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ЗА АВТОРИТЕ:
Ирен Александрова е доцент по Теория на литературата в едноименната катедра на Софийския университет „Климент Охридски“. Тя е
едно от представителните имена на школата на големия Никола Георгиев.
Изследванията ѝ са посветени на херменевтиката и структуралната семиотика и методологията на литературното изследване, както и културната
антропология. Под прицела на вниманието ѝ попадат автори като Яворов, Радичков, Дебелянов, а теми като личността на автора, психология
на Аза, паметта, проекцията на митологеми в литературната тъкан, предмет на литературознанието и др. Книгата ѝ „Да влезе авторът" (УИ, 2001)
е в ракурса на психологията на литературното творчество и в стилистичния ключ на реториката и литературната полемика, целяща осмислянето
и усъмняването в митовете и клишетата, поела риска да говори за нещата
по категоричен начин.
Iren Alexandrova, Dotz.PHd
Sofia University St. Kliment Ohridski
Katedra po Teoria na literaturata
alexanderova@gmail.com
Владимир Сабоурин е професор по антични и западноевропейски
литератури във Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и
Методий“. Доктор на филологическите науки. Ето някои от заглавията
на научните му монографии: „Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика“, „Произход на испанския пикаресков роман: към генеалогията на реализма“, „Мистика и Модерност. Испанската католическа
мистика през Златния век“. Научните му интереси са в следните области:
испанска литература на ранната модерност (ХV-ХVІІ в.); португалска
литература (Ф. Песоа); австрийска литература (Фр. Кафка, Е. Канети,
Р. Музил); художествен превод; Франкфуртска школа (В. Бенямин, Т. В.
Адорно); начала на социологията (Георг Зимел). Бил е гост-лектор на
Университета на Федерална провинция Саар, Саарбрюкен (Германия),
на Калифорнийския университет, Бъркли и Виенския университет. Стипендиант на Гьоте-Общество във Ваймар. Интересите му са в областта
на сравнителното литературознание, херменевтиката, новия историзъм.
Ерудит, полиглот и естетически провокатор, той очертава една антитра7
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диционалистка линия в съвременното родно литературознание. Сабоурин е известен български поет и активна, нерядко скандална фигура в
литературните общества. Основател е на движението „Нова социална
поезия“ . Последните му лирически стихосбирки „Троянски поети“ (преводи) и „Сънища“. Превежда от руски, испански, френски, немски. Публикува в Грозни пеликани, Литературен вестник, Литернет.
Владимир Сабоурин, професор дфн
Великотърновски университет „Свети Свети Кирил и Методий“
Катедра Романистика
vsabourin@abv.bg
Мая Горчева е доцент по история на българската литература в
УниБИТ, София. Била е лектор по българска литература в Пловдивския
университет и лектор по български език и култура в университета „Жан
Мулен“ в Лион (Франция). Заглавията на някои от книгите ѝ: „Аспекти
на междутекстовоста в българската проза на 30-те години: цитатът като
пародийна и текстоизграждаща стратегия“, „Убежищата в писането на
Яна Язова: изнурителното детство на литературните митове „Между
текста и цитата“ – настояват за теоретическиата ѝ ерудиция и дълбоки
исторически познания в областта на българската проза. Изследвала е поетиката на българската проза от 30-те години, проекцията на стародавни
мотиви от фолклора в модерната литература, интердисциплинарни взаимодействия между физика и литература, творчеството на Гео Милев,
Борис Шивачев, Борис Априлов, Ламар, късния Цветан Марангозов и др.
Интересите ѝ са в областта на съвременната българска литература. Чете
лекции по „Литература и журналистика“, „Социология на литературата“, „Европейска цивилизация“. Мая Горчева е съставител и редактор на
сборника „Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание (изследвания и материали)“ и преводач от френски на знаменитата книга на
Ролан Барт „Система на модата“.

фия

Мая Горчева, доцент, д-р
Университет по библиотечни и информационни технологии, СоКатедра Обществени комуникации
mayagorcheva@abv.bg
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Евдокия Борисова е професор по теория и история на литературата и доцент по журналистика в Шуменския университет „Еп. Константин
Преславски“. Автор е на няколко монографии в областта на жанрологията, медийните и литературните жанрове, публицистиката и специализираните печатни медии, творческото писане, поетиката и практиката
на телевизионната мелодрама, поетика на българската драма в началото
на ХХ век. Научните ѝ интереси са в областта на сравнителното литературознание, културологията, интердисциплинарните изследвания. Автор
е на първото монографично изследване върху творчеството на турския
литературен нобелист Орхан Памук – „На ръба на изтока и запада. Романите на Орхан Памук“. Хабилитационната ѝ кнога е със заглавие „Литературите ни. Романът на изтока със запада в балканските литератури“.
Била е два пъти гост лектор в турски университети – в Анкара и в Истанбул. Публикува в сайтовете Литернет и Либерален преглед. Член на
редакционната колегия на електронно списание „Медиите на 21 век“ и
българо-турското литературно двуезично списание „Небеттепе“. Литературните ѝ изкушения са в областта на пътеписа и фийчъра. Има две художествено-публицистични книги: „Пътеписаници“ и „Попътни етюди“.
Евдокия Борисова, професор д-р
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Катедра по журналистика и масови комуникации
evdokiyaborisova@abv.bg
Тияна Миленкович е докторантка по филология във Виенския
университет. Завършила е Университета в Нови Сад, където има изследователски и преподавателски ангажименти. Тя е лектор по сръбски език
и култура в Университета в Грац. Научните ѝ интереси са в областта на
лингвистиката, стилистиката, теорията на превода и литературознанието. Научната ѝ продукция е блестящо съчетание на езиковедски познания и литературоведски търсения. От години Миленкович е в екипа на
известния професор русист и езиковед Бранко Тошович (УниверситетГрац, Московски държавен университет) в качеството си на координатор
на международните му проекти, с когото организират ежегодни научни
симпозиуми, посветени на изучаване творчеството на Иво Андрич и
Бранко Чопич: „Ivo Andrić in the European context (2007)“ and „The lyrical,
humorous and satirical world of Branko Ćopić (2010)“.
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Tijana Milenković
Faculty of Philosophy, University of Novi Sad
Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna
tijana.milenkoviceva@gmail.com
Цветан Ракьовски е професор и доктор на филологическите науки
в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Дългогодишен ръководител на катедрата по българска литература, той създава школа и последователи, вълнуващи се от проблемите на българската литературна история, теория и сравнително литературознание. Сред известните
му изследвания са: „Паратекстът на литературната творба – функции и
възможности“, „Образи на българската памет. Историята, поборниците,
запискиите“, „След края на класиката: „Двойник“ на Достоевски и „Египетска марка“ на О. Манделщам“. Научните му интереси подчертано
следват жалоните на българската литературна класика и канон – Йовков,
Яворов, Вазов, Пенчо Славейков, но и се вглеждат в белите петна на българската литературна памет. Особено силно го занимава именно темата
за паметта в литературата. Цветан Ракьовски е член на журито за наградата „Роман на годината“ на Национален дарителски фонд 13 века България; на наградата „Хеликон“ ; председател на журито на Славейковата
награда в Трявна, на жури в национален конкурс за поезия – Поморие .
Известно име в българското общество за изследване на творчеството на
Пейо Яворов. Член на редколегията на списанията „Български език и литература“ и „Езиков свят“. През 2019 г. става тринадесетият носител на
Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван
Мешеков“.
Цветан Ракьовски, професор дфн
Филологически факутет, ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград
Катедра по българска литератураcrakiovsky@abv.bg
Десислава Иванова e доцент по журналистика в Шуменския университет. Научните ѝ интереси са в областта на медиевистиката, старата българска литература и книжнина, славянската старопечатна книга,
маргиналните текстове, както и в посоките на медиазнанието, масовите комуникации и журналистиката, класическите медии и социологията
на медиите. Автор е на монографията „Буктрейлъри и книги“, с която
се хабилитира – първото българско изследване на медийно-литературния жанра буктрейлър, посветено на техниките и технологиите, но и на
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философията и социологията на четенето и рецепцията (нови форми на
рецепция) на литературната творба.Приоритетни са заниманията ѝ със
старобългаристика и старославянски артефакти, а гледната точка на търсенията ѝ често се докосва до компаративистиката, документалистиката,
изворознанието и новия историзъм. Сред авторите под прицел на вниманието ѝ попадат Франциск Скорина, Яков Крайков, Георги Раковски,
Димитър Подвързачов. Десислава Иванова е член на Научно-изследователския център „Преславска книжовна школа“ към Шуменския университет и участва в ежегодното организиране и провеждане на авторитетните международни симпозиуми по медиевистика в Шумен. Публикува
в литературния сайт Литернет.
Десислава Иванова, доцент д-р
Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет
Катедра по журналистика и масови комуникации
desinda@abv.bg
Хюсеин Мевсим e професор по български език и литература в
Анкарския университет, Турция. Известен литературен историк и изследовател на българско-турските литературни връзки и културни взаимодействия, Мевсим е посветил творческия си път на попълване на белите
полета в българската и турската литературна история. Показателно в този
смисъл звучи заглавието на една от най-известните му книги „Между два
бряга“, както и на последната му книга с литературни статии, фийчъри
и есета „Земя пределна“, която му донася Наградата „Христо Г. Данов“
за хуманитаристика (2020). Пише и издава своите литературни изследвания на български и на турски език, тематично те са ориентирани около
битието на български имена от културата ни, свързали съдбата си с Турция: художника и белетриста Петър Дачев, поетесата Елисавета Багряна,
Никола Фурнаджиев, Атанас Далчев, Христо Бръзицов, Чудомир и др.
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но вече – свързана със съдбата на българския емигрантски печат. Занимава го феноменът нови медии, интересува се от теорията на масовата
комуникация и ПР стратегиите, медийното съдържание и добри практики. Филологическите му изкушения се простират от П.Р.Славейков и
Раковски до Монтен; изкушен е от компаративистиката, антропологията
и социологията на изкуството и медиите. Юрий Проданов е основател
на университетския иформационен портал Унимедия. Той е главен организатор и модератор на Националния студентски литературен конкурс
„Боян Пенев“ в Шумен, който е най-старият и авторитетен форум за студентско творчество в страната.
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THE NON-TRANSPARENT FIGURE OF THE AUTHOR
Iren Alexandrova
Abstract: This research discusses the concept of the author as a biographical person
or a textual construct. It focuses on the manifestation of the Author in the work of art. The
discussion is based on Aristotle’s paradigm and the obvious connection between the Author
and the idea of the poetic art.
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Понятието за автора е стабилизирано от авторитети още от зората
на литературната наука и именно в тази стабилност е атакувано от хуманитаристиката на ХХ век. Под „автор“ се разбира реалната емпирична
биографична личност, разположена във времевостта и ограниченията ѝ
като битие, като очевидна наличност в световостта. Нито философите,
нито психолозите, нито литературоведите не могат да не се съобразят с
тази употреба на понятието, могат единствено да усложнят или модифицират представите за автора като „творческа личност“ – в психология
на творчеството, като „дискурсивна стратегия“ – Мишел Фуко, като „обществен субект“ – Люсиeн Голдман, „крайно означаемо“ – Ролан Барт.
Идеята за автора е неразривно свързана със субстантивацията на образа
тяло, с носителя в реалността на причината за създаването на продукта
и именно затова в променените методологически перспективи може и
трябва да се огласи „Смъртта на автора“ от Барт, защото под „автор“ се
разбира конкретното име, личност, тяло, емпирично битие, а не творбата.
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Въображението се нуждае от опора и образ зад понятието, дори и символите, които трябва да се разчитат само като инструмент и средство, се
оттласкват от конкретен битиен образ – така е и с автора. В този смисъл,
като въобразена реалност, фигурата на автора е непрозрачна. В нея могат
да се открият търсените в духа на времето характеристики, да се разчетат различни модели в променящите се научни парадигми и винаги да се
разчита на непрозрачен остатък.
Проблемът за авторството неслучайно обичайно се свързва не с въпроса „Що е автор?“, а с търсене на реално съществуващия автор – от
Омировия и Шекспировия въпрос до съвременните мистификации като
„Руски символисти“ на Валерий Брюсов и „На острова на Блажените“ на
Пенчо Славейков у нас. Един от критериите за авторство, за принадлежност на творбите в християнската наука според св. Йероним е определен
от времето на реалния живот на автора – не могат да присъстват в творбите събития и личности, които са се появили след смъртта на автора, а
това е според Мишел Фуко една от модалностите, според които „модерната критика разиграва функцията автор“ (Fuko 2016: 22). Границите на
живота и смъртта, на реалното съществуване са легитимни определители
на авторовото наличие и функцията „автор“. Безсмъртието му е друг въпрос. Опората на субстантивацията е важна отправна точка, името, което
винаги е собствено име, я снема в себе си.
Името, търсенето на реалната личност, подхранва известния „Шекспиров въпрос“ – кой всъщност е написал неговите творби, кой е авторът. Зад прекрасните творби се търси образът на корелата, на също така
значимата личност. Марк Твен отбелязва: „Цялата обширна история, както е поднесена от биографите, е изградена пласт след пласт, от догадки,
заключения, теории и предположения – истинска Айфелова кула от изкуствени построения, издигаща се до небето върху една много плоска
и тънка основа от несъществени факти“ (Tven 2014: 259). По времето,
когато за известно време Марк Твен завежда в един вестник театралната критика, той публикува следното предложение: „Води се отколешен
спор за това кой е авторът на „Хамлет“ – Уилям Шекспир или Франсис
Бейкън. Това вече може да бъде установено. Трябва просто да се отворят
гробовете на двамата и който се е завъртял в гроба си след снощното
представление – той е авторът“ (Tven 2014: 306). Акцентът върху телесното начало, хипертрофията му, е много показателен за абсурдността, до
която може да се доведе представата за автора – познат хумористичен
похват. Но някак се долавя и прекрачването на границата между физическата смърт и безсмъртието, тялото име е нещо различно. С думите на
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Шекспировата Жулиета „Какво е едно име? Туй, което/ зовем ний „роза“,
ще ухае сладко/ под всяко друго име“ (Shekspir 1973: 175), въпросът е
решен – не името, а онова зад него има значение. Устойчивата тенденция
за нас е да го субстантивираме – телесно, като знаково или семиотично
пространство, като дискурсивна стратегия, защото в световостта то има
присъствие. Във фикционалния свят на художествената литература, изтъкан от словото, тази опора е самата литературна творба като корелат и
синоним на автора, там непрозрачността на телесното начало се снема и
редуцира, без да се отменя връзката с него.
Въпросът „Кой?“ е много по-конкретен в правораздаването, политиката и журналистиката, защото безусловно се свежда до реалната личност. Това е въпросът у нас от протестите през 2013 година и днес, въпросът за задкулисието. Изясняването му води до конкретни последствия
или поне се надяваме да е така. Но интерпретацията на името или имената там, където попадаме в света на словото, вече може да промени или
дори да подмени реалността. Властовите функции на дискурса, в който
попада името, включва парадигмите, които моделират и обекта, и гледната точка към него, и средствата за интерпретация. В подвижния свят
на социалното пространство стабилизацията на понятията и образите е
временна и конюнктурна, защото включва езиковата реалност, която, по
Уорф и Сепир, е много по-близко до нас от действителността, много повъздействаща и също така неизбежна реалност, в която живеем. Битието
на референта може да бъде променено в езиковите характеристики. Явно
връзката между битието и съзнанието е двупосочна, което още Маркс е
писал, но, разбира се, с приоритет върху битието – там много по-активно
могат да се случат промените, по-ясен е пътят, по-стабилни са опорите
му и се съпротивляват на заблудите в идеологиите. Езиковата реалност е
паралелен свят, който влияе, но не отменя действителността на битието.
Затова и отговорът на въпроса „Кой?“ не е достатъчен за социалните протести, трябват и реални действия, знанието е безусловно необходимо, но
не и достатъчно условие за промяната.
И ако въпросът „Кой?“ е по-общ, отнася се до авторството като
дело, то въпросът „Кой говори?“ се отнася до авторството като слово.
И Ролан Барт, и Мишел Фуко го включват осезателно в представата за
автора. За Барт и структурализма говореното слово, реалното звучене,
се свързва с битийното присъствие на автора, писаното слово – с текста
като методологическо поле, а там, естествено, означаващите системи са
безлични. Личното име е граматически конструкт и като такъв не може
да бъде Авторът. Езикът, граматиката му съществуват преди и над ав-
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тора, личните имена принадлежат на езика. В същата тази 1968 година,
когато Барт пише „Смъртта на автора“, бурна година във Франция и по
света, Мишел Фуко също огласява в „Що е автор?“ автора като дискурсивна стратегия, като различни фигури в различните дискурси, които
исторически се менят. Авторът е гарант за авторитет или напълно изчезва, като, например, става име за научна теория, не се споменава или в
други случаи носи пълната отговорност за написаното, става собственик
на своя продукт, различно е в различните конкретни дискурси и затова е
по-удобно да се приеме, че авторът е дискурсивен конструкт. В цялата
подвижност на прояви на авторовата институция е най-лесно да се среже Гордиевият възел и да се отрече авторът, като се запазят словесните
конструкти, които създават образа или илюзията за автор. И Барт, и Фуко
са убедителни в собствената си научна парадигма, но трябва да добавим,
че тя е исторически обусловена, че не е първата или последната, че не
решава окончателно проблема за автора.
Представата за автора е много симптоматична за духа на времето
и хуманитаристиката. Технократското общество, което е най-силно през
70-те години на ХХ век, внушава определена представа за света и човека. Авторът се свежда до своите функции в изграждането на текста,
но само като описуем конструктивен елемент – знаков или дискурсивен.
Той прави текста или дискурса и заедно с това е направен от него. Човекът изобщо е сведен до своите социални функции в идеологията на едно
стабилно и почти еднородно общество, защото е част от една структура.
И от двете страни на Желязната завеса по това време се гради стабилно
еднородно общество. Тази структура се нарича идеологически „демокрация“ и покрай задачата да нивелира напреженията нивелира и човека,
възпитава го във включването в цялото, наречено система. Щом текстът
или дискурсът създават автора като фигура, то и обществената система
може да си създаде необходимите за нейното функциониране фигури.
Това е една машина, създаваща удобни човеци – задача на идеологиите
през ХХ век. Производственото и технократско все така социално инженерство присъства като план в стихотворението на Георги Рупчев от това
време, 1986 г., „Фабрика за пластмасови човечета“ – там долу, в мазето,
съседът инвалид от години работи:
Трака пресата,
а смолата се вие – димяща,
конвейрна,
конвоирана
пъпна връв.
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Инвалидът работи,
а ръцете му сякаш
са оплескани с кръв. (…)
Ей ги,
излизат –
и всички еднакви,
еднакви,
еднакви
еднакви човечета от найлон.
Все са отличници,
все космонавти,
всичките свирят на акордеон.
(Rupchev 2007: 79-80)
Дигиталното общество на ХХІ век, в което информацията и достъпът до нея са приети за жизнено важни, прехвърли на социалните мрежи
и задачата да моделира виртуален свят, и правото на авторова изява. На
словото се делегира нова значимост и перформативни функции, а авторовата личност се самоословесява и с демиургична мощ се самосъздава.
Сред българските поговорки по този повод има две антагонистични на
пръв поглед: „Дума дупка не прави“ и „Казана дума, хвърлен камък“.
Първата от тях е за свободата да говориш, за лекотата да бъдеш себе си
и да свалиш игото на съобразяванията, да разбираш различната природа
на думите, които не са като реалните действия, и остават без последствия предимно за собствения им автор. Докато хората живеят в този
виртуален свят на словото, другите в реалността правят нещата, които
са с последствия, но винаги могат да ги ословесят по всякакъв удобен и
неангажиращ с реална санкция начин. Втората поговорка се отнася до
отговорността, до поетото задължение, до почтеността и достойнството
да удържиш на думата си. Все по-често обаче в словесните престрелки тя
буквализира своето значение на словото като оръжие.
Социалният организъм като всяка система е консервативен, допуска, но не толерира отклоненията и това е нормална самозащитна реакция. „Бунтът на масите“, който е характерен според Ортега-и-Гасет за
ХХ век, е бунт срещу различието. Управляващите, лидерите трябва да
носят образа на съседите, приятелите, нашия собствен образ, да бъдат
като всички и само така могат да получат легитимност. Това е не само
смъкване до нивото на средното качество, ако не и по-ниско, но и отказ
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от ярката личност, от индивидуалното в личността. Все по-често днес се
отбелязва липсата на лидери, не че формално те не се назначават, става
въпрос за личността, призвана да бъде лидер, но това е предвидим резултат от тенденциите в обществото, закономерен резултат. Социалното
инженерство е много по-ефективно през втората половина на ХХ век и
особено в ХХІ век заради новите средства за масова комуникация, информацията е много достъпна, агресивна и се превръща в жизнена необходимост, която моделира съзнанието на всички. Все по-рядко човекът може да живее в изолирано пространство със собствено време, т.е. в
хронотоп, който е различен и набавя автентични ресурси за личността.
Писателят, поетът, авторът на словесното изкуство е подтикван да черпи
ресурси от системата на обществените предизвикателства и очаквания,
а те носят елемент на абстрактност, който е много удобен за позициониране във фикционалния свят на литературата. Хипертрофията на човешката долница или девиациите на съзнанието все по-рядко успяват да
моделират в литературата мярата на човешката личност. Какво тук значи
някаква си личност.
Всичко това рефлектира и в представата за автора, за авторовата
личност. Очакванията за автора са да бъде глашатай на обществени идеи.
„Писателят е в ситуацията на своята епоха: всяка негова дума отеква.
Всяко безмълвие също“ (Sartr 1996 a: 18), пише Сартр. Да, това е вярно
не само за автора, но и за всяка значима личност, друг въпрос е дали съвременният автор е значима личност и изобщо личност, допуска ли се,
очаква ли се това в обществената ситуация, в която живеем, или авторът
трябва да бъде проекция на посредствената мисловна среда, за да намери публика и признание. Авторът доказва себе си в литературата, която
създава. И когато Сартр добавя: „Смятам Флобер и Гонкур отговорни за
репресиите, последвали Комуната, защото не написаха нито ред, за да им
попречат. Не беше тяхна работа, ще кажат някои. А работа ли беше на
Волтер процесът Калас? Работа ли беше на Зола присъдата на Драйфус?
Беше ли работа на Жид управлението на Конго? Всеки от тези автори
при определени обстоятелства от живота си е поел своята отговорност
на писател“ (Sartr 1996: 18), той има изисквания към обществената личност на значимия творец, а не пряко към литературата, която създава. Той
никога не би си позволил подобни изисквания към Мадам Бовари, например. За по-сигурно съвременните писатели обаче го правят, насищат
идеологически, поне у нас, самата литература.
Когато след позорния Ньойски договор от 27.11.1919 година потресените българи спонтанно се стичат към дома на Иван Вазов, те
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не идват, за да чуят думите му, а за да бъдат заедно с него. Няма думи.
Той излиза на балкона и плаче заедно с тях. Това е пример за силата на
личността, която стои зад колосалното му творчество и се е доказала в
него. В авторовата личност непрозрачно се субстантивират възможности и енергии, времена и пространства с характерен облик и като облик
те не могат окончателно и крайно да бъдат формализирани. Личността
не е само биография, образ, слово, дискурсивна стратегия, а институция. В спомените си Йордан Йовков пише: „Аз помня какво бяха за мен
нашите писатели, когато бях млад. Сякаш не хора, а богове виждах на
улицата, когато ги срещнех. Как ще посмееш да се въвреш така на масата
им? Някакво безкрайно разстояние ме делеше от тях и аз не смеех да го
прекрача. Помня един ден срещнах Яворов в Борисовата градина. Беше
облечен в тъмносин костюм. Тая приведена фигура и това лице в сянката на някаква мистика ме сякаш завлякоха подире си – такова чезнене и
вътрешно преклонение към него! Дори много по-късно, колко пъти съм
имал възможност да се запозная с Вазова. На няколко пъти Шишманов е
искал да ме заведе при него. Еднъж даже се срещнахме с Шишманов до
Народната библиотека, когато той отиваше у Вазова и много настоя да
ме заведе. Но аз отклоних. Не се реших. Как ще отида? Че то не е така
лесно!...“ (Yovkov 1977: 178-179).
От друга страна, привлекателната сила на личността предизвиква
желанието за среща, дори нещо като поклонничество и приживе на Автора, и след това. В Сопот основна забележителност е домът на Вазов,
Къщата музей на Вазов в София се знае от всеки. За поклонничеството
към автора и как се случва то пише Томас Ман в есето си „Гьоте и Толстой. Фрагменти към проблемата за хуманността“ от 1925 година. Любопитно е, че точно хората на перото, които владеят тънкостите на словото
и израза, използват едно и също определение за тайната на тази притегателност в редките срещи с изключителната личност и това определение
е богоподобен. За Гьоте е известно прозвището „Ваймарския олимпиец“,
но и скромният на пръв поглед Толстой получава подобно признание в
цитираните от Томас Ман спомени на Горки: „А аз, който не вярвам в
бога, гледам на него, не зная защо, много предпазливо, донякъде боязливо, гледам и си мисля: „Този човек е богоподобен!“ (Man 1978: 66-67).
Ваймар и Ясна поляна се превръщат точно в такива места на поклонничество, където се стичат хора от цял свят, хора различни, но еднакво привлечени от енергията на мястото, на личността. Изглежда, че
приживе на Гьоте и Толстой в срещата са се очаквали „величави мисли и
думи“, но Томас Ман мисли различно: „Величави думи и мисли – да, да.
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Думите и мислите, които ясновидецът е изричал, не ще да са били винаги
особено величави, както и думите на Гьоте, който просто от смущение
обикновено не е говорил велики слова пред посетителите, дошли да му
засвидетелстват своята почит. И въпрос е дали изобщо хората са идвали
във Ваймар и Ясна поляна, за да чуят велики слова и мисли, или са били
подтиквани от друга, по-дълбока стихийна потребност. Боя се, че ще
бъда обвинен в мистицизъм, ако кажа, че силата на световното притегляне, излъчвана от тези кътове на земята, от посещението на които хората
очакват някакво изцеление, съвсем не е от някакво духовно естество, а от
друг някакъв – ще си помогна пак със същата дума, – от някакъв стихиен
характер“(Man 1978: 78). Томас Ман включва идеята на Вилхелм фон
Хумболт след смъртта на Гьоте, че не творчеството, а неповторимата,
грандиозна личност е привличала хората и добавя: „Прекрасно, но тук
„личност“ е само някакво условно обозначение на нещо, което всъщност
не се поддава на определение и наименуване“ (Man 1978: 78). Личността
според Томас Ман не е в непосредствена връзка с духа и културата, а с
природата, за него разделението природно – духовно е ясно и непреодолимо, за нас не е така, но на него му трябва позната опора, за да опише
нещо, с което сме съгласни, защото в сферата на явленията, на тяхното описание, съмненията са по-малко: „И това, което смътно са търсели
върволиците поклонници, устремени към Ваймар и Ясна поляна за някакво ободряване и възвисяване, е било не духът, а само възможността да
видят, да се докоснат до огромната жизнена сила, до благодатната човешка натура, до избраните божии чада: защото не е необходимо да бъдем
спинозисти като Гьоте, който е знаел защо е такъв, за да приветстваме
любимците на природата като любимци на бога“ (Man 1978: 79).
Природното начало като противопоставено на духовното, тялото и
жестът като равнопоставени и дори по-въздействащи от словото, са идеи,
които по същото време, когато пише есето за Гьоте и Толстой, Томас Ман
включва в образа на минхер Пеперкорн, обаятелната личност в романа
му „Вълшебната планина“. В този роман за душата на Ханс Касторп се
борят идеи и въплътилите ги герои, Сетембрини и Нафта. Словесните
двубои на тези двама герои, разпалени и аргументирани, свършват с реален дуел и с образа на противопоставянето, което е въпрос на живот и
смърт. Минхер Пеперкорн обаче е различен, говори странно, изреченията му са недовършени или с разкъсан синтаксис, но носят изразителност,
допълнена от цялостното излъчване на яркото човешко присъствие, което завладява и омагьосва. Той е носител на една философия на земното
природно начало в живота, която не се огласява в слово, а в действие
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и въздействие. Тази философия е непрозрачна и плътна като материята
на живота и минхер Пеперкорн въплъщава самата жизнена сила на личността. Оголена, без атрибутите на словото или по-точно в проблематизираната надцененост на словото, тази личност има смайващата власт на
притегателен център, връща магията от радостта на живота, на приятелството и любовта. Съзнателно е потиснато присъствието на възвишеното
и светостта, за да се акцентира връзката с природното начало, каквото и
да означава то.
За нас е по-важна идеята за проекцията на автора в емпиричната
биографична личност, която чрез Томас Ман ще включим в понятията
„жизнена сила“ и „благодатната човешка натура“. Всяко време добавя
или изключва характеристики в представата за Автора и за личността.
Може би е време да излезем от полето на интерпретациите на явлението
и да поемем към същността, да сведем опита от практическото познание
към този на теоретичното познание. И понеже искаме, но не можем да
бъдем познавачи на всичко, полето, в което ще видим категорията Автор,
ще бъде само тази на художествената литература. Там също има един
предел от непрозрачност, който ще доближим, но едва ли ще преминем.
Ще се върнем към началото с идеята, че обърканите пътища могат
ако не да се подредят, то поне да се обяснят. Колкото и да е странно, но
свързването на биографичната личност с Автора идва от един грандиозен идеалист, идва от Платон. Сред аргументите му в „Държавата“ за
негодността и вредността на поетите няма съмнение, че реалният човек,
който може да носи името Омир, отговаря със своята биография, с реалните си дела за стойността си като поет. Въпросите към Омир в Х книга
на „Държавата“ са въпроси за реалната му компетентност, колко държави
е устроил, колко войни е спечелил, колко ученици е възпитал, какво изобщо е известно да е направил в живота си и бил ли е почитан като човек за
своите дела, а последното е доста съмнително. Полезността за държавата
е сведена до реално производство, нещо, което има постоянен отзвук в
историята на цивилизацията ни. А и до днес биографията на автора се
надценява като отправна точка за оценъчност. Идеята за подражателно
изкуство, за мимезис, се прилага, естествено, и върху категорията „автор“ – щом той отвън подражава на привидното, логично е да допуснем,
че сам се конструира от външното и видимото, от емпиричното си битие.
Платон използва майевтичния метод в диалога, за да формулира концепциите си и така ни въвлича в съучастие, а прави впечатление, че и фигурата на неговия събеседник във философските диалози е конструирана
като изключително удобна, сговорчива и склонна по подходящ начин да
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подкрепи идеите му. Поетът според Платон категорично не е творец, а
подражател, при това не като майстора, подражател на идеите, на истинската действителност, а подражава на подражанието. Оттук, понеже е аргументирано добре и формулирано ярко, всяка отпратка към теорията на
подражанието е подчинена на тази концепция, а изглежда че Аристотел
само леко я е модифицирал.
Категорията „автор“ в Поетиката на Аристотел е съвсем различна.
Той не влиза в експлицитна полемика с Платон, поне не тук, но конструира съвсем нова теория. Друг въпрос е, че най-често не е разчитана в
кардиналната си отлика. Още в първа глава на Поетиката, когато „говорим, като започнем естествено с основните неща“, във всичките общо
петнадесет изречения, от които се състои тя, четири пъти се среща понятието „творци“ и веднъж „понятието „творя“ (Aristotel 1975: 67-68).
Същностната за природата на поезията девета глава също има ударен
акцент върху творческото начало – „поетът трябва да бъде по-скоро поет,
т.е. творец“, в трагедията да бъде творец на фабули, отколкото на стихове
и нещо повече „той е техен творец“, дори когато „се случи да изобрази
действително станали неща“. Поетът е поставен в съвсем нови отношения и това променя представата за него, не се срещат груби отпратки
към биографичната личност, зад името на поета, което безпроблемно се
използва, се има предвид винаги неговата поезия, създадения творчески
продукт, с който поетът е в очевидна корелация. Явно сред „основните неща“ в първа глава, наравно с именуването на поетическото изкуство, за което не е имало име преди, се включва и понятието „творец“, а
също така и „автор“, но в съчетанието „автори, които излагат в стихове“:
„И наистина, дори автори, които излагат в стихове някакъв медицински
или естественонаучен въпрос, се наричат обикновено така (има предвид
предишното изброяване на „творци на“ според стихотворния размер, б.
а.), докато всъщност между Омир и Емпедокъл няма нищо общо, освен
размера. Затова е правилно първия да наричаме поет, а втория по-скоро естественик, отколкото поет“ (Aristotel 1975: 68). Така става ясно, че
„автор“ е по-общото родово понятие, от което видово се отделя „поет“,
а поет е равнозначно на творец. С името Омир се нарича не реалният
биографично определен човек, а само поетът Омир, авторът, онзи, който
е изложил в стихове своето творчество. Той като поет е творец дори и в
това, което се нарича подражателно изкуство.
Платон не допуска подражателната поезия да е творческа, т.е. в поезията като представяне на предмети и хора, на действия, на свят, подражаващ на реалния, но прави изключение в оценката си за „музината
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лудост“, за онези редки проблясъци, които идват от идеалната действителност на отвъдното, без които нищо стойностно не е написано. И в
двата случая обаче творец не е самият поет. В историята на развитието
на понятието „автор“ обяснението за него идва обичайно от нещо извън
него – реалната личност с нейната биография и връзки с действителността или полето на дискурса, идеологията, означаващите системи, които
всъщност създават текстовете. Както е у Платон, поетът не е самостоятелна, а следователно и значима категория.
Настояването на Аристотел за поета като творец в началото и началата на Поетиката, свързването на автор и дело естествено намира своето
обяснение в представата за творческото начало в самата поезия. Той не
твърди така категорично, че поезията е подражание, а пише още в началото: „И тъй, епическата и трагическата поезия, а също комедията, дитирамбическата поезия и по-голямата част от авлетиката и китаристиката
– всички те, казано общо, са подражание“ (Aristotel 1975: 67). Важното
уточнение е в началото на девета глава: „задачата на поета е да говори
не за действително станалото, а за това което може да стане, т.е. за възможното по вероятност или необходимост“ (Aristotel 1975: 76). Понеже
е формулирано кристално ясно, подхождаме към него с обикновените
си житейски и практически нагласи, има и един план, в който те са достатъчни за разбирането. Възможното, вероятното и необходимото имат
своите опори в представите ни, внимателно отношенията между тях в
поетическото изкуство са допълнително уговорени от Аристотел. Но, от
друга страна, това са изключително важни категории във философията
на Аристотел и в неговата „Метафизика“, в първата философия за началата и това дава възможност за друго и по-дълбоко разбиране на казаното
за поезията.
Поезията говори за възможното и така всъщност подражава на
„възможното“, западната хуманитаристика го нарича „потенция“ заради
латинската традиция. Възможното е една особена категория, гранична
по своята природа, във възгледите на Аристотел то е обективна материя,
но включва и субективното, енергията, създаваща действителността, защото и субективното е възможно. В българския език имаме и двете означаващи, възможно и потенциално, като потенциално се разбира като
затворено в себе си и по-пасивно, а в думата „възможно“ етимологично се оглежда Моженето-да се-бъде, основен екзистенциал на битието
според Хайдегер, характерна насоченост към световостта. От света на
идеите, категоричен е Аристотел, няма път към действителността, идеално и материално не могат да се сговорят и в „Метафизика“ обосновава
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ясно критиката си към Платон. Възможното и действителното са двете
основни категории за него, възможното е онова, което е биващо, но не е
действителност, докато действителното, разбира се, е възможно. Томас
Ман в представата си за личността интуитивно нарича възможното „природа“, което не е далече от особената материя на възможното, за която
настоява Аристотел, материя, която не е материята на действителното,
но я включва. Друга важна проблематика в „Метафизика“ на Аристотел е
тази за движението и отношението му към същността, онова, което може
да ни послужи, е, че възможното включва и движението, като запазва
същността.
За нас, които не сме професионални философи, се запазва представата за творческата природа на „възможното“, за материята ѝ като биващо, за характерната му определеност – известен е примерът на Аристотел, който най-често се цитира, и говори как „възможното бяло се
променя в действително бяло. Нещата не възникват от нищото случайно;
напротив, всичко възниква от нещо биващо“ (Hegel 1982: 296). „Винаги
има нещо „между“: както ставането винаги е между битието и небитието, така и ставащото е между съществуващото и несъществуващото“
(Aristotel 2017: ІІ, 2, 994а, 27), това „между“ е материята на възможното.
Не причините, които са свързани с външното, битието и необходимостта,
а самата основа на възникването проследява Аристотел, „възможното“ е
полето между битие и небитие, което обаче е биващо, не е нищо. Затова в определението за подражание на възможното като определение за
поезията стои дълбока философска основа с огромни възможности и с
подчертано творческо начало, което обяснява настояването на Аристотел
за поета като творец.
Още веднъж след тези вглеждания в понятието за „възможно“ ще
се отправим към разбирането за автора. Онтологичните разбирания на
Аристотел обвързват автора с действието и с битието на това действие, с
резултата и целта, а това са самите творби. Автор и творба безпроблемно
и без изключение са снети в единство. Задачата на поета е да говори за
възможното, да бъде мост между биващото и битието му, да създава формата, която отличава действително съществуващото. И не е нелогично да
допуснем, че поетът, авторът, който е видян само в този модус, да го снема в себе си – от възможното като биващ субект да се превръща в действителното като „енергия“, както нарича действието и битието Аристотел.
Но да направим още едно уточнение, тази субектна проява е ограничена,
определена в онова, което днес наричаме авторство, и няма основания в
тази определеност да се свежда до други действия и прояви на действителния човек, до други вписвания на възможното.
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Когато Хегел във „Философия на духа“ постулира субекта като винаги конструиращ се по отношение на някакъв обект и заявява, че той не
е субстанция, готова предварително, а възниква в отношението, така носи
зад себе си богата философска традиция. Но идеализмът и следването на
Платоновата парадигма елегантно, окончателно и подозрително отменят
емпиричния опит. В съвременната философия Касториадис подема темата за непрестанната актуализация на субекта. Ако се доверим на Аристотел, който не отказва, а уточнява подобно тълкуване на субектността,
субектът има своето стабилизирано, определено поле на „възможното“,
богато, творческо, но с предел и граници, които задават облика на онова,
което се нарича от Томас Ман „благодатната човешка натура“.
Автора трябва да го ограничим до конкретната субектна проява в
творчеството му, за да бъдем прецизни в обекта на оценка или изследване. Затова, без да отменяме името му или категорията „автор“, можем да
уточним понятието за него като „художествен субект“. Разбира се, другите прояви на човешката му дейност и присъствие носят черти от облика
на собственото му „възможно“, но не са решаващи за онова, което като
творец на възможни светове при други обстоятелства може да прояви и
конструира. Естествено е стремежът към обективност да отвежда към
очевидното субстантивирано присъствие на автора като тялото на биографичната личност и нейните дела, към реализацията на възможното
като действителност. Но литературният текст е също така наличност за
възможното в художествения субект, да, той е биващо, но не и битие като
реална действителност, има екзистенциални характеристики, но те са в
полето на колебание между възможно и действително, още Платон говори за призрачни образи, а не действителни неща. В този смисъл литературният текст е по-близо до статута на субектната природа, до изворите
на нейното случване между световете. Художественият субект е активна
категория на дейността, на изборите, на актуалната реализация, той е битието на възможната субектност. В този смисъл не е противопоставен на
обектността, както се разбира често от философията, не е само познаващото съзнание, въпреки че го носи, а синтетичното поле на реализирана
възможност.
И сега е време да спрем пред другата непрозрачност на автора –
там, на границата на познавателните ни способности за метафизика. Както тялото като емпирична природа е познаваемо, очевидно, въобразимо
и непрозрачно, така и субектността като поле на възможности е определено, но невъобразимо и неизчерпаемо. Между тях обаче има нещо средно, познаваемо, и то е същността – една категория, която философите
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държат да запазят като абстракция, но Аристотел ултимативно определя,
като съдържаща се и запазваща се в действителността: „И още: изглежда невъзможно същността да е отделена от това, на което е същност“
(Aristotel 2017: 5, 1079б, 36). Тази субектна същност в различните кодове
на фикционалното битие на литературата, в онова, което създава като
корелат субектността, запазва черти от своята определеност. Тази субектна същност в действителното съществуване на човека като биографична
личност, не престава да бъде основата, независимо от различните си модификации на проява. И ако тя не е възможното, защото неслучайно е
въведена като друга категория, то можем да я мислим като ядрото на възможното, а после да я сведем до обикновения си човешки опит, да открием следите ѝ, независимо какви „очила на опита“ сме си поставили. Но
ще бъде слабост, когато в литературната творба търсим само следите на
биографичната личност, тези следи могат да проникнат, но вече като конструиращи художествения субект, защото субектната същност е обща.
Ще бъде слабост и да проследяваме само виртуалния образ на авторово присъствие, един от множеството фикционални образи, да разбираме
под автор речеви или дискурсивен конструкт. На въпроса „Кой говори?“
вече можем да отговорим – Авторът говори, „говори за възможното по
вероятност или необходимост“ и снема в себе си чертите на възможното,
вероятното и необходимото, стои зад цялото, а не зад гласа, думите. Зад
думите на Аристотел за поетическото изкуство, които се опитахме да
прочетем, стои не само конкретно казаното, а и една внушителна философска система, свод от сговорени другаде идеи, които хвърлят различна
светлина върху думите за поезията и нейния автор. Друг въпрос е, че под
Автор са разбрали нещо различно нашите съвременници, а и предходници. Освен да се пише и чете, трябва добре да се чете, за да се пише добре.
Препоръчвам горещо Аристотел. И не само аз.
Към автора като актуален синтез на реализирани възможности в
обикновеното си битие на читатели се обръщаме по един също възможен
синтетичен начин, защото срещата е субектна. Можем като изследователи да продължим да носим очилата на своето време и да откриваме
различните проекции на автора, но е добре зад това, което виждаме, да
не забравяме какво гледаме.
Подобно на биографичната личност, лимитирана в своето битие
във времето между живота и смъртта, и художественият субект има своето време и пространство, времето на създаване на творбата. Векторите
на времето могат да отведат и извън тези лимити, но в смисъла на причини и необходимост, които влизат конструктивно в ограничената систе-
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ма на хронотопа. Жан-Пол Сартр пише за този процесуален характер на
творчеството от гледната точка на автора, за когото творбата не е нещо
окончателно и винаги може да бъде допълнена или променена с нещо, но
включва и един показателен пример за онова, което можем да наречем
преминаването на художествения субект в личностно биографичен, прекосяването на пространствата и времената: „Един художник чирак попитал своя учител: „Кога да приема, че картината ми е готова?“ А учителят
отвърнал: „Когато можеш да я погледнеш с изненада и да възкликнеш: „Я
виж, значи аз направих това!“. Сартр добавя: „Все едно да кажем: никога. Защото това би означавало да разгледаме произведението си с очите
на друг и да разбулим създаденото“ (Sartr 1996 b: 56). Сартр остава в
полето на авторството като безкраен семиозис, обектът автор поглъща
вниманието му. За нас обаче този друг може да е с името на автора, който
е излязъл от творческия процес и функцията на художествен субект, в
отчуждението, въпросът дали „аз направих това“ не е форма на възхищение, а съзнанието за промяната, погледът на някой „друг“. Този друг
може да е близък, но не е същият. В спомените на Екерман за Гьоте има
любопитен пример за подобно отчуждение. Гьоте прочел и дори одобрил
една творба, която не знаел, че всъщност е негова собствена, но писана
отдавна и забравена от него.
И понеже пак беше споменат Гьоте, добре е да се подчертае, че
знаещите във всички времена са долавяли и близостта, и разликата между твореца и човека. Гьоте е бил обект на сериозни нападки приживе,
а за тях пише следното Хайне: „Какви бяха обвиненията, посочих вече
достатъчно; по-трудно е да се отгатнат мотивите, които бяха подтикнали
всеки един да заяви открито своите антигьотевски убеждения. Само за
един зная съвсем сигурно този мотив и тъй като този един съм самият аз,
искам сега честно да си призная: това беше завист. За своя похвала нека
все пак още веднъж спомена, че никога не съм нападал у Гьоте поета, а
само човека. Никога не съм порицавал произведенията му. Никога не съм
могъл да видя в тях недостатъци, както онези критици, които със своите невероятно фино шлифовани оптически стъкла забелязваха и петната
на луната; какви далекогледи хора! Това, което те виждат като петна, са
разкошни гори, сребристи реки, величествени планини, засмени долини“
(Haine 1981: 206-207).
От друга страна, когато Хайне търси финално обобщение за Гьоте,
го представя като пример за пълна хармония между личност и гений, за
външен облик, „така значителен, както и неговото слово“ и съвсем очаквано седем пъти включва представата за божественост, сравнява го с
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Юпитер. Съчетанието между различните етажи на световете, които обитава авторът, и на стилистично ниво, и в състава на казаното остава в
думите на Хайне: „Наистина, когато посетих във Ваймар Гьоте и застанах
пред него, аз неволно погледнах встрани да видя дали не седи край него
и орелът със светкавиците в клюна. Без малко не го заговорих на гръцки,
но като забелязах, че той разбира и немски, аз му разказах на немски, че
сливите по пътя между Йена и Ваймар са много вкусни. През някои дълги
зимни нощи бях размишлявал какви възвишени и дълбоки неща ще кажа
на Гьоте, ако някога го видя. А когато накрая го видях, казах му, че саксонските сливи са много вкусни. И Гьоте се усмихна. Усмихна се със същите
устни, с които някога беше целувал хубавата Леда, Европа, Даная, Семела
и много още принцеси, а и обикновени нимфи...“ (Haine 1981: 214).
Не знам дали подсъзнателно не съм била повлияна от този разказ
на Хайне, бях го чела вече, когато ми се случи нещо подобно. През 1986
година с протекция от Катедрата по теория на литературата ми беше издействана среща с Йордан Радичков, за да направя анкета във връзка с
докторската ми дисертация. Срещата беше в Съюза на българските писатели. Радичков беше любезен, поръча кафета и коняк, тогава се пиеше
коняк, запалихме цигари, поговорихме по-общи неща за хора, които са
ни близки и на двамата, и той постепенно ме прие. Заговорихме за работа
и тогава се случи магията, той пред очите ми започна да твори, говореше
бавно и прецизно, опипваше думите и мислите се оформяха красиви и
вълнуващи. Аз съм сред малцината, които са влизали директно като наблюдатели и дори съучастници в автентичен творчески процес. Когато
си тръгнах, не усещах, че стъпвам по земята, ходих дълго по улицата и
се спрях едва когато ми хрумна, че хората може да забележат, че не ходя,
а се нося над пътя и това ще ги смути. И досега съм убедена, че почти
летях. След година се срещнахме с Йордан Радичков близо до Университета и след разменените любезности единственото, което му разказах,
беше как сме посели в градината райграс и от мерак и преполиване сме
го удавили, нищо по-земно не ми се беше случвало напоследък и може
би затова го споменах пред него. Не помня дали той се усмихна, беше
унесен в свои мисли. Но щом и Хайне, когото лично обожавам, е реагирал при срещата с Гьоте по подобен начин, срамът не е по-малък, но е
споделен и то с кого.
Не можем да заговорим художествения субект, той е в друго свое
време и поле, затова говорим с автора с тайната надежда, че ще стигне
и до една друга инстанция. Има прагове, непрозрачни, но преодолими.
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В СЪУЧАСТНИЧЕСТВО С ЧЕРНИТЕ: БЕНИТО
СЕРЕНО СЪГЛАСНО КАРЛ ШМИТ,
КАРЛ ШМИТ СЪГЛАСНО БЕНИТО СЕРЕНО
Владимир Сабоурин

IN COLLABORATION WITH BLACKS: BENITO SERENO
ACCORDING TO CARL SCHMIDT,
CARL SCHMIDT ACCORDING TO BENITO SERENO
Vladimir Sabourin
Abstract: This text, which continues the search for Baudelaire / Bolaño‘s „oases of
horror“ in which modernity and terror meet, examines the opaque identification of Carl
Schmidt with Benito Sereno, the protagonist of Herman Melville‘s novel of the same name,
as a key figure in the answers and the defense of the lawyer and jurist Schmidt in the face of
interrogations and accusations of collaboration with National Socialism in its most terrorist
and vile dimensions. The identification with Don Benito contains the full set of authentic
wickedness, unworthiness and opacity that characterizes the Schmidt case, named after a
literary hero found in a great New World writer on the threshold of aesthetic modernity.
Years before it became public, Benito Sereno‘s defense was formed in Schmidt‘s private
correspondence with his brother in arms and baptism, Ernst Junger, but this meaningful
epistolary genesis of identification was the subject of subsequent conversation.
Key words: identification, authoritarianism, literary hero, defense, modernity and
terror

Fata libellorum и fata на техните читатели по
тайнствен начин образуват едно цяло.
Карл Шмит до Ернст Юнгер, юни 1945*
Задържан насред вълната на т. нар. „автоматичен арест“1, засегнал
в началото на денацификацията на Германия в американската окупа*

Jünger, E. / Schmitt, C. Briefe 1930-1983, 2., erg. u. überarb. Neuausg., hrsg. v. H.
Kiesel, Stuttgart: Klett-Cotta, 2012, 193. Датировката е несигурна, тук възприемам
реконструкцията на Хелмут Кизел. Fata libellorum (лат.) – съдбата на книгите.
1 Самият Шмит по-късно ще определя себе си като жертва на „автоматичния
арест“, но всъщност е задържан по инициатива на Карл Льовенщайн, мюнхен-
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ционна зона около 200 000 души, Карл Шмит прекарва над една година интерниран първо в Interrogation Center, после в Internierungslager и
накрая в Civilian Detention Camp, където от зимата на 1945 до лятото на
1946 г. възниква основна част от текстовете, влезли по-късно в книгата
му Ex Captivitate Salus (1950) (Schmitt 2015: 4)2, даваща първите публични отговори на въпросите за ролята на Шмит в Третия райх. Тези отговори са дадени в рамките на ситуация на разпит във фигуративен и буквален смисъл на думата, отговарящият е блестящ юрист с репутация на
„кронюрист“3 на Райха. В подобна ситуация дори добронамерен питащ
извън сферата на интернирането по необходимост се оказва в позицията
на водещ разпит Interrogator (срв. ECS Schmitt 2015:10), който, поставяйки въпроси, в крайна сметка поставя под въпрос самия разпитван.
Отговарянето на въпроси, от своя страна, е равносилно на попълването –
метафорично и буквално – на формуляр, имащо реални последици, напр.
загубата на работно място и забрана за упражняване на професия. На
юридически школувания разпитван веднага му идват на ум контравъпроси, които обаче е за предпочитане да премълчи, доколкото тук власт да
пита има другият, разпитваният няма нито властта, нито правото на свой
ред да пита. И все пак: „Кой си ти всъщност, който ме поставяш под въпрос? Откъде идва твоето превъзходство? Каква е същността на властта,
която те овластява и окуражава да ми задаваш подобни въпроси.“4
Реторическото оттегляне на все пак зададените контравъпроси използва един sermo humilis с аргументация ad hominem. „Същността ми
може да е непрозрачна, но при всяко положение е дефанзивна. Аз съм
съзерцателен човек и наистина съм склонен към остри формулировки,
ски адвокат и специалист по конституционно право, legal adviser на американските
окупационни власти, който ще настоява Шмит да бъде съден като военнопрестъпник.
Цитирам основополагащата биография на Меринг по-нататък в текста със сиглата
CSAF и съответните страници в кръгли скоби (Mehring 2009: 442).
2 По-нататък цитирам по това издание в текста със сиглата ECS. Преводът на латинската фраза на заглавието – една от многото, любими на юриста и (екскомунициран)
римокатолик Шмит – е „Спасение от пленничеството“. Заглавието е псалмодичноизповедно и адресантно съдържа инициалите – C. S. – на името на автора изпращач: Ex
C. S., От К. Ш. Благодаря на Пепа Лунгарова за превода от латински.
3 Критично-злъчната квалификация „кронюрист (Kronjurist) на Третия райх“ е на
Валдемар Гуриян, участник в семинара на Шмит в Бонския университет (1924/26 г.),
и е образувана по модела на титлата „кронпринц“, носена от престолонаследника в
германоезичните монархии. Срв. CSAF 360, 669 (бел. 5).
4 При второто си задържане през пролетта на 1947 г. във връзка с Нюрнбергския
процес, което продължава близо два месеца и при което е подложен на четири разпита,
Шмит директно пита при първия разпит: „Като какъв съм тук? Като обвиняем?“ (CSAF
Mehring 2009: 449).
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но не към офанзива, не и към контраофанзива.“ (CSAF Mehring 2009:
449) Изходният упрек в личностна непрозрачност е обезсилен чрез позоваване на черти на характера и теоретично-интелектуалната нагласа на
упреквания/обвиняемия. „Аз съм прекалено любопитен спрямо мисловните предпоставки на всеки упрек, на всяко обвинение и всеки обвинител. Затова не ставам нито за добър обвиняем, нито за добър обвинител.“
(ECS Schmitt 2015: 11) Тъй или иначе автоматично поставен в позицията на обвиняем до доказване на противното, отговарящият се защитава,
твърдейки, че предпочита позицията, в която и без друго се намира. „Аз
обаче предпочитам по-скоро да съм обвиняем, отколкото обвинител.“
(CSAF Mehring 2009: 449) Превръщайки принудата в добродетел, колкото и неубедително да звучи това в един концентрационен лагер, пък бил
той и американски, разпитваният апелира в крайна сметка към естеството си на вярващ като ultima ratio в ситуация на (автоматична) презумпция
за виновност, за да му бъде повярвано поне, че предпочита да е обвиняем
(какъвто е). „Може би това при мен има теологически корени. Защото
Diabolus е името на Обвинителя.“ (CSAF Mehring 2009: 449)
Силата на тази защита е в признаването на беззащитността, чиято
граница е положена в неунищожимостта на вярващия тъкмо в неговата
радикална беззащитност. „Така че съм беззащитен. Беззащитен, но неунищожен в нищо“ (ECS Schmitt 2015: 12). Убежната точка на теологически
подплатения sermo humilis, за която вече сме подготвени от брилянтната
„ниска“ реторика на отговарящия, не е теологическа обаче, а литературна. „Моята същност може наистина да е непрозрачна, но моят случай
подлежи на назоваване с помощта на име, намерено от голям поет5“ (ECS
Schmitt 2015: 12). Пределната простота и прозрачност на прозата на Ex
Captivitate Salus, сравнима с поезията на написаните по същото време
и в сходна ситуация на интерниране Пизански кантоси на Езра Паунд6,
5

Визираният поет е близкият до литературно-политическия католицизъм Конрад
Вайс (1880-1940), споменат поименно в есето „Два гроба“ (срв. ECS Schmitt 2015: 5152). Есето завършва със строфа от Вайс, тематизираща както пленничеството, така и
отговарянето: „Така смисълът, колкото повече сам се търси,/ От тъмен плен ще изведе
душата в света./ Извършѝ това, което трябва, то е винаги/ Вече извършено и ти даваш
само отговор“ (ECS Schmitt 2015: 53).
6 Вж. Moody, A. David Ezra Pound: Poet. A Portrait of the Man and His Work. Vol. III:
The Tragic Years, Oxford: OUP, 2015, 116-164. Монументалната тритомна биография на
Дейвид Муди представя детайлно 6-месечния арест на Паунд в разположения край Пиза
Disciplinary Training Center, концентрационен лагер за американски войници, щатски
дисцип за „неподчиняващи се, дезертьори, гангстери, убийци, изнасилвачи, крадци“,
където са написани Пизанските кантоси. Паунд прекарва първия месец в клетка от
типа на станалите широко известни от кадрите от лагера за задържане на ислямисти
в Гуантанамо. Първите десет стиха на Пизанските кантоси са записани в клетката на
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разчита на едно амбивалентно литературно наименуване на личностната
същност в нейната непрозрачност, лошота и недостойност – ще рече: автентичност – вярвайки, че профетическата7 литература, от една страна,
и теологията, от друга, се срещат в собственото име на литературни хероси, чрез които екзистенциалното време (да може да) връхлита и отваря
пролом в литературната игра.
В този текст, продължаващ преброждането на „оазисите на ужаса“
по Бодлер/ Боланьо, в които модерност и терор се срещат, ще разгледам
непрозрачната идентификация на Карл Шмит с Бенито Серено, героя на
едноименната новела на Херман Мелвил като ключова фигура на отговорите и защитата на юриста и правовед Шмит пред лицето на разпитите и
обвиненията в колаборационизъм с националсоциализма в най-терористичните му и скверни измерения. Идентификацията с дон Бенито съдържа пълния комплект от (автентична) лошота, недостойност и непрозрачност, характеризиращ случая Шмит, наименуван с името на литературен
герой, намерен при голям писател от Новия свят, стоящ на прага на естетическата модерност. Години преди да стане публичен, отговорът защита
„Бенито Серено“ се оформя в частната кореспонденция на Шмит с брата
му по оръжие и кръщелничество8 – както идейно, така и лично – Ернст
Юнгер, ще се спра по-нататък отделно на този многозначителен епистоларен генезис на идентификацията.
Три години преди първото упоменаване на Бенито Серено в кореспонденцията с Юнгер излиза първият немски превод на новелата на
Мелвил – през същата година, която Шмит ще изведе в защитата си след
падането на режима като документиран момент на първото му публично
разграничаване от националсоциализма. „През лятото на 1938 г. в Германия излезе книга, в която се казва: „Когато в една страна важи единствено
тоалетна хартия. Паунд е интерниран на 24 май 1945 г. „Повечето от затворниците са
били негри и, виждайки ги в претъпканото болнично отделение, той си е представял
роботърговски кораб, „както изглежда между палубите“ ( Moody 2015: 135).
7 В стихотворението Песента на шейсетгодишния (1948), което е псалмодическата
кода на Ex Captivitate Salus, Шмит формулира това така: „Ала предпазващо ме обгръщаше словото на поети оракули (sybillinischer Dichter)“ (ECS Schmitt 2015: 93). В писмо
до Юнгер от 9.10.1943 г. Шмит свързва стихове на Конрад Вайс – със сигурност един от
визираните „сибилински“ поети – с „оракулите“, (срв. Jünger, E. / Schmitt, C. Briefe 19301983: 171).
8 Шмит е кръстник на втория син на Юнгер Карл Александър, който в чест
на кръстника си получава както първото си малко име, така и католическото
вероизповедание (сем. Юнгерови са протестанти). Принципно резервираният (вече
100-годишен) Юнгер определя в интервю с Антонио Гноли и Франко Волпи отношенията
си с Шмит като връзка на „истински приятели“, срв. Jünger, E.– In: Jünger, E. Gespräche im
Weltstaat. Interviews und Dialoge 1929-1997, Stuttgart: Klett-Cotta, 2019.
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публичността, организирана от държавната власт, тогава душата на народа тръгва по тайнствения път, който води навътре; тогава пораства противосилата на мълчанието и тишината“9 (ECS Schmitt 2015: 21). Книгата
е Левиатанът в учението за държавата на Томас Хобс. Смисъл и несполука на един политически символ (1938), чийто неназован автор е самият
Шмит. „Като знак на „вътрешна съпротива“ Шмит я сравнява по-късно
с Мраморните скали на Юнгер“ (CSAF Mehring 2009: 385). Прави го,
негласно приписвайки си първенството по време спрямо романа на Юнгер. „През септември 1939 г. са публикувани „Мраморните скали“, книга,
описваща с голям кураж бездните, които се крият зад маските на реда на
нихилизма“ (ECS Schmitt 2015: 22). Биографът на Шмит Райнхард Меринг с право отбелязва, че внушеното сходство между двете книги не е
точно по линията на „вътрешната съпротива“, изтъкната постфактум от
Шмит: „Всъщност тя [Левиатанът, б. м., В. С.] прилича на книгата на
Юнгер по-скоро по интереса си към митологията, отколкото по политическата тенденция“ (CSAF Mehring 2009: 385). Основният свидетел на
защитата Бенито Серено е изведен на сцената между Левиатанът и На
мраморните скали като еднорангови свидетелства (с приоритет по време на Шмитовия Левиатан) на вътрешната емиграция и съпротива през
Третия райх. „Бенито Серено, героят на повестта на Херман Мелвил,
е въздигнат в Германия до символ на положението на интелигенцията
в една система на масите“ (ECS Schmitt 2015: 21-22, курсив в оригинала). Както книгата без посочен автор, излязла в нацистка Германия през
1938 г., така и аперсоналното въздигане на същото място и по същото
време на литературния герой на Мелвил до символ на интелектуалците
разказват една история със странно липсващ лексикално и граматически
– и прозрачно подразбиращ се – субект.
В последната глава на есето, даващо заглавието на книгата със свидетелства от времето на пленничество, Шмит експлицира основанието на
тази прозрачна липса на субект при говоренето за вътрешната съпротива
през Третия райх. „Аз говорих тук за самия себе си, всъщност за пръв
път в живота си“ (ECS Schmitt 2015: 76). Ex Captivitate Salus е поредица
от маски на говоренето за себе си, включваща както литературни, така и
исторически фигури. Едно от историческите лица, служещо за маска, е
Алексис дьо Токвил, авторът на Демокрацията в Америка (1835/1840) –
Шмит цитира по памет. Оригиналният пасаж гласи: „Когато обаче
наистина публичната власт иска да бъде вече само публична, когато държавата
и религиозното изповедание изтикват вътрешната вяра в частната сфера,
тогава душата на народа тръгва по „тайнствения път“, който води навътре.
Тогава пораства противосилата на мълчанието и тишината“ (Schmitt 2018: 94).
9
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непосредствено предхождаща Бенито Серено (1855) – който предоставя
на Шмит маската на победения от свръхсилите на ХХ век, прогнозирани
от френския историк и политически мислител и излезли вече на сцената
на световната история (и имащи властта да разпитват и поставят под въпрос разпитвания).
„Токвил е бил един победен човек. В него се събират всички видове
поражения, при това не случайно и само по нещастно стечение на обстоятелствата, а съдбовно и екзистенциално“ (ECS Schmitt 2015: 30). Изброявайки точка по точка видовете поражения, претърпени по необходимост
от Токвил, Шмит стига до решаващия за него самия и претърпяван в момента на писане на Ex Captivitate Salus вид поражение. „Като европеец
той също попада в ролята на победения, защото предвижда развитието,
което превръща двете нови сили – Америка и Русия – през главата на Европа в носители и наследници на едно неустоимо централизиране и демократизиране“ (ECS Schmitt 2015: 31). Възклицанието, с което завършва есето за Токвил, написано в Civilian Detention Camp, заобикаляйки
стриктната забрана да се пише в лагера, е ad se ipsum: „бедни, победени
Токвил!“ (ECS Schmitt 2015: 33). Важен елемент на защитата е именно
идентификацията с политически мислители диагностици/ прогностици,
какъвто е Токвил, за да се прокара оневиняващото (или поне смекчаващо
вината) разграничение между „пророк“ и „диагностик“ на абсолютистката държава, свръхсилите на ХХ век или Третия райх. „Хобс е бил смятан
за пророк на Левиатана и е бил поради това дискредитиран и остракиран,
защото повечето хора са прекалено примитивни, за да различат един диагностик от един пророк“ (ECS Schmitt 2015: 73). Пропукалият се за миг
предпазен sermo humilis на реториката на защитата оголва вътрешноприсъщия на брилянтността на писането на Карл Шмит персоналистичногилдиен елитизъм.
Пробивите на този прозрачен и автентичен елитизъм, който реториката на sermo humilis се опитва да държи под контрол и сурдинка, са едни
от най-силните (и автентични) моменти на Ex Captivitate Salus, сравними с пасажи от Записки от Мъртвия дом10 или стихове от Пизанските
Мемоарната книга на Достоевски е синхронна с новелата на Мелвил и
представя конфронтацията на интелигента-дворянин с „народа“ – „Изобщо
това беше времето на моето първо сблъскване с народа“ – аналогична на
„положението на интелигенцията в една система на масите“, през което Шмит
чете Бенито Серено. (Dostoevskiy 1982: 83) От екзистенциално-политическа
гледна точка Достоевски от Записки от Мъртвия дом насетне е типичен
„апокалиптик на контрареволюцията“ – определението на Якоб Таубес за Шмит
– чийто обрат от просвещенско-революционни нагласи към „консервативнореволюционни“ се случва именно в рамките на четиригодишното заточение в
Сибир, описано в мемоарната му книга (Taubes 1987).
10
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кантоси – за да цитираме две произведения от литературните домейни
на „свръхсилите“ – тематизиращи конфронтирането на брилянтния (съсловно-естетически) интелектуализъм с опита на интернирането. „Как
да понесе особено човек, за когото знанието за правото е станало част от
съществуването му, голия факт, дори простата възможност за едно тотално обезправяване, независимо кого засяга то в отделния случай? И когато
то засяга самия него, положението на обезправения юрист, на превърнатия в outlaw lawyer, на поставения hors-la-loi легист съдържа още една
особено горчива добавка, която се прибавя към всички други физически
и психически мъчения – едно жило на знанието, възпаляващо отново и
отново парещата рана“ (ECS Schmitt 2015: 60).
Тук отговаря и говори в прав текст пред разпитващите и обвинителите, рисковано застрашавайки реториката на защитата, един дон
Карл(ос) на германската юридическа каста в апогея на брилянтния ваймарски междувоенен интелектуализъм, избиращ за главен свидетел на
защитата си един също толкова ексцентричен и непрагматично прекрачващ границите на защитния sermo humilis испански дон: „Аз съм последният съзнателен представител на jus publicum Europaeum [европейското
публично право, б. м., В. С.], последният преподаващ учението му и негов изследовател в екзистенциален смисъл и преживявам края му така,
както Бенито Серено преживя пътуването на пиратския кораб“ (ECS
Schmitt 2015: 75, курсив в оригинала). Маската на Бенито Серено защитава при изправянето лице в лице с направеното през Третия райх – и със
следователите и обвинителите след (само)убийственото му крушение – и
едновременно с това рисковано се оставя на неконтролируемите ефекти
на (само)убийствената идентификация с литературен херос, за когото в
крайна сметка няма спасение от съучастническото му пленничество.
Ex Captivitate Salus е посветена на паметта на Вилхелм Алман,
приятел на Шмит, близък до заговорниците срещу Хитлер, който се самоубива след неуспешния атентат от 20 юли 1944 г., за да избегне неминуемото задържане и екзекуция11. За Шмит това самоубийство е преди всичко (стоическо) избягване на „разпитите“ (Vernehmungen) (ECS
Schmitt 2015: 43), централна тема и обсесия на книгата за пленничеството в „часа нула“. Още в самото начало на националсоциалистическото
си съучастничество обаче Шмит проявява алергична раздразнителност
Шмит най-вероятно не е бил посветен в плановете на съпротивата:
„познавали са и са се бояли от неговата непредпазливост и склонност към
„смели“ приказки“ (Kiesel, H. „Nachwort des Herausgebers“. In: Jünger, E. / Schmitt,
C. Briefe 1930-1983, 866).
11
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спрямо адресирани до него въпроси на първите жертви на Третия райх
(сред негови колеги прависти от еврейски произход), определяйки ги
като „разпити“ в писмо от декември 1933-а до историка на правото Фриц
Прингсхайм: „Не бих желал да се оставя Вие да ме подлагате на разпит
(vernehmen)“ (цит. по CSAF Mehring 2009: 317-318; 656). Когато вече не
може да избегне разпитите в ситуацията на форсмажорно налагане на
свръхсилите, Карл Шмит публично слага в Ex Captivitate Salus квазистоическата литературна маска на (на пръв поглед) идеалната жертва Бенито
Серено. И под посвещението на книгата на Вилхелм Алман (който е бил
незрящ), слага латинската фраза CAECUS DEO PROPIVS – СЛЕПИЯТ Е
ПО-БЛИЗО ДО БОГ.
Ако от часа нула, в който идентификацията е направена публична
в рамките на интернирането и разпитването, се върнем към момента на
първоначалното ѝ проявление в кореспонденцията на Шмит с Ернст Юнгер, трябва първо да се спрем на условията на възможност на една комуникативна интимност, която предразполага към споделяне – и оформяне
в споделянето – на аватара Бенито Серено по тайнствения път, който
води навътре през годините на Третия райх. Преди да разгледам генезиса
на идентификационната фигура в писмата, ще очертая емблематичното
вътрешно пространство на едно приятелство, чиято най-близка интимност се конституира под натиска на нацисткия терор, изхождайки от есето на Мартин Тилке Тихата гражданска война. Ернст Юнгер и Карл
Шмит през Третия райх (2007). Определящо за интерпретацията на Тилке е схващането на комуникативната интимност в Карл-Шмитовата логика на „вътрешното пространство“ (Innenraum) като отпадъчен и корозивен продукт на модерната – абсолютистка, тоталитарна, демократична
– държава, който в крайна сметка я разрушава отвътре. „Сега възниква
вътрешната резервираност на поданиците и чрез това се установява една
инстанция, която се изплъзва от всеки държавен контрол и се превръща в смъртна заплаха за държавата – forum internum. Навън поданиците демонстрират съгласието на едно мълчание, което навътре става все
по-красноречиво. В това морално вътрешно пространство се разгръщат
„непреките власти“, не подлежащи на улавяне, но в крайна сметка посилни от всеки, пък бил той и най-мощният, репресивен апарат“12. Макар
Tielke, M. Der stille Bürgerkrieg. Ernst Jünger und Carl Schmitt im Dritten Reich, Berlin: Landt Verlag, 2007, 98. Цитирам есето на Тилке по-нататък в
текста със сиглата SB. Ланд Ферлаг е издателство, в което излизат и откровено
крайнодесни публикации (благодаря за информацията на Томас Хюбнер).
Книгата на Тилке обаче не спада към тях. Концепцията на Карл Шмит за
12
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че заемат коренно противоположни позиции при идването на власт на
националсоциализма – Юнгер незабавно се оттегля във „вътрешна емиграция“ в родната Долна Саксония, Шмит трескаво колаборира с новия
режим – именно Третият райх конституира вътрешното пространство на
приятелството им, достигнало кулминационната си интимност именно в
рамките на нацистката диктатура.
„Противоположните политически опции, които те избират в поляризиращите първи години на Третия райх, не успяват да помрачат по
никакъв начин приятелството, […] това приятелство по-скоро се оформя
като особено сърдечно и интензивно тъкмо във времето, когато политическото отстояние между Юнгер и Шмит е най-голямо“ (SB Tielke 2007:
11). Юнгер полага сериозни усилия да предпази Шмит от обвързване с
националсоциализма, като напълно сериозно му предлага да се оттегли в
Сърбия при родителите на жена му13, без обаче да се дистанцира от тръгналия по друг път приятел колаборационист. Дори Нощта на дългите ножове14 – която за Юнгер е „повратната точка, извела на светло действителното лице на диктатурата“15 – юридически легитимирана от Шмит в
статията „Фюрерът защитава правото“ (1934) (срв. CSAF Mehring 2009:
352-354), не успява да застраши приятелството между все по-фатално
обвързващия се колаборационист и все по-убедения вътрешен емигрант.
Констатирайки, че Шмит извършва с оправдаването на Нощта на дългите
ножове „политическо харакири“, Юнгер ще се пошегува: „Като минахме
покрай къщата му в полите на Фихтеберг, аз го попитах дали вече е инсталирал картечница в мазето – той отвърна на шегата с учуден поглед“16.
взривяващото модерната държава „вътрешно пространство“ на буржоазната
субектност е брилянтно онагледена исторически от неговия ученик Райнхарт
Козелек в предисторията на Френската революция, вж. Koselleck, R. Kritik und
Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt [1959], Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1997. Другаде ще се спра отделно на кореспонденцията между Шмит
и Козелек, хвърляща светлина върху вътрешната история на Критика и криза и
основанията на Козелековото тълкуване на Френската революция.
13 Срв. Kiesel, H. Ernst Jünger. Die Biographie, München: Pantheon Verlag,
2009, 417. Юнгер буквално и неиронично е посъветвал Шмит „да работи при
тъстовете си в Сърбия върху едно фундаментално държавно право“.
14 Вж. представянето на кафявия терор в собствените редици в Залезът
на боговете (1969) на Лукино Висконти, от една страна, и в монографията на
Курт Госвайлер Аферата Рьом (1983), от друга, на които ще се спра отделно
по-нататък.
15 Jünger, E. „Im Konflikt mit den Nazis“ [1992]. – In: Jünger, E. Gespräche im
Weltstaat. Interviews und Dialoge 1929-1997, 372.
16

Цит. по Kiesel, H. Ernst Jünger. Die Biographie, с. 421.

В съучастничество с черните: Бенито Серено съгласно Карл Шмит...

51

По това време Шмит и Юнгер вече са роднини – Шмит е кръстник на втория син на Юнгер, роден на 9 март 1934 г. Ветеранът от Първата световна
война, възползвал се навреме от интуицията си на войник и сървайвър,
се шегува със затъващия все по-фатално кръстник колаборационист, тази
шега предупреждава за смъртната опасност, сигнализирана от кървавия
протуберанс на една студена гражданска война, която се подготвя да стане гореща и световна (без да престане да бъде гражданска и светогледна),
но не остракира непредпазливо поелия по грешен път.
Вътрешното пространство на интимната комуникация, консолидирано от националсоциалистическия терор, поддържа в латентно състояние наличните в него противоречия, игнорирани или продуктивно криворазбирани до момента, в който породилата ги тоталитарна държава,
на която отговаря тайнствения път, който води навътре, отстъпва пред
превъзпитаващата демокрация, разпитваща и изискваща прозрачност
и публичност на маските. „Едва след края на националсоциализма се
сблъскват една с друга политическите позиции, тъй противоположни в
първите години на диктатурата, и това изважда на бял свят и дълбоките
различия по същество, поначало съществували между Ернст Юнгер и
Карл Шмит, но тактично подминавани до този момент и от двамата“ (SB
Tielke 2007: 106). Полуразпадът на вътрешното пространство на приятелството е катализиран от неравния старт на Шмит и Юнгер на прага на новия режим. „Юнгер е бил свободен писател, тоест предприемач на самия
себе си, който е можел и е трябвало да живее от продажбите на книгите
си. Шмит наистина също е бил брилянтен автор, но не е можел да живее
от това и е зависел от заплатата си на щатен професор, която престава да
получава от началото на 1945-а“ (SB Tielke 2007: 106). Много се е спекулирало и може да се спекулира за „ресентимента“ на Шмит спрямо Юнгер, обясняван с (относително) по-„чистото минало“ на писателя в сравнение с юриста и с като цяло неравния им старт в Бундесрепубликата. В
писмо до Юнгер от 8.10.1948 г. Герхард Небел, автор от Юнгеровия кръг,
сближил се наскоро с Шмит, информира ментора си: „Той живее, като се
сравнява с Вас, направо страда от това сравнение, страда, че Вие, а не
той е станал немският мит“ (цит. по CSAF Mehring 2009: 455; 697; виж
бел. 93). Дори да допуснем наличието у Шмит на ресентимента на учения и критика спрямо артиста, едва ли има по-отблъскващо информантство от това, изкривяващо възможната автентичност на информацията.
Въпреки че всяко сравнение, както обича да напомня Дон Кихот (и да
повтаря в неуместни ситуации Санчо), е омразно само по себе си, Шмит
все пак наистина има за какво да съжалява, сравнявайки се с Юнгер. И
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двамата са се радвали на култов статус в крайнодесния (а и в крайнолевия също: В. Бенямин17) интелектуален спектър на късната Ваймарска
република, запазването на този статус (или поне достойното оцеляване)
през Третия райх – без необходимостта от колаборация – е било реална
възможност и за Шмит. „Той е можел да живее през националсоциализма
като реномиран консервативен професор относително необезпокояван“
(CSAF Mehring 2009: 307). Макар че попада в съюзническата Blacklist на
лица, които „не са подходящи за ръководни политически, творчески или
бизнес позиции“, както и в американски и френски списъци на немски
„интелектуални военнопрестъпници“18, Юнгер, за разлика от Шмит, не
е подлаган след края на войната на разпити, нито е арестуван. Конституираното от тоталитарната държава интензивно вътрешно пространство
на комуникативна интимност с неговите тайнствени интериорни пътища
е разрушено – преди то самото да успее окончателно да разяде отвътре
стария режим – от демократичното обществено мнение и общество на
спектакъла.
Шмит извървява, рефлектира и описва този тайнствен път навътре, характеризиращ, от една страна, генеалогията – ученикът му Райнхарт Козелек ще каже патогенеза – на модерната държава и отговарящия
ѝ субект в книгата си Левиатанът в учението за държавата на Томас
Хобс (1938) и, от друга, в приватния прочит на новелата Бенито Серено,
чийто немски превод излиза едновременно с неговия Левиатан. Извървявайки тайнствения път, който води навътре, в принудителен порядък
след активно мероприятие от страна на юристи от СС и есесовския печатен орган Дас Шварце Корпс19, лишило Шмит през 1936 г. на практика от
всичките му репрезентативни постове в националсоциалистическия бюрократичен апарат, остракираният – и вече по неволя бивш – колаборационист осмисля случилото се през генезиса на модерната абсолютистка
държава. „Абсолютистката държава е била отговорът на религиозната
гражданска война, за чието приключване Хобс изнамира гениалната формула: auctoritas, non veritas facit legem („Властта, а не истината дефинира
Вж. писмото на Валтер Бенямин до Карл Шмит от края на 1930 г. в: Taubes, J. „Carl Schmitt – ein Apokalyptiker der Gegenrevolution“, с. 27.
18 Срв. Kiesel, H. Ernst Jünger. Die Biographie, с. 535.
19 Цветовата символика на черните униформи на СС, съдържаща се в името
на вестника Das Schwarze Korps („Черният корпус“), ще бъде използвана от противниците на режима (и вътрешноапаратната опозиция) като шифър, разграничаващ своите („белите“) от враговете („черните“). Това превръща иронично
негрите от новелата на Мелвил – в прочита на Шмит – в закодирани фигури на
националсоциалистите и по-конкретно на есесовците.
17
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закона“). Шмит се фокусира върху диалектическия откат на тази формула, продължавайки аргументативните линии на Хобс. Той показва как изтиканата настрана истина си отмъщава и посредством критиката на Просвещението държавата продължава дрейфа си по посока на една нова и
по-обхватна гражданска война“ (SB Tielke 2007: 97, курсив в оригинала).
За да не стане „избелващо“ недоразумение: Шмит е антипросвещенски
политико-католически етатист20 и консервативен (контра)революционер,
констатиращ емблематичната гибел на абсолютистката държава под ударите на допуснатото от самата нея буржоазно „вътрешно пространство“
с тайнствено неконтролируемия му и разрушителен път навътре. „Изследванията му върху Хобс определено не са израз на либерална вътрешна резервираност, а критическа диагноза, че митическото обосноваване
на „тоталната“ държава се е провалило“ (CSAF Mehring 2009: 388). Националсоциализмът се оказва неспособен да въплъти мита на „тоталната“ държава, а неговият доскорошен апологет (се оказва) принудително
на път навътре като заложник на разбунтували се „черни“ – роби, негри,
маси, есесовци – превзели кораба, на чийто капитански мостик колаборационистът неудачник доскоро е смятал, че се намира. „Серено-Шмит е
заложникът, който не може да се изрази открито, а само в най-добрия случай предпазливо-загатващо, който обаче трябва да предприеме всичко по
силите си – цената е животът му – да съобщи на другите за положението,
в което се намира“ (SB Tielke 2007: 101). Първият и очевидно най-важен
частен адресат на апоретичното съобщение на Шмит, че е заложник, който под смъртна угроза не може да съобщи, че е взет за заложник, но трябва да го съобщи, ако иска да не проиграе последния си шанс за спасение
от пленничеството, е Ернст Юнгер. „Шмит се опитва направо отчаяно
да направи новата си ситуация разбираема за приятеля си Ернст Юнгер.
Той го прави с помощта на литературна фигура“ (SB Tielke 2007: 99).
Отчаяно: кой, ако не авторът на Приключенско сърце и На мраморните
скали и близък приятел, може да разчете посланието21 – и ако той не го
разчете, кой? Отчаянието и обсесията на невъзможното послание добива
В кампанията срещу Шмит на официоза на СС Дас Шварце Корпс
той ще бъде представен като „представител на една етатистка или дори
„държавноабсолютистка“ позиция, противостояща критично или дори
враждебно на националсоциалистическото движение, което иска изцяло да
прониже или да разтвори и поеме в себе си държавата“ – Kiesel, H. „Nachwort
des Herausgebers“, с. 864.
21 Шмит ще нарече по-късно текстовете от Ex Captivitate Salus „поредица
от писма“, чиито копия реално разпраща по пощата на приятели ( срв. CSAF
Mehring 2009: 446).
20
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ониричните измерения на сън, разказан на Юнгер от името на Б(енито)
С(ерено) като субект и подател на съобщението-съновидение. „Фантастич-на (фатум-на?)22 ситуация: С.[ан] Доминик23 насред Маелстрьом. Б
С си казва: По-добре да загина от тях, отколкото за тях“24. В отчаяното
си желание да бъде разбран Шмит-Серено прибягва насън до любимата
на Юнгер метафора на пропадането от съновиденията на Приключенско
сърце (1929)25 и Лъченията (1949) на Втората световна война: спускането в Маелстрьом. Четене, което превръща разбунтувалите се негри в есесовци и капитана на кораб, превозващ роби, в идеалната (колаборираща)
жертва на нацисткия терор, отчаяно се нуждае от литературното съблазняване на читател, който не е участвал в бунта на робите на националсоциалистическата революция и определено не обича ролята на жертва.
Удряйки ониричното дъно на идентификацията с дон Бенито Серено, като прибягва до прелъстяващото Юнгер Спускане в Маелстрьом,
което същевременно описва пропадането в бездната на едно парадоксално желание-да-бъде-разбран на персонаж, съществен аспект на чието
алиби е, че не го разбират, Шмит прецизно улавя съновидната апоретичност на начинанието си, което, за да успее, (трябва да) разчита в крайна
сметка на комуникативен провал. „Преди няколко нощи исках в полусън
да Ви съобщя нещо; на сутринта открих на нощното си шкафче една стенографска записка, която възпроизвеждам на прилож.[ената] бележка“
(JS Jünger, Schmitt 2012: 158). Бележката, преписваща на пишеща машина записката, направена в „3 и половина сутринта“, е приложена към
ръкописно писмо от 16 март 1943 г., подписано с „Карл Шмит“: „Сърдечни поздрави от г-жа Шмит, Анима [12-годишната дъщеря на семейство Шмит, б. м., В. С.] и Вашия Карл Шмит“ (JS Jünger, Schmitt 2012:
159). Самата записка от съня, искаща да съобщи нещо очевидно трудно
за съобщаване, е подписана обаче не от автора на писмото, а от „Бенито
Серено“: „Поздрав от Вашия Серено“ (Jünger, Schmitt 2012: 159). Две
Използвана е квазиетимологична фигура и игра на думи, съполагаща
„баснословността“ (Fabel-hafte) и „съдбовността“ (Fatum-hafte) на съновидната
ситуация.
23 Многозначителното име на кораба, чийто капитан е Бенито Серено, ще
коментирам по-нататък.
24 Jünger, E. / Schmitt, C. Briefe 1930-1983, 2., erg. u. überarb. Neuausg., hrsg.
v. H. Kiesel, Stuttgart: Klett-Cotta, 2012, 159 (курсив в оригинала). Цитирам
кореспонденцията между Юнгер и Шмит по това издание по-нататък в текста
със сиглата JS (Jünger, Schmitt 2012).
25 Срв. Сабоурин, Вл. Спускане в Маелстрьом при Адорно и Юнгер. – В:
Нова социална поезия, бр. 21 (март), 20.03.2020.
22
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години по-късно, непосредствено след падането на Третия райх Юнгер
ще получи още едно машинописно послание, подписано от дон Бенито:
„Искрено Твой добър приятел Бенито Серено“ (JS Jünger, Schmitt 2012:
193). Макар и, по думите на 100-годишния Юнгер, двамата да са били
„истински приятели“, те докрай си пишат, т. е. говорят, на „Вие“, преминавайки през цяла гама от фино диференцирани степени между формалност и интимност, без обаче да стигнат до „Ти“-то, което си позволява
през юни 1945-а дон Бенито на прага на интернирането на Шмит. Героят
на Мелвил има уникалната привилегия не просто да се подписва на мястото на реномиран юрист, но и да се обръща на „ти“ към един принципно резервиран адресат, който в полувековната кореспонденция си остава
по-формалният партньор. Инициирайки епистоларната им епопея с първото си писмо от 14 юли 1930 г., по-възрастният и титулуван академично – а през Третия райх и административно – Шмит от самото начало е
по-колоквиалният и пробващ бързото скъсяване на дистанцията, докато
по-стегнатият Юнгер предпочита да изчаква преди да подхване предложената (и желана от него) комуникативна интимност, няколкократно
връщайки се към по-формални, макар и междувременно смекчени, епистоларни жестове. Шмит прави първата стъпка, но в началото – до идването на националсоциалистите на власт – по-скоро Юнгер е в позицията
на (стегнат) ухажор с „неограничена готовност за възхищение“26, чиято
формалност е отчасти израз именно на тази готовност.
Комуникативната динамика, разполагаща се между експанзивната
– едновременно топла и брилянтна – колоквиалност на Шмит, от една
страна, и формалната стегнатост на Юнгер, от друга, може да се проследи във вариациите в обръщенията и заключенията на писмата. Още във
второто си писмо Шмит добавя към изходното стандартно „многоуважаеми господин“ допълнението „скъпи [господин]“ (JS 8) – ще минат близо
две години преди Юнгер да го подхване под формата на „Скъпи господин
професоре!“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 14) – и съответно към заключителните си поздрави едно „винаги Ваш“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 8), на
което Юнгер ще откликне по-късно с „Ваш“ в курсив (JS Jünger, Schmitt
2012: 13, 15), но и с „Ваш предан“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 11, 14). След
еднократното „Скъпи господин професоре!“ Юнгер ще се върне отново
към стандартното „Многоуважаеми господин професоре!“, а след като
на 12.7.1933 г. Шмит е назначен от Гьоринг за „пруски държавен съветник“, Юнгер ще се обръща към него с „Многопочитаеми господин дър26

Срв. Kiesel, H. Ernst Jünger. Die Biographie, с. 333.
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жавен съветник!“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 17), докато Шмит отдавна вече
е преминал на „Скъпи господин Юнгер!“, на което ще се реагира със
спорадични „Скъпи господин държавен съветник!“ (JS Jünger, Schmitt
2012: 23, 35). Заслужава специално отбелязване, че второто обръщение
със „скъпи“ към г-н държавния съветник е в писмо от 4 юли 1934 г. – след
Нощта на дългите ножове. Докато Юнгер най-сетне стига в писмо от Западния фронт (24.4.1940) до първото си „Скъпи господин Шмит!“ (JS
Jünger, Schmitt 2012: 93), адресатът му вече от доста време се обръща към
него с „Вашия стар/ Карл Шмит“ (JS 48), „Винаги и непроменливо/ Ваш
Карл Шмит“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 89), „Invariabiliter [Непроменливо]
Карл Шмит“ (JS 93) и „Вашия стар [без подпис]“ (JS Jünger, Schmitt 2012:
63). Дълга поредица от „Скъпи господин държавен съветник!“ е прекъсната едва на 22 юни 1941 г. – деня на нахлуването в Русия – от „Скъпи
господин Шмит!“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 119), което ще се наложи оттук насетне, като удивителната ще бъде заменена някъде през зимата на
1941-а със запетая. Шмит ще продължи да се придържа към удивителната чак до началото на 50-те, когато остракизмът му все по-болезнено ще
започне да изпъква на фона на все по-успешната интеграция на Юнгер в
Бундесрепубликата. Чувството за употребеност – включително и по линия на кореспонденцията – взима връх над видимата радост и наслада от
щедрото споделяне. „Днешният метод на литературно-публицистичната
употреба на всички хрумвания, оползотворяването на собствената си кореспонденция, икономиката на дневниците, предназначени за печат още
при писането им – това разрушава всички добри възможности на една
размяна на писма“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 879). Епистоларното общуване от все сърце – ex toto corde (срв. JS Jünger, Schmitt 2012: 145) – е вече
минало, останало в стария режим, комодифицирано в новия.
Бенито Серено се появява в кореспонденцията между Шмит и Юнгер в епохата на щедрото споделяне, което е не на последно място споделяне на читателски преживявания. „В тази кореспонденция книгите играят важна роля и […] за двамата партньори е много важно да си обръщат
взаимно внимание на интересни нови заглавия (Ортега, Марло, Селин)
или по принцип значими творби (Вико)“27. При чудовищната ерудиция
на Шмит е повече от естествено той основно да е донор, докато нагласата
на Юнгер е на писател, който черпи библиография, чието самостоятелно
преглеждане би било непродуктивно за него. „Познатите като К. Ш. са
незаменими, защото ме разтоварват от огромните усилия на пресяване27

Kiesel, H. „Nachwort des Herausgebers“, с. 857.
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то“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 608). През зимата на 1944-а, когато Юнгер
отбелязва това, изведеният на преден план прагматичен мотив вероятно
не би бил все още нараняващ за Шмит, въпреки че титлата „незаменим
познат“ още тогава едва ли би му допаднала. В крайна сметка именно
рецептивната нагласа на писател, черпещ вдъхновение от една кондензирана ерудираност, е това, на което Шмит ще разчита, извеждайки за
първи път на приватната сцена на кореспонденцията си с Юнгер своя
Серено в писмото от 25 февруари 1941 г., уведомяващо за изпращането
на екземпляр на новелата. Тази най-ранна писмена следа на идентификацията на Шмит със Серено съдържа формулировката на концепцията,
през която до този момент е четена и ще бъде четена по-нататък новелата на Мелвил. „Абсолютно съм поразен от напълно нетърсения, дълбок
символизъм на ситуацията (Symbolismus der Situation) като такава“ (JS
Jünger, Schmitt 2012: 115). Още от 1938-ма, когато едновременно излизат книгата му Левиатанът в учението за държавата на Томас Хобс.
Смисъл и несполука на един политически символ и първият немски превод на Бенито Серено, Шмит е по следите на символи, които да изразяват – признавайки и оправдавайки – „несполуката“ на ангажимента му
с Третия райх, като Юнгер с неговата резервираност спрямо културата
на „споделянето“ е точният адресат на амбивалентното съобщение. „Позоваването на митологични и квазимитологични фигури, нееднократно
явяващи се в кореспонденцията, прави възможно и за двамата споделящото говорене. Това говорене обаче, доколкото екзотеричната му форма
служи и за предаване на езотерични „тайни“ (Arcana), често е многозначно и противоречиво: обяснение и забулване, признание и оправдание в
едно, утвърждавайки като необходимост това, което иначе разпознава и
отхвърля като простъпка“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 115). Когато Юнгер
се забавя с четенето на изпратената на Западния фронт новела, Шмит
пита на 6.4.1941 г. дали „междувременно Б. Серено“ (срв. JS (JS Jünger,
Schmitt 2012: 118) е прочетен. Вече от окупирания Париж капитан Юнгер
отговаря на 22.6.1941 г. – Операция Барбароса вече тече – че „сега чет[е]
много Верлен“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 119) и кани Шмит да намине да
го види в хотел Риц, ако реши да отскочи до Париж.
Шмит, който след изпадането в немилост през 1936 г., освен всичко
друго има и негласна забрана да пътува, е във възторг от идеята (която
ще се осъществи с помощта на парижкия Deutsches Institut през есента на 1941 г. и ще пропука забраната) и в отговора си от 4 юли 1941 г.
прави най-разгърнатата характеристика на Мелвил и неговото значение
за разбирането на „ситуацията“ след 1936 г. „Несравнимата величина на
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Мелвил е в силата за представяне на една обективна, касаеща началата и
конкретна ситуация. Чрез това Бенито Серено е по-велик от руснаците
и всички други разказвачи на ХІХ век, така че и По, поставен до него,
изглежда анекдотичен, а Моби Дик може да се сравни като епос на морето единствено с Одисеята“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 121, курсив в оригинала). Суперлативната оценка на Шмит откроява Мелвил спрямо два
ориентира (единият от които е ключов за Юнгер): „руснаците“, което с
оглед на тематиката на Бенито Серено – опита на радикалната лишеност
от свобода на модерната автономна субектност – ще рече Записки от
Мъртвия дом, от една страна, и Едгар Алан По, решаващ за Юнгеровата
визия на модерността, от друга. Ако за суперлативната надпоставеност
на Бенито Серено спрямо Записки от Мъртвия дом – вместо съполагането им като синхронни и съизмерими по сила алегории на лишеността
от свобода в модерността – би могло да се поспори, то Юнгер директно го прави по отношение на Карл-Шмитовото изтъкване на Мелвил за
сметка на По.
Както вече видяхме, за Юнгер Спускане в Маелстрьом е абсолютната метафора на пропадането, разработена в края на Ваймарската република, през която той ще види националсоциализма и Втората световна
война. Тази задължена на По метафора е в основата на въпроса на Юнгер
в отговор на писмото на Шмит, сравняващо Мелвил и По: „Какво ще
кажете за развитието на тази война? Смятам, че ѝ е присъща една стриктно демонична архитектоника, подобна на прекосяване на поредица от
етажи“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 123). Това прекосяване на нива на една
„стриктно демонична“ онирично-кошмарна архитектура е описано в
Приключенско сърце, следвайки модела на Спускане в Маелстрьом. „Има
една много тънка ламарина на големи листове, която в малките театри
използват за наподобяването на гръмотевица. Представям си голямо множество такива ламарини – още по-тънки и по-пригодни за произвеждане
на звук – подредени на еднакви отстояния една над друга като листове на
книга, които обаче не лежат притиснати, а чрез някакво приспособление
се удържат раздалечени един от друг./ Вдигам те върху най-горния лист
от този грамаден куп и веднага щом тежестта на тялото ти го докосне,
той с трясък се раздира надве. Ти пропадаш и падаш върху втория лист,
който също така се пръска с още по-силен трясък. Пропадането удря третия, четвъртия, петия лист и т.н., с покачването на скоростта на падане
детонациите следват една след друга с ускорение, което предизвиква усещането за едно непрестанно нарастващо като темпо и сила тремоло на
барабан. Падането и тремолото стават все по-бесни, превръщайки се в
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мощно тътнещ гръм, докато накрая един обемащ всичко, ужасяващ шум
не взриви границите на съзнанието“28. В рамките на този модел, пряко
задължен на парадигматичния за модерността водовъртеж на По, сравнението на Шмит е „омразно“, както би казал Дон Кихот и в прав текст казва Юнгер: „Не мога да се съглася с оценката Ви на Мелвил в сравнение с
По. По е и си остава големият майстор, скицирал чертежа и вътрешната
математика на опасните светове. С това той излъчва в много посоки – в
разглежданата тук например – изхождайки от Маелстрьом“ (JS Jünger,
Schmitt 2012: 127). В писмото си от 17 септември 1941 г. Шмит ще се почувства задължен да оправдае суперлативното изтъкване на Мелвил, усещайки, че е засегнал ключова идентификационна фигура на писателя, от
когото очаква да разбере и сподели неговата собствена. „Не се опитвам
да наложа мнението си като имащ право и да омаловажа По. Мисля си
за Бенито Серено, като символ на ситуацията (Situations-Symbol). Това
е абсолютно неизчерпаема тема.“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 129, курсив в
оригинала). Без да казва нещо ново спрямо предходната си характеристика на Мелвил, Шмит на практика признава, че темата е дълбоко лична,
каквато е и „ситуацията“, символ на която е новелата на Мелвил. След
рязката реакция на иначе внимателния и сдържан адресат Шмит ще си
вземе урок: при следващото извеждане на дон Бенито на сцената – която
вече ще е сцена на съновидението – корабът на капитана заложник ще се
окаже насред водовъртежа на По посредством едно онирично сгъстяване,
контаминиращо идентификационните фигури на двамата епистоларни
партньори. Юнгер със задоволство ще приеме реверанса на Шмит към
идентификационната му метафора: „В съня Ви намирам за сполучливо
преди всичко съединяването на образните светове на По и Мелвил: та
нали По вижда от индивидуалистична перспектива това, което Мелвил
вижда от политическа, обществена“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 161). Сполучливостта на съня на Шмит е преди всичко във включването на идентификационната метафора на Юнгер в Карл-Шмитовата игра на маски,
чиято перспектива е също толкова и дори по-индивидуалистична от Юнгеровата, доколкото е идиосинкразно обременена от необходимостта и
потребността да оправдава една трагическа „голяма грешка“, която по
времето на съня на Шмит – пролетта на 1943-та, пост-Сталинград – Юнгер вече може окончателно да се поздрави, че е успял да избегне.
Епистоларната генеза на идентификацията на Шмит с Бенито Серено прекрачва за първи път границата на приватната сфера, превръщай28

Jünger, E. Das abenteuerliche Herz. Erste Fassung: Aufzeichnungen bei Tag und Nacht
[1929], Stuttgart: Klett-Cotta, 2013, 9-10.
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ки в публично достояние прочита на новелата като алегория на националсоциалистическия терор (и колаборацията с него), без обаче да бъде
разкрито авторството на Карл Шмит, в дневника на френския писател
Алфред Фабр-Люс, чийто втори том, публикуван в окупиран Париж,
предизвиква арестуването му. Юнгер, който по това време е в Париж,
информира Шмит за събитието в писмото си от 24.8.1943 г. „Фабр-Люс
публикува преди няколко седмици третия том на своя дневник, въз основа на който бе арестуван. […] Сред други позовавания на една вечер,
прекарана с мен, откривам в него да се цитира Бенито Серено като текстшифър (Schlüßelschrift), незаменим за запознаването с вътрешния механизъм на тоталитарните държави“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 166). Индуцираното от Юнгер анонимно обнародване на Карл-Шмитовия прочит на
Бенито Серено в окупирана Франция, предизвиква неочаквано бурната
реакция на Шмит – неочаквана за читателя, а може би и за самия Юнгер
– която е още по-неочаквано позитивна. „Съдбата на Бенито С. почти
ужасно (diebisch) ме радва. И подобните на Ф.[абр] Л.[юс] литератори са
преносители на заразата, отлични при това, съвършени до насекомност
медиатори на необходими осъществявания-на-контакт. Направо не мога
да Ви опиша удоволствието си“ (JS Jünger, Schmitt 2012: 170). Колоквиалността на епистоларния тон на Шмит достига тук своя връх, използвайки неочаквано разговорното – почти на ръба на жаргонното – наречие
diebisch (букв. „крадливо“, „грабливо“, прен. „твърде много“, „ужасно“).
Макар да се произнася като „с“, латинският инициал на фамилията на
дон Бенито графически съвпада с C-то на Carl, чиято съдба в (окупирана) Франция го изпълва с „почти ужасно“ задоволство. На какво всъщност толкова почти ужасно – почти грабливо – се радва Шмит?
Ако беше съвременник на Фейсбук, не бихме си задавали този въпрос, защото всеки ФБ-статус търси това „вирално“ разпространение
и мултипликация. Нима е чистата авторска, литературна суета, абстрахираща се от съдбата на „преносителя“ на вируса, попаднал в затвора
заради нещо, което Шмит по-късно ще използва като генерално алиби
и индулгенция, протестирайки срещу интернирането си и последвалото
остракиране? Свеждането на „преносителя“ на символа Бенито Серено
до съвършенството на насекомото, пренасящо зараза – но и до съвършеното насекомо – е неволно многозначително и макабрено във времето на
форсираното „окончателно разрешаване“ на „еврейския въпрос“. Неописуемото удоволствие от първата (анонимна) публична изява на маскарада
Бенито Серено и стилистичната ексцесност на изразяването на това удоволствие хвърля мътна светлина върху реториката на тъгата на идеалната
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жертва Шмит-Серено. Прекалена е тази нескривана радост и удоволствие от „съдбата на Бенито С.“ като вирусен щам, довел до задържането в
продължение на четири месеца на „литератор“, сведен до насекомо-преносител. Когато самият Шмит бъде интерниран след падането на Третия
райх, съдбата на Бенито С. ще бъде вече авторизирано направена публична в изпълнеността си с меланхолията на алибито и индулгенцията
на идеалната жертва, големия юрист, „за когото знанието за правото е
станало част от съществуването му“. Но не е ли този правист всъщност
„литератор“ преносител на зараза, отличен при това, съвършен до насекомност медиатор на необходими осъществявания-на-контакт с опита на
терора, колаборационизма и виктимизацията? След като разгледахме как
Карл Шмит първо приватно в кореспонденцията с Ернст Юнгер (19411945), а после и публично в Ex Captivitate Salus (1950) чете новелата на
Мелвил, нека видим сега как Бенито Серено чете Карл Шмит по тайнствения начин, по който съдбата на книгите – fata libellorum – и съдбата
на техните читатели образуват едно цяло, както се твърди в текста от
юни 1945-а, подписан с Искрено Твой добър приятел Бенито Серено.
Като страстен и обсебен читател, Шмит би се съгласил, че (е легитимно)
книгите също (да) четат читателя си.
Въпреки че вероятно прочита първия немски превод на новелата
на Херман Мелвил Бенито Серено (1855), скоро след публикуването му
през 1938 г., нямаме писмени свидетелства за прочита му чак до първото споменаване на произведението в писмото до Юнгер от 25 февруари
1941 г. Доколкото при говоренето за Бенито Серено Шмит винаги настоява на решаващата роля на ситуацията – като съвкупност от неповторимо историческо и екзистенциално случване – която новелата „символизира“, ще изходя от конкретната ситуация в момента на първото писмено
свидетелство за прочита на Шмит. В края на февруари 1941-а Третият
райх е на прага на две събития, които ще предрешат скоропостижния
крах на хилядолетното му царство: нахлуването в СССР, планирано за
пролетта29 (и реализирано със закъснение на 22 юни 1941 г.), и обявяването на война на САЩ след японската атака срещу Пърл Харбър в началото на декември същата година. Изправянето на нацистка Германия
в рамките на една година срещу двете свръхсили на ХХ век, чието възшествие е предвидено от любимия на Шмит френски историк и политик
Преди да обяви изпращането на екземпляр на немския превод на Бенито
Серено, Шмит лапидарно-многозначително съобщава на Юнгер, който е в Париж, вътрешноберлинската информация за очакваната война срещу Русия:
„Всичко живо очаква средата на март“ (вж. JS Jünger, Schmitt 2012: 114).
29
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Алексис дьо Токвил още през първата половина на ХІХ в., е историческата рамка на ситуацията, която ще „символизира“ новелата на Мелвил в
прочита на Шмит. Третоличностният повествовател на Бенито Серено,
през чиято перспектива е видян Серено-Шмит, е представител на едната
от свръхсилите, на която Германия предстои да обяви война преди края
на годината: „капитан Амейса Дилейно от Дъксбъри, Масачузетс, командир на голям тюленоловен кораб и търговец“30. Разказвачът е (северо)
американец, капитан, командир на кораб и търговец, въплъщаващ в себе
си, от една страна, чистата и абсолютна форма на власт, която един капитан на кораб суверенно (юридически) упражнява в открито море, и,
от друга, търговско-меркантилисткия „дух на капитализма“, който САЩ
емблематично ще олицетворят като една от свръхсилите на ХХ век. Героят на новелата Серено-Шмит е видян през погледа на този суверенен
субект на абсолютната модерна власт от Новия свят и репрезентант на
Макс-Веберовския дух на капитализма като преди всичко – и на първо
място в повествователната последователност – упадъчно-аристократичен представител на един рушащ се (европейски) свят от вчера в лицето
на испанския (креолско-латиноамерикански) капитан и немския (католическо-националсоциалистически) юрист.
Нека първо разгледаме внимателно третоличностният разказвач,
който ще въведе ред на „занемарения“ кораб на Бенито Серено и ще установи нов ред в постнацистка Германия, интернирайки и лустрирайки
Карл Шмит. Първата характеристика на американския разказвач, представена като негова „черта на характера“ (БС Melvil 1984: 64), е „изклюМелвил, Х. „Бенито Серено“ [1855]. – В: Мелвил, Х.[ърман] Съчинения в
пет тома. Т. 5, Варна: Книгоиздателство „Георги Бакалов“, 1984, с. 63. Преводът на Бенито Серено от английски е на Надя Сотирова. Цитирам българския
превод на новелата по това издание по-нататък в текста със сиглата БС. В
Демокрацията в Америка (1835/40), описваща времето непосредствено преди създаването на Бенито Серено, Токвил – една от идентификационните
фигури на Шмит – определя американците като „търговски народ“, вж.
Токвил, А. дьо. Америка и американците / Кюстин, А. дьо. Русия и русите.
София: „Изток-Запад“, 2004, с. 402. В края на февруари 1944 г. Шмит ще чете
заедно с Юнгер, който му гостува в Берлин, втори том на Демокрацията в
Америка (срв. JS Jünger, Schmitt 2012: 608). Там откриваме точна дефиниция
на националсоциалистическата диктатура: „Няма нищо по-непреодолимо
от тираничната власт, която командва от името на народа, понеже, бидейки
облечена с моралната власт, която принадлежи на волята на мнозинството, тя
действа едновременно с това с онази решимост, бързина и упоритост, която
би притежавал единственият властелин“ (Jünger, Schmitt 2012: 411). Цитирам
Демокрацията в Америка по-нататък в текста със сиглата ДА.
30
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чително добър и доверчив човек“ (БС Melvil 1984: 63), несклонен да
„приписва злонамереност на човека“ (БС Melvil 1984: 64), т.е. вписваща
се в една типично просвещенска – в светло-русоистката разновидност
– рамка, добре позната и учудваща първоначално всеки „тъмен“ предмодерен субект. Тази определяща черта на характера на разказвача е положена в една ситуация на „липсата на всяка законност“ (БС Melvil 1984:
63) и съпроводена от ироничен авторов коментар, скептичен спрямо просвещенско-хуманистичната визия за човека, какъвто – скептичен – е и
Шмит. „Като имаме предвид на какво е способен човек, нека оставим
на мъдрите да решат дали тази черта на характера предполага освен доброто сърце и по-голяма бързина и точност на умствените възприятия от
обикновените“ (БС Melvil 1984: 64). Доста бързо читателят започва да се
досеща, че капитан Дилейно меко казано не притежава тази по-голяма
бързина и точност на умствените перцепции, което вероятно е изпълвало
Шмит със задоволство както в нацистка Германия на прага на войната
със САЩ, така и по-късно в американските Interrogation Center и Civilian
Detention Camp. Американският разказвач няма да „приписва злонамереност на човека“ (Melvil 1984: 64) в ситуация на радикално зло (според
Шмит) или поне на извънредно положение на бунт в открито море и чак
до развръзката на събитията няма да прояви бързина и точност на умствените възприятия (intellectual perception)31, крайно необходими с оглед на
ситуацията. Като имаме предвид извършеното от Шмит между 1933 и
1936 г. също оставяме на мъдрите да решат дали, самостилизирайки се
като неразбрана жертва (на обвиняващите го след 1933-а в колаборационизъм и конкретно на американските окупационни власти от есента на
1945-а насетне), Шмит същевременно не се е облагодетелствал в крайна
сметка от това неразбиране, „символизирано“ във фигурата на американския капитан разказвач. Можем спокойно да си представим римокатолика и консервативен революционер Шмит да се идентифицира със
скептицизма на Мелвил спрямо фундаменталното неразбиране от страна
на светло-русоисткото Просвещение на какво е способен човек, идентифицирайки се същевременно и с „жертвата“ на същото това неразбиране.
Доколкото „добрият капитан“ е виртуозен – литературноисторически ранен – пример на „ненадежден разказвач“ (unreliable narrator),
неговото неразбиране на ситуацията е ключово при разглеждането на
играта на идентификации на Шмит като (невинна) жертва на неразби31

Melville, H. „Benito Cereno“ [1855]. In: Melville, H. Billy Budd and Other Tales, New
York: Signet Classic, 1961, 142. Сверявам българския превод по това издание, отбелязвайки страниците по-нататък в текста със сиглата BC.
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ране. Изходната липса на опасения от страна на американския капитан
разказвач касае преди всичко възможността корабът на Бенито Серено да
е пиратски – като такъв (юридически) казус го дефинира в крайна сметка
Шмит в Ex Captivitate Salus през лятото на 1946-а: „както Бенито Серено
преживя пътуването на пиратския кораб“. През август 1945-а, месец преди да бъде задържан от американците, Шмит ще напише: „Всеки, който
бъде заварен на пиратски кораб, се третира като пират, ако не е очевидно,
че той се е намирал там като пленник или по някакъв друг начин жертва на пиратите“32. Хипотезата „пиратство“, оправдаваща и оневиняваща
Серено-Шмит, се появява в самото начало на новелата, за да бъде коментирана и претегляна нееднократно от ненадеждния разказвач чак до момента на разкриването на реалното положение. „Но каквито и опасения
да са възникнали при първото забелязване на странника [кораб, б. м., В.],
биха се изпарили от ума на всеки моряк, като види, че на влизане в пристанището корабът се доближил твърде много до сушата, нещо рисковано
поради една подводна скала, която се забелязала до носа му. Това като че
ли доказвало, че той е непознат не само на тюленоловния кораб, но и за
острова; следователно не бил обикновен пиратски кораб по този океан“
(БС Melvil 1984: 64). Ненадеждният разказвач всъщност няма опасения,
но дори и да ги имаше първоначално наблюдаваното поведение на кораба на Серено като че ли доказвало, не просто наблюдавайки, но и – следователно – умозаключавайки, че казусът не е пиратски. Ако обратното
на допусканото от ненадеждния разказвач е вярно, то тезата на Шмит
за пиратство – и невинност на неговите жертви – би трябвало да е вярна. Тук ненадеждният разказвач със своето неразбиране на ситуацията
е ключов свидетел на защитата на Шмит-Серено, доказваща като че ли
тяхната невинност на жертви – като пленници или по някакъв друг начин
жертви – на пиратски действия.
При втората поява на допускането за пиратство двайсетина страници по-късно добродушният ненадежден разказвач вече формулира
серия от опасения, кръжащи около възможността да е налице „играене
на роля“, „предрешване“ и кражба на идентичност от страна на Бенито
Серено, т.е. доста близо до реалното състояние на нещата, без обаче да
се допуска принудителност на играенето на роля, на травестията33 и на
32

Schmitt, C. Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges und der Grundsatz „Nullum crimen, nulla poena sine lege“ [1945], hrsg. v. H. Quaritsch, Berlin: Duncker &
Humblot, 1994, 63.

От заключителния разговор на капитан Дилейно с (екс)капитан Бенито
Серено, с който завършва новелата, читателят научава, че „[о]блеклото, така
33
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фалшивата идентичност (на командир на кораб, който реално не командва). „Този човек сигурно е мошеник. Някой авантюрист от низш произход, предрешен като океански благородник. […] И тази странна церемониалност, която проявяваше […], също не беше неприсъща на човек,
който играе роля на по-високопоставен, отколкото е всъщност. Бенито
Серено – дон Бенито Серено – звучно име. И то име, по онова време
известно с презимето, принадлежащо на корабни агенти и морски капитани, които търгуваха по испанските морета, тъй като принадлежеше на
едно от най-предприемчивите и големи търговски семейства из всички
тези провинции“ (БС Melvil 1984: 85, курсив мой, В. С.). Изключително
важен с оглед на Шмит момент при тези подозрения на иначе доверчивия американец е мотивът за престъпната или поне морално осъдителна
социална мобилност на нисшестоящия (и нисшепоставен): Карл Шмит
цял живот ще бъде конфронтиран с образа за себе си като „католически
провинциалист“34, нелегитимно достигнал социалните върхове в една
доминирана от протестантски – и (протестантско)пруски – елити късномонархическа и междувоеннорепубликанска Германия. Узурпирането
на чужда, социално по-високопоставена идентичност е особено неприемливо за усъмнилия се американски капитан-търговец, доколкото става
дума за присвояване на идентичността на едно от най-предприемчивите
и големи търговски семейства – присвояване на идентичност в особено
големи размери. „Да поеме пиратско кадетство в морските сделки с такава фамилия, каква по-правдоподобна машинация за млад мошеник с
талант и ум?“ (Melvil 1984: 85). Неистинността на подозрението на ненадеждния и иначе наивен повествовател спрямо Серено-Шмит като високонадарен (католически) мошеник – какво по-ефикасно обезоръжаване
на една от най-болезнените обиди в живота (и след смъртта) на Карл
Шмит? Усъмняването на ненадеждния разказвач в автентичността на поведението, костюма и като цяло идентичността на Серено-Шмит е, от
друга страна, съвсем близко до юридически и морално решаващата за
Шмит (оневиняваща) хипотеза за пиратство. Остава само да се докаже
принудителния характер на неавтентичността.
изискано и богато, което носеше в деня, чиито събития се разказаха, той не бил
облякъл доброволно“ (БС Melvil 1984: 147).
34 Квалификацията, която на немски звучи още по-обидно – katholischer
Provinzler – е на издателят Ернст Клет, формулирана в писмо до Ернст Юнгер
(чийто издател е Клет) от 1994 г., т.е. десет години след смъртта на Шмит. Малка
утеха е, че „католическият провинциалист“ е „високонадарен“, срв. Kiesel, H.
„Nachwort des Herausgebers“, с. 880.
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Следващите три тематизации на пиратството следват вече една след
друга на по-малки повествователни интервали, нагнетени в серия от една
нарастваща тревожност и отговарящото ѝ все по-лековерно, неоснователно и хазартно отхвърляне на подозрението в един ускоряващ се аргументативен пинг-понг, непосредствен сякаш предшественик на бездънните
екзегетически казуистики от утвърждения и негации от Процесът, Замъкът или Бърлогата на Кафка. „Освен това не е ли смешно да се мисли,
че един кораб в опасност – кораб, който поради болест е почти лишен от
екипаж, чиито обитатели изгарят за вода, – не е ли хиляди пъти смешно
за такъв кораб да пиратствува сега? […] Но пък не би ли било възможно
и общото окаяно състояние, и особено жаждата да са само престорени?
А не би ли било възможно този същият ненамален испански екипаж, уж
загинал почти изцяло, в този миг да се крие в трюма?“ (БС Melvil 1984:
89). Ако при второто изплуване на подозрението за пиратство наивният
ненадежден разказвач е най-близо до действителното състояние на нещата, тук нито едно от допусканията не се доближава ни най-малко до
реалността: 1) корабът на Бенито Серено наистина е в (мореплавателна)
опасност и на практика навигационно неуправляем поради почти избит
екипаж, от една страна, и взаимоизключващите се императиви на разбунтувалите се роби, които искат да бъдат откарани в Африка, и капитанът,
който протака и печели време в очакване пътят му да се кръстоса с друг
кораб, от друга, – но това не изключва възможността корабът да е пиратски (в юридическото разбиране на Шмит за бунта на робите, отвлекли
кораба, като акт на пиратство); 2) нито жаждата, предизвикана от колебанията на робите да акостират поради опасност, че може да се натъкнат
на (бели) хора, които да помогнат на Бенито Серено, нито занемареното
състояние на кораба са „престорени“ – напълно реални са; 3) екипажът
реално е почти изцяло избит и труповете са изхвърлени зад борда – в
трюма има само един труп на моряк, току-що убит извън полезрението
на разказвача по подозрение, че иска незабелязано да съобщи на американския капитан за реалното положение на кораба.
Колкото повече доверчивият разказвач се усъмнява, че корабът
може да е пиратски (в смисъла на морското право), толкова повече парадоксално се отдалечава от реалността (на юридически погледнато наличния казус на пиратство). Ненадеждният разказвач се впуска във все
по-екзотични допускания както в логическия, така и в буквалния смисъл
на думата. „А между малайските пирати не било нещо необичайно […]
да подлъгват хора от някой кораб, обявен за морски неприятел, като показват малък състав или празни палуби, под които дебнат сто копия в сто
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жълти ръце, готови да се забият през рогозките“ (БС Melvil 1984: 90). Параноичният дрейф на съмненията може да стъпи и да се обоснове с „малките жълти ръце на дон Бенито“ (срв. БС Melvil 1984: 77, курсив мой,
В. С.), които по-рано са направили впечатление на американския капитан
(чиито ръце можем да си представим като големи и червендалести). Редом с фантасмагорията на безбройните жълти ръце на скрити в трюма
малайски пирати под командата на малките жълти ръце на фалшивия
Серено изневиделица проблясва дълбоката социалноисторическа и епохална истина на робското въстание в Сен Доминик/Хаити: „дали „Сан
Доминик“35 нямаше внезапно като спящ вулкан да развихри сили, скрити
сега?“ (БС Melvil 1984: 90). Това е въпросът – и това вече се е случило,
но е скрито под маските на маскарада, симулиращ съхранен традиционен
ред и йерархии.
При третото тематизиране на усъмняването в пиратство от тази
параноична серия, разположена в композиционната среда на новелата и
прекъсната за миг от мълниеносна истина, потъваща веднага в един подчертано сив океан, ненадеждният разказвач окончателно първоличностно се отнася в един абсолютно не на място свят на детски спомени – и
на призраци и метафизика. „Какво? Аз ли, Амейса Дилейно – Крайбрежният Джек, както ме наричаха, когато бях момче, – аз, Амейса; същият,
който с конопена торбичка в ръка цапах из водата по крайбрежието до
училището, направено в стар кораб; аз, малкият Крайбрежен Джек, който
ходеше да бере боровинки с братовчеда си Нек и другите; аз да бъда убит
от този ужасен испанец тук, на края на света, на борда на пълен с призраци пиратски кораб? Толкова глупаво, че не заслужава да се помисли!
Кой би убил Амейса Дилейно? Неговата съвест е чиста. Най-после има
някой над нас“ (БС Melvil 1984: 100, курсив мой, В. С.). Това изригване
на инфантилен нарцисизъм насред една безнадеждно заплетена и смъртоносно рискова ситуация, бомбардираща съзнанието на ненадеждния
разказвач с неспирни алармени сигнали, се оттича в призраците на някакъв едновременно призрачен и реално робовладелски летящ холандец,
Името на кораба на Бенито Серено контаминира френската колония
Сен Доминик, където избухва първото въстание на роби в модерната история
(и единственото успешно въстание на роби в историята на човечеството)
с испанската съставка San („Свети“). На друго място ще разгледам отделно
мотива за Хаитянската революция, определящ за избора на името на кораба в
Бенито Серено, в съпоставка с Левиатанът в учението за държавата на Томас
Хобс. Смисъл и несполука на един политически символ (1938) на Карл Шмит и
Черните якобинци. Тусен Лувертюр и революцията в Санто Доминго (1938) на
тринидатския троцкист Сирил Л. Р. Джеймс.
35
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на чийто борд последна гаранция за оцеляване е (протестантски) чистата
съвест в нас и някой над нас, чист продукт на изблик на инфантилен
нарцисизъм. Тъкмо насред този пароксизъм на отказа да се възприеме
реалността и нейния принцип напълно се експлицира лексикално тезата
за пиратския кораб – pirate ship (ВС Melvil 1984: 177) – който до този момент се беше явявал във вариантите на wonted freebooter (BC Melvil 1984:
64), roving cadetship (BC Melvil 1984: 163), piratical character (BC Melvil
1984: 167) и Malay pirates (Ibid.). Слепотата на ненадеждния разказвач
в лицето на американския капитан е за Шмит слепотата на победилата
нова световна свръхсила, която упорито не иска да разбере, че в Третия
райх той, Карл Шмит, се е намирал на пиратски кораб. Но какво да кажем за слепотата след 1933-а? CAECUS DEO PROPIVS – СЛЕПИЯТ Е
ПО-БЛИЗО ДО БОГ? И не е ли, на свой ред, следствието за невинността
на жертвата на акт на пиратство, произтичащо от тезата за „пиратския
кораб“, прекалено – юридически – силно, нарцистично силно?
Вече скочил в лодката на американския капитан – давайки показания през 1947 г., Шмит ще посочи 1936-а като годината на своето „отричане от Дявола“36 – Амейса Дилейно ще продължи да го подозира, че е
неразделна част от пиратския кораб37: „като стисна дон Бенито за гърлото, добави: – Този коварен пират крои гибелта ни!“ (БС Melvil 1984: 125).
Скокът на Бенито Серено не само не разкрива пред американския капитан реалното положение, но предизвиква класическо quiproquo, в което
жертвата е взета за извършител. И след скока – но „скочил“ ли е наистина
Карл Шмит през 1936-а или 1938-а от пиратския кораб на националсоциализма? – доста време му трябва на американеца, който буквално държи
в ръцете си и жертвата, и извършителя, за да разпредели субектно-обектно ролите. Изтича цяла страница време, изпълнена със същински квазибалетен екшън, преди ненадеждният повествовател и действащ Капитан
Америка да идентифицира деятелното и страдателното начало, жертвата и пиратите. „В този миг през така дълго замъглявания ум на капитан
„Кога се отрекохте от Дявола?“ – пита директно Кемпнер по време на
разпита. Шмит лапидарно отговаря: „1936.“ (CSAF Mehring 2009). Робърт
(Роберт) Кемпнер е заместник главен прокурор в Нюрнбергския процес,
разпитвал Шмит при второто му задържане през пролетта на 1947 г.
37 „Пиратски според едно древно схващане е винаги корабът като цяло“
– Schmitt, C. Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges und der
Grundsatz „Nullum crimen, nulla poena sine lege“, с. 63. В конкретния случай на
Бенито Серено и Карл Шмит това означава, че до доказване на противното те
са неразделна част от пиратския кораб: неразделна част от бунта на робите и
националсоциалистическата революция.
36
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Дилейно блесна лъч на прозрение и освети с неочаквана яснота цялото
тайнствено държане на Бенито Серено и всички загадъчни събития през
деня, както и цялото пътуване на „Сан Доминик“ […] и като погледна
към „Сан Доминик“, сега, когато пердето падна от очите му, видя, че негрите […] са свалили маската си и размахват секири и ками в свиреп пиратски бунт“ (БС Melvil 1984: 126-127). Последната дума на закъснялото
прозрение на ненадеждния разказвач е „бунт“ – revolt (ВС Melvil 1984:
203) – макар и пиратски. Тръгвайки към абордаж на „пиратския кораб“,
американският капитан ще разчита, на свой ред, на силата на същинската
пиратска стихия на първоначалното натрупване на капитала, целяща обратното превръщане на разбунтувалите се роби в стока. „[Т]ой постави
начело на групата главния си помощник-капитан – силен физически и
решителен човек, който някога бе служил на капер и както шушукали
неприятелите му, бил бивш пират. За да насърчи повече моряците си,
той им каза, че […] корабът и товарът му […] стрували над десет хиляди дублуна [sic]. Ако го завземат, голяма част ще бъде тяхна. Моряците
отговориха с радостни възгласи. […] Целта обаче не беше да се избият
или осакатят негрите. Възнамеряваха да ги пленят заедно с кораба“ (БС
Melvil 1984: 128-129). Помощник-капитанът, който в началото на новелата се проявява чрез „предпазливата съпротива“ (срв. БС Melvil 1984:
64) спрямо желанието на „добрия капитан“ Дилейно да се качи на непознатия кораб, за да му помогне, сега е an athletic and resolute (ВС Melvil
1984: 204) главатар на същински пиратски абордаж. Пиратският бунт е
последван от пиратско възстановяване на реда и собствеността върху робите. Ако идентифицираме пиратския бунт с националсоциализма (което всъщност прави прочитът на Шмит) и пиратското възстановяване на
реда и собствеността с Капитан Америка (което ще твърди Езра Паунд
по отношение на влизането на САЩ във Втората световна война), Карл
Шмит сякаш не би възразил, доколкото би се оказал идеалната жертва и
на двата режима. Нещо от рода на Маркиз дьо Сад, жертва едновременно
на Стария режим и на Империята. И отново: не е ли тази виктимизация
прекалено съвършена, прекалено идеална?
Американският капитан, през чиято неразбираща перспектива на
ненадежден разказвач новелата представя Бенито Серено, перфектно се
вписва в „символа на ситуацията“ (Situations-Symbol), търсен от Карл
Шмит след краха на националсоциалистическия му ангажимент през
1936-а. Вече интерниран в американския Civilian Detention Camp, през
декември 1945-а Шмит ще помоли жена си да му прати Бенито Серено
(срв. CSAF Mehring 2009: 443), затваряйки кръга на един прочит, запо-
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чнал в кореспонденцията с Юнгер през съдбовната 1941 г., през която
Германия ще влезе във война с двете свръхсили на ХХ век. След като
представихме „неразбиращия“ Капитан Америка, буквализиран в американския концентрационен лагер, нека сега разгледаме самия символ
на жертвата, представяйки си лагерното четене на новелата през зимата
на 1945/46-а. „[И]спанският капитан, благороден, резервиран и възмлад
в очите на всеки непознат, облечен ексцентрично богато, с още явни следи от безсънни грижи и безпокойство, стоял пасивно настрана, облегнат
на главната мачта, и ту поглеждал мрачно и бездушно към възбудените си хора, ту пък отправял злочест поглед към посетителя“ (БС Melvil
1984: 68-69). Това първо описание на Бенито Серено през погледа на ненадеждния и неразбиращ разказвач маркира важни черти от образа на
идеалната жертва – благородство, резервираност, пасивност – съчетавайки ги с проблясващ детайл, разкриващ за миг маскарадното естество на
случващото се: ексцентричното богатство – singular richness (ВС Melvil
1984: 147) – на облеклото с неговата амбивалентност на знак, едновременно оголващ театралността и мистифициращо забулващ реалността в
национално-цивилизационни стереотипи: прагматично-филантропичния
американец vs. официално-церемониалния испанец. „Пробивайки си път
през тълпата, американецът стигнал до испанеца, уверил го в съчувствието си и му предложил да помогне с каквото може. На което испанецът
отговорил засега само с тържествени благодарности съгласно присъщата
на националността му официалност“ (БС Melvil 1984: 69). Признателността на испанеца е не просто тържествена – grave – но и церемониална
– ceremonious – като естеството на тази церемониалност в конкретната
ситуация е не толкова национално-стереотипно, колкото театрално-маскарадно. Американският капитан следва обаче стереотипната представа
за предмодерно-феодалната испанска церемониалност, противопоставяйки ѝ собствената си модерно-буржоазна благотворителна прагматичност: „Капитан Дилейно обаче не губел време в празни комплименти“
(БС Melvil 1984: 69). Тълкуването на маскарадната театралност на ситуацията през национални стереотипи, използващи опозицията предмодерно/модерно, затвърждава неразбирането на положението на Бенито
Серено от страна на американския капитан.
Националният стереотип, през който неразбиращият повествовател
и американски капитан вижда Серено-Шмит, е конфесионално-религиозно форматиран, предмодерното е преди всичко католическото – състарено, архаизирано, запратено в праисторическото минало от етиката
на протестантизма и духа на капитализма. Католическото е килийното,
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монашеското, меланхолното. „Затворен в тези дъбови стени, прикован
към скучен кръг от команди, чиято безусловност го отвращавала, той се
движел бавно наоколо като някой ипохондричен абат, понякога спирал
внезапно, тръгвал пак, хапел устни, гризел нокти, изчервявал се, пребледнявал, подръпвал си брадата, като проявявал и някои други признаци
на разсеяност и унилост“ (БС Melvil 1984: 70). Капитанският мостик се
превръща в монашеска килия, vita activa на издаващия команди капитан
– в taedium vitae на ипохондричен абат, който хапе устни и гризе нокти,
капитан Бенито Серено – в романтически феминизирана фигура (въпреки подръпваната брада), която ту се изчервява, ту пребледнява. Отвращението на разпадащия се на тикове и психосоматика испански капитан
от vita activa е видяна не просто като негова идиосинкразия, а като цивилизационен модел, в който абдикиращият суверен се оттегля в отшелничество. „Дори официалните доклади, които според моряшките обичаи
му се правели в определено време от някой дребен подчинен (бил той белокож [sic], мулат или чернокож), той едва имал търпението да изслуша,
без да прояви презрително отвращение. В такива случаи държането му
по степен било вероятно не много различно от онова на императорския
му съотечественик Карлос V, малко преди този монарх да се оттегли в
отшелничество“ (БС Melvil 1984: 71). Бенито-Сереновият taedium vitae е
презрителното отвращение на цяла една отиваща си култура, обръщаща
се на ръба на началото на упадъка си от vita activa към vita contemplativa,
от Великите географски открития и Конкистата, изградили първата модерна глобална империя – към anchoritish retirement from the throne (ВС
Melvil 1984: 149) на създателя ѝ, от суверена на Империята, в която слънцето никога не залязва – към анахорета. Бенито Серено като ипохондричен абат е репрезентант на една (католическа) култура, в която суверенът,
взимал решения за извънредното положение на първата глобална модерност, става анахорет38.
Още преди испанският капитан – и немският юрист – да бъде разчетен в архаизиращия ключ на един католицизъм, олицетворяващ предмодерния свят, така е видян още отдалече, сред изходната за новелата
сивота на океана самият кораб, чийто капитан по-късно ще се окаже ипохондричен абат, абдикирал суверен анахорет. „Когато могли вече да го
видят поотблизо [sic], корабът се показал ясно върху оловените вълни,
покрит тук-таме с разкъсана мъгла, като дрипав кожух, приличал на ваБенито Серено ще извърви онтогенетично абсолютно същия път,
стъпвайки във филогенетичните стъпки на Карлос V: „Той каза, че […] когато
най-после бъде освободен от съда, няма да се завърне у дома си в Чили, но ще
отиде в манастира на планината Агониа“ (БС Melvil 1984: 145).
38
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росан манастир след буря с гръмотевици, кацнал на някоя сивкава скала
всред Пиренеите. Сега обаче не само въображаемата прилика за миг почти подвела капитан Дилейно да си помисли, че пред него стои кораб, пълен с монаси. Надвесени от фалборда, в омарната далечина се виждали
скупчени тъмни фигури като с качулки; а през отворените портове на кораба се виждали смътно други движещи се тъмни фигури, като черните
калугери, крачещи из манастирите.“ (БС 65) Корабът-манастир е продукт
не просто на fanciful resemblance (ВС Melvil 1984: 143) – въображаема,
нереална, произволна, капризна, чудновата, претенциозна, фантазьорска
прилика – но и на реалното наличие на тъмни фигури на борда. Корабният интериор с движещите се в него dark figures отдалече реално прилича на манастирски клоатър – cloister – синекдохично даващ името на
затвореното вътрешно пространство на манастира, в който медитативно
крачат доминикански39 монаси – Black Friars – чието превръщане с приближаването в „ценен товар […] негри роби“ (срв. БС Melvil 1984: 65)
ще бъде не по-малко нереално, нов продукт на въображаема прилика и
оптическа илюзия: тъмните фигури вече са се преобразили в бунт, предхождащ повествованието на новелата, от Black Friars в Black Jacobins40.
В знаменитата сцена на бръсненето, в която ненадеждният разказвач, макар и да не разбира, все пак ще види, как „черният представлява палачът, а белият – човекът на дръвника“ (БС Melvil 1984: 109), описанието
на капитанската каюта отново препраща към манастирския интериор,
обогатен с другия испанско-католически стереотип – Св. Инквизиция.
„От едната страна имаше маса с крака във форма на лапи, закрепена на
борда; на нея многопрелистван требник и над него – малко, бедно разпятие, закачено на преградката. Под масата между някакви мрачни стари въжета, като куп пояси на беден монах, се виждаха един-два нащърбени ятагана и един окълцан харпун. Имаше и две дълги канапета от
бамбукова тръстика с щръкнали ребра, почернели от старост, неудобни
наглед като инквизиторски уреди за изтезание, и едно голямо деформирано кресло, снабдено отзад с груба бръснарска стойка на винт, което
приличаше на смешна средновековна машина за изтезания“ (БС Melvil
1984: 106). Мрачните стари въжета всъщност са меланхолен стар такелаж – melancholy old rigging (ВС Melvil 1984: 183) – чиято меланхолия на
Още преди да се превърнат в черни якобинци, черните доминиканци
крият в името си въстанието на робите в Сен Доминик (Санто Доминго/Хаити).
40 Вж. James, C. R. L. Los jacobinos negros. Toussaint L’Overture y la Revolución
de Haití [1938], Madrid / México, D.F.: Turner Publicaciones / Fondo de Cultura
Económica, 2003.
39
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неизползвани вече приспособления директно се свързва с ипохондрията
на манастирското семантично поле на испанско-католическото, в което
неразбиращият повествовател полага случващото се. В сюрреалистичното съполагане на меланхолния стар такелаж – пояси на беден монах – с
нащърбените ятагани – всъщност cutlass (мачете) – има образна логика,
доколкото допълнително архаизира и екзотизира интериора по посока
на иберийско-средновековното противостоене на кръста и полумесеца
в един религиозно конституиран предмодерен свят. Неразбиращият разказвач вижда бръснарското кресло като средновековна машина за изтезания, намирайки я за смешна, докато пред очите му всъщност се разиграва
един смъртоносно сериозен модерен театър на жестокостта, инсцениращ
травмата на Хаитянската – Сендоминиканска, Сандоминиканска – революция и терор, чието име носи корабът на Бенито Серено.
Архаизиращото и екзотизиращо недоглеждане на модерната – твърде модерната – събитийност на борда на кораба „Сан Доминик“ от страна на американския капитан и неразбиращ разказвач трябва да се чете в
контекста на (анти)аболиционистките дебати в навечерието на Американската гражданска война като „символ на ситуацията“ на глобалната
гражданска война, предстояща да избухне непосредствено след падането
на Третия райх между двете свръхсили на ХХ век. Както Мелвил, така
и Шмит поставят въпроса дали „Сан Доминик“ нямаше внезапно като
спящ вулкан да развихри сили, скрити сега? – което всъщност вече се
е случило, но се разиграва маскарад за пред неразбиращи американски
капитани и ненадеждни разказвачи – в навечерието на непосредствено
предстоящи граждански войни. И двамата не споделят „безгрижното доверие“ (БС Melvil 1984: 100) на неразбиращите капитани и разказвачи,
ходещи по ръба на кратера на вече събудил се вулкан: безгрижното хуманистично-просвещенско доверие в човека им е дълбоко чуждо. Въпросът обаче, който преди всичко и по-конкретно ни занимаваше тук, е дали
може да се вярва – дали в наративната направа на новелата има достатъчни основания да се вярва – в невинността на разбиращия и колабориращ
капитан Бенито Серено, „навигатор на негрите“ (БС Melvil 1984: 137),
от една страна, и на разбиращия и колабориращ юрист Карл Шмит, правист на Третия райх от 1933 до 1936-а, от друга. Трябва да се съгласим
с тезата на Карл Шмит от зимата на 1945/46 г., формулирана в американския Civilian Detention Camp, че характерното за ситуацията Серено-Шмит съчетание от разбиране и съучастническа безпомощност добре
дефинира „положението на интелигенцията“ (ECS Schmitt 2015: 22) както в тоталитарните системи, така и в масовите демокрации, схващани от
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Шмит – и двете – като разновидности на една „система на масите“. След
като Капитан Америка възстановява реда и собствеността върху кораба и
робите, разказът превключва от наративния модус на ненадеждност във
възможно най-надеждния – юридически – модус на „официалните испански документи“ (БС Melvil 1984: 131), извадки от криминалното дело
„срещу сенегалските негри от кораба „Сан Доминик““ (БС Melvil 1984:
132), завършило със смъртни присъди за организаторите и главатарите на
разбунтувалите се роби. Частта от новелата, представяща разследването
на „цялата афера“ пред испанските вицекралски съдилища, представлява
ранен литературен пример за типичното за културата на САЩ „инфилтриране“ – по думите на Токвил в Демокрацията в Америка – на „прависткия начин на мислене“ във всекидневния език и в обществото като
цяло. „Съдебният език се превръща в известен смисъл във всекидневен
език; така че прависткият начин на мислене, родил се в училищата и съдилищата, полека-лека се разпространява отвъд техните стени; той се
инфилтрира, така да се каже, в цялото общество, стига до най-нисшите
му редици, така че цялото общество в крайна сметка придобива една част
от навиците и от наклонностите на магистрата“ (ДА Tokvil 2004: 469).
Новелата на Мелвил използва този „демократизиран“ и масовизиран съдебен език и правистки начин на мислене като наративен похват, рефлектиращ оттеглянето на станалия светогледно и естетически невъзможен
надежден повествовател.
Доколкото гарантира невинността на героя отвъд ненадеждността на разказа, прависткият наративен модус в Бенито Серено ще е съществено идентификационно основание за юриста Карл Шмит. Цивилизационните предпоставки на този модус са описани от Токвил – друга
идентификационна фигура на Шмит – по начин, който прецизно очертава
профила на прависта (Шмит). „Онези, които са подлагали на специално
изследване законите, са черпили от тези трудове навици за ред, определено влечение към формите […], които ги правят естествени противници на революционния дух и на безразсъдните страсти на демокрацията“
(ДА Tokvil 2004: 461). Правистите са „от едно и също семейство“ (срв.
ДА Tokvil 2004: 463) с аристократите, какъвто в емфатичен – испански –
смисъл е дон Бенито. „Откриваме скрити в дъното на душата на правистите една част от вкусовете и навиците на аристокрацията. И те, подобно на нея, имат инстинктивна склонност към реда, вродена любов към
формата; също като нея изпитват силно отвращение към действията на
множеството и тайно презират управлението на народа“ (ДА Tokvil 2004:
461-462). Тези вкусове и навици, в които можем да разпознаем юриста
Карл Шмит, сродяващи правистите с аристократите, намират завършен
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израз в схващането им като „спирачки“ (вж. ДА Tokvil 2004: 467), ключовото за политическата теология на Шмит и за оневиняващото тълкуване
на колаборацията му понятие за katechon – Удържащия. В качеството си
на свидетел по делото дон Бенито Серено заявява под клетва, положена
„пред господа бога и пред кръста“ (БС Melvil 1984: 132), че „сам предложил да изпълнява заповедите“ на бунтовниците, за да „престанат да
вършат такива жестокости“ (БС Melvil 1984: 134). Към края на показанията си пред съда свидетелят също така твърди, „че от началото до края на
бунта е било невъзможно за свидетеля и моряците му да постъпят иначе“
(БС Melvil 1984: 143). Тук има думата юристът Карл Шмит, който ще заяви в предговора към испанския превод на Ex Captivitate Salus от 1958 г.
следното: „Нито по време на автоматичния арест41, нито по време на този
престой в затвора [при задържането му във връзка с Нюрнбергския процес, б. м., В. С.], нито по-късно срещу мен не е повдигнато официално обвинение. Не бе също така изтъкнато никакво подсъдно действие“
(ECS Schmitt 2015: 96-97). От юридическа гледна точка, каквато новелата
използва като повествователен модус, който да „хвърл[и] светлина“ (БС
Melvil 1984: 131) върху предшестващия ненадежден разказ, Бенито Серено и Карл Шмит са невинни. Те са невинни също така и в моралната
си самопреценка и съответно ще твърдят, че както „символът“ Серено,
така и символизираният Шмит е „не само един невинен човек, но и найокаяния[т] от всички“ (БС Melvil 1984: 146), т. е. невинна жертва. Когато
обаче ненадеждният и неразбиращ разказвач се пита „дали и дон Бенито
не беше в нещо съучастник на черните?“ (БС Melvil 1984: 98) – could then
Don Benito be any way in complicity with the blacks? (ВС Melvil 1984: 175)
– той се намира по-скоро в несигурната ситуация на имплицитния читател на Бенито Серено, а не в надеждната позиция на идеалната жертва и
на прависта, прочетен от новелата тъкмо в юридическия модус на свидетелско показание пред съда като навигатор на черните.
3 март 2020, София
Вече обърнахме внимание в началото на тази глава, че Шмит всъщност
не е задържан в рамките на „автоматичния арест“, а единствено по същото
време във вълната от арести в американската окупационна зона, довела до
интернирането на около 200 000 души, с които Шмит държи да се идентифицира
като жертва на „масови интернирания“, „оклеветяване“ (ECS Schmitt 2015: 96) и
„модерни методи на криминализиране“ (ECS Schmitt 2015: 97). Въпросът е дали
и тази идентификация не е маска и алиби на индивидуалната колаборация,
скриваща се зад контраобвинението в „криминализирането на цял един народ“
(ECS Schmitt 2015: 96).
41
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ВЛАСТТА НА ВЪОБРАЖАЕМИТЕ СВЕТОВЕ.
АКТУАЛНИЯТ И ДЪЛГОСРОЧНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН
УСПЕХ НА ДЖОУЗЕФ КОНРАД
Мая Горчева

THE POWER OF IMAGINARY WORLDS. THE SHORTAND LONG-TERM LITERARY SUCCESS OF JOSEPH
CONRAD
Maya Gorcheva
Abstract: The study examines the enthronement of this specific type of non-authoritatve literary authority in the case of an English writer of Polish origin, the largely
renown nowadays Joseph Conrad (1857-1924), who starts from the weak position of an
emigrant, foreign to the literary circles in the metropolis. Fulfilling the criteria for publishing success at the beginning of his career, at the same time Conrad remained adamant in
constructing his fictional worlds, stylistic mastery, and ethical principles. If we take the
title of his most successful commercially novel, Chance, the success of the modern author
is not a chance of market conjecture, but a sequence of the author’s project.
Key words: Joseph Conrad, fictional worlds, literary succes, literary authority

Успехът за един писател може да се измери съвсем точно – с продадените тиражи и съответните хонорари, но много по-значимо признание
е продължителността на продажбите след смъртта му, както и оцеляването на творчеството му в критическите разбори. Успешните социометрични показатели – краткосрочни и дългосрочни – могат да се задействат с
различни механизми, например с настройването на жанра и тематиката
според очакваната читателска рецепция, добро „позициониране“ в литературното поле, използване на търговски печеливша издателска стратегия. Бестселъровият автор си служи с набор от неавторитарни средства
за налагане на своя авторитет и всеки от кохортата на дългосрочно успешните писатели има своя история, свой особен тип популярност както
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в масовото четене (и продажбите), така и във високите етажи на литературната критика и философската спекулация. Освен че в промотирането на творчеството си бестселъровите автори се възползват от различни социални фактори, основа на успеха им в крайна сметка е собствено
текстът, който е неизменната и неизменяемата опора на породилите се
от текста интерпретации, които на своя сметка разпознават в него ценности, откриват въплътени стереотипи или дочуват послания и т.н. Една
универсална техника за социална достъпност на текста е постигането на
равновесие между високо и ниско, така че различните публики да открият своя ниша на интерес към текста. Но непредсказуема и невъзможна
за прогнозиране е историческата изменчивост на оценките в различни
исторически контексти.
Как влизат в действие тези фактори в краткосрочен и дългосрочен
план в близката история на модерната литература показва творчеството
на Джоузеф Конрад, което се радва на положителни реакции – както от
читателите, така и от критиката, и което не може да бъде затворено в една
клетка от литературно-критическите класификации. Разказите, новелите и романите му, построени по традиционни повествователни модели,
изпробват и повествователни техники, които отварят пътя към експерименталната проза на ХХ век. Ако припомним схемата на литературното
поле на Пиер Бурдийо, структурирано тъкмо по параметрите на литературното производство от края на ХIХ век (Burdiyo 2004, Burdiyo 2012),
фигура като Конрад не може да бъде нито от страната на популярните
печеливши масови автори, нито на високопрестижните материално слаби (и често пъти скучни) елитаристи, декаденти, бохеми. В дългосрочен
план те могат да се надяват на успех, какъвто спохожда художника Винсент ван Гог, който става образцов пример и мит за късното признание
на изпреварващия времето си гений. Освен тази двуделност цялата литературна история познава многобройни случаи на признати приживе, изпреварили времето си гении, получили обаче и търговски успех, както на
вестители на високи философски идеи, които съвсем не са скучни, а напротив, запалват масовия интерес. През ХIХ век такъв е примерът на Ф.
М. Достоевски, чиито последни романи биват огласени почти синхронно
и в превод, оставащи в центъра на безброй коментари и през следващия
век – от критическите, превърнали повествованието в знак на културни
манталитети и световъзприемане, до стандартните читателски реакции
за идентифициране на житейски умонагласи. Във времето след Втората
световна война пък лицата на екзистенциалистите – Жан-Пол Сартр, Симон дьо Бовоар, Албер Камю – се появяват в масовата преса.
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Името на Джоузеф Конрад (1857-1924) не стои в първата редица
нито на читателското търсене, нито на каноничните разкази, но е завоювало неоспоримо място върху картата на литературното наследство. И
в днешната епоха неговият Курц от „Сърцето на мрака“ става емблематичен образ на насилието, визуализиран във филма „Апокалипсис сега“
(1979), за да изговори потреса на модерното време от варварството на
войната1. След този филм Конрадовият Курц съществува с лицето и гласа
на Марлон Брандо, както Марлоу се превъплътява в гласа на Джим Морисън. Цел на изложението по-долу е да проследи творческата биография на английския писател с полски произход с далечната цел да постави
повествователния му метод в перспективата на постигнатите дългосрочно признание и авторитетност, да проследи стъпките на публичния им
успех и да опита да дешифрира социалната ефективност на внушенията,
кодирани в повествователната му техника.

І. Биография на успеха
Повестта „Сърцето на мрака“ е безспорно най-популярното произведение на Джоузеф Конрад днес, а и през десетилетията след смъртта
на автора благодарение на сдвояването му с друг авторитет – поетичният модел, установен с авторитета на Т. С. Елиът. Над стихотворението
му „Кухите хора“ от 1925 година стои епиграф от новелата, който гласи:
Mistah Kurtz – he dead („Миста Курц – той умрял“). Стихотворението
подхваща мотива за едно ново състояние на човешкото, чието откриване регистрира новелата: „…защото той беше кух в сърцевината си“2 /
hollow at the core (350)3. И усещането на пустота – сред „безмълвната
пустош“ на джунглата (306), но и в метрополията лицата са преобразени:
„по лицето ѝ премина израз на ужасна пустота“ (370). Същевременно виКолкото до траещата популярност на филма извън политически
ангажираното послание, в дочут на ул. „Шипка“ в столицата ни разговор между
яки мъжаги в работни гащеризони през август 2020 г. мъж на средна възраст
разказваше на другите за страхотния филм, в който пращат един да ликвидира
„някакъв изтрещял полковник в джунглата“.
2 Тук и по-долу даваме страниците по превода им на български от петтомното
издание на „Съчинения“, 1985 (срв. указаните томове и произведения в края на
изложението).
3 Търсенето на сърцевината е постоянен мотив в повествованието на
Конрад, на който се натъкваме и в други текстове, било то имплицитно или
директно посочен, както в „Господарят Джим“: „Да проникнеш в самата му
сърцевина – ето това е важното“.
1
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димостта на случващото е фарс, комедия, подобно на палячото Арлекин
и манекените, стегнати в европейското благоприличие, каквито вижда
по бреговете на Африка Марлоу. В „Кухите хора“ се дочуват цитати и от
други литературни авторитети, както разговорна реч. Впрочем авторът
Т. С. Елиът също оставя своя лик сред медийните икони (на корицата на
авторитетното списание Time, брой от 6 март, 1950).
Новелата възпроизвежда и усилва още един емблематичен за модерността образ, роден в 1893 г., пренесен в авангардисткия бум на ХХ
век – „Викът“ на норвежкия художник Едвард Мунк, размножен в два
пастелни варианта и литографни отпечатъци. На немски картината е наречена Der Schrei der Natur („Крясъкът на природата“). Безмълвието или
гласовете на джунглата пронизват разказвача и свидетеля Марлоу, а найекспресивната и въздействаща черта в образа на Курц, която го приковава
и която възпроизвежда неколкократно, е гласът му (за по-пълна дискусия
срв. Grigorova 2011: 249).
За самия Конрад новелата предава един личен епизод – пътуването
и четиримесечният престой като капитан на речно параходче. В Белгийско Конго прекарва кратък период – заминава през май 1890 г. и се завръща обратно в Лондон в началото на 1891 г. Според по-късни свидетелства
това пътуване обаче е коренен обрат за него и своеобразно посвещаване,
след което придобива нов статус: „Преди Конго бях просто животно…“
(„Before the Congo I was mere animal…“). Пътуването определя последващия му живот и с това, че се завръща с разклатено здраве след прекараната малария и до края на живота си не го оставят треските, периодите
на нервни кризи и главоболие, подаграта.
В личния път на писателя това са години на самота. След като през
1878 г. се установява на Острова, животът му представлява редуване между еднообразните морски пътувания със строгата дисциплина на задружния живот в екипажа – и пустотата на престоите на брега в очакване на
ново назначение. Конрад събира своите теми от живота си на изгнаник
и мореплавател до 1894 г., когато на 36 години спира и решава да се посвети на писане. През 1895 г. сключва брак – още един акт на закотвяне.
Много скоро, след загубата на вложените в южноафриканските златни
мини акции, като най-надежден източник на доходи за него се очертава
писането (Watt 1979: 71). На книжния пазар Конрад „излиза“ с опита си
от плаванията из Малайския архипелаг. Първите му романи, спечелили
благоразположението на книгоиздателите, имат сюжети за странните
обитатели, отлъчени (outcasts) из островите, бели, озовали се извън кас-
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тите и социалната норма: „Прищявката на Олмайер“4 (Almayer’s Folly,
1895), „Отлъчен на островите“ (An Outcast of the Islands, 1896), но такива странници, „прокуденици“ от нормалните представи са героите и
на следващите му работи: „Преден пост на прогреса“ (An Outpost of the
Progress, 1897), „Господарят Джим“ (Lord Jim, 1900). Може да се каже, че
тази извънкастова типология на героя е възпроизведена и в чудовищния
Курц от „Сърцето на мрака“ – впусналия се в печалба из колониалните земи като агент на новите безскрупулни търговски компании надарен
млад човек, лишен обаче от престижен социален статус. Същевременно
Конрад въвежда и нови техники за структуриране на разказа, отказвайки се от надпоставения „всевиждащ“ автор и превръщайки читателя в
свидетел на сюжетното развитие и участник в „узнаването“, които Ян
Уат извежда като: отложено декодиране (delayed decoding), символично разчитане (symbolic deciphering), тематична апозиция, използване на
нехронологична темпорална последователност, разгръщане на образа и
разпростиране на силата му (progression d’effet) (Watt 1979: 260 и сл.).
Конрад пише според два добре застъпени във викторианската проза
жанра, които се приемат радушно от публиката: романа на приключенията и мелодрамата (romance), така че за предсказуeмото читателско търсене морските сюжети и типажи попадат в добре разработената ниша на
екзотичните приключения и далечни земи, допълнени с доза лична драма и любовна интрига. Подкрепяйки тези очаквания – и същевременно
дистанцирайки се иронично от тях, авторът определя в паратекст творбите си като Tale, което на български може да преведем вместо със стандартното „приказка“ като история – жанрово определение, който липсва
от българския превод (и от жанровите нагласи на днешния достатъчно
обигран български читател), а често пъти и от по-късните преиздания
на английски. Можем да определим подзаглавията и като трик за привличане на читателско внимание, като посочване на мелодраматичната
примамливост на разказа. „Прищявката на Олмайер“ е наречена A Story
of an Eastern River; „Негърът от „Нарцис“ – A Tale of the Forecastle; „Господарят Джим“ – А Tale; „Наследниците“ (Inheritors) – An Extravagant
Tale; „Ностромо“ – A Tale of the Seaboard; „Тайният агент“ – A Simple
Tale; „Анархист“ – A Desperate Tale; „Шанс“ (Chance) – An Episodic Tale,
„Победа“ – An Island Tale…
Конрад пуска своите герои да се реят из „Южните морета“, но това
пространство вече е литературно отвоювано – името вече е литературно
Тук и по-долу даваме заглавията на произведения на Конрад по превода
им на български. При липса на преводи преводът е мой – М. Г.
4
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обработено с редица художествени и документални разкази, като например издадения посмъртно пътеписен сборник на Робърт Луис Стивънсън
(In the South Seas, 1896). Шотландският писател, чийто живот завършва също като изгнаник на островите Самоа в търсене на здравословен
климат, освен това за съвременниците си е впечатляващ пример за издателски и читателски успех, който Конрад по-късно буквално се опитва
да копира с началната част на писания съвместно с Форд Мадокс Форд
роман „Романсът“ (Romance, 1903). А в днешно време допирните точки
до Стивънсън, които личат и в отхвърлянето на наложения образцов пример и недоволства към авторитетния предходник, обаче водят до редица
литературно-критически успоредявания, при които и двамата автори са
разгледани не само като характерни представители на един жанров модел, но и като „протомодернисти“, както в книгата Stevenson, Conrad, and
the Proto-modernism от Ерик Маси, чиято теза стъпва върху съединяването на пространството на Южните морета при двамата с разбулването на
разрушителната същност на колониалното империалистическо обсебване на новооткрития свят, която се резюмира в „алчност“ и „израждане“
(Massie 2002).
Същевременно по делничното си битие Конрад принадлежи към
типа писател от страната на бедната бохема, която попада в ъгъла на
„слабите“ играчи в литературното поле на Бурдийо: самият той, пришълец в британското общество, с аристократично родословие, но в социално ниска позиция в обществото, с брак без социален престиж, живее
усамотено, изолиран от публичния живот, извън приятелския си кръг,
следвайки житейските стереотипи. Първите години на писателската му
кариера минават под знака на несретническо битие, когато едва успява да
покрие разходите си със заеми, за чието погасяване хонорарите никога
не стигат. И макар постепенно името на писателя да добива авторитет в
литературните среди и да се ползва с издателска подкрепа, търговският
успех – и материалната сигурност – го спохожда едва към края на живота
му – след 1913 г., както ще стане дума по-долу.
При все това, макар че се установява извън столицата за по-икономично домакинство, Конрад е в интензивни контакти с редица от съвременните писатели и редактори, с някои от най-изявените личности
на своето време като Бъртран Ръсел. Наистина, нерядко разговорите се
примесват с решаване на финансов въпрос като получаване на спешен
заем, но централна е темата за литературата. Днес кореспонденцията на
писателя се издава в девет тома (срв. The Cambridge Edition of the Letters
of Joseph Conrad, 1983-2007). Някои от тези имена от литературните сре-
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ди са нарочно потърсени, други се оказват негови съседи и събеседници,
с които разменя семейни визити. Често Конрад изпраща свои чернови
или вече издадени творби с автограф. В Пент, графство Кент, където
семейството се нанася през 1898 г. и остава до 1907 г., се оформя един писателски кръг от съседи в Кент и Съсекс без регулярни срещи или общи
манифести, но очевидно с интензивен обмен на идеи. В него влизат разноформатни и като тематика, и като успех автори: Хърбърт Уелс, Стивън
Крейн, Хенри Джеймс, Ръдиърд Киплинг, Джон Голсуорти, Форд Мадокс
Форд – космополити с различен чуждестранен произход и опит, с различен публичен успех (Deblanco 1982). Плодотворни за естетическите
търсения на автора са контактите с Хенри Джеймс и критика Едуард Гарнет, четец в издателство „Thomas Fisher Unwin“, който приема първия му
ръкопис и го окуражава да започне следващото си съчинение. Особено
близки са срещите и разговорите с Форд Мадокс Форд, собственик на
жилището, в което се настанява семейство Конрад. Скоро, благодарение
на свободното време и готовността за разговори на 16 години по-младия Форд, между двамата се установява и сътрудничество за съвместно
написване на творби, предназначени да пробият на пазара. Остава неустановено колко големи са отрязъците от текстове на Конрад, написани с
ръката на Форд, например някои глави от „Ностромо“ (Watt 1979: 258;
Deblanco 1982: 106). В замяна на своите идеи за изкуството на разказа
Конрад се надява това приятелство да му даде нужната социолингвистическа компетентност за наскоро усвоения английски език, да го въведе в разговорното общуване и в културните конвенции на английското
общество. Английският език става за него желания език за изразяване
и очевидно трябва да бъде усвоен на всички стилистични нива, от което
разговорите с младия Форд могат да са от полза (Deblanco 1982: 91-92).
Но много по-важна навярно е възможността да намери събеседник и отдушник за съмненията и мрачните си настроения (Watt 1979: 257).
Конрад бързо става достатъчно авторитетно име в литературните
среди, макар че финансовите печалби от публикациите са незначителни,
например за сборника разкази Tales of Unrest през 1899 получава награда
от 50 гвинеи – за ранните му хонорари подробни данни дава Уат (Watt
1979: 75), но е нужен и финансов успех и стабилност. През 1896 г. е готов и третият му роман „Негърът от „Нарцис“ и този път за по-добри
доходи писателят решава да го пусне за първа публикация в пресата и да
излезе като подлистник с продължения, тъй като за всяка публикация ще
получава отделен хонорар, равен на хонорар за разказ. Приет е във влиятелното по това време издание New Review, друг е въпросът как може
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да се промуши роман с подобно заглавие сред днешните правила за политическа, вместо стилистическа коректност. Всъщност още изданието в
Съединените щати излиза с промененото заглавие The Children of the Sea,
като аргументът на издателите, които настоявали за тази промяна, бил,
че книга за негър никого няма да интересува и няма да се продава. Вече
нарочно заради обидните конотации на името заглавието е променено
и в изданието от 2009 г. в World Bridge Publishing като The N-Word of the
Narcissus.
Богати данни за сътрудничеството с периодичния печат приживе на
автора, а и по-късно могат да се открият в сайта Conrad first. The Joseph
Conrad Periodical Archive. Като цяло първоначално творби на Конрад –
литературни разкази или есета – излизат в достатъчно авторитетни за
времето си литературни англоезични издания като Blackwood’s Magazine,
Savoy, Cornhill Magazine, Fortnightly Review, North American Review, New
Review, English Review; „Преден пост на прогреса“ (1897) излиза в сп.
Cosmopolis; дългогодишно е сътрудничеството с популярния Pall Mall
Magazine (тук са публикувани редица творби, между които новелата
„Тайфун“ и есетата, от които е съставена по-късно книгата „Огледалото
на морето“/ The Mirror of the Sea). Но също в популярни издания във Великобритания, Съединените щати или Австралия и Нова Зеландия: в The
Saturday Evening Post, Harper’s Magazine, Harper’s Weekly (тук се появява
през 1905 г. есето „Изкуството на художествената литература“/ The Art of
Fiction). Някои от изданията лесно могат да се дисквалифицират поради
популярния им характер, например женските списания: Pictoral Review,
Romance. Други принадлежат към така наречената илюстрована преса с
неприкрито комерсиални цели като The Illustrated London News, Buffalo
Express. Неприкрито политически, крепител на империалистичното статукво, е седмичното списание The Outlook, продължител на New Review,
в което писателят сътрудничи десет години – между 1898 и 1906 г. През
1897 г. тук излиза „Младост“ (Youth: A Narrative). Най-сетне текстове на
Конрад приютяват и „предните постове“ на жълтата популярна преса
като Daily Mail или New York Herald: тъкмо на страниците на американския гигант започва да излиза с продължения първият Конрадов роман,
превърнал се в бестселър – „Шанс“ (Chance) през 1912 г., от 21 януари
до 30 юни.
Освен публикациите в литературните подлистници Конрад далеч
преди да стане всеобщо познат автор обръща внимание на личността и
позициите си, като изпраща в редакциите също есета, публицистика и
открити писма, каквото например е „Писмо“, публикувано в лондонския
Morning Post от 12 октомври 1904 г.
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Хронологически времето на успеха на Конрад съвпада с годините
на оформянето и популяризирането на издателския формат на т.нар. жълта преса, което изрично подчертава Ян Уат (Watt 1979: 42), тъй като тази
синхрония повдига завесата върху контекста на рецепцията, както дава и
една насока за разбирането на повествователните стратегии. Ян Уат дава
и актуалната пазарна формула за успеха, която се крие в способността на
писателя да покаже познатите клишета по различен начин.
Тези появи за автора са своеобразна игра по правилата на социалната норма, търсене на ниши за успех в литературното (по-скоро вестникарското) поле. По този път тръгва литературната слава на авторите от
времената на памфлетистите Даниел Дефо и Джонатан Суифт. Балзак и
Достоевски създават шедьоврите си, пришпорвани от сроковете на излизане на следващия брой, с глави, форматирани по отпуснатите колонки в
подлистника, но с гарантиран хонорар. Механиката на пресата определя
спецификата на актуалния тип на романа и само жилавата творческа воля
може да превърне отпуснатото от каишката – от наложената „робска зависимост“ (ако преведем буквално и в преносен смисъл tether – името,
което присъства в едно от Конрадовите заглавия) в продуктивна възможност за писането. Отново по аршина на рекламата за масовото четене са
оформени кориците на късните книги на писателя със сюжетни рисунки
и анонси.
От финансовите несгоди Конрад си отдъхва едва в началото на второто десетилетие на ХХ век, когато е прехвърлил 50-те, десетина години
преди края на живота си. Първо, защото от август 1910 г. получава редовна писателска субсидия в размер от 100 лири по Гражданската листа.
През 1912 г. излиза подлистникът на „Ню Йорк Хералд“ с „Шанс“, който
носи вече добри хонорари, а през следващата година книгата става хитова. През 1915 г. излиза „Победа“ (Victory), представен вече на корицата
като роман от „автора на „Шанс“, също с рекордни продажби. Богатият
колекционер Джон Куин, който купувал ръкописите му, се оказва с 1000
процента печалба от тях. Ръкописът на „Победа“ стига четири пъти цената на „Улис“ на Джойс (Deblanco 1982: 193). Дори през 1924 г. писателят отказва рицарската титла, предложена му от министър-председателя
Рамзи Макдоналд, оставайки верен на полския си аристократичен родов
герб Наленч (Nałęcz).
Междувременно, предхождайки търговския успех, са излезли политическите му романи „Ностромо“ (1904), „Тайният агент“ (1907) и „В
очите на Запада“, непреведеният на български Under Western Eyes (1911),
както разкази и фикционализирани биографични есета. С тези романи
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Конрад изковава едни от първообразците на жанра политически роман
на ХХ век и въвежда актуални политически теми в перспективата на
нравствено-психологическата им нерешимост, разкривайки едновременно проникването на масовото медиатизирано съзнание в политическото
съзнание и от друга страна, съсредоточавайки се върху индивидуалното
самосъзнание на политическите деятели, обособени в екзистенциалната им извънпоставеност. В персонажите на политическите романи има
своеобразно продължение и типът на изгнаника „извън кастите“. Отново този типаж, но без политическа проблематика, присъства в „Шанс“
и „Победа“, които донасят на Конрад славата на бестселърен автор. В
„Шанс“ има продължение вече изпробваната техника на различните разказвачи, които предават фрагменти от събитията и освен това коментират
постъпките. С доста различна умонагласа и в саркастично-презрителен
тон обаче заговаря добре познатият Марлоу. А тематиката се плъзва към
актуално-злободневното за големия космополитен град, впрочем занимателно и за днешния читател. Като основни в „Шанс“ се очертават две
теми: за феминизма и мястото на жената, от една страна, и от друга, за
границата между почтеност и остър ум в борсовите спекулации. „Победа“ отново се връща към островния мизансцен, за да покаже доведените
до пароксизма на страстите герои самотници и странници, вплетени в
история за любов, грабеж и отчуждение от света, завършваща с режисирана по елизабетинския театър сцена с изнасяне на труповете – общо
пет. Писателят заплита интрига, осланяйки се на изпитаните повествователни ходове и резултатът този път е, че достига до масовия читател.
Но това не е гранична линия, предел и обрат за автора, макар че това
внушава смисълът на по-сетнешното заглавие на новелата The Shadow
Line (преведен на български като „Сенчестата линия“ от Борис Миндов,
поместен в сборника „По суша и море“ от 1981 г., и като „Прагът на зрелостта“ при други публикации, включително в т. 4 от „Съчинения“ от
1986 г., очевидно по решение на преводача Христо Кънев).
В творчеството на писателя се очертават две основни тематичножанрови насоки, всяка с различен периметър на търговски успех, макар
че границите не са отчетливи и лесно могат да се заличат поради прескачащите мотиви и дълбоките сродства. Първото ядро са „морските“ сюжети, които се поделят от своя страна на две групи: изпитанията на морето
и животът на борда на кораба, от една страна, и от друга, животът на
малайските острови. Оразличава ги съвсем буквално появата на жената
като персонаж. Жената привързва, съвсем социално-антропологически
казано, кораба към брега и към конвенционалните форми на живот, как-
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то в „Краят на робската зависимост“: старият капитан Уейли, загубил
всичките си спестявания (както Конрад – края на морската си кариера),
пряко силите се бори да запази достойнството на своя пост, за да може да
помогне за оцеляването на семейството на дъщеря си. В жанрово-стилистичен план появата на женски персонаж добавя мелодраматични нотки
и извиква темата за любовта. По този формален критерий, който обаче
издава дълбоката концептуална структура, от едната страна са романът
„Негърът на „Нарцис“; новелите „Краят на робската зависимост“, „Тайфун“, „Прагът на зрелостта“; разкази като „Младост“ и „Звярът“. Към
островния живот и романса отива т. нар. „малайски цикъл“ с романите
„Прищявката на Олмейър“, „Отлъчен на островите“, „Шанс“, „Победа“,
разкази като „Лагуна“ или „Фрея на седемте морета“. Остава групата на
политическата фикция, която се оказва важен фактор за последвалата
критическа рецепция, тъй като задава по-късния модел за четене на автора. Тук влизат с тематичната си концепция както романите „Ностромо“, „Тайният агент“ и „В очите на Запада“, но и по-ранните конгоански сюжети в разказа „Преден пост на прогреса“ и новелата „Сърцето на
мрака“. Ретроактивно през политическата позиция се четат и детайли от
морските или „малайските“ разкази, които разкриват взаимовръзките и
зависимостите, с които е изтъкано мултиетническото общество.
Успехът късно спохожда писателя и го заварва, когато е достатъчно възрастен, с установени навици и световъзприемане. Но очевидно тематично писането му се пренастройва. Ето как описва този
момент на търговския успех Никълъс Дебланко, примесвайки фактите
с непреодоляната пълзящата несигурност в самото писане у писателя:
„Though laurel-covered in his sixties, he took small consolation in the laurels.
He spent as much time grappling with the pages of the Rescue as with his
earlier career at sea; to complete the one, perhaps, was to extinguish all vivid
recollection of the other. Though faithful to the surface touches, he renounced
the depths-becoming, in effect, the simple spinner of yarns for whom he had
been earlier mistaken. He knew this, apparently. He referred to himself as
drowning, exhausted; the prickly exactness of his behavior when old carries
with it somewhere a whiff of self-reproof. Conrad squabbled with his family
and friends, aware he’d been outmoded but uncertain if his place of honored
relegation to the list of “past masters” was modish or would last“ (Deblanco
1982: 193)5.
„Макар увенчан с лаври на шейсет години, славата малко го утешавала.
Той прекарвал толкова време в борба със страниците на „Избавление“, колкото
с по-ранната си морска кариера; може би завършването е означавало да потуши
5
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Въпреки – или тъкмо поради – успеха Конрад продължава да е разкъсван от демоните на писането. В личната му история романът „В очите
на Запада“ е бил такова пренапрягане и „овъркил“ на писателското съзнание, че той се съвзема три месеца след това, бълнувайки на майчиния
полски език в полусънно състояние. Никога не понечва да захване друг
такъв фундаментален разказ, сякаш отстъпвайки пред неспособността
да понесе изпитанието на писането. Може да се открие паралел на този
отказ в персонаж от новелата „Прагът на зрелостта“ (Shadow-line, 1917)
– Рансъм, който, за да запази слабото си сърце, се отказва от моряшката
служба – напуска пълнотата на битието и морето в името на физическото
оцеляване – заемам аналогията от Кокс (Cox 1974: 150).
Но играта крие риск успехът да се превърне в провал на самото
писане. Повечето критици гледат на „Шанс“ като слаба книга. Макар че
отново се появява разказвачът Марлоу, той е тягостно отблъскващ (Cox
1974: 125), при това той е размножен в други разказвачи. Може да се
открие и обратната гледна точка, която вижда в тези творби детайлната
работа на майстора, който преработва своята тематика и повествователни модели в една отворена към широката рецепция форма, като отваря
нови екзистенциални въпроси, въвеждайки ги в камерното пространство
на съвременния индивид (Cox 1974: 125-129). Ето как предава своето
възприятие за новия Марлоу Лео Гурко: „He is discursive, involuted, and
touchy about moral issues as ever, though perhaps a bit more crotchety than
before and ever so faintly waspish; the passage of the years would be enough
to account for these slight, almost unperceptible changes of tone. If anything,
Marlow’s narrative style in Chance is more complicated and concentric than
before“ (Gurko 1962: 197)6.
Според Гурко е настъпила обаче друга промяна и тя засяга самото качество на преживяването: „Шанс“ много се занимава с емоциите,
но има много малко истинско чувство“ (Gurko 1962: 205). При все туй,
живата памет за нея. Макар да е оставал верен на мазките на повърхността, той
се отказва от вдълбочаването, превръщайки се всъщност в сладкодумен плетач,
за какъвто по-рано погрешно са го смятали. Очевидно той е знаел това. Говори
за себе си като за изтощен удавник. Чепатата изрядност на поведението му с
остаряването носи със себе си нещо самоосъдително. Конрад спори с близките
и с приятелите си, съзнавайки, че е извън модата, но неуверен дали мястото му
на почетно изхвърляне от списъка на „бившите майстори“ е само мода или ще
продължи.“ (прев. мой – МГ)
6 „Стилът му е хронологически несвързан, извиващ се, остро реагиращ на
моралните тревоги, както винаги, макар може би малко по-капризен отпреди
и леко жилещ. Натрупаните години биха били достатъчно обяснение за тези
слаби, почти незабележими промени в тона. Ако не друго, повествователният
стил на Марлоу в „Шанс“ е по-усложнен и концентриран, отколкото преди.“
(прев.мой – МГ)

Властта на въображаемите светове. ..

89

макар че се отказва от трескавото писане на ръба на силите, писателят
отново безкрайно редактира и обработва своите ръкописи.
Последните години не му носят тайно жадуваната Нобелова награда, но заздравяват международните му връзки. Пристига в Съединените
щати във връзка с американско издание на „Победа“. Тъкмо тогава на 7
април 1923 излиза корицата на списание „Тайм“ с негов портрет.
За възпроизвеждането на Конрадовите сюжети в публичното пространство допринася и силният интерес на киноиндустрията към него.
Адаптирани са 15 от Конрадовите произведения, като някои от филмовите продукции влизат в списъка на култови и арт постижения (срв.
данните в Filmography) (Grigorova 2011: 33 и сл.). Особено привлекателен се оказва сюжетът на „Сърцето на мрака“, макар че липсват много
събития, разказът тече фрагментаризирано, хронологически прекъснато.
Свои версии предлагат Юън Телфърд (Apocalypse Oz, 2006), Френсис
Форд Копола (Apocalypse Now, 1979; Apocalypse Now Redux, 2001), Адам
Лоу (Heart of Darkness, 1995 – телевизионен филм за BBC), Никълъс Рог
(Heart of Darkness, 1994), Гари Голдстейн (Cannibal Women in the Avocado
Jungle of Death, 1988 – комедия), Мануел Гутиерес Арагон (El Corazon del
Bosque, 1979), Пиер Шьондьорфер (Le Crabe-Tambour, 1977), Еторе Скола (Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso
in Africa?, 1968), Роналд Уинстън (Heart of Darkness, “Playhouse 90”,
1958 – телевизионнен театър), Франсис Мориарти (Heart of Darkness,
1955). Сценарий по филма е подготвял Орсън Уелс. В „Апокалипсис
сега“ Френсис Форд Копола изцяло пренаписва контекста на новелата,
пренасяйки я в съвременността си, като същевременно визуално неговият Марлон Брандо най-близко пресъздава портрета на героя. Белотата
на слоновата кост се е превърнала в опърлена от барута кожа. Пренос
в друго изкуство е едноименната опера и оратория по музика на Тарик
О’Ригън с премиера в Линбъри Тиътър на Роял Опера Хаус през 2011 г.
Не по-малко примамлив за адаптации е сюжетът на „Победа“ (съответно една екранизация от 1919 г., две от 1930 г., четири разноезични през
1931 г.: френска, немска, шведска, италианска, 1940, 1960, 1986, 1995,
радиоверсия по ВВС през 2015 г.).

ІІ. Литературните му авторитети и превръщането му в
литературен авторитет
Конрад остава абсолютен авторитет като образец за поколения писатели, както в центъра на актуални критически дебати. Силното литературно самосъзнание на автора личи в подчертаването на извънвремевия
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абсолютен смисъл на привидно екзотичните романови сюжети с епиграфи от високата литературна традиция. Новелата „Прагът на зрелостта“
се открива с епиграф от финала на стихотворението „Музиката“ на Шарл
Бодлер, в което музиката е сравнена с морето:
„… d’autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir“7.
Образът на огледалото (miroir), извлечен от Бодлеровия поетичен
свят, е положен в основата на Конрадовата концепция за морето, заявена
със заглавието на есеистичните му спомени за далечните пътешествия
„Огледалото на морето“ (1904-1906). Като книга те излизат с епиграф от
Боеций: „… защото това съвършенство, това чудо ме вълнува тъй дълбоко“. За епиграф на първия си роман „Прищявката на Олмейър“ писателят поставя цитат от Амиел, забравеният днес, но популярен за времето
си швейцарски моралист и есеист Анри-Фредерик Амиел (1821-1881):
„Кой от нас не е имал своя желана земя, свой ден на екстаз, свой край в
изгнание?“. Вторият роман „Отлъчен на островите“ има за епиграф стих
от монолога на Сигизмундо от драмата „Животът е сън“ на Калдерон де
ла Барка, който гласи:
„Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido“8.
Конрад е от рефлектиращите върху своето писане автори, който
споделя мнения и коментира творбите си в нарочни бележки, с които излизат. Без да рационализира и концептуализира литературните си предходници, авторът строи своето повествование, оттласквайки се от добре
осмислените канонични модели и безспорните литературни авторитети. От една страна, това е повествователната традиция на английската
литература от ХIX в., в която вгражда както наученото от съвременните
френски автори (Ги дьо Мопасан, Алфонс Доде, Анатол Франс и на първо място – Гюстав Флобер), така и славянската си чувствителност и патетиката на полския романтизъм. Според виждането на Чеслав Милош,
развито в есето „В полски очи“ (1957), чрез Конрад полският романтизъм
заема място в световната литература.
Отново от полското детство е и познаването на руската литература. Макар Конрад да твърди, че сред известните имена му допада Тур„[…] А друг път спокойно море – огледало / на мойта печал.“ Шарл.
Бодлер. Цветя на злото. Малки поеми в проза. Прев. Кирил Кадийски. София:
Нов Златорог, 1998.
8 „Основното прегрешение на човека е да се роди“.
7
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генев, за читателя неизбежно изпъкват аналогиите с образите на Достоевски, особено при темата за политическото насилие и създаването на
художествено внушение за ирационалното в организираното движение
и причината не е само в използването на общия прототип на кръжоците
на Бакунин както в „Бесове“, така и „Тайният агент“ или „В очите на
Запада“. Смъртта на Стиви има аналог в мъчителната смърт на куцичката, mademoiselle Лебядкина („Бесове“) или на случайната жертва на
Лизавета („Престъпление и наказание“). Срещата на следователя с Разумов от „В очите на Запада“ сюжетно е съвсем различна от разпитите на
Порфирий Петрович, но аналогичната рамка на повествованието остава,
както и директното препращане на името на Конрадовия герой Разумов
към Разумихин, доброжелателният приятел на Разколников от романа на
Достоевски. Швейцария, в която Ставрогин желае да намери последно
убежище, се събират и руските конспиратори от „В очите на Запада“.
Също тъй плътни, както в детайли и словесни образи, така и като
концептуални ядра, са паралелите с основополагащи за английската литература образи. Казано с термините на Ф. Р. Лийвис, „ретроактивно“
през Конрад говори англоезичната литература на Шекспир или на разказвача Чарлз Дикенс. С драмите на Шекспир бъдещият писател се запознава още като дете благодарение на преводите на баща си Аполон
Коженьовски. Шекспировско е усещането за трагедията на личността.
А безизходицата на туан Джим сякаш е изиграна на сцена, тъй като за
нея научаваме от това, което са „видели“ различни наблюдатели и разказвачи, сякаш персонажът – „един от нас“ – е на сцена, изстрадвайки
неизбежното наказание за допусната в неведение слабост. Отново в тази
традиция на английската литература мелодраматичните нотки припомнят и Дикенсовия повествователния стил. Зад призрачния свят на писателя мореплавател и seadreamer (по името на едноименната книга The
Seadreamer от Ж. Жан-Обри (G. Jean-Aubry) от 1957 г.) се просва сянката
на полската сетивност, но и „сянката“ на английската романтична традиция и в „Сърцето на мрака“ днешният литературен историк съзира оставените следи от „Франкенщайн“ на Мери Шели (Cairney 2018).
Същевременно Конрад изпробва повествователни ходове с нарушената хронология, предаването на сюжета през гледната точка на героя
разказвач, психологизма и символиката, така че задава повествователни
модели на следходниците си. За Конрадовото влияние признават толкова разноформатни автори от различни епохи и езици като Андре Жид,
Греъм Грийн, Х. Л. Борхес, В. С. Найпол, Итало Калвино, Сент-Екзюпери, Андре Малро, Джордж Оруел, Уилям Голдинг, Габриел Гарсия Мар-
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кес, Дж. М. Кутси, Салман Рушди... Особено ценѐн е от писателите, които
владеят литературната сцена в Съединените щати. Конрадовият стил се
отпечатва в умението да изплитат повествование, потопено в тайнствена атмосфера, като същевременно стриктно се придържат към масовите
жанрови конвенции и „трикове“: Скот Фицджералд, Ернст Хемингуей,
Ралф Елисън, Уилям Фокнър, Уилям Бъроуз, Сол Белоу, Филип Рот, Джоан Дидиcен, Томас Пинчън… Лео Гурко лаконично формулира тази прозрачна мистериозност: „Конрад не беше нито двусмислен, нито неясен,
а беше неуловим“ (Conrad was neither ambiguous nor unclear, but he was
elusive – прев мой) (Gurko 1962: 2). Казано с точните понятия на Ян Уат,
разказът на Конрад по никакъв начин не е необикновен (extraordinary),
не е и много ясен (not very clear) (Watt 1979: 214-238).
Синтактично и стилистично Конрадовият език провокира стереотипите на английската фраза, макар да не излиза от рамките на граматически приемливото. Като че ли тази фраза се е оказала трудно съвместима със словесната стихия на прословутото полско красноречие и усет за
словесната стихия. Иначе казано, в един абстрактен смисъл поривите на
славянската душа се оказват поместени в позитивистичните Дарвинови
закони на подредения свят.

ІІІ. Литературно-критическо признание
Конрад всъщност е труден за подражание и трудно постижими са
изходните условия на неговото писане, макар да е достъпен за многобройните си читатели. Редица писатели, предани читатели на Конрад,
стават негови преводачи и съдействат за популяризирането му в международен мащаб. Едно от известните приятелства през книгите свързва Конрад с Андре Жид, преводач на „Сърцето на мрака“, „Господаря
Джим“ и „Тайфун“. Днес творби на Конрад са преведени на повече от 40
езика.
Приживе и по-късно Конрад се е радвал на вниманието на известни
фигури, негови събратя по перо или критици. Излизането на всяка негова
книга е коментирано в литературната периодика. Реакции се появяват
в най-авторитетни издания, подписани от също тъй авторитетни говорители на литературната общност: Виржиния Улф, Андре Жид, Рамон
Фернандес и др. Повод за масирано възславяне на творчеството му е трагичният факт на смъртта му през 1924 г.
По-късно есета пишат известни писатели като Томас Ман или
Чеслав Милош, чието есе с изразителното заглавие перифраза по Конра-
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довото заглавие (Under Polish Eyes, 1957) разработва темата за вината от
предателството на родината като травма, кодирана в сюжета на „Господарят Джим“. В по-ново време Мартин Еймис публикува есе по образа
от „Сърцето на мрака“ The age of horrorism във влиятелното списание
Observer. В него той отбелязва 15-годишнината от атентата срещу кулите
близнаци в Ню Йорк, потресла света (Amis 2006).
Паралелно с тези журналистически употреби Конрад е автор, обсъждан в най-престижните и авторитетни кръгове на литературната
критика. В по-ново време дългогодишен интерес към Конрадовото творчество показва Едуард Саид, чиято дисертация от 1966 г. е посветена на
английския писател от полски произход. Нейната публикация става и
първата му книга (Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, 1966).
По-късно Саид се връща към Конрад в книгата Culture and Imperialism от
1993 г., като прицел е, че възпроизвежда колониални стереотипи в „Сърцето на мрака“. Саид е централна фигура за подготвения през 2005 г.
сборник в чест на Конрад, озаглавен Conrad in the Twenty-First Century,
който завършва с интервю с видния антрополог, пионер в постколониалните изследвания (Said 2005). Извън тези лични пристрастия на учения във въведението към същия сборник литературният критик Джоузеф
Хилис Милър посочва, че ежегодно излизат към стотина работи върху
Конрад (Hillis Miller 2005).
Конрадовото име влиза в каноничния списък на Харолд Блум и е
представено с два „малайски“ островни романа („Господарят Джим“,
„Победа“) и три политически романа („Ностромо“, „Тайният агент“, В
очите на Запада“) (Bloom 1994). Отделни произведения са включени
в редакторската рубрика на Харолд Блум или в поредицата „Модерна
критическа интерпретация“ (Modern Critical Interpretation) (срв. Bloom
1987; Bloom 2010).
Постоянен интерес към писателя се поддържа благодарение на
редовните ежегодни конференции на Международното Общество Конрад и съответните му регионални центрове, както и на поддържането на
поредицата Conradiana. Конрадистичен център с богата изследователска програма съществува в Ягелонския университет в Краков, основан
с дарението на личния архив на най-авторитетния биограф на писателя
– дългогодишният емигрант и журналист Зджислав Найдер. В българската наука Конрад попада във фокуса на англицистите на първо място с
историята на превода (Asparuhov 2000) и на полонистите, от чиито среди
излиза книгата „Писателят като мореплавател“ на Маргрета Григорова
– едно цялостно богато документирано и есеистично пристрастно написано изследване (Grigorova 2011).
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ІV. Социална прогностика и предсказания
Наред със строго литературните изследвания творчеството на Конрад е сред най-цитираните литературни авторитети в съвременната рефлексия върху социално-политическата реалност. Колкото популярен е
бил приживе, след смъртта на автора за цели десетилетия творчеството
му е разчитало само на частен изследователски или читателски интерес.
От края на 1950-те обаче с формулирането на жанровия обсег на „политическия роман“ то става централно за критическия интерес, надхвърляйки
традиционната литературна тематика на полето (Gurko 1962: 1-2). В десетилетията оттогава насам може да се види как то се чете в светлината на
актуални политически събития или актуални идеологически конструкти.
През 1962 г. Гурко отчита актуалността му в контекста на разпадащата се
колониална система. Все по-остро отзвучава критиката му към световния
империализъм, едновременно с неприязънта към фалшивата идеология
на конспираторите срещу държавния ред. За Ървинг Хау, автор на цялостно изследване върху политическия роман (Irving Howe, Politics and
the Novel, 1957, 1987, 1992, 2002), с който е откроена и вековната ненаписана дотогава история на жанра, Костагуана от романа „Ностромо“
е „представление в аванс“ (preview) на политическите преображения на
Куба или Аржентина. Критикът, който изповядва социалистически идеи
и последователно изследва социалистическото направление в литературата и социалните феномени, свързани с литературата, предопределя и
лявото разбиране на политическото във връзка с революционните идеи.
Името на Конрад влиза в изследванията върху отношението между политика и роман и заема централно място. Не може да се говори за
доктринерско налагане на идеи и дори да се изведат ясни идеологически
позиции, но пък персонажите са завихрени в различни аспекти на политическото. В „Ностромо“ политическото е представено многостранно
чрез различните идеологии и обособява основния проблем за различието, както кръг политически въпроси, свързани с плановете на Гулд за
просперитет на малката държава, или сблъсъкът между различни революционни идеологии – на Жоржо Виала, монтеристите, марксистите, наред с психологическите преображения на Ностромо (Knapp-Hay 1963).
От особен интерес за западните интелектуалци от времето на Желязната завеса е прочитът на руското революционно движение и намесата на службите в него според „Тайният агент“ или „В очите на Запада“.
Самото заглавие на втория роман се оказва пророческо, напипващо тревогите на съвременниците като обещание да разкрие неведомата „руска
душа“.
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Макар през годините „Сърцето на мрака“ да остава най-широко отворен за преинтерпретации, актуалните политически дебати осветяват и
други Конрадови сюжети, макар очевидно със задна дата днешните прочити налагат върху текста къснородени очаквания и интерпретативни
модели. Постколониалната тематика и обръщането към обществата от
третия свят намират проигран сценария за икономическа и политическа
еманципация на латиноамериканската независимост в романа „Ностромо“, където са изведени и нерешимите му колизии.
Същевременно микроепизодите и типажите на Конрад не издържат на войнствената критика на постколониалните и феминистичните
културни изследвания, които оголват подлежащите на повествоваванието империалистически стереотипи. Очевидно в своето време Конрад е
споделял одобрително идеите за прогреса и британската културна мисия в колониите. Този политически регрес обаче може да намери чисто
конюнктурно, формално обяснение като обезопасяване на автора, който
е очаквал текстовете му да бъдат публикувани в популярни високо тиражни издания, поддръжници на официалната политика, възпроизвеждащи – и вкореняващи стереотипите за „цивилизованост“ и господство
на белите. Сюжетите, към които се насочва Конрад, обаче възсъздават
самотническата съдба на белите изгнаници, захвърлени и отлъчени от
колониалната политика в неведоми земи, откъсващи от господстващото
бяло общество индивидуални човешки съдби, и стават своеобразно предсказание за дълбоката му дезинтеграция и фрагментаризация. Сред постколониалната критика една група изследователи говори за „троянските
коне“, за темите и мотивите, с които Конрад плаща дан на господстващите стереотипи, отвоювайки си правото да предаде своя въображаем свят,
да прекрачи нормите като въведе в същото доминирано от стереотипите
културно съзнание образа на мултиетническото общество и да фиксира
фигури на колониалните народи (Heuthorne 2008).
Остава обаче в сила недоволството, че макар да демаскира алчността и насилието в империалистичното обсебване на света, доведени до
фарс и абсурд, Конрад не дава думата на потиснатите. Това е мотивът
на нигериеца Чинуа Ачебе да преобърне сюжета на „Сърцето на мрака“
в личната история на воина Оконкуго в романа „И всичко се разпадна“
(1958).
Непрекъснато припомнян в днешните полемики и при все това
трудно измерим според днешните критерии, Конрад остава едно от авторските имена в световната литература, участник и в съвременните
ни тези и опровержения. На първо място с това, че повествованието му
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минава през различни етноси и географски пояси. Неговите сюжети се
развиват на островите „в Южните морета“: Индонезия, Малайския архипелаг, Сингапур, Латинска Америка, Белгийско Конго, Русия, Испания,
Лондон и Англия. Поместването на разказа в „Сърцето на мрака“ свързва
реката в метрополията с далечната река змия сред мрака на джунглата.
Разноречието на островите съвсем непосредствено може да се усети при
английските екранизации, които възпроизвеждат стереотипните образи,
а и културния опит на живота в колониите (срв. филма An Outcast of the
Islands, 1951, реж. Керъл Рийд, продукция на London Film).
Джоузеф Хилис Милър говори за „Ностромо“ като „критика на глобалния капитализъм“ (Hillis Miller 2005). Съотнасянето на художествените търсения на Конрад с критическата насоченост на днешната хуманитаристика личи отчетливо от марксически ориентираната литературна
критика от 1960-те насетне, при Тери Игълтън или Фредрик Джеймисън,
за да завърши в поредица изследвания, които извеждат ясно съотношението „Конрад и империализмът“ (Parry 1987; White 1999).
В разкриването на колониалния свят новелата „Сърцето на мрака“
се откроява с обобщението и символизацията на злото и абсурда на колонизацията, напомпана с лозунги, превърнали се в жалки дрипи сред
безмълвието на първозданния свят. Смразяващи са картините на разпад
и безцелно неефективно насилие като стрелбата на военния кораб към
джунглата, докато екипажът умира от треска – сцена, която вижда Марлоу с приближаването към бреговете на африканския континент. Тъкмо
тези картини се оказват обаче реалност в началото на ХХI век в очите на
ангажираните хуманитаристи и литературни изследователи. В книгата
Apocalyptic Futures: Marked Bodies and the Violence от 2011 г. Ръсел Самолски вижда във фикцията предсказана днешната реалност: в „Сърцето
на мрака“ – геноцидът в Руанда, в „Идването на варварите“ от Дж. М.
Кутси – апартейдът (Samolsky 2011).
Не по-малко предсказващ се оказва и романът „Тайният агент“ след
чудовищния атентат от 11 септември 2001 г. Самолетите самоубийци се
прицелват в символа на мощта на американското общество – кулите близнаци от Търговския център в сърцето на Ню Йорк, както тайният агент
е получавал инструкции от резидента на секретните служби да възбуди
общественото недоволство към конспираторите, като взриви символа на
рационалното знание и науката, с което да засегне издъно ценностите,
отглеждани във всички слоеве на обществото (Introduction 2005). Варварството на атентата символизира през Конрад, но през по-ранната новела
„Сърцето на мрака“ есето на Мартин Еймис The Age of Horrorism (Amis
2006).
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V. Скритите залози на успеха – повествователна
техника и символ
Встъпването на Конрад в попрището на литературата може да се
опише от дистанцията на днешното историческо разследване като умело
проведена операция с натискане на клавишите, задействащи публичната
популярност и критическото признание, с което е увенчано творчеството
му в дългосрочен план. В това разследване текстовете му се появяваха
в най-едро скроения си жанров профил като социални факти. От гледна
точка на социално-историческото оценяване на литературния успех тезата за значението на социалните фактори е доказана, но остава онова,
което е самата ценност, а именно авторовите текстове и това ще е последното литературно легитимно изследване. Тук само отваряме вратата
към него. Ретроактивно върху повествованието са пренесени литературно-критически модели и концепти, така че е невъзможно да ги четем и
анализираме извън днешния контекст на политически и литературнокритически идеи. В литературните разкази Конрад заема мястото на един
от предходниците, първопроходците на модерното повествование, както
с отварянето към глобалната мултикултурна проблематика, така и с повествователните техники. Така например сред „херолдите“ или вестителите на постмодернизма го поставя следващият деконструктивизма на
Йейлската школа Yuan Jung Cheng – в един ред с Виржиния Улф и Дорис
Лесинг, свързвайки тримата автори с мотива за лудостта (Cheng 1999).
Залогът на социалната аналитика на литературното производство
е да даде разбиране за социалната ефективност на творческия почерк
и социалното отзвучаване. Съвсем конкретно това е питането какви са
онези художествени ядра, които са били разпознати като значими и чиято
потенция е разгърнала в читателските прочити – удовлетворявайки както
очакванията на масовото четене и издателската индустрия, така и взискателността на специализираната критика.
Тази двойственост в прицела резюмират по своему в контрастните
си оценки и интуиции анализаторите. В най-високата точка на днешното
признание Ян Уат говори за „пророческата същност на конрадовските
идеи“ (prophetic nature of Conrad’s ideas) (Watt 1979: 169). Тази оценка
идва да увенчае връзката на автора с предходната традиция, тъй като критикът разчита във формалните елементи на неговото изкуство постиженията на естетическите му предходници и културната памет на ХIХ век
с реализма и викторианския роман, наред с рефлексите на романтизма,
подхранен особено от полската традиция, импресионизма – това строго
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обективистично и свръхсубективно изкуство на мига и впечатлението,
символизма… Освен това писателят ехидно-насмешливо възпроизвежда
интелектуалните идеи и дебати на своето време (срв. Hunter 1983). Интелектуалният пейзаж е запълнен от медийни полемики, благодарение на
които различни тогавашни моди като дарвинизма, сциентизма или френологията преминават от научен в масов социокултурен статус. Дарвиновата борба на видовете е станала елемент в описанието на пищната
тропическа джунгла.
Ще цитираме този дълъг детайл от сцената на любовната среща
между Даин и Нина насред реката от повестта „Прищявката на Олмейър“, който е образцов пример за хипнотичната сила на пейзажа при
Конрад. Във втория план на описанието обаче стои и цяла философска
нагласа към случващото се във феноменалния свят:
„He stood up attentive, and the boat drifted slowly in shore, Nina
guiding it by a gentle and skilful movement of her paddle. When near enough
Dain laid hold of the big branch, and leaning back shot the canoe under a low
green archway of thickly matted creepers giving access to a miniature bay
formed by the caving in of the bank during the last great flood. His own boat
was there anchored by a stone, and he stepped into it, keeping his hand on
the gunwale of Nina’s canoe. In a moment the two little nutshells with their
occupants floated quietly side by side, reflected by the black water in the dim
light struggling through a high canopy of dense foliage; while above, away up
in the broad day, flamed immense red blossoms sending down on their heads
a shower of great dew-sparkling petals that descended rotating slowly in a
continuous and perfumed stream; and over them, under them, in the sleeping
water; all around them in a ring of luxuriant vegetation bathed in the warm
air charged with strong and harsh perfumes, the intense work of tropical
nature went on: plants shooting upward, entwined, interlaced in inextricable
confusion, climbing madly and brutally over each other in the terrible silence
of a desperate struggle towards the life-giving sunshine above—as if struck
with sudden horror at the seething mass of corruption below, at the death and
decay from which they sprang“9.
„Той предпазливо се изправи, а лодката бавно се носеше към брега под
леките и умели движения на греблото на Нина. Когато наближиха съвсем, Даин
хвана големия клон и навеждайки се назад, тласна кануто под нисък зелен
свод от гъсто преплетени пълзящи растения, който откриваше миниатюрен
залив, образуван при отмиването на брега през последното голямо наводнение.
Лодката на Даин беше закотвена там с камък и той стъпи в нея, като придържаше
планшира на кануто на Нина. След миг двете малки черупки с техните пътници
9
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Със своята изразителност този цитат сякаш прекъсва рязко литературно-критическия анализ и отваря вратата към интерпретацията. Още
в първата авторова повест сцената е изградена върху контраста между
мрак и зрак, представяйки изначалния модел, по който се структурира
възприятието на Конрадовия свят, образцово запечатан малко по-късно в
повестта „Сърцето на мрака“.
Светът на Конрад е изграден от фрагменти – парчета от памет и
прочетени текстове и като платно на импресионист е зрим, жив, със своя
неповторима атмосфера, изтъкана от ирония, скептицизъм, потопен в
първозданната природа. А самата природа като непресъхващ извор на
живота, подхранва и въображаемите светове, ведно със съмненията и непрестанните им борби; дарява ги със също такава първозданна жизнена
сила и влива в повествованието за човешките дела митопоетична сила.
Природата – джунглата или морето – има свой паралелен мощен сюжет,
независимо от човешкия свят и без да се вмесва в човешките дела, също
сюжет на борба и превъзмогване, при все че това в крайна сметка е човешки и научно аргументираната картина на „борбата на видовете“. Тя
дава обаче друго измерение на човешките сюжети, както в любовта на
Даин и Нина сред разбуждащата се природа. Казано с думите на Бенита
Пари: сред митичния пейзаж се разгръща едно митопоетично повествование (Parry 1987: 24).
Митичното действа като мощен инструмент за универсализация, не
за живописно архаизиране. Образите са надарени с една космическа неимоверност, която става явна през последващия прочит на Т. С. Елиът в
стихотворението „Кухите хора“ от 1925 година, цитирано по-горе, което
започва с твърде конкретно-разговорния недодялан езиково израз епиграф от новелата „Сърцето на мрака“: „Mistah Kurtz – he dead“ („Миста
плаваха тихо една до друга, мътната светлина, която се промъкваше през
високия покров от гъста зеленина, ги отразяваше в черната вода; а горе – там
далеч от светлия ден – горяха огромни червени цветове; те сипеха върху главите
им дъжд от големи, блестящи от росата венечни листенца, които падаха и бавно
се въртяха като равномерен дъхав дъжд над тях, под тях и в сънните води;
буйната растителност наоколо се къпеше в топлия въздух, напоен със силни,
дразнещи миризми – трескавата работа на тропическата природа продължаваше:
растенията се извисяваха нагоре, обвиваха се, сплитаха се в гъста плетеница,
пълзяха лудо и грубо едно върху друго в ужасната тишина на отчаяна борба,
стремяха се нагоре към животворната слънчева светлина, сякаш обхванати
внезапно от ужаса на разлагащата се маса долу, от смъртта и гниенето, от което
бяха изникнали“ („Прищявката на Олмейър“, 64, 65 – прев.мой).
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Курц – той умрял“). Ретроактивно, върху текста на Конрад се пренася и
страховитият космически завършек на стихотворението:
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but with a whimper10.
Срещата с Курц е среща с Нищото; сомнамбулното пътуване назад
по реката в Конрадовата новела и завръщането към устието ѝ стига до
космически безнадеждното, отвъд сюжетите. Повествованието застива
до стената на непроницаемите символи, които застават пред нас ярки и
оголват своя лик, но не и скритото си послание. В „Ностромо“ това е
мракът, надвиснал над залива – и светлината на среброто. Може да прокараме логически мостчета между тях, но те няма да запълнят пропастта
между изначалната отпреди сътворението сякаш разполовеност и предопределение.
Конрад възпроизвежда една прастара символика на светлината и
мрака. Редува ги с леките мазки на импресионист в описанието. Ала
вместо да улавя отблясъците на светлината сякаш се опитва да намери
различни нюанси на непрогледния мрак. Тези завършени символи са
здраво вплетени в разгръщащите се обстоятелства на действието и същевременно са монолитни цялости, които се откъсват от повествованието.
Описанията кръжат в един затворен формулен език, всеки път допълван
с нови нюанси, но препотвърждаващ изначалната неотменна даденост: в
степените на мрака – в джунглата, но и в свирепостта на тайфуна. Конрад
изгражда единен въображаем свят със свои параметри в пространството
– разделени между мрак и светлина, размиващи се в утопичните граници
на архипелазите в южните морета. Земи на щедрата всесилна природа и
на организираните с европейска коректност и техника търговски връзки;
разнорасово и пъстро общество с ясно определени социални йерархии
и със свои постоянни деятели. Този свят обаче не е замислен като екзотична изненада за забавление, а като въображаема ситуация, където се
проиграват несменните човешки сблъсъци и борби за щастие и за добро.
Както подхвърля изследователят Доминик Дейвис, в центъра на повест10 „По


тоя път светът завършва
по тоя път светът завършва
по тоя път светът завършва
по тоя път светът завършва

не със взрив, а с хленч. Превод: Цветан Стоянов“ (Eliot 1993).
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вованието са фикционални сценарии, казуси, които се разплитат не по
логиката или човешките усилия, а с неотменността на природата или на
предопределението (Davies 2020). Изправянето пред безстрастната природа, затворена в своя непредсказуем цикъл въпреки все по-съвършените
европейски уреди, налага своя абсолютен и трудно оспорим измерител и
критерий за стойностите в човешкия свят.
В тези въображаеми светове няма весели развръзки, често пътят
на протагонистите завършва със смърт – самоубийство или насилие, остават съмнението и провалите. Но онова, което ги споява, е тревогата,
питането и съзнанието за единен морален кодекс. Конрадовото повествование не познава поучението, нито аподиктичната реторика. Моралното
идва като противодействие и отговор на заплахата на Нищото. Въвеждането на темата за вътрешното раздвоение и за изплъзващата се идентичност поставя Конрад сред модерните разказвачи, като същевременно
изпреварващо той издига и бариера пред опасното развихряне на злото и
мрака, доколкото той го разкрива и с това го измерва и изследва. Въображаемите светове разкриват пътуване към себе си, към човешките устои.
И ако нихилизмът е в сърцевината на модерната литература, то Конрад
чертае пътища за преодоляването му.
Чувството за цялост извира с преодоляването на разрушаващите
сили на предателството, вината, наказанието – онова, което Кафка ще
разнищва, вместо гневно да захвърли. Идва в преодоляването на изпитанията, а морето равнодушно поставя тези прагове пред човека – индивид
или пред човешката общност. Изпитание и също такъв дезинтегриращ
фактор е случайността. Конрад е философ на онова, което е възможно и
вероятно да споходи човека, а не на абстрактните цели и задачи. Човешкият жест обаче не остава безличен дори във всекидневието: той винаги
донася нещо и променя космическата хармония и съотношението между
алтруизъм и егоизъм: между това, което следва от моралния кодекс, и
природното спонтанно движение, с което тържествува Дарвиновото разбиране за силите на еволюцията. Но развитието на природата може съвсем да не води към по-добро и съвършено състояние.
Срещу всесилието на злото човек може да противопостави своя
труд, солидарността с другите и предаността, макар че по ирония тези
морални принципи слабо се различават от кодекса на викторианското общество. Мерилото за успеха е в самата активност в името на дълга – в
съзнателното действие, на което си призован да служиш. С други думи,
романтичният проект има едно неромантично разрешение. Иронията на
модерния разказвач демистифицира героиката като нещо неразличимо от
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обичайното следване на дълга. Герои са тези, които изпълняват своя служебен дълг, своя Beruf, като френския лейтенант, спасил поклонниците
от „Патна“, или капитан Макхуър – не само измъкнал „Нан-шан“ и пътниците му от тайфуна, но и намерил справедливо и приемливо решение
за разпилените мъчително изкарани долари на своите пасажери кулита.
Тези герои не са романтично очарователни. Те са уморени – жадуващи
да се откопчат от своята робска зависимост като губещия зрение, но не
и достойнството на дълга си капитан Уейли („Краят на робската зависимост“, The End of the tether). Или героичното се оказва въплътено в
привидение в раздърпана пижама на сини и сиви райета и боядисан с
хума корков шлем на главата, какъвто виждат на палубата младия капитан, спасил кораба и смазания от треската екипаж от бурята („Прагът на
зрелостта“/ The Shadow-Line). Романтизмът е застинал в маската на прекрасното като чистите сини очи на Джим, но прекрасното не е даденост,
природно самодостатъчен. Оставен на собствените сили, той става гримаса на прекрасното, мелодрама, както жалката неспособност на Джим
да говори или жалбите на болния Джеймс Уайт на борда на „Нарцис“.
Викторианското заклинание е мълчание и труд. От ямата на нихилизма
изтръгва действието и то е единственият залог за автентичност.
Другото, което дава морална цялост, това е колективът (Cox 1974:
15). Така спонтанно полунесъзнателно се поражда колективното съпричастие и помощ към страданието на другия в „Негърът от „Нарцис“.
Тъкмо в този контекст Уат подкрепя етичните принципи на Конрад с актуалния за съвременността на неговото изследване екзистенциализъм на
Албер Камю (Watt 1979: 107, 109, 168). Но ако солидарността и човешката общност спасяват моралната цялост, при все това те не са друго, освен
утопичен хоризонт. Политическите романи на Конрад показват загубеното социално колективно цяло. В този смисъл Елоиз Нап-Хей нарича романа „Ностромо“ „антитолстоистки епос“, който вместо обединяващата
идея показва разцеплението на обществото на различни лагери и загубеното чувство за колективен интерес и колективни ценности. Епическият
роман става мелодрама за отделни личности, чийто път ги води към съзнателната или случайната, но предрешена с предателството към обединяващата идея смърт. „Ностромо“ е роман за непостигнатото величие, за
загубата на индивидуалната ценност с отпадането от колективното цяло.
С космическата неимоверност на символите, редом с делничните
мащаби на моралното устояване Конрад изковава кодекс на човешкото,
който е едновременно практически делнично достъпен, но и разширява, и надхвърля делничното. С грандиозните символи етичните въпроси
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придобиват онтологичен и екзистенциален статус, който дава перспектива за излизане отвъд тесните рамки на делника и съвремието, универсализират човешките тревоги и питания. Ето така писателят подхранва
както търсенията на съвременните си читатели, така и отправя поглед
към автентичните литературни ценности и дава своя глас в спора за устоите на модерния свят, възсъздаващ моралната цялост на човека и човешката общност. В зората на ХХ век Конрад застава в една позиция между
типа на професионалния писател, който печели от труда си, и на модерния автор, обърнал гръб на публичния успех, дори подминаван от издателите, както по един или друг начин става при Марсел Пруст, Франц
Кафка или Джеймс Джойс. Същевременно разработва и техники, които
го оразличават и от двата типа, макар че са подхранени от по-ранния и
трансформирани достигат и до по-късния тип. Това, което го оразличава
от първия тип, е промъкването на разрушителните сили на съмнението и
психологическото разпластяване на аз-съзнанието. На тях противодейства една калѐна от скептицизма и нихилизма морална система на честта и
волята за преизграждане на света в неговата нехармонична цялост.

***
Творбите на Джоузеф Конрад са цитирани по изданията:
Джоузеф Конрад. Съчинения в пет тома. Варна: Книгоиздателство
„Георги Бакалов, 1985-1986.
Т. 1. Разкази и повести.
Лагуната; Преден пост на прогреса, прев. Васил Антонов.
Младост, прев. Христо Кънев.
Тайфун, прев. Светослав Пиперов.
Фалк, прев. Светослав Пиперов.
Сърцето на мрака, прев. Григор Павлов.
Тайният спътник, прев. Светослав Пиперов.
Т. 2. Ностромо. Прев. Христо Кънев.
Т. 3. Господарят Джим. Прев. Христо Кънев.
Т. 4. Повести.
Прищявката на Олмейър. Прев. Благой Благоев.
Краят на робската зависимост. Прев. Васил Антонов.
Прагът на зрелостта. Прев. Христо Кънев.
Т. 5. Писма и дневници. Прев. Благой Благоев, Васил Антонов.
По суша и море. Разкази. Прев. Борис Миндов. Варна: Кн.изд. Георги Бакалов [Океан], 1981.
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ФИЛОСОФИ И ФИЛОСОФКИ – САРТР, БОВОАР И
ДРУГИТЕ. АВТОРИТЕТИ И ИМПЕРАТИВИ
Евдокия Борисова

MALE AND FEMALE PHILOSOPHERS – SARTRE,
BEAUVOIR AND OTHERS. АUTHORITIES AND
IMPERATIVES
Evdokiya Borisova
Abstract: This article discusses male and female authorities in the philosophy
of existentialism and phenomenology. It explores the dominance and expansion of
existentialism over the soft power of phenomenology and feminism, the habits of life and
metaphysical notions about life, mothers and sons, lonely philosophers, Christianity and
atheism, repression and the free soul, the ubiquitous authority of Jean Paul Sartre, and the
imperative that you must be free. It also discusses the strength of the „second“ sex and the
weaknesses of the male, the pseudo-authorities of gender in general, as defined by Simone
de Beauvoir, and, finally, examines alcohol intoxication and the authority of women‘s
drinks – the ubiquitous apricot cocktails, which have become a basis for phenomenology.
Key words: authority, authoritarianism, second sex, existentialism, phenomenology,
feminism

Размишленията ни относно фигурите на авторитетите в очарователната картина на френския екзистенциализъм от средата на миналия
век са вдъхновени от едно твърде неавторитетно„женско“ питие – кайсиевите коктейли. Те се превръщат обаче в солиден повод за философстване, при това в оптиката на една нова и неясна, но твърде изкусителна
философия, която се открива пред очите на Жан-Пол Сартр – феноменологията на Едмонд Хусерл. Годината е вероятно 1932 или 1933, идеите
за вглеждане в самите неща е „като удар с чук“ в съзнанието на младия Жан-Пол, а приятелят му Реймон Арон възкликва: всичко е повод
за философстване, дори кайсиевите коктейли, които в момента пием.
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Подходящите за това места са баровете на Монмартр и кафенетата Les
deux Mageaus, Les Fleurs в Сен Жермен дьо Пре. На сладка раздумка седят Реймон Арон, Жан-Пол Сартр и Симон дьо Бовоар. А рецептата на
тяхното вдъхновение е, предполагаме, следната: равни дози шампанско
и кайсиев нектар плюс малко джин, подправен с две глътки кайсиев ликьор, умерено количество лед и парченце портокал. Може да го закичите
с мента. Човешко, твърде човешко. И много женско.
В книгата си „В кафенето на екзистенциалистите. Свобода, битие и
кайсиеви коктейли“1 Сара Бейкуел изрежда безбройни факти и куриозни
наблюдения, хроники и случки, съпроводени от проникновени интерпретации и изводи, вгледани в ключовите философски дебати на времето.
Сюжетът на дългия разказ за европейската съдба на екзистенциализма
залага на провокативните интимни екскурси върху ежедневието на писателите и философите и техния живот на показ: подход, съвсем в духа
на новия историзъм и добрите традиции на френската школа Анали. Над
историческите епизоди от времената на трийсетте, военните и поствоенните години, лудешките времена на шейсетте, та чак до смъртта на
МерлоПонти и Сартр витае искрящият дух на смелия екзистенциалистки
проект, вдъхновен от потайните феноменологични дълбини. Сара Бейкуел предлага едно феноменологично изследване за феноменологията,
което твърди, че истината се съдържа в нещата, които ни заобикалят, че
метафизиката на живота извира от самия живот. Така мислят Едмонд Хусерл и неговите сподвижници (поне до определен момент, когато настъпва обратът), така разсъждава последователно в плана на целия си живот
и творчество големият Жан-Пол Сартр. И неотменната женска фигура
до смъртта му – жената, която никога не става негова, но винаги пише,
пътува и бди над него, Симон дьо Бовоар.
Колко различно обаче мислят по въпросите на живота и функциите
на философията мъжете философи и жените философки? По какъв начин
феминизмът на Симон дьо Бовоар или емпатическата феноменология на
Едит Щайн надгражда или опровергава тежките авторитети на Жан-Пол
Сартр, Албер Камю, Реймон Арон, Морис Мерло-Понти? Като пръв сред
равни или като бог сред тях се подвизава Мартин Хайдегер? И защо при
мъжете неотменно съществува съперничество – кой е най-великият, кой
Книгата е включена в топ 10 на книгите за 2016 година от списание Ню
Йорк Таймс, а Гардиън я определя за книга на годината.Доверяваме ѝ се във
фактологията и интерпретациите най-вече заради атрактивното белетризиране
на живота на великите модерни философи от средата на ХХ век. Рецептата
на коктейлите е нашият скромен принос към този истински роман за
екзистенциализма.
1
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е най-дълбокомислещият, кой е харизматичният водач; а при жените този
въпрос не стои? Как, без никой да дръзва да го ословеси, във философията се приемат априори мъжките авторитети на мисълта и как се вмества
реномето на „втория пол“ идеолози сред тях? Как демонстрираните идеи
за свободната човешка личност се преживяват в личната (не)свобода на
всеки един и една от тях – в техните персонални съдби? И можем ли да
им вярваме? С други думи казано: кого ще възприемем като безспорнияавторитет на идеята за свободата – особено в реда на десетките изказани
императиви в текстовете, посланията и проповедите на тези философи?
И така, предлагаме следната хипотеза: От едната страна стои жената
философка: избрала безбрачието в модела на живот сингъл, противопоставен радикално на буржоазния модел за приличие и ред–хетеросексуален
брак, деца, имущество. Избрала полигамията и бисексуалността, независимата пишеща жена владее до съвършенство управлението на скандала,
изкуството на прелъстяването и естетизирането на порока, придава екзистенциалистки вкус на всеки епатажен жест Това е атеистката бунтарка Симон дьо Бовоар. Аристократката, която иска да изтрие своето потекло, но
не я устройват и буржоазно-демократичните принципи, а търси нещо друго. Женската позиция обаче може да бъде и диаметрално противоположна: да е монашески обет и добродетелност,непорочност и мъченичество,
доброволно избрана самота, съчетана с интелектуална активност. Това е
изборът на еврейката, приела католицизма,Едит Щайн. Тя също заличава
потеклото си, докосвайки се до надчовешкото и превръщайки се в Света
Тереза Бенедикта от Кръста. Тя е философката Светица.
От другата страна стои мъжът философ, който мисловно и физически отказва да напусне майчиното лоно: във варианта на драмата на
АлберКамю (детската психотравма от смъртта на майката го преследва
цял живот, проектирана е в творчеството му чак до ненавременната му
смърт в катастрофа) или на емоционалния разпад на Морис Мерло-Понти (смъртта на майката в зрялата му възраст променя изцяло картината
му за света; въпреки щастливия брак и успешната академична кариера
на красавеца-разбивач на женски сърца, той изпада в депресия, малко
след това умира). Особено фрапиращ е случаят с Жан-Пол Сартр, който,
при всичките си авантюри, репутация на прелъстител, учен, постигнат от
световна слава, дръзнал да убие безапелативно идеята за Бог; писателят,
воювал по фронтовете на Втората световна война2,… цял живот живее
неотлъчно и самотно с майка си.
Факт е пребиваването на Жан-Пол Сартр във военнопленнически лагер
(Sartr 1996) – време, за което той откровено споделя, че това е най-спокойният и
2
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Безспорният авторитет на екзистенциализма е Жан-Пол Сартр. Когато през 30-те, а след това в 1945 година прозвучават неговите окриляващи думи за необходимостта човек сам да проправя пътя си, защото
всяко негово действие е продиктувано от свободата и отговорността.
В средата на 40-те светът е в ситуация да ги възприеме като основополагащи една нова философия, която няма как да не отхвърли вехтите (утвърдени, консервативни, отвлечени-метафизични) авторитети.
Новата философия е хуманистична, тя поставя човека, ежедневното
битие и личния опит в центъра на размишленията, за да стигне до идеята
за свободата, просто защото това са факторите, които управляват живота.
Животът това е тържеството на философията, в центъра е поставен човекът – незавършен и точно поради това съвършен (съвсем по Бенджамен
Констан и Монтескьо). А философията гради построения върху живота.
Пътят към преодоляването на разрухата на войната безспорно е свободният избор. Свободата е това да избираш какво правиш и съзнанието, че
това е полезно. Свободата е състояние, от което не можеш да излезеш
въобще, просто защото ти, самият, си свобода. Само че как се вмества
идеята за свобода в неизбежността на императивния предикат: трябва да
бъдеш? Човекът трябва да бъде свободен, защото е длъжен да бъде щастлив (?). Писателят трябва да бъде социално и политически ангажиран,
точно поради това. Трябва да се пролее кръв в името на бъдещето…3Така
поучава Сартр.Трябва, трябва, трябва. Ами ако…?
Хората трябва да решат в какъв свят искат да живеят – заявява
Сартр4 и в самия край на войната тези негови думи започват да се реализират в действия. „Това означавало да правиш напук на авторитетите и да
се опълчваш на общоприетите норми. А също така и да се смесваш безразборно с представители на всевъзможни раси и класи“ (Beykuel 2017:
20). Да слушаш джаз и блус, да свириш рагтайм, да припяваш с дрезгавия тембър на Жюлиет Греко и виртуозния саксофон на Борис Виан, да
будуваш до пет часа сутринта, да носиш черно поло и кожено яке, дълги
позитивен период в живота му; време, в което, докосвайки се до присъствието
на другите и споделяйки колективната беда, той развива почти Стокхолмски
синдром. Лагерният порядък болезнено му липсва, а ужасът на буржоазния
живот го измъчва и травмира много повече след завръщането му отново в
Париж.
3 Виж есето му: Qu‘est-cequelalittérature? (1947)<https://www.amazon.fr/dp/
B076BQH9JF /ref=reader_auth_dp ( status 20.11.2020)>.
4 Виж есето му от 1945 година, след самия край на войната: Сартр, Ж.П.
Екзистенциализмът е хуманизъм. // Философска мисъл, 1989, кн.4, с.194 (Sartr
1989:195).
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прави коси като на удавник. Сластно да прелъстяваш (според влеченията
си) представители от различни полове, яростно да защитаваш правата на
хомосексуалните; да бъдеш различен. Изключително интересен атрибут
на модерността, за който свидетелства съпругата на Борис Виан Мишел,
била „книгата под мишница“, тя се превърнала в част от дрескода, тя
била куверт за влизане в баровете Lorienté и Tabou. Ето я фигурата на
свободомислещия селфмейд авторитет: с книга в едната ръка и саксофон
в другата. Книгата и саксофонът са интелектуалските авторитети, те са
огънят и мечът на новата религия. Ето го човекът на дръзновеното ново,
на епатажния жест: долу конвенцията на буклите и прическите, на костюмите и роклята, на шансона и реда, на скучните фамилни традиции,
въобще на буржоазния вкус. Родило се е едно Ново Просвещение съвсем в духа наДидро, в ключа на карнавалното общуване на колективното
живеене,на стайлинга, познат от т.нар. американско поколение на джаза,
на празника, радостта и насладата, на алкохолното опиянение, на промискуитета и провокациите на пола. Защо ли винаги, когато заговорим
за екзистенциализъм, посягаме към епитета „мрачен“, вместо да сверим
сетивата си с „духа на времето“ (по Едгар Морен)?
„За Сартр и Бовоар отворената връзка била не просто въпрос на
лична договорка, а философски избор. Искали да изживеят възгледите
си за свободата“ (Beykuel 2017: 23). Целият им живот е конструиран като
своеобразен научен експеримент, изследващ свободата, логиката на постъпките и реакциите на човека, на интелектуалеца, поставен в характерна (екзистенциалистка и феноменологична) среда. Те конструират съзнателно своите животи – и това се случва по договорка между двамата.
Тоест – не е авторитарно наложен от мъжа Сартр избор, приложен над
волята на жената Бовоар. Полово предопределените социални роли,
лицемерието на моногамния брак, раждането на деца, унаследяването и
притежанието на материални блага, споделянето на сивотата на общото
битие – това са чертите на омразното буржоазно живеене, които те, двамата, не приемали и яростно непоколебимо отричали. Злите езици твърдят, че Сартр дори се опитал веднъж да направи предложение за женитба
на Симон (о, чудо, мъжът прави крачка назад, екзистенциалистът се подлъгва по буржоазното доволство), но тя отказала категорично – било в
разрез с принципите ѝ. Така те двамата демонстрирали– или по-скоро играели – позициите си на „интелектуални аутсайдери“. Самата им връзка,
повече интелектуална, отколкото интимна, е демонстрация на свобода в
общуването.Сартр разсъждавал и заключавал винаги с категоричен тон,
Бовоар винаги се съмнявала в собствените си размишления, дори в съ-
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ществуването им, камо ли в правотата. Въобще Симон обичала мъжете,
които я „тласкат в недоумение“ (Beykuel 2017: 131, 134), а бронята на
нейната безкомпромисност твърде бързо се пропуквала. В разбирането
на любовта и свободата у Сартр се блъскали уж нежеланието на контрол
над мислите на жената, но практическото му изискване за безпределната
ѝ отдаденост. Все пак си свободен да действаш, но само в рамките на
конкретната ситуация.
Радикалната мотивация на абсолютното разбиране за свобода у
Сартр, мненията си, които той налагал безапелационно авторитарно,
по-късно ще съсипят отношенията му с най-близките приятелите: Албер Камю (който е ужасѐн от просъветските леви заблуди на Жан-Пол)
и Морис Мерло-Понти (когото Сартр презира заради академичната му
кариера). Това кара Симон дълбоко да страда. Тази яростна непримиримост– поза или по-скоро късогледство у Сартр – същото, което някога му
попречило да провиди опасността от фашисткото зло5, е плод на онази
ранна, но осъзната упоритост и противопоставяне още в младостта му,
която го превръща в „главатар на най-модната, анархична и страховита
тайфа в училището Ecole Normale Superieure (…) Групичката иконоборци обикаляли кафенетата и разкоствали гръмко свещените крави на философията и буржоазния морал… Нахвърляли се яростно върху всяка
тема, която намирисвала на деликатна чувствителност, вътрешен живот
или душа, бунели духовете…“ (Beykuel 2017: 131, 134). Прилагането на
авторитарната воля над другите е начин за надмогване на собствените
комплекси (неугледния външен вид, невиждащото око, рибешките устни,
ниския ръст, крехката физика и здраве, детските семейни травми), но е и
проява на онзи железен дух за промяна на света, превърнала го в големия
Жан-Пол Сартр. Пред авторитета му свежда глава самият Шарл Де Гол:
Не може да бъде арестуван един Волтер.
„Всичко, което важи за мен, важи и за другия. Докато се опитвам да
се освободя от въздействието на другия, другият се опитва да се освободи от моето въздействие. Докато се опитвам да го подчиня, той се опитва
да ме подчини. Тук изобщо не става въпрос за едностранчиви връзки с
някакъв обект-в-себе си, а за реципрочни и подвижни отношения”, пише
Жан-Пол Сартр в „Битие и нищо” (Sartr 1999: 220). Ще се окаже, че другият е и адът, но и благодатта на силната личност, притежаваща воля за
За това непростимо „нехайство“ и „безотговорност“ спрямо нацизма,
който в неговите очи изглеждал по-скоро като някакво временно недоразумение,
„всичко е за предпочитане пред войната… дори фашизъм във Франция“
свидетелства Симон дьо Бовоарв есето си The Prime of Life (Bеykuel 2017: 93,
146).
5
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доминация, желание и способност за упражняване на власт, непоколебима увереност в правотата на собствения императив.
По-късно същата тази непримирима императивност и авторитарно
налагане на собствената правда,се превръща в мотив за Сартр да откаже Нобеловата награда за литература през 1964 година. Същият Сартр,
който не крие симпатиите си към Съветите и китайския комунизъм (ех,
колко е лесно да си едновременно парижанин, маоист и марксист6), се
обявява за пацифист и отказва буржоазното световно признание, учредено и финансирано от бащата на динамита Алфред Нобел.
Само четири години по-късно след Нобеловия скандал, през май
1968, по стените на Париж се появяват лозунги, изписани с мастилото7
на екзистенциализма:
Забранено е да се забранява!
Без бог, без господар!
Бъдете реалисти, искайте невъзможното!
Те купуват вашето щастие. Откраднете го!
Не водим диалог с преследвачите си.
Човек не е глупав или интелигентен – той е или свободен, или не.
Скуката е контрареволюционна.
Под паветата е плажът.
Четете по-малко – живейте повече.
Скуката е контрареволюционна.
Барикадата блокира улицата, но отваря пътя.
Да си свободен през 1968 означава да участваш.8
Факт е, че едва след смъртта на Сталин през 1956, Сартр се заема с
критики към съветския модел. Интересът и симпатиите му към маоисткия
комунистически Китай стига до там, че през 1970 двамата със Симон дьо
Бовоар предприемат пътуване до Пекин, което Сартр настоява да бъде описано
в специална книга. Дали и тя е била така заслепена от китайското чудо или
просто е искала да му угоди не знаем. Но знаем, че когато по-късно той се
запознава и аплодира кубинския диктатор ФиделКастро, тя изобщо не е във
възторг от това и, обратно на повечето жени, успява да устои пред харизмата
на Ел Команданте. – Виж: Jean Paul Sartr, Books and Writers <http://archive.is/
wdpa#selection-429.0-431.7(status 20.11.2020)>,<http://www.kirjasto.sci.fi/sartre.
htm(status 20.11.2020)>.
7 Буквално с почерка и мастилото на Сартровите идеи, метафората ни е в
съвсем в ключа на Ролан Бартовата концепция за дискурса като ecriture(писмо,
почерк, реч).
8 Виж сайта „Слоганите на 68-ма“<https://libcom.org/history/slogans-68(status
20.11.2020)>.
6
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Сам Сартр коментира събитията и посланията им: демонстрантите искат „всичко или нищо, тоест свобода“. Дали можем да му се доверим? Все пак на 20 май 1968 годинафилософът се изправя пред седем
хиляди студенти, окупирали Сорбоната, и говори пред тях, превръщайки
се в истинска звезда. (Тогава Маргьорит Дюрас, вдигайки поглед към
парижкото небе, промърморила скептично колко много са ѝ омръзнали
звездите.). От днешна гледна точка много от тези лозунги понамирисват
на анархичен авторитаризъм; на якобинство и санскюлотизъм; на ленинизъм. Който не е с нас е против нас. Не преговаряме с инакомислещи.
Което не можем да си купим, трябва да бъде откраднато. Няма раси и
класи, няма учени и прости, всички сме равни и свободни. До болка позната реалност, нали? Но не просто конструирана в главите на младите и
не чак толкова млади, във философските им утопии, а преживяна – тук, в
Източна Европа. Но това Сартр няма как да го знае.
Някои слогани са симпатични: да разрушим държавата и да си живеем живота; там долу, под паветата е плажът, дерзайте! Други са остроумни еквилибристики:ако унищожим улицата– тогава ще проправим
пътя си; нека си поставяме високи цели и искаме невъзможното! Мечтателски са, идеалистични са. Трети звучат опасно налудничаво, в духа
на анархията и хаоса, дори на антиутопията: съзерцанието е забранено,
скуката –опасна. Забранени са и… книгите. Не четете, бъдете дълголетници! Къде остана дрескодът в модата на 40-те и 50-те – с книга под
мишница в бара и кафенето?
Авторитетът на авторитетите Жан-Пол Сартр, вече в зряла възраст,
проповядва пред 18-годишните на площада пред Академията кредото на
целия си живот: Не миналото, а бъдещето има значение, човек е длъжен
да е във вечно движение на сътворява, да действа, да създава интелектуално наследство, да остави следа в света9.
Нима човек наистина е длъжен и трябва да живее в „кристалния
дворец“ (по Достоевски) на наложената хармония, дори и това да не
му харесва? Фиксирането върху свободата като че задължително носи
несвобода, да не говорим до какво води обожествяването на авторитета,
това изглежда наистина плашещо10.
9 Виж

1968.

есетата му: Of Human Freedom, 1967 (ed. Wade Baskin); On Genocide,

Плашеща, макабрическа дори е величествената картина на Сартровото
погребение: 30 хиляди предвождат катафалката с тялото на мъртвия Сартр, още
20 хиляди я очаквали на гробището Монпарнас на 19 април, 1980 г. Клод Ланцман го определя като протестен марш, като „последната от големите демонстра10
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Все пак екзистенциализмът и феноменологията са, наред с позитивизма, философските системи, които разчитат изцяло на личния човешки опит, преосмисляйки го като социален или политически. Те гледат
съвсем сериозно и на изкуството – не просто като игра на знаци, конструкции и смисли; не като безпардонно нечовешко отвъд биографично
конструиране на някаква аморфна мисъл и воля. А именно като истина.
Но същите тези системи на сериозното познание стигат твърде далеч в
сериозните си, безпокойни проповеди върху живеенето тук и сега, без
бог и господар, без илюзията на метафизичната надежда за някаква
вечност, под давлението на класови господства и технологии, които ни
правят несвободни. (Поне това е едно от зловещите пророчества на Хайдегер, чието сбъдване сме на път на преживеем докрай.) Човешкият избор е непреодолимост, а справедливостта и достойнството са кауза на
борбата – ни учи Сартр. Дали обаче това са искрени думи или обикновено интелектуалско лицемерие? По повод пътуването си до Съветския
съюз и „парижкото лекомислие“, с което Сартрови искат среща с Александър Солженицин (той естествено им отказва), свидетелства не друг,
а именно идеологът на кайсиевите коктейли Реймон Арон. Наблюденията му отдават дължимото на прозорливия женски авторитет на Симон
дьо Бовоар, която отбелязва причините, поради които руският дисидент
презира свободния парижки философ. „Сартр като личност въплъщава
всичко, от което Солженицин се отвращава: отрицанието на моралните
правила, отказа от прастарото разграничаване между добро и зло, жертването на хора и оправдаването на престъпления в името на едно неопределено бъдеще, накратко, злодеянието чрез идеологията – злодеяние,
което в случая на Сартр приема чиста форма, делегирано злодеяние, тъй
като той не убива никого, не би сторил зло и на муха и взима участие в
историята единствено чрез перото си. Ту одобрява наполовина Сталин,
ту безрезервно, но за сметка на това само временно възхвалява Кастро.
Никога не осъжда действието, което Солженицин смята за отвратително:
престъплението в името на идеологията. Въпреки че Сартр още приживе
принадлежи на миналото, той си остава, ако не повелителят на мисълта,
поне най-видният представител (дори и чисто карикатурно) на европейската интелигенция или, ако предпочитате, на левите интелектуалци...“
(Aron 2018: 33). Позволихме си този твърде дълъг цитат от Реймон Арон,
защото страданието, неравенството, експлоатацията са думи с висока честота в речника на екзистенциалистите, но това са все категории,
ции от 1968 г.“ (Beykuel 2017: 35).
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които за дълго бяха изхвръкнали от речника на постмодерния човек след
90-те години на ХХ век. Както впрочем и самото понятие борба, прозрение, до което днес европейските читатели стигат благодарение на друг
французин – литературният пророк на нашето европейско време Мишел
Уелбек11. Но понеже днес авторитети официално няма, той самият настоява да бъде възприеман като антиавторитет. Впечатляващо е как днес,
в края на второто десетилетие на 21 век, сме изправени пред реалния
крах на илюзорните авторитети на уж безграничния либерално-демократичен модел, чието опровергаване ескалира пред очите ни от 2001 година
досега. И виждаме как приписването на меродавност на европейските
авторитети на мисълта, превърнато в политика и износ на революции
за свобода (нежни, пролетни, арабски, близко и далекоизточни) ражда
чудовищата на хаоса, диктатурата и тероризма. Императивът трябва да
бъдеш свободен показва уродливото си лице. Ами ако не искам да бъда
свободен? Ако обществото ми не е готово за това? Ако изначално културата ми предполага различен хабитус, обичайно право, нрави и норми на
колективното живеене? И ако именно това общество бъде разрушено (съответно и държавата му), нали това заплашва и другия свят – свободен,
либерално-демократичен? Именно затова ще се окаже, че точно днес успешно се завръщаме към поуките и метафорите на екзистенциализма:
– Не, свободата не е абсолютна необходимост, поне не за всеки човек и общество.
– Да, активната ни позиция наложително формира същинската картина на днешния свят, който твърде много напомня на 30-те- и 40-те години на ХХ век: свят на настъпващи радикални идеологии и непомерно
неравенство; екокатастрофи и пандемии.
– Да, адът, това са другите, но ада, тоест съда над мен упражнява именно чуждият авторитет. Неговото мнение, неговата прошкамоята
Романът на Уелбек „По-широко поле на борбата“ е емблематичният му
текст от далечната 1994 година. Героят на романовия сюжет е самотникътинтелектуалец технократ, дълбоко нещастен, нехаресван, депресивен, с
емоционални и сексуални дефицити, животът му е ограбен от илюзии – това са
илюзиите на дълбоко дехуманизирания свят на материални и сексуални наслади,
чиито врати са затворени за мислещия, съзерцателен интроверт. Едновременно
пародиен, но и по екзистенциалистки сериозен и мрачен, Уелбек очертава поширокото поле на борбата за щастие именно в сферата на сексуалното. Просто
защото други сфери на човешкото НЯМА.Защото сексът е бунт (това вече го
знаем от екзистенциалистите и техните безбройни любовни истории), но сексът
е и конвенция. Да-бъдеш-в-света е и да бъдеш част от неговата конвенционална
социална спойка.
11
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смърт ще стабилизира и превърне в неизменни – нямам възможност за
грешка, нито реванш. Общуването и социалните връзки са изключително
важни, екзистенциализмът не проповядва алиенация, а както ще се окаже
– липсва и Бог.
В духа на екзистенциалисткия проект, но и от собствена страна, феноменологията владее онова свободно пространство на духа и мисълта,
което разчитана индивидуалните възприятия и преживявания (неподатливи на политика и идеологии), обезсилвайки авторитарната мисъл на
всички „-изми“. Активното живеене в света на екзистенциализма, провокацията, скандалът, революцията противоречиво се съчетават с медитативната интенция на феноменологията – едно щастливо съчетание между
рефлексивност и емоционална сетивност. Трите идеи – описание, феномен, интенционалност – вдъхновяват асистентите и последователите на
Едмонд Хусерл и особено най-талантливата от тях Едит Щайн. Нейният докторат върху феноменологията на емпатията „я накарал да търси
връзки и спойки между хората, обитаващи споделена жизнена среда, а не
някакъв самотен, затворен в себе си свят“ (Beykuel 2017: 63). Раздялата ѝ
с учителя Хусерл е плод на разочарованието ѝ от идеалистически неясната посока, по която той поема, в опита си да се върне към внушенията на
Декарт и омагьосващата му философия за пътя на умозрението и интровертността. Хусерл не обичал да смесва иначе религиозните си възгледи
с методите си за работа.Той философствал върху битието, но в своите
размишления и анализи никога не включвал Бог – нещо, което подкупило въображението на Хайдегер (въпреки мита за скучния Хусерл), но
оттласнало от любимия учител неговата вярна асистентка и ученичка
Едит. Жените винаги държат да бъдат по-скоро конкретни, отколкото метафизични. Конкретна, макар и аксиоматична е и вярата им в Бог, те я
превръщат буквално в работа, която вършат с усърдие. А познанието им
е практически обозримо. Е, поне почти винаги. Този практицизъм обаче
противоречи на историята на Едит Щайн. Отхвърлените ѝ кандидатури
за щатно място в университетите Фрайбург, Гьотинген, Хамбург се основавали на пола и произхода ѝ на жена, при това еврейка, философка.
Завърнала се в родния Бреслау през 1921, тя коренно променя и битието,
и религията си – не и философските си идеи. Вдъхновена от живота на
Света Тереза Авилска, тя приема християнството и постъпва в Ордена на
кармелитките с името Тереза Бенедикта от Кръста. В манастира в Кьолн
ѝ е разрешено да продължи да пише и да се занимава с философия. Има
кратък лъч в живота ѝ – през 1932 година преподава в университета в
Мюнстер, но след това вече било практически невъзможно. Съдбата ѝ е
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трагична, както ще се досетим, разполагайки с безброй сюжети за геноцид към евреите и разправа с католическите ордени по времето на Втората световна война – в камерите на Аушвиц. Папа Йоан-Павел Втори
я обявява за една от покровителките на Европа, а църквата ѝ определя
специален ден за почит – 9 август.
„Бог е истината, който търси истината, търси Бог, независимо дали
го осъзнава или не”12 – пише Едит Щайн, категорично, неусъмнимо, но
някак меко и по женски, като че оправдава авторитарната, самомнителна
непоколебимост на Сартр и отстъплението в метафизиката на Хусерл. Тя
пледира за една (с риск да прозвучи сексистки) много женска, същностно
определена етика на причастността, моделирайки своята феноменология
на емпатията и субективното време на Аза. Още повече, че самата тя
казва следното по повод на двойствената природа на човечеството в неговата сепарирана мъжко-женскост: „There lationship of soul and bodyis
different in man and woman; there lationship of soul to body differsin their
psychiclifeas wellasthat of the spiritual faculties to eachother. The feminin
especies expresses a unityand wholeness of the toal psychosomatic personal
ityand a harmonious development of faculties. Thema sculin especiesstrives
to en hance individual abilities in orderth atthey may attain their high
estachievements“ („Връзката на душата и тялото е различна при мъжа и
жената; връзката на душата с тялото се различава в техния психически
живот, както и в духовните способности помежду им. Женският вид изразява единство и цялост на цялостната психосоматична личност и хармонично развитие на способностите. Мъжкият вид се стреми да подобри
индивидуалните способности, за да постигне своето висше осъществяване“.) (Stein 1996) В нейната философия намира място представата
за съзерцанието–като „второто“ съзерцание е по-пълно и съвършено от
„първото“, а търсенето на истината следва траекторията на страданието,
прошката, покаянието и осъзнаването на собственото невежество (на автентичното Аз).
Всичко това, което представлява Едит Щайн, е така близко, същевременно толкова чуждо на гордите екзистенциалисти. Няма как обачеда
не ни впечатли един епизод от прочутия роман „Мандарините“ на Симон
дьо Бовоар, където нейната героиня Ан се отказва от смъртта чрез самоубийство, защото преценява: „Ще умра сама, но другите ще изживеят
смъртта ми” (Bovoir 2011: 596). И тази констатация е препотвърждение
Edith Stein /Sr. Teresia Benedicta a Cruce, Endlichesundewiges Sein.
Versucheines Aufstiegszum SinndesSeins [(ESGA 11/12) Freiburg /Basel /Wien:
2016]. Виж още: Markov 2017: 34-50.
12
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на голямата тема на Сартр за битието, обвързано с другия (адът, това
са другите). Жената е способна на емпатия на чуждото страдание. Това
не е самомнителната оценка в очите на другите, непроменимият имидж, реномето на вече мъртвия,който нищо повече не може да промени в
схващанията на другите за самия него, който не може да направи нищо
повече за себе си (типичният мъжки егоцентризъм). Героинята изкупва
чуждата болка от загубата със собственото си живеене, което е своеобразен духовен подвиг. Едно, демонстрирано от Бовоар, макар и отстранено,
докосване до алтруизма на Щайн.
Човек трябва да бъде свободен, това е неизбежно (Сартр).
Жената не се ражда жена, а става такава (Бовоар).
Винаги, когато търсиш истината, без да искаш дори, се озоваваш
при Бог (Щайн).
Концептът на неизбежността и императива на мъжките авторитети
се противопоставя на меката женска компромисност на допускането, че
всяко нещо в света може и да не се случи. Разбунтуваният човек, безсъзнателното мъжко Сизифово усилие да-бъдеш- въпреки-всичко застава срещу отчуждената перспектива на женския поглед към света.В едно
свое интервю Симон дьо Бовоар споделя: „Сартр няма нищо общо с разработката на Хегеловите идеи за Другия и отчуждения поглед. Аз се сетих за това! Идеята изобщо не беше негова!“ (Bovoar 2020: 1-20). Чисто
женските съмнения в правотата на което и да е съждение контрастират на
фона на безапелационните мъжки (само)уверени авторитетни твърдения.
Сартр стига дотам, че (очевидно усъмнявайки се в правотата на Достоевски) заявява в интервю пред New Selected Journal (от 30.05.1956): „Може
би в съвременния свят представата, че неправдата срещу една единствена личност е неправда срещу всички, вече не е актуална“ (Beykuel 2017:
292).
Безспорна е драмата на интелектуалеца именно в тези години – средата на 50-те на ХХ век, когато левите не са се отърсили от сталинизма,
но при Сартр това продължава с години: „да разреши отявления конфликт
между революционните си политически идеи и основните принципи на
екзистенциализма“ (Beykuel 2017: 297).Той жертва приятелства заради
политически идеи и въобще идеята му за необходимата политическа ангажираност на писателя тръби в един глас с идеите на наложилия се в
страните на изток авторитарен тоталитаризъм. Реймон Арон, доскорошният му приятел, го обвинява, при това с право, че, провиждайки недостатъците на демокрациите в детайли, той остава заслепен пред гнусните престъпления на тоталитаризма и автокрацията, които видите ли
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трябвало да се изтърпят. В „Силата на обстоятелствата“ Бовоар цитира
откровената спекулация на любимия си мъж с принципите на свободата:
„съветските граждани не пътували зад граница защото били ангажирани
с това да строят комунизма“ (Beykuel 2017: 315).
Завесата, която тя, Бовоар, а и самият той, Сартр – жалоните на едно
поколение философи, което променя света – успяват да свалят от лицата
си в откровените изповеди, есета и интервюта, в изказаните мнения един
за друг, описват противоречивата дълбина на екзистенциализма.Те, двамата, са живото потвърждение на старата философска максима, според
която „мъжът е способен да размишлява за безкрайното, а жената придава смисъл на крайното“ (Eco 2020: 205) и е в състояние да подреди дори
най-обърканата анархистична констелация.
Сартр признава усещането си за агресия и анархизъм като водещи
стихии в характера му и във философските му идеи. „Ако сe препрочетат
всичките ми книги, ще се види, че дълбоко в себе си аз не съм се променил и че винаги съм бил анархист“ (Sartr1996: 192).
Чий вкус, ако не анархистичният, би харесал такова питие като кайсиев алкохолен коктейл впрочем? Но в този момент отново мъжката самомнителност взема надмощие над презумпцията на абсолюта, наречен
свобода; искреност, но и дълбоко взиране, отново в себе си. Разсъждавайки по повод на смъртта, за книгите, прочетени и написани, Симон
дьо Бовоар възкликва в „Силата на обстоятелствата“: „Мисля с печал за
всички книги, които съм прочела, за всички места, които съм видяла, за
цялото познание, което съм натрупала, и как всичко това вече няма да го
има“ (Beykuel 2017: 396). Собствената загуба е печална и трагична, защото всъщност тя е загуба за другите, а собствената смърт е почувстваната
болка на чуждото страдание. Вкусът на кайсиевите коктейли подслажда
редовете на написаното, което остава, а сложната му консистенция, макар ихаотично, съвсем по женски, подрежда света.
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TRANSLATION SOLUTIONS IN RENDERING
DIMINUTIVES FROM SERBIAN INTO ENGLISH IN
SIGNS BY THE ROADSIDE BY IVO ANDRIĆ
Tijana Milenković

РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕВОД НА ДИМИНУТИВИТЕ ОТ
СРЪБСКИ НА АНГЛИЙСКИ В ЗНАЦИ ПО ПЪТЯ НА
ИВО АНДРИЧ
Тияна Миленкович
Abstract: The realization of Serbian noun diminutive forms and translating
them into English is a complex process, especially in the translation of literary texts. For
example, many different techniques were used to reach appropriate equivalents of Serbian
diminutives in the English translation of Andrić’s Signs by the Roadside. Considering
the difficulty of translating diminutives as emotional-expressive lexis, great attention in
the paper is dedicated to the importance of context in translation. The aim of the paper
is to point out the most successful translation technique in the translation of Serbian
diminutives into the English language.
Key words: diminutives, translation, author, writer’s style, Ivo Andrić, Signs by the
Roadside

Translation Problems
The term translation is defined differently by theorists. Gérard Genette
considers translation as possibility to say the same thing in another language,
which points to the non-literal translation and highlights the fact that the
translation equivalent does not have to fully formally reflect the original term
language (Eco 2006: 10). According to Jiří Levý, the translator decrypts the
information of the original writer contained in the text of his work (recounting it
in the system of his language) and the information contained in his text is again
decoded by the reader of the translation (Levý 1982: 25). Catford observes the
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translation from the highest syntactic level and accordingly defines translation
as the replacement of textual material in one language by equivalent textual
material in another language (Catford 1965: 20). Eco’s definition of translation
is based on the importance of understanding the internal content of a text and
inducing similar effects on the recipient (Eco 2006: 16). The act of translating
is converting a message (i.e. thoughts, feelings, desires) previously expressed
in one language into an equivalent message expressed in another language
(Ivir 1984: 11). Considering that the Serbian language is synthetic and belongs
to the South Slavic group of languages, and the English language is analytic
and belongs to the West German group of languages, translating a literary text
from one language to another is not an easy task. These two languages do
not belong to the same groups and in many ways they are not alike (structure,
culture, style). Baker notes that context, as well as the purpose of translation,
play a major role in selecting or rejecting a particular strategy in translation
(Baker 2006: 20). The literary work is a complex creation and its translation
includes several factors such as the poetics of the genre, the author’s style and
the context of the time in which it was created. The thematic and semantic
components of the work are very important in translation. Translating idioms
or stylistic expressions (such as stylistic figures metaphor and metonymy) can
be a difficult task for translators. They must have sociolinguistic and pragmatic
competence in order to properly use words in their contexts. Eugene Nida
signed out the most important criteria for a good translation: 1) good translation
contains linguistic expressions that sound natural and make sense to the target
audience, 2) it has to match the style of the original text, 3) good translation
is focused more on the meaning and spirit of the original text, rather than
rigidly adhere to the structure and form (Nida 2000: 149). In addition to the
above criteria, the translator must pay attention to the age of the reader and the
cultural context. The translation must take into the frame of the linguistic and
cultural principles of the language which is translated, because the purpose
of each translation is not only certain equivalence, it is a cultural transfer too.

Translation of Andrić’s Signs by the Roadside
Ivo Andrić has been present in world literature seventy years already. He
is only Yugoslav Nobel laureate. It is a well-known fact that the translation of
Andric’s works by Swedish translator Gun Bergman significantly contributed
to this prestigious award. After winning the Nobel Prize, Andrić became
widely known, and the need for translations of his works into other languages
noticeably increased. Andrić works have been translated into more than fifty
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languages so far. His works are constantly translated and republished, which
cannot be said for every Nobel laureate. Signs by the Roadside is a kind of
intimate diary in which Andrić introduced his thoughts on life, people, nature,
insomnia, the relationship between man and woman and many other topics. He
left his reflections in the unused parts of the manuscript, so they don’t represent
one whole and they can be read from the beginning or from the end. There
is no chronological schedule in Andrić’s thoughts. These manuscripts were
posthumously published in a book Signs by the Roadside, which is a mirror
of his soul. It tells us what was he thinking of, what was bothering him, what
fears he was struggling with etc. This posthumously published book is divided
into five parts: 1) Unrest of the century, 2) For the writers, 3) Images, scenes,
moods, 4) Sleeplessness and 5) Eternal calendar of the mother tongue. The
first four parts were included in the English translation. Translating a literary
text, and especially Andrić’s style, is not an easy task. In order to affect the
reader’s emotions and attitudes, as stronger as it is possible, the writer uses
emotional-expressive lexis. Therefore, by using contrastive analysis, the
paper describes the similarities and differences of Serbian diminutives, as
a stylistically marked lexis, and their translation equivalents in the English
language based on corpus of Andrić’s Signs by the Roadside.

Corpus and method
The corpus contains fifty-three noun diminutives, excerpted from Andrić’s
posthumously published book Signs by the Roadside, and their equivalents in
the English translation (v.i. appendix). The scientific method used in the paper
is interlingual contrastive analysis. This paper is a comparative review of each
example of a diminutive in the original language (Serbian) and its translation
in English by using a particular translation technique. The results of analysis
should describe when the implementation of the diminutive in the incoming
language (in this case English) was successful, in which cases the translator
should find more adequate translation equivalents and how inappropriate
translation affect the understanding of the source text.

Characteristics of Serbian diminutive forms
The term diminutive is derived from the Latin dēminuere, which
means ʽto diminishʼ. The translation of diminutives is a very popular topic
among linguists. Although the diminutives are considered to be a universal
category in all languages, there are divided opinions about their meanings and
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functions. We will first present how diminutives are interpreted in the Serbian
language. Some linguists describes them as words with marked meaning (Jahić/
Halilović/Palić 2000: 316/317), while others characterize them as derived
words of subjective assessment, which arise by adding diminutive suffixes to
the base word (Stevanović 1986: 453; Barić et al. 1997: 326–329; Stanojčić/
Popović 1997: 138–139; Veljković Stanković 2011: 93–96). In the Serbian
language diminutive is most of the time defined as a word that expresses the
diminished meaning of the basic word from which it is derived. Many linguists
in addition to the primary quantitative component of impairment in diminutive
nouns, found also a secondary component – the qualitative component of
hypocoristicity, which expresses the sympathy and tenderness (Jovanovic
2010: 27). Therefore, the categories of diminutives and hypocoristics are
often interpreted as a single term (Veljković Stanković 2011: 87). Using
diminutives in the formal context is minimal, while in spoken language is
more common. However, it is not negligible in the literary text. In addition
to the meaning of diminution and hypocoristicity, diminutives may contain
elements of pejorativeness (Simeon 1969: 200). The frequency of diminutives
in the Slavic languages is much higher than in English. Russian is the Slavic
language with the largest number of diminutives. When we later check out the
properties and manner of formation of English diminutives, we will realize
that the Serbian language has a large number of suffixes that are considered
to be very productive in the formation of diminutives (v.i. paragraph 5). It is
observed that the most productive suffixes for word-formation of diminutives
in Serbian language are: -ica,

-ić and -ak.

Does every diminutive in Serbian language have the
meaning of diminution?
This part of the paper analyzes the meaning of noun diminutives in the
Serbian language. According to morphological aspect and structural form
of diminutive, many examples from the corpus could be included in the
diminutives. But if we look at the other characteristics of diminutives, there
will be some doubts in determining their meaning. However, there are different
conclusions about classification of diminutives from semantic aspect. During
the research it has been noted that there are lot of diminutives in Serbian
language without the meaning of diminution (mainly caused by lexicalization
or terminologization). We classified them in three groups according to the
following meanings: 1) diminutives with terminological meaning in spheres:
a) Anatomy: usnica [lat. labia oris]; b) Botany: (pl.) minđušice [lat. Fuchsia],
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(pl.) sabljice [lat. Sansevieria trifasciata]; c) Zoology: lastavica [lat.
Hirundinidae], mušica [lat. Brachycera]; 2) diminutives that have lost the
meaning of diminution and mean the same as base noun: stranica [page],
varošica [town], pahuljica [snowflake]; and 3) deminutives with lexicalized
meaning: pločica [identity card], strelica [cursor, character].

The importance of context in translation
The meaning of diminutive in the Serbian language is very often related
to the context.
1) Ti vrtići su kao skrovit oltar u slavu kratko-vekih, prigušenih a silnih
osećanja koja su iznad svakidašnjih, neophodnih potreba, iznad nužde i stege
ličnog i zajedničkog života (Andrić 1986: 359).
Those gardens are like a sheltered altar in the glory of short-lived,
suppressed, but almighty feelings, which are above all daily, flippant needs,
and above the necessity and compulsions of personal and communal life
(Andrić 2015: 284).
Although the suffix -ić marked the meaning of diminution, a diminutive
vrtić viewed out of context could mean ʽkindergarten (a preschool education)ʼ
rather than ʽsmall gardenʼ. Polysemy in diminutives in the Serbian language
is not uncommon. Diminutives have lexicalized and terminological meanings
in addition to the semantic feature of smallness (v.s. paragraph 4.1). The best
test to check out the lexicalization is to use the synonyms.

Morphological, semantic and pragmatic aspects of English
diminutives
Translating diminutives from Serbian into English is not an easy task.
In order to point out the difficulty of the translator’s task, we will analyze
diminutives in English from the morphological (structural), semantic and
pragmatic aspects. Based on the contrastive analysis of diminutives in Polish
and English, Wierzbicka emphasizes that diminutive forms in English almost
don’t exist, and that diminutive with the suffixes -ie and –y, as isolated
examples, are characteristic of children’s speech (Wierzbicka 1985: 166).
Relating to eighty-six diminutive suffixes, which Schneider found in English
language, he has a completely opposite opinion of Wierzbicka. He points out
that a large part of them is of foreign origin and that they have entered the
English language as loanwords, which are mostly unproductive (Schneider
2003). Quirk et al. classified the suffixes -ette, -let and -ling as suffixes for

126

Tijana Milenković

word-formation of diminutives with the meaning of smallness, while -y, -ie
and -s are recorded as suffixes that appear in hypocoristics (Quirk et al. 1985).
If we compare the classification of diminutives in the Serbian language with
the one performed by Quirk et al. on the basis of diminutive suffixes, we will
notice that diminutive suffixes are far more numerous in the Serbian language
than in English. The distribution of diminutives in these two languages is
completely different. In English language meaning of diminution is more
often expressed by different mechanisms than by derivation. Schneider
adds the designation of a positive or negative attitude to the basic meaning
of diminutives (Schneider 2003), while Dressler and Barbaresi believe that
diminutives have the pragmatic feature [–serious] (Dressler/Barbaresi 1994).
Although Huddleston, Pullum, and Katamba took affix as a main point in
determining diminutives and their meanings (Huddleston/Pullum, 2002:
1677; Katamba 2006: 350), Leach recognizes the functionality of diminutives
by linking their meanings to the culture of a particular language (Leech 2014:
277). Based on different theories of linguists, we can conclude that there is a
wide range of meanings and functions of diminutives in language. Sometimes
they are a characteristic of children’s speech and sometimes they are used in
formal or informal contexts in adult communication. It’s also evident that they
serve to assuage certain statements or to create feeling of kindness, sympathy
and intimacy. All the characteristics of diminutives, mentioned so far, must be
taken into account by translating text from one language to another (Jurišić
Roljić 2015: 73).

Analysis of different translation techniques
In English translation of diminutives excerpted from Andrić’s Signs by the
Roadside were noticed nine different translation techniques: 1) Equivalence, 2)
Addition, 3) Reduction, 4) Generalization, 5) Particularization, 6) Descriptive
translation, 7) Minimal unit, 8) Analogy and 9) Calque.1

Equivalence
All Serbian diminutives from corpus, which have a translation equivalent
in English, are classified as established equivalents. Equivalence is using
a term or expression recognized (by dictionaries or language in use) as an
The paper recognizes and singles out translation techniques based on their
definition and classification according to Molina and Albir (Molina/Albir 2002: 509–
511).
1
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equivalent in the target language. We have already discussed (v.s. paragraphs
4 and 5) about morphological, semantic and pragmatic aspects of diminutives.
According to morphological aspect of diminutives, just one example from
corpus is so-called „original English diminutive“. That is droplet (with the
meaning ʽlittle dropʼ).
droplet = drop + -let
rivulet = ? + -let
Although similar components are parts of the diminutive rivulet (with
the meaning ʽlittle riverʼ), we can’t marked it as „original English diminutive“.
In the first example diminutive is derived from drop (word which exists in
English) by adding suffix -let. In the second example diminutive form had to
be taken from another language; there is no word *rivu in English.2 On the
other hand, there are nouns in English translation which denote diminutives,
but they do not have diminutive suffixes. There are few examples in the corpus:
grančica = twig, sprig; plamičak = flicker; vetrić = breeze.

Addition
Addition as translation technique is adding elements that are not
mentioned in the original text. There should be at least one more word in the
translation that explains the meaning. Addition techique predominates in the
realization of the translation of diminutives from Serbian to English. As we
have already described (v.s. paragraph 5), the English language has only a
few suffixes for the word-formation of diminutives. The results of analysis
shows that the attribute small was used far more often than other attributes
such as little, light, faint, fleeting, slightest, tiny, vanishing etc. The diminutive
cloud is realized in translation by adding the largest number of different
attributes: small cloud, little cloud, tiny cloud, slightest cloud. It should be
noted that in English there is an equivalent diminutive obtained by suffixation
– cloudlet. The diminutive gradić (with the meaning ʽtownʼ) was translated
seven times by Addition as small town, once as little town and once by an
inadequate translation as city. In English translation diminutive osmejak is
realized only twice (fleeting smile, faint smile), while in the other twentynine cases diminutive meaning is not transmitted. We can conclude that there
is inconsistency in the translation of the same diminutives that doesnʼt refer
to the context, but to the personal choice of a translator. The diversity in the
2

The diminutive rivulet is defined as a very small stream in Cambridge Dictionary. It
entered from French into English in original form as a rivuret. After the sixteenth century it
was recorded as a rivulet.
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choice of attributes (which convey the meaning of diminutive) is an indicator
of translation competence.
There is the meaning of hypocoristicity in the following example.
2) Reči često lete oko nas kao pleva oko seljaka na gumnu, kao rojevi
snežnih pahuljica oko mirnog putnika koji zna kuda ide (Andrić 2015: 292).
Words fly around us like chaff around a peasant on the threshing floor,
like flurries of tender snowflakes around a peaceful passenger who knows
where he is going (Andrić 2015: 230).
In English translation is added the attribute, which does not exist in
the original text. The syntagm snežne pahuljice (in literal translation snowy
little snowflakes) is translated as tender snowflakes, which means ʽgentle
snowflakesʼ.
About pejorative meaning of diminutives has already been discussed
(v.s. paragraph 4); such examples are rare in the corpus.
3) I kad god sam ušao u njegov dućan, uzbuđen, sa nekoliko krajcara
stisnutih u dečijoj šaci, birajući pomorandže, čuo sam iz malog sobička pored
radnje isti ovakav krt i kratak kašalj koji je kvario zlatnu, raskošnu viziju koju
su preda mnom otvarale pomorandže iz korpe. U tom sobičku ležala je u bedi
i prnjama majka starog Jankila i tu umirala godinama (Andrić 1986: 556).
And whenever I entered his shop, excited, with a few kreutzers tightly
squeezed in my little boy’s fist, picking oranges, I would hear from the tiny
room next to the shop the very same brittle and short cough, which spoiled the
golden and opulent vision that the basket of oranges opened up before me. In
that little room, old Jankil’s mother lay in rags and misery, dying there for
years (Andrić 2015: 446).
In Serbian language exists two diminutive forms of noun soba (room):
sobica and sobičak. These diminutives carry different meaning; sobica is
ʽsmall roomʼ; sobičak has, additional to primary diminish meaning, also a
pejorative meaning.

Reduction
Reduction is a technique that reduces certain elements of the source
language. It is also called elimination, omission or subtraction which
suppressing a source language information in the target language.
4) Treba izdržati do kraja, sa osmejkom stjuardese koja zna da na
avionu nije nešto u redu (Andrić 1986: 96).
One has to keep up pretences until the end like a flight attendant who
knows that there is something wrong with the airplane (Andrić 2015: 75).
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Although the diminutive osmejak (with the meaning ʽfleeting smileʼ) is
not translated in the example above, the meaning of the sentence is conveyed.
In this case the diminutive has a function to show stewardess’s behaviour (she
always has a smile on her face).

Generalization
Generalization is replacement of the narrower meaning with a general
meaning, i.e. translating a term for a more general one. Using this translation
technique, there is loss of diminutive meaning in all cases of English translation
(v.i. example 18).

Particularization
Particularization is opposite translation technique of Generalization, i.e.
replacement of one word with another word with a narrower meaning. In the
process of analysis, several diminutives were singled out, which are worth
additional comment due to the way they were translated. Excellent translation
solutions were found in the following cases:
5) Ali ih ima mnogo više koji već na početku života bedno propadaju,
skapavaju kao mušice (Andrić 1986: 66).
Yet, they are hugely outnumbered by those who fail desolately from the
onset, and die like fruit flies (Andrić 2015: 53).
The translator used the term fruit flies for flies. Based on the context,
it can be concluded that these kinds of flies are wine flies that live for a very
short time, almost not a whole day: already at the beginning of their life, they
perish miserably (in a literal translation).
In the fallowing examples the translation is very successful in regard
to the choice of vocabulary: delić sekunda (Andrić 1986: 182) = fraction of
second (Andrić 2015: 143), delić istine (Andrić 1986: 225) = fragment of
truth (Andrić 2015: 177), delić sekunda (Andrić 1986: 242) = split second
(Andrić 2015: 190), plamičak straha (Andrić 1986: 205) = flicker of fear
(Andrić 2015: 161), zračak svesti (Andrić 1986: 80) = flicker of awareness
(Andrić 2015: 64), zračak nade (Andrić 1986: 184) = ray of hope (Andrić
2015: 144), zračak svetlosti (Andrić 1986: 547) = ray of light (Andrić 2015:
439), zračak utehe (Andrić 1986: 30) = shred of solace (Andrić 2015: 24),
zračak sjaja (Andrić 1986: 355) = glimpse of glow (Andrić 2015: 281), zračak
sjaja (Andrić 1986: 528) = ray of splendour (Andrić 2015: 423), zračak svesti
(Andrić 1986: 413) = gleam of consciousness (Andrić 2015: 328).
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Descriptive translation
In some cases the meaning of a term cannot be easily reproduced in
a target language. For this reason, translators often resort to Descriptive
translation, i.e. the disclosure of the meaning of a term using description, i.e.
explanation. Here is an example with a replacement of one word in Serbian by
a syntagm of words in English.
6) Čiste stanice, čisto i lepo odeveni mladici prodaju hlepčiće u obliku
pletenice i ražnjiće od pačijih bubaca (Andrić 1986: 533).
Clean railway stations, clean and nicely dressed young men selling
small loaves of breads in the shape of plaits and duck gizzard kebabs (Andrić
2015: 428).

Minimal unit
Minimal semantic translation unit is the opposite technique of Descriptive
translation. It is the most concise expression of the translated syntagm.
7) Posegnuo sam za malim časovnikom koji se nalazio na stočiću pored
kreveta i gledao sam u njega jedan trenutak kao u jedinu sliku sveta (Andrić
1986: 558).
I reached for the small clock on my night table and observed it for a
moment as the picture of the world (Andrić 2015: 448).
In the example na stočiću pored kreveta (the table next to the bed)
translator use the minimum unit night table. It is interesting that the usual
expression in the Serbian language noćni stočić (night table) carries a semantic
feature of diminution.

Analogy
Translation technique of analogy is a cultural element which replaces the
original text with one that is better suited to the culture of the target language.
This achieves a more familiar and comprehensive text.
In the example below the specific Serbian expression is replaced by
similar expression in the English language.
svakim delićem bića (Andrić 1986: 20) = with every ounce of our soul
(Andrić 2015: 16)3
The phrase with every ounce of our soul is a common phrase in English.
This translation technique would be considered as Analogy. An ounce was money
[sixteenth of a pound], and a measure of weight [≈ 28g]. The name comes from the
3
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The phrase with every ounce of our soul is a common phrase in English,
therefore this translation technique would be considered as Analogy. An ounce
was money [sixteenth of a pound], and a measure of weight [≈ 28g]. The name
comes from the Latin [lat. Uncia], which means ʽone-twelfthʼ (Wikipedia).
9) Čitajući kako pisac opisuje na jedan određen način neko ostrvo u
nekom dalekom arhipelagu, ja sam odbacivao knjigu i počinjao odlučno opis
neke uličice u Sarajevu za koje dotle nisam nalazio hrabrosti da ga otpočnem,
jer mi je izgledao težak i neshvatljiv (Andrić 1986: 282).
As I read a certain description of an island in a remote archipelago, I
would throw the book away and resolutely embark on the description of an
alleyway in Sarajevo, which I had not had the courage to do before, because
it had seemed difficult and incomprehensible (Andrić 2015: 222).
The diminutive uličica has been translated as alleyway, which means
ʽnarrow street, passagewayʼ. This is an excellent translation choice, because in
addition to conveying the semantic meaning of diminution, it is characteristic
expression of the English language.

Calque
Calque is literal translation of a foreign word or phrase. When a translator
uses a calque, he/she is creating or using a neologism in the target language by
adopting the structure of the source language.
10) Ali stalnim ponavljanjem reči o svome gladovanju i neprestanom
glumom lica, celoga tela i svih mišića, on je doterao dotle da izgleda kao leš i
da oni koji stvarno gladuju, a ne prose, izgledaju malo bolje od njega (Andrić
1986: 342).
But, by constantly repeating phrases about being hungry and constantly
acting it out with his facial expression, body and all his muscles, he has driven
himself into such a cadaverous state, that those who really do go hungry, but
that do not beg, look marginally better than he does (Andrić 2015: 270).
Although nowadays in the Serbian language there is no associative
connection between the words mouse ʽtiny rodentʼ and muscle ʽelastic organ
of animals and humansʼ, by metaphorical connection is noticed their historical
and semantic similarity.
mišić (elastic organ) = miš (mouse) + -ić (suffix)
Serbian diminutive form mišić is originated from the Latin form
musculus (lat. mūs + -culus). The contraction of the muscles under the skin
Latin [lat. Uncia], which means ʽone-twelfthʼ (Wikipedia).

132

Tijana Milenković

associates of the movement of mouse under the canvas. This confirmation
is found by Skok: This diminutive comes from the Indo-European language
with the meaning a part of the body lat. musculus; hence the international
term musculature (Skok 1971‒73: 433). Therefore, the diminutive form mišić
could be considered as a semantic calque, which originated in the Serbian
language under the influence of Latin.4
slepić [lat. Anguis fragilis] = slep (blind) + -ić (suffix)
Although the final result of derivation in this case is a noun with a
diminutive suffix, such examples cannot be classified as diminutives cause
of their lexicalized meaning (v.s. paragraph 4.1). This zoology term is calque
with interesting name regarding to its meaning.
11) Jedan od njih drži visoko, kao zastavu, račvasti prut na kome visi
ubijen slepić (Andrić 1986: 371).
One of them is holding high, like a flag, a forked twig with a dead
blindworm on it (Andrić 2015: 283).
Hirtz gives the following definition to this Zoonym: The blindworm is a
legless lizard. The people generally think this is a venomous snake, because it
doesn’t have legs and it’s not so long. The name blind came from the fact its’
eyes are closed with eyelids when it dies, which is not present in snakes (Hirtz
1928: 138).5
People believe that the blindworm is truly blind: If a blindworm can see,
it would be worse than the worst snake (Zrmanja in Dalmatia). [...] Blindworm
only sees on Fridays, it sees nothing on the other day (Gračac in Lika). [...] If
a blindworm could see what it could not see, nine mothers would cry night and
day... (Bedenik in Bjelovarska) (Filipi 2008: 427).
However, despite the name given to blindworm by the people, it sense
of sight is undoubtedly the best of all his senses. The paradox in the case of
the name for this type of snake is inexplicable, but it also encouraged the
names in other languages: in German Blindschleiche, in English blind-worm,
in Italian orbettino, in Romanian şarpe-orb.

Inadequate translation
Suggestions for more adequate translation solutions are given in the
comments below the examples from the corpus.
4

Semantic calque consists in extending the meaning of an existing word in a target
language by borrowing a new meaning from a source language.
5 Hirtz 1928: Hirtz, Miroslav. Rječnik narodnih zoologičkih naziva – dvoživci (Amphibia) i gmazovi (Reptilia). Zagreb: JAZU.
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12) Zaklonio sam rukom oči od sunca i u širokom prostoru iznad
senovitih opkopa, punih trava, ugledao sam čitav jedan svet od buba i mušica,
paučine i ptica (Andrić 1986: 193).
With my hand, I shielded my eyes from the sun and in the broad space
above the shadowy moats covered in lawn I saw an entire world of bugs and
beetles, cobwebs and birds (Andrić 2015: 151).
Flies or midges should be used instead of beetles, because beetles have
hard shell (called elytra).
13) Za nas koji nismo navikli na to bilo je nečeg i veselog i nezgodnog u
tom stalnom padanju gotovo bestelesnih pahuljica (Andrić 1986: 454).
For us, who were not used to it, there was something both joyful and
bothersome in that constant falling of almost bodiless flakes (Andrić 2015:
363).
In this case it would be better to use snowflakes or flakes of snow. Flake is
not appropriate because it means a small, thin piece of something (Cambridge
Dictionary).
14) Sa putovanja po Kini. Prolazimo provinciju Santung. Čiste stanice,
čisto i lepo odeveni mladici prodaju hlepčiće u obliku pletenice i ražnjiće od
pačijih bubaca (Andrić 1986: 75).
From a journey in China. We are travelling through the province of
Shatung. Clean railway stations, clean and nicely dressed young men selling
small loaves of breads in the shape of plaits and duck gizzard kebaps (Andrić
2015: 428).
There is a term skewers in English. It is an interesting fact that the term
skewer, as well as ražnjić in the Serbian language, below to the name for the
dish, means a stick on which the meat sticks. Skewer became a name for the
form of a dish, which is a method of heat treatment or serving meat. A kebab
or kebap is a type of dish, which consists of pieces of meat, usually prepared
on a skewer but not necessarily meant to be. In our example the word skewer
in syntagm duck gizzard skewers, it’s obviously used to present the shape in
which the meat (duck gizzard) is arranged for sale. Using kebap shouldn’t
be wrong in this case, but if we look at the context, skewers would be more
appropriate.
15) Uz samu ogradu, koja je uvek malko nagnuta kao da ni prvog dana
nije bila prava ni ravna, rastu zeleni kaloper, bokor sabljice ili tamnocrvenih
georgina (Andrić 1986: 358).
Right against the fence, which is always slightly leaning, as if it had not
been straight or even since thebeginning, there grow mint geraniums, sword
lilies or dark red dahlias (Andrić 2015: 283).
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In translation of the name for flower bokor sabljice or sword lilies,
we came across the mistake. The translator probably used the term sword
lilies because sablja means ʽswordʼ. Sword lilies are gladioli in Serbian [lat.
gladius ʽswordʼ]. Sabljice [lat. Sansevieria trifasciata] are known in Serbian
as Sansevieria, Mother-in-law’s tongue, Indian feather. Similar names are
found in English: Snake plant, Saint George’s sword, Mother-in-law’s tongue,
Viper’s bowstring hemp (Sansevieria-www).6
16) Učimo se da živimo stegnuta srca, oborena pogleda, bez plana,
gotovo i bez nade, bez zračka utehe (Andrić 1986: 30).
We learn to live with hardened hearts, downcast eyes, with no plan,
almost without hope, with no shred of solace (Andrić 2015: 24).
Since there is an idiom quantum of solace in the English language, it is
more appropriate to use it instead of shred of solace, because shred is a piece
that is torn from something bigger.7
17) I have returned to my work, but I feel a tendril constantly trembling
within me, like a tiny sharp bell of alert: the forest is on fire (Andrić 2015:
378)!
Vratio sam se poslu, ali osećam kako u meni stalno drhti neka žilica kao
sitno oštro zvonce na uzbunu: gori šuma (Andrić 1986: 473).
In the realization of the diminutive žilica in the English translation, we
found the word tendril, which belongs to field of botany [better known as
a tendril that often grows in a spiral shape and twists around any suitable
„carrier“]. In original text žilica (from žila) means a ʽveinʼ (blood vessel). Here
it would be better to use the terms lode, jugular vein, carotid artery. Otherwise
misinterpretation of the meaning can easily result in misunderstanding.
18) Jednom je, stojeći na kiši u kasarnskom dvorištu, gledao vojnika
kako na niskoj terasi, naslonjen na železnu ogradu, čita pismo, kako ga zatim
čepa na sitne komadiće i ravnodušno baca u mutan i brz potočić kišnice, koji
te komadiće hartije veselo odnosi, i gubi se u rešetkama kanala, zajedno sa
njima (Andrić 1986: 497).
Once, standing in the rain in the courtyard of the army barracks, he
watched a soldier standing on a low terrace, leaning against an iron fence, and
reading a letter, which he then tore into small pieces, indifferently throwing
them into a turbid stream of rainwater, which in turn, cheerfully carried away
those shreds of paper, disappearing through the grill of the drain (Andrić
2015: 398).
6

Sansevieria-www: Scientific classification of plant Sansevieria trifasciata. In: https://
en.wikipedia.org/wiki/ Sansevieria_ trifasciata. 15.4.2020.
7 This translation technique would be considered as Analogy.
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In this example the translator used the translation technique generalization
(stream for little stream) and the meaning of the diminution was not realized
in the English translation of diminutive. It would be better to use form of
English diminutive streamlet.
19) Prskaju me vodom, a ja primam tu vlagu kao prolećnu kišicu koja
uspavljuje (Andrić 1986: 476).
They would douse me with water, but I would interpret that dampness as
a light spring shower that lulled me to sleep (Andrić 2015: 381).
Based on the context that lulled me to sleep, it should be better to use the
expression a light spring rain for the translation of prolećna kišica. Shower
has a shorter duration than rain. It comes in bursts and usually ends fast, so
it could hardly be said that it can put someone into the sleep. Opposite of it
a light rain creates a feeling of peace and relaxation. However, by selecting
the appropriate attribute light to describe intense of raining, the translator was
able to convey the meaning of diminution in this case.
20) U maju mesecu, negde oko 6 sati posle podne, još za dana, javljaju
se u gustom zelenilu oko gradića neki raštrkani i bojažljivi slavuji, ali sa pola
glasa i ne celim notama, nekako bez poleta, suvo i zanatski (Andrić 1986:
561).
In the month of May, around six o’clock in the afternoon, while it is
still daylight, some timid and scattered nightingales appear in the greenery
around the city, but with breathless and unfinished notes, somehow without
fervour, dryly and mechanically (Andrić 2015: 450).
Serbian diminutive gradić should be translated as small or little town.
Definition of the term city in Cambridge Dictionary is a large town. This is
the only example of diminutive translation in which it’s transferred opposite
meaning of diminution.
Taken together, the results of our analysis have shown that translating
a literary text, such as Andrić’s Sings of the Roads, is a very complex job
and translating diminutives from Serbian into English is a great challenge for
translators. Since the meaning of diminutives in translation equivalents was
conveyed in 42% of cases (less than half), their implementation in English
translation is partially successful. The complexities of translation certainly
contribute to the doubts in determining the semantic features of Serbian
diminutives, which often lose the meaning of diminution, as well as the fact
that diminutives belong to the emotional-expressive lexis. Since there are
many differences between Serbian (source) and English (target language) like
the structure, culture and style, different translation techniques have been used
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to achieve the appropriate translation equivalents. Considering that Serbian
is a synthetic and English is an analytic language, diminutive suffixes in the
Serbian language are far more numerous than those in the English language.
Therefore, using the Addition in translation was the most successful technique
in conveying the meaning of diminution in translation of Serbian diminutives
to the English language.
APPENDIX
Realization of Serbian Diminutives in English Translation of Andrić’s
Signs by the Roadside
Nr.
1.

Diminutive
baštica (2)

2.

brežuljak (8)

3.
4.

brodić (1)
bubica (2)

5.
6.
7.

crkvica (2)
četica (1)
dašak (3)

8.
9.

daščica (1)
delić (7)

Translation equivalent
garden (1)

Translation technique
generalization (1)

small garden (1)
hill (3)
small hill (1)
promontory (4)
small boat (1)
small bug (1)
little bug (1)
small church (2)
small troop (1)
breeze (1)
breath (1)
light gust (1)
small board (1)
ounce (1)
particle (1)
little (2)
fraction (1)
fragment (1)
split (1)

addition (1)
generalization (3)
addition (1)
particularization (4)
addition (1)
addition (1)
addition (1)
addition (2)
addition (1)
particularization (1)
generalization (1)
addition (1)
addition (1)
particularization (1)
particularization (1)
inadequate translation
(2)
particularization (1)
particularization (1)
particularization (1)

Translation solutions in rendering diminutives from Serbian into English...

10.

goveče (3)

11.

gradić (7)

12.

grančica (2)

13.
14.

grlić (1)
hlepčić (1)

15.

kapljica (2)

16.
17.

kišica (1)
komadić (3)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

korica (1)
kriščica (1)
lastavica (3)
minđušice (1)
mišić (6)
mrvica (2)
mušica (4)

25.

oblačak (6)

26.

osmejak (33)

ox (2)
man (1)
small town (6)
city (1)
twig (1)
sprig (1)
bottleneck (1)
small loaf of bread (1)
droplet (1)
medication (1)
light shower (1)
part (1)
small piece (1)
shred (1)
crust (1)
slice (1)
swallow (3)
fuchsias (1)
muscle (6)
crumb (2)
beetle (1)
fruit fly (2)
midge (1)
cloud (2)
little cloud (1)
slightest cloud (1)
small cloud (1)
tiny cloud (1)
smile (28)
fleeting smile (1)
Ø (1)
faint smile (3)
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equivalence (2)
particularization (1)
addition (6)
inadequate translation
(1)
equivalence (1)
equivalence (1)
equivalence (1)
descriptive translation
(1)
equivalence (1)
particularization (1)
addition (1)
generalization (1)
addition (1)
generalization (1)
particularization (1)
generalization (1)
equivalence (3)
equivalence (1)
generalization (6)
particularization (2)
inadequate translation
(1)
particularization (2)
equivalence (1)
generalization (2)
addition (1)
addition (1)
addition (1)
addition (1)
generalization (28)
addition (1)
reduction (1)
addition (3)
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27.

pahuljica (5)

snowflake (4)
flake (1)

28.

plamičak (2)

29.
30.

pločica (1)
potočić (3)

flicker (1)
flicker of the flame (1)
nameplate (1)
rivulet (2)

31.
32.

pramičak (1)
ražnjić (1)

stream (1)
vanishing wisp (1)
kebap (1)

33.
34.
35.

rečica (1)
ribica (1)
sabljice (1)

small river (1)
small fish (1)
sword lilies (1)

36.
37.
38.

smešak (1)
sobica (1)
sobičak (2)

39.
40.

stazica (1)
stočić/stolić (3)

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

stranica (21)
strelica (1)
torbica (1)
tornjić (1)
uličica (1)
usnica (2)
varošica (9)

48.

vetrić (7)

49.

vrtić (1)

smile (1)
small room (1)
little room (1)
room (1)
path (1)
table (2)
night table (1)
page (21)
dart (1)
purse (1)
steeple (1)
alleyway (1)
lip (2)
small town (8)
little town (1)
breeze (6)
light wind (1)
garden (1)

generalization (4)
inadequate translation
(1)
equivalence (1)
addition (1)
particularization (1)
equivalence (1)
generalization (1)
adding (1)
inadequate translation
(1)
addition (1)
addition (1)
inadequate translation
(1)
generalization (1)
adding (1)
addition (1)
generalization (1)
generalization (1)
particularization (2)
minimum unit (1)
equivalence (1)
equivalence (1)
equivalence (1)
generalization (1)
analogy (1)
equivalence (2)
addition (8)
addition (1)
equivalence (6)
addition (1)
generalization (1)
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50.

zračak (7)

gleam (1)
glimpse (1)
flicker (1)
shred (1)
ray (3)

51.
52.

zvonce (2)
žilica (1)

bell (2)
tendril (1)

53.

živinče (1)

Ø (1)

139

particularization (1)
particularization (1)
particularization (1)
inadequate translation
(1)
particularization (3)
generalization (2)
inadequate translation
(1)
reduction (1)
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АВТОРЪТ ВАЗОВ И АВТОРИТЕТЪТ „МИСЪЛ“.
ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА „СКИТНИШКИ ПЕСНИ“
Цветан Ракьовски

THE AUTHOR VAZOV AND THE AUTHORITY “MISAL”.
THE POINT OF VIEW OF “SKITNISHKI PESNI”
Cvetan Rakiovsky

Abstract: The article examines the relationship between Ivan Vazov and the
magazine “Misal”(“Thought”). The leading idea is that the year 1899 is the breaking point
in this respect. The published in that year collection of poems by Vazov is a cause for
negative evaluations – the reason lies in the different conception of nature as a literary
image.
Key words: nature model, language of modernism

В началото трябва да уточня, че към края на ХІХ век Иван Вазов
вече е Авторът, онзи субект в българската култура, който синтезира в
една личност писателя, политическия деец, идеолога на нацията (както
го нарече Инна Пелева) и нейната етническа цялостност. В същото време списанието „Мисъл“ се превръща в интелектуален кръг от адепти на
европейския модернизъм в български мащаби. „Мисъл“ става Авторитетът, другият субект в българската култура, който претендира тя да се
откъсва от своята етническа ограниченост. Тук ще проследя през един
частен случай как прекъсва диалогът между Автора и Авторитета.
Моят текст има за опора една недотам забележима (и забелязвана)
стихосбирка на Иван Вазов – „Скитнишки песни“. Излязла на ръба между ХІХ и ХХ век (1899), тя се превръща в точка на пречупване между две
поетики и два модела за естетизиране на природата. Единият е „остарелият“ модел на Вазов, а другият е модерният на Пенчо Славейков.
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Сбирката „Скитнишки песни“ (Vazov 1899) е обемиста, има 70 страници, които побират 50 творби. Вазов не е усетил къде е пределът, мярата
за поетическа книга. До тази своя десета поетическа книга той доказва, че
не страда от излишна скромност – последните три до „Скитнишки песни“
(„Италия“, „Сливница“, „Звукове“) също са големи сбирки. Макар и покамерна от тях, новата не само изглежда голяма, но и някак разхвърляна –
50-те стихотворения трудно се удържат в единни контекстови хоризонти.
Сигурно заради това се е получил разнобоят между безспорно пейзажните „По здрач“, „Замъкът на Зáград“, „Не я будете“ и от друга страна такива
социални елегии като „Елате ни вижте“ и „Друг век“. А и като че не на
място са и текстове като „Изгнаници“, „Овчар македонец“ и „Вълшебен
пир“, които видимо са писани по друго време и за друга природа.
Поетическото творчество на Вазов е разножанрово, но пък всички
негови сбирки са подчинени на една тотална идея за българското (име,
минало, език, вяра, природа и пр.). Това се изтъква винаги във всеки метатекст, който има за обект творчеството на този автор. Стихосбирката
„Скитнишки песни“ в подзаглавието си уточнява, че е плод на „впечатления и усещания от Малката и Голямата Стара-Планина“. Това значи,
че от нея трябва да се очакват предимно образи на Планината. Иначе
казано, книгата се центрира около идеята за природата – тя е национално
конкретна и това се доказва от употребените 56 пъти имена на български
топоси: Искър, Зáград, Седемте престола, Бабини плазове, Черепишки
манастир, Своге, Челопеч, Погледéц... В същото време Вазов превръща
този български образ на природата в духовна проекция: „Аз дъхам с нейний дроб, // размесен в живота ѝ ... // и дишам с битието на всемирът“
(„Във всемирът“); както и: „И Бога сещах, виждах ясно // ... навред Той
беше – вред изправен“ („Молитва в планината“) (Vazov 1899: 19, 43).
И в двата жеста на лирическия Аз (да конкретизира и да синтезира)
определението „българско“ (място, природа, име) не се губи. Напротив,
то прозира дори при субективации като в двата последни цитата – родната планина има божествена същност. Подобни идентификации са важен стилов белег за Вазовите стихове, те са неговият модел за пейзажна
лирика. В нея природното е осветено от религиозното, географското се
контекстуализира от умозрителното вглъбяване във въпроси от глобален
характер – достойнство, лична адекватност спрямо природната тоталност и хармоничност, недосегаемост и вечност.
„Скитнишки песни“ отиграва един изпитан образ в девет предишни поетически книги. По обясними причини от този образ може да се
отдели само сбирката „Италия“. Навсякъде младият Вазов и зрелият „национален поет“ конструира приблизително подобни внушения, породени от вида на природата. Тя извиква възхита и преклонение.
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Не така мислят природата като литературен образ в кръга около
списание „Мисъл“.
Ще направя скок към стиховете на Пенчо Славейков, посветени на
природата. Да припомня, че неговата първа сбирка с „песни“, „Момини
сълзи“ (1888), включва и няколко чисто пейзажни творби. Като цяло тази
книга не издържа критериите на вече изучения Славейков и той отказва
да я припознава като своя първа крачка в поезията. Но редом с отрицанието той започва да публикува от 1892 г. насетне предимно в „Мисъл“ и
в „Българска сбирка“ лирически цикли под общо заглавие „Момини сълзи“. Този факт ми дава основание да мисля, че поетът Славейков опитва,
макар и с по-късна дата, да поправи грешките на собствената си младост
– той публикува под това заглавие лирически миниатюри с пейзажен характер. Ето по години някои от по-известните му емблематични поправки: „Капчици дъждовни“ (1892), „Плакала е горчиво нощта“ (1893), „Во
стаичката пръска аромат“ (1894), „Тихо вее вечерна прохлада“ (1896),
„Вей долняка и отвява“ (1897), „Ясний месечко се смей“ (1898) и „Спи
езерото“ (1899). По-голяма част от текстовете, публикувани в двете списания в цикли под водещо заглавие „Момини сълзи“, влизат в уникалната
сбирка „Сън за щастие“ (1906).
Умишлено отбелязах годините на публикация на тези известни миниатюри на Пенчо Петков Славейков. Към края на ХІХ в. той, немският
възпитаник, има ясна представа от жанра „пейзажна лирика“ – уроците
на Йохан Волфганг фон Гьоте и Кристиян Йохан Хайнрих Хайне дават
завиден резултат. И той се изразява във: 1) внимателно изчистване на
художествения свят от глобални понятия (родина, вяра, език, история);
2) редукция на грамадните образи – планината, върха, водопада, скалата
– до камерния вид на облака, езерото, дървото; 3) смаляване на тоталното
понятие за време и неговите проекции „минало – сегашно“ до утрото,
залеза, вечерта, пролетта.
Към 1899 г. (когато излиза „Скитнишки песни“) списанието на
„младите“ („Мисъл“) все още пази почтителна дистанция и уважително
отношение към Вазовата поезия. Нека отбележа по-ясно – „Мисъл“ още
не воюва с Вазов. Негативните отзиви са разхвърляни другаде (примерно
във вестник „Пряпорец“). В последното десетилетие на ХІХ век излизат две стихосбирки от Вазов – „Звукове“ (1893) и „Скитнишки песни“
(1899). И двете са посрещнати с благосклонни оценки. Поетическата
книга „Звукове“ „възхищава, пленява и въодушевява“ рецензент като д-р
Кръстев и той вижда Вазов в ролята на поет, който „отражава надеждите
и идеалите на своето време“ (Krastev 1893: 729, 733). В тази обширна
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публикация редакторът Кръстьо Кръстев се връща назад и с днешна дата
(1893) дава висока оценка на „Поля и гори“ и „Епопея на забравените“.
Сбирката „Звукове“ е одобрена и от Титус Сапоцко, според когото
книгата има „устрем на идеята и прелест на формата“ (Sapotsko 1894:
392).
Интересна е третата рецензия – тази за „Скитнишки песни“. Подписана е с инициал „С.“. Този инициал по същото време се ползва в
различни периодични издания от Антон Попстоилов, Антон Страшимиров, Стефан Бобчев, Стилиян Чилингиров. Но и от Пенчо Славейков. От
списъка отпадат по разбираеми причини А. Попстоилов (той е фолклорист) и Ст. Бобчев (той е водач на противников отбор – сп. „Българска
сбирка“), не може да бъде рецензент и Ст. Чилингиров (към декември
1899 г. тъкмо е навършил 18 г.). Остават Антон Страшимиров и Пенчо
Славейков.
Рецензията за сбирката „Скитнишки песни“ на Вазов не само е
положителна, тя е натежала от суперлативи. Извежда определения като
„нашия народен поет“, „стария майстор“, стиховете са „добри проби за
таланта“. В края има лека закачка: „Колкото и да сме убедени, че с тая
си сбирка той не внася нови богатства в нашата литература, която до
сега умеѝ богато да дари, искрено желаем на поета и за напред да не
напуска литературното поле“ (S. 1899: 363-4). Ситуацията с изясняване
на авторството на рецензията се заплита и от други два факта: 1) в библиографския том за Пенчо-Славейковото творчество такава рецензия не
съществува (Slaveykov 1966); 2) по повод „Болната змия“, 47-о стихотворение в „Скитнишки песни“, Вазов споделя по-късно пред Иван Шишманов: „Посветено е на П. С. (трябва ли да ти казвам кой се крие под тия
букви?), който постоянно ме хулеше в „Мисъл“ и другаде“ (Shishmanov
1976: 252).
Аз притежавам първото издание на сбирката и в нея не откривам
посвещение – разположено на с. 66 и 67, „Болната змия“ е от онези стихотворения в книгата, които имат слаба контекстова мотивация. То няма
за цел да естетизира природен обект, а да обиди, да постави на мястото
му критик като Пенчо Славейков. Така че според мен е изключено рецензията да е писана от него. Но едва ли е писана и от Антон Страшимиров,
защото неговото участие в течението на сп. „Мисъл“ е по-скоро случайно, отколкото промислено сътрудничество (там има един негов разказ,
„Бойчова майка“, публикуван в 1895 г., кн. 9-10, с. 899-907).
За мен не е важно кой е авторът на тази рецензия – може да е и Иван
Андрейчин, който е водещ редактор на „Мисъл“ за тази десета книжка.
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По-важно е, че това е последната позитивна реакция по повод поезията
на Вазов, т. е. след тази 1899 година Списанието, културната институция
„Мисъл“ рязко сменя посоката на отношението си към Поета. Първият
сигнал е даден още през есента на 1899 г. в статията „In corpore“, след
това през декември същата година в „Дъвкачи на думи“ – и на двете места Пенчо Славейков държи да нарече поезията на Вазов плод на „афектирани излияния“, изпята по подражание и пълна с „мукавени херои“
(Slaveykov 1958: 189 -235).
Вторият сигнал е мълчанието на Авторитета – за поредната стихосбирка на Вазов „Под нашето небе“ (1900) в „Мисъл“ няма и дума нито
през тази, нито в следващата година. Положителните оценки за „Грамада“, „Немили-недраги“, „Новото гробище над Сливница“, „Епопея на
забравените“ остават в миналото. Със своите непроменливи образи на
българското (минало, сегашно, вечно) поезията на Иван Вазов вече се
оценява от гледната точка на друг идеологически регистър – модерното
(индивидуалистично) художествено съзнание. Поколенческата разлика
за първи път се откроява в „Скитнишки песни“ – до появата на тази книга Пенчо Славейков многократно демонстрира как природата може да
олицетвори един интимен сън или блян по щастието. Със „Скитнишки
песни“ обаче за десети път „националният поет“ Вазов привързва природата към националните имена. Така книгата му по свой начин доказва, че
е Авторът, границата между две епохи. За десети път той потвърждава,
че границата затова е и предел, защото не се променя.
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ПИСМО БЕЗ ОТГОВОР. ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ СРЕЩУ
АВТОРИТЕТИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОРЪЧКА
Десислава Иванова

UNANSWERED LETTER. YORDAN VALCHEV AGAINST
A POLITICAL AGENDA IN SCIENCE
Desislava Ivanova
Abstract: The focus of this article is a letter from the Bulgarian writer, publicist
and researcher Yordan Valchev, addressed to two high-ranking Russian scientists. It was
written in reply to their article in the newspaper „Literaturnaya Gazeta“, written for the
day of Slavic writing and culture. Valchev shows in an unequivocal way how ideology and
politics should not interfere in the research field of critical thinking. His letter is interesting
and valuable in that the erudite, informed researcher highlights the gaps in the material of
Russian authorities and thus becomes a useful text. The article also touches on the themes
of patriotism and nationalism and to what extent they should influence science.
Key words: letter, authorities, Yordan Valchev, patriotism, history, nationalism

През лятото на 2019 г. научна група от Шуменския университет
работи върху архивирането и електронизирането на архива на
журналиста и писателя Георги Георгиев – Равнинов1. В този архив
е запазено едно писмо на Йордан Вълчев, адресирано до главния
редактор на в. „Литературная газета“ с дата 24 май 1987 г. и с личния
подпис на белетриста и изследователя на българската култура. Писмото
е придружително, свързано с настояването другите две еднообразни
писма, изпратени в плика, да бъдат предадени на проф. Верещчагин и
на проф. Вомперски, тъй като в тях става въпрос за отговор на тяхната
съвместна публикация, поместена в броя на „Литературная газета“ от 20
Изказвам благодарност на наследниците на писателя Ралица Керелска и
Огнян Равнинов за възможността да работя с архива на баща им.
1
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май 1987 г. В горния ляв ъгъл на това придружително писмо е написано
името „Георги Равнинов“ с удивителен знак и под него подпис. Почеркът
не е на Георги Равнинов – вероятно писмото е допълнително адресирано
до него – за мнение, за информация… Връзката между Георги Равнинов и
Йордан Вълчев, доколкото може да се проследи от многобройните писма,
картички и пожелания в архива на бургаския журналист, е приятелска,
неформална, фамилна.
Текстовете и на придружителното писмо, и на това към двамата
професори, са публикувани в издадените съчинения на Йордан
Вълчев (вж. Radev 2013: 129-132). Първото – до главния редактор на
„Литературная газета“, звучи настоятелно, хладно официално, без да
се нарушава добрият тон. Искането на писателя е да бъде преведен на
руски и публикуван в следващия брой на „Литературная газета“ негов
отговор на статия по повод деня на славянската писменост. А всъщност
второто писмо е въпросният отговор до проф. Верещагин и проф.
Вомперски, които са съавтори на статията „О майском дне славянской
письменности и культуры“2. Материалът е поместен на втора страница
на вестника в рубриката „Идеология, политика, култура“ (забележете
последователността!). Авторите на този кратък текст са авторитети,
професионално увлечени от проблемите на езика, славянската култура и
книжнина. Проф. В. Вомперски е зам.-председател на тогавашния Съветски
комитет на славистите, ученик на академик В. Виноградов, доктор на
филологическите науки, професор по стилистика, главен редактор на сп.
„Русская речь“. Съавторът на материала – проф. Е. Верещагин, е доктор
по филология, професор по общо езикознание и автор на монография,
посветена на лингвистичния анализ на превода на Псалтира и
Евангелието от гръцки на църковнославянски език (Vereshtagin 1972).
И двете имена в тогавашната културна парадигма са широко известни в
научните и учебни центрове на русистиката и славистиката, авторитети,
чиито изследователски текстове дори не се подлагат на най-сигурния
метод в научното познание – верификацията. Така изглежда академичнотворческата, научната, културно-идеологическата характеристика на
дуета, срещу който ще се изправи в своето изложение Йордан Вълчев.
И той го прави с присъщата си смелост, коментира без страховете и
комплексите на панславистичната идея, търси заслуженото и достойно
място на българското участие в процесите около историята и развитието
на славянската книжовност и култура. Текстът на Йордан Вълчев
2
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демонстрира един характерен тип интелектуално присъствие, чиято
липса днес се усеща много силно. Той привлича както с експресивността
си, така и със задълбочеността си. В работата си като изследовател той
работи и публикува почти по всеки въпрос, който представлява интерес
за него. Той прекосява границите между научните дисциплини с лекотата
на необременения ум. Последователен, но без да бъде догматичен и
авторитарен, той оказва известно влияние както върху академичните
среди, така и сред широките аудитории публика. Накратко, той може да
бъде причислен към онова поколение български интелектуалци, отдали
се на каузата „да спорят със света” – не самоцелно, а в полза на науката
и нейното бъдеще.
Материалът на двамата руски професори е посветен на честването
на деня на славянската писменост в Русия. Според авторите този празник
е повод за „подем на патриотичните чувства, възвръщащ обществения
интерес към историята“. В следващите редове текстът се опитва да
представи накратко приноса на двамата братя Кирил и Методий за
създаването и разпространението на славянската писменост, като
непременно и съвсем целенасочено обвързва този принос с руския народ,
с „руския литературен език“, с… всичко руско и родно. Споменати са
имената на Пушкин и Горки, на Ломоносов – и всички те „органично
пазят и развиват наследството на първоучителите“. Втората част на
материала коментира въпроса за присъствието на делото на двамата
братя в справочната, научната, изследователската литература, отбелязва,
„посипвайки си главата с пепел“, как в Съветския енциклопедичен
речник са им отделени няколко реда… Тук няма да се спирам на
безбройните мантри, които текстът предлага – например за литературния
език или пък за странното твърдение, че всъщност Кирил и Методий
не са „проповедници на християнството“, не са превели „основните
богослужебни книги“, а са създавали „учителни“, „светогледни“
(?!?) трудове – всички тези твърдения, разбира се, са продиктувани
(надявам се да е така!) от директивите на тогавашното тоталитарно
управление, от „евангелието на социалистическия реализъм“ (Vasilev
2005), говорещо от своите трибуни и на своите събрания не за ролята на
християнството в културата на славянския свят, а за „многовековната,
многонационалната култура“ (!?), за която на никого не е известно
откъде е дошла и как така изведнъж е приела притежателното „нашата“
(т. е. руската). Сред научните постижения, които показват развитието на
кирило-методиевската проблематика, е посочена и българската тритомна
(до този момент) Кирило-методиевска енциклопедия. Всъщност това е
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единственото споменаване на българите и България в материала на двамата
професори. И тук логично стигам до писмото отговор на тази статия,
написано от непреклонния Йордан Вълчев. Поводът за написването му е
породен точно от тази умишлена липса. Писмото отговор на българския
изследовател демонстрира идеята за вечната борба с авторитетите. Тя
невинаги е видима, но винаги е осезаема на по-дълбоко, полусъзнателно
ниво. В случая с Вълчев и неговото писмо битката е явна, открита, със
самочувствие и желание за поставяне на истината на първо място. С
язвителна ирония българският изследовател отбелязва още в началото
на своето писмо, че „сюжетът на статията е бил особено труден, та се
е наложило тя да бъде съставена от двамина автори“3 (не само автори,
двамина авторитети, бихме добавили незлобливо!) . Веднага след
това Вълчев търси причините за затруднението – „като говорите за
делото на Кирил и Методий, вие не споменавате от коя страна, от кой
народ, с усилията на какви по националност интелектуалци, на коя
черковна и държавна администрация е започнало разпространението на
Кирилометодиевската писменост. Защо ли ви е било трудно да споменете
държавата България?“. Действително професорите започват своето
изложение с цитат от Черноризец Храбър и неговото слово „За буквите“.
Възмущението на Й. Вълчев не закъснява – „Вие започвате със слова
на Черноризец Храбър по един обиден за образования човек начин –
пишете „черноризец“ (с кавички и с малка буква) сякаш го иронизирате“.
По-нататък в рамките на един абзац Й. Вълчев развива виждането си за
личността на българския цар Симеон, която (според него) се крие зад този
средновековен псевдоним. Разбира се, това е само една от хипотезите
по повод авторството на „За буквите“. Някои от авторите на нашата
литературна и книжовна история – будители и книжовници, са известни
на всеки българин, други не се радват на особено широка популярност,
а за земните дела на трети не се знае почти нищо. В последната група е
и Черноризец Храбър. Изследователите са крайно разединени не само
по отношение на личността, която стои зад това име, но и по отношение
на времевия период, в който е живяла тя. Нерядко тази мистериозна
фигура е била обект на ожесточени научни дебати и множество недотам
научни конспирации. Името Черноризец Храбър буди любопитство,
което несъмнено се засилва и от особената стилистика и специфика на
неговия текст. Една от теориите е, че „черноризец“ идва от „монах“ –
Всички цитати са от писмото отговор на Й. Вълчев, поместено в края на
тази статия под Приложение № 2.
3
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най-низшия сан в духовенството, а с „храбър“ се означава или реално
име, или псевдоним. По-приемлива ми изглежда теорията, че всъщност
името Черноризец Храбър е част от заглавието на текста. В този случай
пълното озаглавяване, преведено на съвременен български език, ще
звучи така: „За буквите на храбрия монах“. Тези хипотези обаче са
предмет на други изследователски търсения и на тях няма да се спирам
тук. По-важното и обидното в случая е, че руските интелектуалци не
дават никаква информация за националната, етническа принадлежност
на автора, чийто цитат поставят в началото на своето тържественодидактично слово по повод деня на славянската писменост в Русия.
Не е оставен встрани и въпросът за създаването на славянската
азбука, който двамата руски професори коментират без особени
подробности и защитават тезата за общославянската азбука, за
общославянския литературен език, съзнателно създадени от двамата
братя, незнайно обаче защо? Изброени са славянските народи, без
българския, които (според професорите) говорят един и същ „общ“
славянски език. Тази обща общност, този общ, а отгоре на всичко и
„литературен“ език попадат на критическия прицел в отговора на Йордан
Вълчев и той като контрапункт на руските блянове за общата славянска
общност и реч излага тезата за азбуката на Кирил и Методий като
„реформа на идеографическата българска писменост“ (въпрос, който
и днес буди доста спорове и хипотези), добавя аргументи за смисъла
в наименованията на буквите от глаголическата графична система.
Цялата тази част за азбуката, за произхода на отделни графеми е отговор
на унизителното, крещящо безмълвие в текста на руските академични
общественици. В тази глуха и няма дупка са изпуснати периоди от
време, знакови имена – мотори на разпространението, на развитието
на кирилометодиевото дело. Едва ли всички съветски (тогава съветски)
енциклопедии, славяноведи и пр. „веди“ са потънали в този космически
вакуум!?! Едва ли! Опровержение намираме веднага – във в. „Труд“ от 23
май 1987 г. (три дни след словоизлиянията на двамата руски професори в
„Литературная газета“) е публикувано интервю на руския учен и академик
Д. Лихачов, за което и Й. Вълчев споменава в писмото си отговор.
Тогавашният кореспондент на вестника в Москва – Райчо Радулов,
представя акад. Лихачов и подчертава неговия авторитет и известност
в световните среди. В началото на интервюто е цитиран и материалът
на професорите от „Литературная газета“ в частта, в която те говорят
за необходимостта от по-голяма популяризация и за съживяването на
паметта за делото на братята Кирил и Методий, както и за превръщането
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на деня на тяхното честване в по-мащабно събитие в Русия. Точно по тази
линия се движи и интервюто с акад. Лихачов и като че ли то е един скрит
(разбира се, по тогавашни конюнктурни съображения) диалог с материала
на професорите Верещагин и Вомперски. Журналистът Радулов задава
въпроси, които имат за задача да запълнят празнината в текста на двамата
автори. Точно тази празнина, за която стана въпрос малко по-горе. Единият
от въпросите на Радулов към авторитетния академик започва с цитат от
негова книга: „Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния
дух – Кирил и Методий. Чуждите завоеватели не можаха да победят тази
държава на духа, защото в защитата на българския народ в плътен строй
стояха езикът, писмеността, литературата“. Веднага следва въпросът:
„Какво Ви дава основание за такова твърдение?“. И тук Д. Лихачов
вече говори за смисъла на българската култура като посредник между
Византия и останалите православни народи, включително и руския.
Според него България е пазител и двигател на всички останали процеси,
свързани със славянската азбука, със славянските книги и с тяхното
разпространение в славянския свят въобще. И това е фактът, който
материалът на професорите от „Литературная газета“ гузно премълчава
и на практика скрива. Нелогично изглежда това премълчаване, но още
по-комично ще бъде, ако вместо премълчаване използваме думата
„незнание“ или „невежество“ – звучат оксиморонно, приложени към
думата „професор“!
След това интервюто с акад. Лихачов засяга темата за историята и
какво всъщност е тя, каква част е истината в историята и как историята
трябва да се пази, да се учи, да се помни. Точно тази насока е логична
и търсена като че ли, защото скрито кореспондира с материала
от в. „Литературная газета“. В него, пропускайки знаковата роля на
българската държава в процесите по запазването и разпространението
на Кирило-методиевото дело, професорите мълчаливо изопачават
историята, придават ѝ непълен, субективен вид и я превръщат в слуга на
националистическите си пропагандистки идеи за великия руски принос
в „общославянската култура“. Безапелационният отговор на руския
академик Д. Лихачов обаче е пределно ясен: „Грижата за истината е
много важно проявление на патриотизма. Той не е в идеализацията
на миналото или настоящето. Патриотизмът е здрав тогава, когато
признава всички култури. Най-опасното за човешката култура е тесният
национализъм“. Не е ясно какви са причините за това премълчаване,
още повече, че в същата година и по същото време на в. „Литературная
газета“ гостува българска делегация и това е обявено в същия брой
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на руския литературен официоз. На една от страниците на вестника е
отделено място за представянето на някои от членовете на българската
група. Дали става дума за една и съща делегация не е ясно, не е и важно,
но писателят Недялко Йорданов си спомня, че точно през месец май
1987 г. е получил покана от тогавашния главен редактор на българския
вестник „Литературен фронт“ Евтим Евтимов да участва в делегацията
за посещението в Москва. Разбира се, той се съгласява и по пътя от
Рига до Москва българите имат възможност да прочетат новите броеве
на в. „Литературная газета“. Ето какво си спомня българският писател:
„Разгърнах вестника и ми причерня пред очите. Огромна статия за Кирил
и Методий. И в нея – нито дума за България. Обидна за нас, българите,
статия. Тотално игнорирани от живота и делото на двамата братя. И
изобщо – от славянството. Зачеркната нашата заслуга за 135 годишното
празнуване на този ден. И въобще – пълно затъмнение по въпроса от
къде всъщност идва славянската азбука в Русия. Бях потресен. Рядко у
мен се беше събуждало националното достойнство, не бях любител на
патриотичната конюнктурна лирика, никога не бях писал специално на
тема България. И ето, че се оказах дълбоко засегнат от такова унижение.
И то от вестника, който ни е поканил на гости. И който претендираше
да е начело на перестройката“4. Като че ли все по-отчетливо се налага
съмнението (удивило различни писатели), че текстът на статията за деня
на славянската писменост е тенденциозен, умишлено манипулативно
написан. Текст, създаден да дразни, да демонстрира горделивост и
неглижиране, както и липса на гостоприемство, благодарност и пр. Но
какъв ти морал, дори и по време на перестройка?
Пределно ясно е, че не само Йордан Вълчев е подразнен от
текста на „Литературная газета“. За сметка на това пък само окото
на ерудирания, информирания изследовател се спира детайлно на
пропуските в материала на руските „родолюбци“ (съветолюбци). Един
от пунктовете на неговата остра критика е моментът, в който руският
Недялко Йорданов: Скандалите с азбуката ни са далеч преди Путин. Ето
как руснаците неглижираха България навръх перестройката (документален
спомен). // Информационна агенция ПИК, 26.05.2017
https://pik.bg/news661246.html?fb_comment_id=507009372756418_5070375
72753598 (status 11.02.2020)>. В този спомен Н. Йорданов говори за същия
материал на двамата професори (той цитира написаното от тях), но погрешно
посочва само дата на вестника. Според него статията е публикувана в броя от
29 май, което не отговаря на реалната ѝ публикация от 20 май 1987 г. Разбира
се, подобна грешка е неволна и в никакъв случай не променя смисъла на разказаното.
4
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текст споменава княгиня Олга и загатва за ролята ѝ в развитието и
съхранението на славянската азбука в Киевска Рус. Всъщност името на
княгинята е споменато във връзка с „великия княз Владимир“: „Надежно
известно, что уже при бабке Владимира, великой княгине Ольге, до
официального крещения Руси в 988 г., древнеславянская книжность без
малейших затруднений перешла к восточным славяном <…>“. В своя
отговор Йордан Вълчев поднася много интересна информация за Олга:
„Нима не знаете, че тя е българка, че е преименувана Олга по името на
княз Олег, че истинското ѝ име е Елена Сондоке, че е близка роднина
на цар Симеон?“. „Пропускът“ на руските учени професори едва ли е
от незнание5, тъй като за първи път ясни и логични аргументи в наука
за произхода на Олга дава не някой друг, а един забележителен руски
духовник, авторитетен изследовател на старата славянска литература и
история. Става въпрос за архимандрит Леонид (Кавелин) (1822-1891)
и неговата статия „Къде е била родена великата княгина, св. Олга?“,
която излиза в юлския брой на далечната 1888 г. в сп. „Руская старина“
(Leonid 1888: 215-224)6. Неговият авторитет в научните среди е доказан:
за своите изследователски приноси той е избран за член-кореспондент
на Археографската комисия при Императорската руска академия на
науките още през 1863 г. Сред изобилието от научни публикации може да
се открои описанието на ръкописите от сбирката на граф А. С. Уваров,
излязло в четири тома (1893-1894 г.), което и досега изследователските
среди определят като надежден източник на информация за над 2000
непубликувани тогава ръкописи, включително и немалък брой преписи
от текстове на български книжовници.
Статията на архимандрит Леонид преобръща коренно представата
за произхода на великата княгиня Олга и основателно коригира
написаното за нея житие, което се появява доста късно – едва през ХVI в.
В агиографския текст без посочени източници и аргументи се твърди, че
Олга е родена в Псков. Архимандрит Леонид смело се противопоставя
на тази версия, приета от руската църква, т.е. на официалната версия,
и в статията си интерпретира нови факти, които черпи от кратък руски
летопис по препис от края на ХV в. Този ръкопис е познат под името
„Краткий владимирский летописец“ или „Летописец русски Земл“7.
Изследователят отбелязва, че този ръкопис съхранява книжовна
За проф. Вомперски може да е простимо, но не и за проф. Верешагин.
Статията е препечатана и от Асен Чилингиров (вж. Chilingirov 2011: 7-10).
7 По-късно текстът на този ръкопис е публикуван от М. Н. Тихомиров (вж.
Tihomirov 1951: 207-211; Tihomirov 1979: 184-186).
5
6
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традиция, която е доста по-стара и той я определя от началото на
ХI в., т. е. съхранената информация в него е достатъчно автентична,
нефалшифицирана и с възможност да реконструира миналото, историята,
без да се допускат умишлени идеологически и пр. интерпретации. Найценното свидетелство в този ръкопис е обвързването на Олга с българската
история. Архимандрит Леонид пише в статията си, че вместо дословно
да повтаря записаното в другите летописи, а именно, че през 903 г. Олег
взема за своя възпитаник и роднина Игор жена от Плесков на име Олга,
летописецът от цитирания от Леонид ръкопис пише, че Олег жени Игор
за българка, при това княгиня, на име Олга. Изследователят се позовава в
статията си и на други руски летописи, според които руският град Плесков
или Псков всъщност е основан от самата Олга и посочва, че тя му дава
това име в чест на своето родно място. Архимандрит Леонид коментира
и въпроса как се е появила тази информация за Псков като родно място
на руската княгиня в руските писмени източници от ХV-ХVI в. Също
така той отбелязва с голяма доза категоричност, че в началото на Х в. е
имало само един град с името Плъсков/Плиска и това е първата българска
столица. Архимандрит Леонид предполага, че в първоначалната версия
на т. нар. Несторов летопис (Повѣсть временныхъ лѣтъ), която не е
достигнала да нас, летописецът е визирал българския престолен град. В
този смисъл архимандрит Леонид приема като напълно неоснователни
всички легенди за варяжкия произход на Олга, върху които се основава
и нейното житие.
Връщайки се към писмото на Йордан Вълчев, виждаме, че
българският изследовател акцентира върху две неща: 1. Олга е родена с
името Елена и 2. (по-важното) тя е представена като дъщеря на един от
най-авторитетните багатури от времето на Първото българско царство
– Сондоке (аристократ, дипломат, преводач, химнограф), а също и е в
родствена връзка със самия цар Симеон Велики. Подобна идея изказва
през 1941 г. Стилиян Чилингиров в своя труд „Какво е дал българинът
на света“, а именно, че Олга е дъщеря на княгиня Ана (която пък е
дъщеря на княз Борис) и на неговия близък съветник княз Сондоке. Тя е
четвъртото дете и е племенница на Симеон Велики. Това обяснява целта
на политическия брак между малолетните тогава (903 г.) Игор и Олга;
брак, подпечатал съюза между Преслав и Киев, насочен срещу Византия,
маджари и печенеги (Chilingirov 1941: 30-32).
Интерес представлява и въпросът кое е нейното рождено име и
кога всъщност се е покръстила. Една от известните хипотези е, че се
покръства през 955 г. и тогава приема името Елена. След откритото от
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архимандрит Леонид свидетелство, че е българка, родена в Плесковъ
(Плиска) обаче тази хипотеза не е твърде убедителна. Ако се позовем на
сведенията от летописи, извори и пр., че Олга е родена около 890 г. и като
се има предвид, че България години преди това е християнизирана, няма
никаква логика тя да е приела християнството толкова късно. Изглежда
по-логично внучката на княз Борис и племенница на цар Симеон да е
кръстена още след раждането си с името Елена. По-вероятно е тя да е
приела името Олга в Русия.
Мнението за българския произход на княгиня Олга-Елена, за
пръв път изказано от архимандрит Леонид въз основа на писмен извор,
получава разпространение в научните среди в Русия и в България (вж.
например Ilovayskiy 1914; Nikolaev 1949). В своето изследване Дмитрий
Иловайски се опира на разсъжденията на архимандрит Леонид, а също
така и подчертава един интересен факт: „в езическата епоха руските князе
си набирали много наложници, но истински жени избирали обикновено
от знатните или княжески родове, чуждоземни или местни” (Ilovayskiy
1914: 25). Въз основа на него той прави извода, „че Олга била не от
прост, а от княжески или владетелски род, доведена от българския град
Плиска (Ilovayskiy 1914: 25). С българския произход на княгиня Олга
Д. Ивайловски обосновава и славянобългарския характер на първите
богослужебни книги в Русия.
Разбира се, идеята за българския произход на великата руска
княгиня не трябва да се приема съвсем категорично, тъй като сведенията
са малко и самият ѝ образ в културното пространство е обвеян с
много митологични и фолклорни, дори литературни интерпретации8,
за да е възможно напълно да се отсее исторически достоверното от
фикционалното.
Важно е обаче, че подробностите в тази хипотеза се потвърждават
и от съвременната медиевистика. Че св. Олга (Елена) произлиза от
високообразована фамилия се потвърждава от последните изследвания
(Yovcheva 1999: 3-30; Krastanov 2013: 221-247; Panayotov 2018: 217241) за поетическата и преводаческата работа на майка ѝ – княгиня
Ана, която е известна и като член на преводаческия екип на епископ
Константин Преславски (Четири слова против арианите), и като част от
Пример за подобно литературно превъплъщение е разказът на Фани
Попова-Мутафова „Господарката на Киев“ (Popova-Mutafova 1981: 48-58). Авторката е силно повлияна от тезата за българския произход на княгиня Олга, а
това е разбираемо и логично, имайки предвид факта, че двамата с Йордан Вълчев са ученици на родолюбеца Димитър Съсълов.
8
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химнографската гилдия на столичния книжовен център. Бащата на ЕленаОлга – Сондок, както вече беше споменато, е уникална личност. Той е
сред най-близките сътрудници на Борис и Симеон, надежден дипломат,
на когото се възлагат най-сложните мисии, багатур (военен командир) с
победи в 47 двубоя, преводач (полиглот), химнограф и в края на живота
си – монах. На неговото перо принадлежат над 40 поетически текста,
което го прави един от петимата най-продуктивни поети на епохата.
Цялото семейство на владетелите показва активно участие в книжовния
живот. Своите имена членовете на фамилията са оставили в многобройни
акростишни подписи в богослужебните сборници (Panayotov 2017: 202).
Много тенденциозно в материала на професорите в „Литературная
газета“ е пропусната и медиаторската роля, която старобългарската
книжнина и култура изиграва в целия славянски свят. Благодарение на
първите преводи на старобългарски език голяма част от византийската
книжовна култура става достояние на славянството. И не само
византийската, но и античната в различните ѝ аспекти – философия,
риторика, митология, история, литература и пр. Нищо подобно не се
споменава в статията на двамата именити руски професори. Според тях
още в Х в. в Киев при княз Владимир започват първите преводи от гръцки,
а „Платон, Аристотел и Херодот заговорили на славянски!“. Интересно
защо тогава на руска почва се повяват книги, сборници, текстове с
пределно ясна, нескрита българска основа? Защо руските владетели си
присвояват българските преводни и не само текстове, щом като имат
свои, преведени направо от гръцки на руски? Защо ли пък нито един
руски преводач от това време не е споменат? Обобщен отговор на тези
въпроси дава Асен Чилингиров: „Още през втората половина на ХІХ век
много от тези въпроси не само се повдигат от руската наука с нужната
настойчивост, но получават и убедителни отговори. И тези отговори
поставят отношенията между българския и руския народ по време на
тяхната най-стара история в съвършено различна светлина от тази, която
се насочва от определени кръгове на руското общество с политически
цели, нямащи нищо общо с истината. Те разкриват не само голямото
значение на българския протограф в историята на българската книжнина,
но показват, че той е изиграл изключително важна роля и в руската
средновековна книжнина чак до средата на ХVІІІ век и че над 95 % от
нея, с изключение само на руските летописи и на няколко оригинални
произведения, които могат да се изброят на пръсти, представляват
повече или по-малко съкратени преписи от неговите отделни части. Но
тези проучвания разкриват също важни страни от българската и руската
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история, от отношенията между нашите два народа, от връзките между
управляващите династии у нас и в Киевска Русия и от културния обмен
между нашите народи, оставил незаличими следи във всички области на
културата и изкуството, включително архитектурата и музиката. И тъй
като тези отговори не съвпадат с желанията, представите и политическите
цели на споменатите по-горе кръгове от руската общественост, те биват
приглушавани и дисквалифицирани“ (Chilingirov 2011: 9).
Разбира се, писмото на Йордан Вълчев остава без отговор. Не е ясно
дори дали е получено в редакцията на в. „Литературная газета“? Но пък
текстът на българския интелектуалец е показателен пример за това как
идеологията и политиката не трябва да се намесват в изследователското
поле на критичната мисъл. По-страшно е и когато идеологически
изкривените послания се препредават, мултиплицират във времето.
Пример за това, за съжаление не положителен, е словото на С. М.
Треблер, доцент в катедрата по филология на Казахстанския филиал на
МГУ, посветено също на деня на славянската писменост, но публикувано
вече през 2009 г. В него са цитирани откъси от текста на проф. Верещагин
и проф. Вомперски9 и отново се подчертава идеята за руския уникален и
единствен принос към културното наследство. Подобно изкривяване на
факти, източници и сведения води само до едно – до псевдонауката, която
повтаря мантри и почива на привидно авторитетни теории. Те очевидно
ерозират традиционно братските отношения между българския и руския
народ.
Ясно е, че материалът на двамата руски учени по повод деня на
славянската писменост е израз на определени националистични и
патриотични идеи, които пренебрегват и заобикалят некомфортните
теми. Подобни съзнателно манипулативни творения не са в полза нито
на четящите ги, а още по-малко са в полза на авторитета на пишещите
ги. А истинският авторитет пък пише следното: „Между патриотизма и
национализма има коренна разлика. Патриотизмът – това е любов към
своя народ. Национализмът е ненавист към другите народи. Това са две
съвсем противоположни понятия. Затова патриотизмът трябва да бъде
качество на всеки един народ. А национализмът е най-голямото бедствие,
което – кой знае защо, продължава да съществува и до днес“ – думи на
акад. Д. Лихачов10.
Руско-българските взаимоотношения през различните исторически
9

Източник: https://www.msu.ru/news/o_dne_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury.html
(status 25.03.2020).
10 За буквите, година XXVIII, брой 24/ ноември 2006.
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периоди заемат ключово място в руските, съветските и българските
изследвания. Те са важни за историята на двата народа и в тази
връзка единствената ценност в тях е обвързаността им с истината, с
документално-фактологичното, без да се приемат формите на различни
мощни и пристрастни националистически течения.

***
Приложение № 1: Придружителното писмо на Йордан Вълчев до
главния редактор на в. „Литературная газета“
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Приложение № 2: Писмо отговор на Йордан Вълчев до проф.
Верещагин и проф. Вомперски
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Приложение № 3: проф. Верещагин, проф. Вомперски. „О майском
дне славянской письменности и культуры“. – Литературная газета, №
21, 20.05.1987, с. 2
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Приложение № 4: Интервю на проф. Д. Лихачов пред в. „Труд“/
23 май 1987 г.
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ТРИ НОВООТКРИТИ РЕПОРТАЖА ЗА ЦАРИГРАД.
ПЕТЪР ДАЧЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ ПИЕР ЛОТИ
Хюсеин Мевсим

THREE NEWLY DISCOVERED REPORTS ABOUT
CONSTANTINOPLE. PETAR DACHEV – THE
BULGARIAN PIERRE LOTI
Huseyin Mevsim
Abstract: Petar Dachev (1896–1968) is a Bulgarian artist and author of the book
of reports „The Unknown Constantinople“ (1942), who in the 1920s, during the complex
transition from empire to republic, lived in Constantinople in search of the Orient. and the
Oriental. His ten-year stay in the ancient city left a deep imprint in his work, transforming
him into a prominent representative of post-orientalism in the Bulgarian cultural traditio.
His devotion to the nearby Orient, in the form of Constantinople, makes him comparable
to the French medernist writer Pierre Loti – a rather controversial figure in the Bulgarian
cultural tradition (mostly because of Vazov‘s opinion of him). The article offers three
newly discovered reports in the archives of Peter Dachev in Dobrich, which contain topoi
and characters from Constantinople, and confirm the artist and writer as an undisputed
authority on the subject of the Orient in the Bulgarian cultural tradition.
Key words: Peter Dachev, Pierre Loti, Orient, Constantinople, report, authority

Петър Дачев – българският Пиер Лоти, или Пиер Лоти
– френският Петър Дачев?
Твърде разточителен би бил списъкът на писатели и художници от
българскатаистория на литературата и изкуството, върху чието творчество слагаотпечатък дългият или мимолетен престой(преминаване, посещение, престояване, пребиваване, присъствие) в даден културно-исторически и географски топос, но на пръсти се броят онези случаи, когато
въпросното място се разпростира незаличимо върху цялото по-нататъш165
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но творчество на твореца, обсебва тотално творческия му потенциал.
Показателен пример за втория казусв българската културна традиция е
не толкова познатият случай с художника и писателя Петър Петров Дачев, чието десетгодишно пребиваване в Цариград през 20-тегодини на
миналия век очертава изцяло контурите на по-нататъшната мужитейска
и творческа съдба. Завърнал се в родината и установил се в столицата ѝ
през 1932 година, в продължение на четири десетилетия, до смъртта му
през 1968 година, темата, идеята, мотивът, лайтмотивът, сюжетът, композиционната нишка„Цариград“ не го напуска, като проглежда от светлосенките на картините му, вмъква се между линиите на илюстрациите
му, намигва от междуредията на граничещите между репортажа и разказа негови текстовев различни български вестници (предимно в „Нови
дни“ и „Дъга“) и списания („Венец“); особенотворческо състояние, което си позволих да диагностицирам като преследван от духана Цариград
(Mevsim 2019: 158).
Едва ли бихме могли да посочим друг писател или художник в българската културна традиция, който да бъде до такава степен запленен от
мистичната тайнственост на Ориента, конкретно олицетворен в образа
на Цариград, да бъде потопен безостатъчно в атмосферата му, да търси
и намира вдъхновение в свенливата му красота и да го превърне в художествен обект. При това не става дума за мимолетно увлечение, за кратка
„среща на гарата“, а за цялостно и защитенотворческо и естетическо верую, в което, освободен от всякакви догми и предразсъдъци, Ориентът
се представя такъв, какъвто е, непречупен през каквато и да е идеологическа призма. Това ми дава основания да смятам, че роденият в Котел,
но израснал в Добрич Петър Дачев представлявабезспорнияавторитет в
българската литература и изобразително изкуство по въпроса за превръщането на Ориента в творческа цел, най-изявеният, макар и закъснял във
времето, ориенталист, по-скоро посториенталист.
Биографично все още не ни е известнопоради какви обстоятелства
и как той попада в Цариград, по кои пътища тръгва към него, но повече
от ясно е, че този избор не е случаен, а съзнателно целенасочен. Предполагам, че детските и ранните юношески години, прекарани в равнинния
Добрич, в непосредствен или опосредстван досег с проявленията на румелийската турска култура и традиции,запалват искрицата на интереса
към Ориента, към ориенталското.Не е изключено огънят дае пламнал във
Варна, където преминава ученичеството му, както и в Художественото
индустриално училище (в класа на проф. Цено Тодоров)вСофия, в което следва две години, преди да избухне Първата световна война(Mevsim
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2017: 12). Нищо чудно увлечението по Изтока да е тръгналоиндиректно,
чрез нишката на изкуството – изложби, картини и албуми на художници,
от прочетени книги на класически ориенталисти, сред които веднага се
натрапва името на Пиер Лоти, допринесъл най-много за създаването на
очарованието и романтичната представа за древния и непрекъснато обновяващ се кръстопътен град. От позоваванията в репортажа „Еюб“става
ясно, че Петър Дачеве запознат с най-популярния роман(„Азаде“, 1879)
на френския морски офицер, чиято „страст към източната екзотика се
превръща в негова личностна и поведенческадоминанта.“ (Protohristova
2011: 10).
Преки свидетелства за конкретната причина за обръщането на погледа към Босфора и Златния рог и любвеобилното им обгръщане в багри
и словалипсват, но безспорно е, че в качеството си нахудожник и писател,
Петър Дачев се откроява като творец с несекващо увлечение към Ориента. Материално доказателство за това се явяват сътворените с опияняващо вдъхновениеняколкостотин картини, рисунки и скици с цариградски
мотиви, които днес се съхраняват грижливо в архива му в Дом-паметник „Йордан Йовков“ в Добрич, както и книгата му „Непознатият Цариград“ (1942), жанрово дефинирана от съвременницитему като „сборник с
репортажи“.И не само това. Не би следвало да бъдат подценени и няколко
десетките му репортажи по страниците на вестници и списания, в които,
зад конкретно описваната българска, предимно софийска,реалия,фино се
прокрадва пластът на преживяното някога край пролива и залива.
Пиер Лоти и Петър Дачев ги сродява увлечението към Ориента,
сближава ги граничещото с пиетет преклонение към всичко ориенталско. Съществуват обаче съществени различия в отношението и нагласата
им към Ориента, което произтича не само от коренно противоположните характерии обществено поведение на френския и българския творец.
Докато френският морски офицер провижда Ориента преди всичко като
място за необуздани приключения, магнитно поле за търсене на силни
усещания в духа на романтизма, на разюздани чувственитръпки, гарнирани със сладостнотопрестъпване на забрани и табута, у приземения Петър Дачев отсъстват всякакви такива мотиви. Докато екстравагантният
французин използва Ориента като параван за сглобяване на ореола си,
като трамплин, Дачев предпочита да се влее и се слее с него. За разлика
от французина, който обсебва своя привилегирована територия – хълм
над Златния рог, откъдето „пред окото на човека се разгръща най-красивият и най-характерен пейзаж на Цариград“, със свои интимизирани топоси – дъсчено кафене и дървена къщичка, обича да съзерцава ориентал-
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ския град от дистанция и височина, а известно е, че погледът от високото
неминуемо генерира високомерие и надменност, Петър Дачев постоянно
сенамира долу, „в сгъстения здрач на долината“, плува не сред омайващите облаци от ароматния дим на наргилето, а сред хорското стълпотворение в сокаците и чаршиите, в прихлупените кафенета и потъмнели
от дъха на времето ханища, във влажните вертепи на „Абанос сокак“, в
искрен потрес от моралното падение на човешкото същество – както на
безцеремонно продаващото, така и на безогледно купуващото.
В споменатия по-горе репортаж от книгата се откриват директни
послания към френския писател и ориенталист, ставаме свидетели на
един – макар и приглушен – диалог, който българският авторводи с екстравагантния в поведението си французин, когото нарича „големия приятел на турците“. На няколко места той влиза в пряк диалог с „бледоликия
мечтател, който е дохождал тук често да бленува“; посещава любимите
му места на хълма, превъплъщава се в него, съзерцавайкии рисувайки с
думи и багри Златния рог от височината. Когато говори за издъхващата
романтична представа за града, за разкъсаното було, Петър Дачев визира преди всичко френския си събрат по перо. В това отношение твърде
характерна е сцената, когато при автора, отдъхващ сам в любимото кафене на френския ориенталист, идва кафеджията. Прегърбен от старост
и мизерия,той му показваедна пожълтяла фотография отпреди петдесет
години, на която се вижда Пиер Лоти с група свои приятели. Преди да
върне фотографията на стареца, скъпо украшение на неговото бедно
кафене,Дачев се кани да го попита дали някоя забулена ханъма не е придружавала понякога чужденеца.Не се решава да му отправи този въпрос,
а може би няма и нужда, тъй като отговорът му е известен: „Образът на
Азаде, претопен в лъчите на пролетното слънце, станал едно с въздуха,
светлите багри и аромата на цветята, пазеше ревниво тайната и чара на
погребаната любов.“ (Dachev 1942: 69).
Както се вижда, Пиер Лоти и Петър Дачев имат обща любима, което ги сродява, но ги раздалечава отношението им към нея; докато в първия случай надделяват скрупулите, користта1, във втория казус любовта
е безвъзмездна, безкористна, платонична.Което не ни пречи да провидим
Петър Дачев като българския Пиер Лоти, докато обратната трансформа1 „Макар

и френски офицер, / забрави бързо ти оная Азаде малиноока, / по-бързо
даже и от проститутка“, ще напише турският поет Назъм Хикмет през 1925 годинав
стихотворението си „Пиер Лоти“. След като го обявява за „просто шарлатанин“, поетът
му отправя и страшна закана: „Ако ли вярвах в духа отделно от материята, / в деня, когато
Ориентът се освободи, / аз бих разпънал твоя дух / на кръст пред някой стамбулски мост
/ и срещу него бих запушил облекчено.“ (Hikmet 1984: 48).
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ция също не е лишена от своето основание: Пиер Лоти – френският Петър
Дачев. Без съмнение, българският художник и писателсе явявазакъснял
ориенталист, прихванал се със сетно усилие в последния момент за крайния вагон на влака; неговото попадане край Босфора почти съвпада със
смърттана Пиер Лоти през 1923 година; когато въодушевеният българин
се възкачва по гладката каменна настилка, сред гора от кипариси и надгробни камъни – „първите гордо и величествено изправени, а вторите
разкривени като пияни от екстаз дервиши“, – към стръмната височина,
французинът отдавна е слязъл от заветния хълм и отплавал с яхтата си,
оставяйки муимето си.Времето на романтизма е отминало безвъзвратно, никой не дохожда вече да пие кафе на изолираното място на хълма.
На Петър Дачев остава нелеката творческа участда улавя и регистрирав
думи, багри и щрихи последните проявления на старото, когато с всеки
изминат божи ден ориенталското загубва изконната си същина под неумолимия напорна модерното време.

Няколко думи за новооткритите репортажи на Петър
Дачев
Петър-Дачевите текстове, посветени на красавицата край Босфора,
не се изчерпват само с включените в „Непознатият Цариград“репортажи,
нито пък с онези, появили се вразлични вестници и списания. През 80-те
години на миналия век в отдел „Литература и изкуство“ при Регионалния исторически музей в Добрич се оформя и се съхранява фонд (Инв.
№ 1341 (о) ПД) с културните ценности, дарени от Пенка Петрова – сестрата на художника и писателя Петър Дачев и на признатия за основател
на балета в България– Анастас Петров.Голямото дарение публично се
оповестява чрез уредена в Художествената галерия в Добрич изложба
от 31 март до 30 април 1988 година.(Miteva 2016; Trifonova 2018). Освен
няколкото папки с картини, ескизи и илюстрации е запазенапапка със
завършени или останали недовършени ръкописи, фрагментарни и разхвърлени откъси, някои от които са с теми, герои и мотиви от Цариград
– любимата творческа територия на Петър Дачев.
Предложените тук три репортажа се публикуват за първи път2. Написани са с молив на достъпен (с редки изключения) за разчитане по2

Изказвам сърдечна благодарност на инж. Йорданка Славова, фондовик в Домпаметник „Йордан Йовков“, както и над-рКремена Митева и Магдалена Трифонова за
колегиалната им подкрепа.
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черк, с много зачертавания и корекции – свидетелство, че представляват
първа редакция. Не ни е известно дали авторът е продължил да работи
върху тях и съответно – дали притежават по-изчистен вариант. Няма никакви бележки за времето и мястото им на написване или каквито и да
са други податки от паралитературен характер. Несъмнено репортажитеследва да се датират след 1932 година, когато, въпреки че се затваря
турската страница в житейската и творческа биография на Петър Дачев, той продължава да съпреживява Цариград. По време на работата си
или сътрудничеството си във вестниците „Нови дни“3 и „Дъга“4, авторът
публикува репортажи за града. Трудно е да се установи дали са написани
с цел да бъдат публикувани в периодично издание. Вдруг, невключен тук
фрагмент от архива, авторът е отбелязал: „към „Космополитният Цариград“. Малко вероятно е това да е било първоначално замисленото заглавие на „Непознатият Цариград“. Допускам, че авторът е имал намерение
да развие темата Цариград, замислял е продължение на „Непознатият
Цариград“, книга, която, макар че излиза еднократно, в ограничен тираж
(Мiteva, 2018) в суровите условия на военната и нелитературна 1942-ра,
се посреща с основателен интерес, свидетелство за което представляват
няколкото хвалебствени критически отзива в периодиката. Окрилен от
добрия прием и успеха на първата книга, нищо чудно авторът да е пожелал да продължи да загребва от тази „рудница безкрайна“5; за десетте години престой той е натрупал много впечатления, има още много неща за
споделяне с българската аудитория, която не познава описваните от него
страни на вечния град. Настъпилата рязка обществено-политическа промянаслед 1944 година вероятно осуетява намерението му. Това ми дава
основания да предполагам, че предложените тук репортажи са предназначени за книгата под работното заглавие „Космополитният Цариград“,
която остава в замисъл.
Новооткритите текстове жанрово не са определени от своя автор;
независимо че в заглавието на статията си ги маркирам като репортажи,
те са разположени напресечните линии с разказа и спомена, съчетават
елементи от трите вида.По-важното в случая е, че и в трите си текста
3 Това

са:„Пред византийската стена на Цариград“ (брой 15, 8 септември 1934) и
„Преброяването на населението в Турция през 1927 г.“ (брой 109, 29 декември 1934).
4 Това са:„Цариград, пръстенът на водите“ (брой 359, 27 май 1940) и „Цариград
през вековете“ (брой 368, 14 юли 1940).
5 Изразът е от пощенска картичка на Чудомир от Цариград на 30 април 1932 година до съпругата му Мара Чорбаджийска. (Мевсим, Хюсеин.„Пътуването на Чудомир
вТурция (1932)“, с. 177, Пловдив, 2012.
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Петър Дачев ни повежда в Цариград, потопява ни в мистичната му атмосфера, среща ни с топоси и герои, типични зареквизита на Ориента.
Из цариградските кафенета, къщи и ханища
В първия репортаж „Патилата на художника“6Петър Дачев ни връща в своя любим топос в града – кафенето. Казвам „връща“, понеже още
в книгата си той включва два репортажа („Кафенето на бездомниците“
и „Кафенета и типове“), посветени на това изцяло мъжко пространство,
които бих определил като най-добрите описания на турско кафене в българската литература. Впрочем този център на мъжкото общуване (Bibina
2007: 9) неслучайно привлича художника и писателя, защото, както самият той отчита,„в едно малко турско кафене има по-голямо разнообразие от типове, отколкото в цял един провинциален пруски град.“ (Dachev
1942: 23).
Обрисуваните в репортажите кафенета са разположени преобладаващо около публичните домове в Галата; те дори са призвани да ги
обслужват, поради което се явяват своеобразен преход от публичен дом
в публично пространство. Неслучайно често в тези кафенета се събират
и жени от вертепа, които тутакси се превръщат в обект на ревност. Тук
жрицата на любовта се освобождава от обречената скованост и ограниченост на публичния дом, чувства своята женственост; тук се сменя облеклото, преоблича се, слага се чиста дреха; тук се осъществяват връзки между сутеньори и проститутки, нерядко застрашително проблясват
ножове; дори за Марфула, съдържателката на едно от кафенетата, злите
езици говорят, че идва от публичния дом, което тя демонстрира явно с
богатия аксесоар на цветистите псувни. Незаменим атрибут на кафенето
през онези години се явява грамофонът с широко раззиналата се към улицата или към салона уста, от която се леят монотонните турски маанета,
успокояващи и лежиращи още повече атмосферата вътре.
В репортажите са описани подробно няколко такива кафенета; т.
нар.кафене на бездомниците се намира в близост до пристанището; то ни
поразява със своите две лица, бидейки миниатюрна проекция на самия
град – разнолик и единосъщ в превращенията си. Денем се посещава
от най-отбрано общество (търговци, чиновници, пътници), впечатлява с
изисканост и подобаващ външен блясък, а нощем в него се приютява
„страшна и отвратителна сган от парцаливи същества“ (Dachev 1942: 6)–
бездомници, апаши, престъпници, просяци. Те прекарват нощта върху
6 Ръкописът

не е озаглавен от автора си; предложеното заглавие е мое.
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столовете, като за истински късметлия се смята онзи, който има „два стола под задника си“. Прелестта на живота се свежда до този комфорт, до
това рядко благо и разкош. Сутринта кафенето се преражда, подрежда се
и посреща знатните си посетители, които дори не си въобразяват какво е
било тук преди броени часове.
Вграда всички съсловия имат свое кафене (или всяко кафене притежава своя клиентела); нещо повече – кафенето е единственото място,
където могат да се почувстват в социум, в човешка среда. Като изключим
претърпяващото метаморфоза кафене на пристанището, всички останали представляват ниски, опушени, облепени с овехтяла хартия помещения. В тези полумрачни пространства се сърба шумно гъстата димяща
ароматна черна течност, играе се на карти, хазарт, всеки е потопен и погълнат в себе си или в приятелски моабет, блажено се хърка или равномерно се смърка наргиле.
Така например кафенето на Киркор ефенди приютява„мил интернационал“ от чертаещи по масите немски инженери, руски татари, шумни
гръцки и румънски моряци, които носят дъха на далечни брегове и морета. Кафенето представлява справочно бюро за разпръснали се из страната в търсене наработа и препитание маджари; в него се крие много
патриархален чар, излъчва покой и приятелска интимност; въпреки разноезичието, царува истински мир и съгласие.
Докато кафенето на Марфула е приют на всички дрипльовци, босяци, хамали, които гледат да припечелят за дневната доза алкохол, настанили се удобно на дъното на социалната нищета. Тук се пие вече не само
кафе, а и чистопробен спирт, разиграват се Шекспирови сцени на необуздана ревност. То представлява един удивителен свят с бълващия монотонни песни грамофон, с кресливите папагали, които събират любопитните погледи на уличните гаменчета; със зъболекаря, в чиято приемна на
горния етаж се вадят не зъби, а сякаш изтерзаните души на болните. Тук
не липсва и интимната интрига с кафеджийката, която понякога прераства в застрашителен любовен триъгълник със задочното участие на нищо
неподозиращото мило момиче с червените устни от съседното стрелбище. В кафенето на възглухия, но иначе твърде ревностен в занаята си Али
баба се събират продавачи на плодове. От нямане къде другаде, тук те
се хранят, бръснат се, спят нощем по пейките, използват кафенето като
спалня. Така от публично, то се превръща в лично пространство, одомашнява се; с облеклото и шапките си анадолците пренасят суровия си
святв Цариград, събрал и приютил по неволя всичко куцо и сакато.
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Едно от най-екзотичните и като структура, и като посетители кафенета в града се намира около Египетския пазар, до Новата джамия.
В препълненото с овехтели мебели кафене, пропито с дъх на заседнала
старина, от почернелия таван висят кафези с птици – това е пазарът за
канарчета, червеношийки и др. пойни птички. Така описано от автора,
кафенето е същинска блажена Аркадия, обетована земя; тук на отрупаните с кафези маси хората „дремят блажено в люлка от музика, прохлада
и нега.“ (Dachev 1942: 28). Изправени сме пред един съхранен отрязък от
Ориента, консервиран и капсулирал се кът на смирение и послушание,
леност и покой, на който силно (и неприятно) контрастират окачените по
стените портрети със сурови лица на безстрашни падишаси, епични боеве и героични битки. В тези свърталища на странни и екзотични типове
Дачев намира своите герои, тук усеща миналото, любува се на пъстра
панорама от човешки образи, в които се набелязват разни характери и
настроения.
„Патилата на художника“ допълва картината на тези незаменими
пространства със своите чудати герои, с непредвидимото и двояко отношение на източния човек към рисуването и художника.
Във втория репортаж „Една къща в Пера“ авторът ни пренася в къщата, която на последния си етаж приютява приятеля му Ибрахим, „кавказки турчин, получил от дете руско възпитание“, художник, у когото
са съчетани „неизмеримата азиатска търпеливост с пламъка на руския
идеализъм“. Огласяваната от нестихващи женски свади къща се явява
своеобразен миниатюрен вертеп, в който се приемат гости.
В обемния репортаж „Илдирим“ Цариград е представен като естествен географски кръстопът, свърталище на скитници от цял свят.Обзетият от пламеннапътешественическа страст Илдирим е закотвен от години в стария „Валиде хан“, средище на персийските колонисти, където
живее в черна оскъдица. Чудесно е обрисувана перачката Фатма ханъм
– единствената жена, която посещава хана:„Тя не носеше със себе си чаровете на младостта и красотата, но в живите ѝ черни очи играеше топъл
пламък, който можеше още да възбужда кръвта на мъжете. Останала вдовица с малко дете, тя не тръгва по пътя на леките жени, с които е пълен
Стамбул, а се залавя за чужда работа и става перачка. Ето, години вече
как переше кирливото бельо на всички тези непрокопсани момчета във
„Валиде хан“, разнасяйки под мрачните му сводове своите вопли срещу злата съдба.“Авторът и героят му се срещат в Цариград, гонейки две
противоположни цели: „той мечтаеше за Запад, а аз – за Изток“. Обърнал решително гръб на своята родна Персия, Илдирим иска да отиде в
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Европа, „за да види големите модерни градове, задръстения с фабрични
комини хоризонт, чудесата на техниката и динамиката на наводнените с
електричество улици.“
Предложените три текста на Петър Дачев допринасят съществено
за утвърждаването му като майстор на репортажа в българската литература, в която внася с цялата му екзотика и разнообразие един не толкова
познат за националната си култура свят – света на Изтока и източното.

***

ПАТИЛАТА НА ХУДОЖНИКА
Тясна калдъръмена уличка в Стамбул, над която са надвесили стрехи и еркери дървени къщи и решетки на прозорците. Високи дувари,
над които се спущат цъфнали глицинии. В отвора на уличката се синее
дъното на Златния рог и блещят белите минарета на Еюпската джамия.
Наоколо тишина и нито един човек – тъкмо място за работа. Разтварям
триножника и кутията с боите, но трикракото сгъваемо столче мъчно се
намества върху грубата и неравна каменна настилка. Въртя се неспокойно по него и се мъча да работя. Животът на хората около мене е скрит
зад високите дувари и решетчестите прозорци, но чувствам, че някой ме
наблюдава през цепката на широката тъмночервена порта, до която съм
застанал. След малко тя се отваря и от нея излиза стар турчин по халат
и с каскет на главата, с обърната към тила козирка. Той ми се усмихва
приветливо и ми предлага един удобен стол.
– Седнете, ефенди, седнете на този стол, че да върви работата подобре.
След привичните за старите турци поздравления и благословии той
си влезе вкъщи. Но почти веднага чух някой да го хока и гълчи на висок
женски глас – явно стопанката на къщата.
– Как можа, старо, да дадеш на човека гол стол без възглавничка?
И старецът побърза да ми донесе веднага меката възглавничка, която тя бе пъхнала в ръцете му. Продължих с още по-голямо увлечение
своята работа, окрилен едновременно от романтичния слънчев пейзаж и
от вниманието на тези добри хора. То не се изчерпа с казаното дотук. В
момента на най-голямото напрежение за повече светлина и свежи багри
на платното вратата се отвори наново и старецът се показа този път с
блестящ меден поднос в ръцете си, на който имаше два филджана (едри
турски чаши за кафе) с димящо кафе и чаша вода.
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– Буйрунус, буйрунус, ефенди! (Заповядайте, заповядайте, господине!) Кафенцето няма да попречи на работата Ви.
Трябваше да прекъсна вдъхновението и да се отдам на удоволствието да пия прекрасно турско кафе в компанията на стария турчин, който
непрекъснато намираше поводи за благи приказки и благословии. Над
главите ни чуруликаха птички, отнякъде долиташе песен с протяжен източен напев, слънцето прорязваше вече теменужните сенки на улицата с
широка ивица от златна светлина.
Въпреки общо взето свободната ми и спокойна работа в Стамбул,
не мога да кажа, че във всяка улица и зад всяка порта се криеше същото
гостоприемство. Деца и възрастни ми досаждаха често с присъствието и
невниманието си. А в двора на една джамия над главата ми прехвърчаха камъни, хвърлени от невинна детска ръка, и до ушите ми достигнаха
враждебни викове: гяур! гяур!
По-голям бе рискът от неприятности в кафенетата. В турските кафенета художникът се вижда съблазнен да прави рисунки на глави и фигури, защото, когато турчинът засмучи наргилето или занижи зърната на
броеницата пред чаша кафе, може да остане неподвижен с часове. Гледа
те дори, но толкова е потънал в своя кеф, че не вижда или не обръща внимание какво правиш. Моделът би останал в това състояние докрай, но
обикновено околните, забелязали характера на моята работа, побързваха
да го осведомят за това.
– Мехмед ага, на кино ще те покажат!
В повечето случаи и това не можеше да смути неговия дълбок унес.
Понякога той само се усмихваше и поклащаше добродушно глава, като
рядко проявяваше интерес към нарисуваното. Но закачките и шегите
на околните предизвикваха и реакции, които ставаха понякога опасни.
Това налагаше предпазливост и подбор на кафенета с по-малко старотурска публика. В едно от последните обаче избухна първият сериозен
инцидент. Обектът беше едно дребосъче с подчертано гротескна фигура,
жива карикатура на ориенталец с подвижни черни очи и неслизаща от
лицето му усмивка, която ми вдъхна отначало доверие. Рисунката бе вече
привършила, когато дребосъчето, възбудено от сипещите се върху него
закачки, скочи изведнъж и се изправи предмене, като се тресеше цяло
от ярост, която го правеше едновременно жалко и опасно. И преди още
да направя опит да го успокоя, грабна хартията от ръцете ми, скъса я на
парчета и започна да я тъпче ожесточено с крака, като охкаше плачливо
и мърмореше нещо неразбрано с пяна на устата. Побързах да се измъкна сконфузен от кафенето, където закачките отстъпваха бързо място на
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състраданието, а това заплашваше да създаде опасна за мене атмосфера.
Няколко подобни случаи, предизвикани пак от увлечение или несъобразност, завършиха по-безопасно: моделите не късаха рисунката, а
я запазваха, и, когато излизах от кафенето, настигаха ме на улицата и
започваха пазарлък, който започваше с няколко лири, за да завърши с
няколко гроша, и рисунките оставаха в моята колекция.
Но най-големият инцидент се случи тъкмо в едно безопасно албанско кафене, посещавано от млади хора, освободени от религиозни
предразсъдъци. Окуражен от общото благосклонно отношение към моята работа, залових се една вечер да скицирам един рядък монголски тип,
какъвто още не бях включил в своята колекция. Увлечен в игра на табла,
обектът даваше вид, че не ми обръща никакво внимание. Аз също в увлечението си не обърнах внимание на особения поглед, с който ме стрелваха от време на време двете му свити черни очи. Когато играта бе приключила, той стана и насочи мълчаливо в мене студеното острие на своя
поглед, като пъхна дясната си ръка в джоба. Едва тогава усетих какво зло
чувство се криеше в присвитите черни очи на тази жълта азиатска маска.
– Французин? Немец? Руснак? – попита той отривисто на турски.
И преди още да получи моя отговор, извади ръката си от джоба и
в нея блесна металическото острие на нож. Но в момента, когато замахна да ме удари, кафеджията, застанал по една щастлива случайност зад
него, успя навреме да хване ръката му и да го обезоръжи.
Монголският тип се оказа задуралски татарин, преселен в Цариград
с родителите си след Октомврийската революция. Ударът с ножа бе предотвратен и узнал вече, че съм българин, той се залови да ме изобличава
на руски с тежка изобличителна реч. Но и това не можа да го задоволи и
като седна отново на мястото си, вцепи в мене своя непоносим поглед и
каза заканително:
– Навън ще се разправяме...
Единадесет часа минаваше и това «навън» ме гледаше зловещо през
прозорците с черния облик на нощта. Трябваше да минавам през тесни,
криви и тъмни улички, за да се добера до моята квартира в Пера. По това
време вестниците бяха писали за един американски журналист, убит от
фанатизирани мохамедани, когато правел снимки в Персия. Потиснах
страха в себе си и си давах вид на спокоен. Но положението се влоши
още повече, когато татаринът скочи внезапно и излезе навън. Можеше
вече да се предполага, че е решил да се укрие в някой тъмен кът и да ме
нападне от засада. Почувствах обаче голямо облекчение, когато го видях
да се връща след малко, придружен от турски полицай. Последният не се
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счете за компетентен да разреши нашия спор и ни отведе в близкия каракол (полицейски участък), като застана между двама ни. Тук, след кратко
и проведено в най-учтива форма разследване, извършено под портрета
на Кемал паша, аз бях освободен, а татаринът задържан, за да бъде избегнато изпълнението на неговата закана.
Минаха месеци. В албанското кафене избягвах да ходя. Веднъж като
минавах край друго кафене в пристанищния квартал Каракьой, на което
също не бях чужд, някой похлопа на прозореца. Обърнах се и видях прилепена към стъклото познатата жълта маска на татарина с рязко изрязани
тесни черни очи. Но техният поглед беше друг. Той махаше приветливо
с ръка и ме викаше настойчиво да вляза вътре. Не беше удобно да показвам недоверие и неприязън при толкова любезност от негова страна и се
отзовах на поканата му.
– Елате, елате да пиете едно кафе или чаша ракия. Много ще ми
бъде приятно. Седнете, моля Ви се!
И още щом седнах, побърза да се извини за инцидента в албанското
кафене.
– Бях пиян... не знаех какво правя... Простете ми! – заговори той
ниско на руски, като гледаше надолу.
После все в същия тон ми описа произхода си, изпитанията, през
които минал, образованието, което бе получил като техник, и живота си
в Цариград. Влиянието на руския дух се чувстваше във всичко, което
казваше.
– Сега можете да ме нарисувате, когато пожелаете – каза той, когато счете, че ме е запознал достатъчно със себе си. После показа с широк
жест насядалите наоколо посетители на кафенето, някои от тях познати
вече на мене от предишните ми посещения, и каза:
– И когото искате да нарисувате от тези къналии, стига да кажа аз...
и готово!
Обгърнах с поглед посочените, които гледаха мълчаливо към нас.
Напред стоеше изправено почти до нашата маса гърбавото джудже, което
ми беше казало веднъж: „Нарисувайте и мене, господине, но така, че да
се вижда и гърбицата ми.“ На лицето му стоеше неговата постоянна енигматична усмивка. Зад него стояха като вдървени пристанищни работници, сложили тежки едри ръце на масите, с груби черти на лицето, но с
подчертан израз и характер. А зад тях в тъмната дълбочина на кафенето
като яркоцветни петна се очертаваха гъвкавите станове и силно набелени
лица на жени от близките вертепи. Те се усмихваха като джуджето, но в
тънещите им в подсилени сенки очи играеше един зъл пламък.
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– А вижте този там, дето се е свил в онова кьоше и гледа към нас
гузно... – смигна ми татаринът, като добави няколко цветисти турски слова и се засмя.
Погледнах към човека, който действително се беше свил в едно отдалечено кьоше, загърнат в оръфаното си палто така, като че ли искаше
да потъне и се скрие в него. На лицето му имаше някакво лигаво, едновременно нагло и плахо изражение.
– Една вечер отишъл при жените, но те го ограбили и след това го
изхвърлили на улицата. Намерих го там в жалко положение. Беше студено, а той почти гол... Трепери и хленчи, клетникът! Прибрах го, заведох
го в квартирата си. Нахраних го, облякох го, а после... после му дръпнах
едно дърво... здравата го натупах! И до сега като ме срещне, гледа ме като
куче и нищо не казва.

ЕДНА КЪЩА В ПЕРА
Ако в тази къща не живееше моят приятел, художникът Ибрахим,
надали бих се решил да вляза в нея. Към специфичния за всички стари
къщи вПера лъх на плесен, тя прибавяше лошата миризма на едно нечисто жилище и евтина гостилница. За да се изкача в горните етажи,
трябваше да мина през атмосферата на партера, напоена с мирис на лой,
на пържено месо и на нечисти съдове, идващ през разтворената врата на
кухнята, но с изкачването на стълбата посрещаха ме други, още по-лоши
миризми – пред някоя врата на коридора стоеше от дни събиран боклук,
ровен усърдно от всички котки на къщата; вдруг етаж перяха, та едвам
се промъкваше човек сред гъстата пара, изпълнила целия вестибюл; а
другаде отвореният край самата стълба клозет те караше да си запушваш
с ръка носа.
Къщата се намираше в дъното на една сляпа улица. Сивозелена,
тежка от старинност, тя гледаше някак нагло със своите прозорци и нейната винаги разтворена врата, зинала като лакома уста, теглеше вътре
случайния минувач. Освен Ибрахим и други познанства, които направих
покрай него там, ме караха често да я посещавам. За да отида в тази
къща, трябваше почти винаги да мина през прочутия „Абанос сокак“. По
вратите на всички къщи в тази улица имаше окачени червени надписи,
върху които бяха написани имената на притежателките им. Обичах да
чета тия имена всеки път, когато минавах през улицата, защото те ме пренасяха в лоното на гръцката митология и история: мадам Атина, мадам
Урания, мадам Хариклия, мадам Елена и пр. Към тия гръцки имена има-
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ше прибавени няколко арменски, а галерията завършваше с едно европейско име. Обикновено улицата имаше спокоен изглед и аз преминавах
през нея несмущаван от никого. Но понякога по прозорците и вратите се
трупаха силно напудрени жени, с крещящи червени устни. Те викаха подире ми на различни езици: „Ела, господине, ела при нас!“Гласовете им
се губеха често в звуците на грамофона или физармониката7. Разсърдени
от моето невнимание, те пущаха подире ми малки бели кучета с рунтава козина, винаги грижливо измити, окичени с розови и сини панделки.
„Дръж! Дръж!“ – викаха те на своите живи играчки. Оставях улицата
да се пълни след мене със смях и викове и отминавах. Но случваше се
някой скандал – свада между две жени от различни къщи или техните
любимци. Тогава всички момичета излизаха на улицата и преграждаха
моя път. Настъпваше неописуема врява. Всички жестикулираха и викаха. Какъв отдушник изглеждаше кавгата за тия жени! А ако събитието
вземаше трагичен характер и на улицата се пролееше кръв – силното
вълнение осмисляше техния живот дни наред. Най-после излизаха „мадамите“ – строги, важни и горди, претоварени с коприна и дантели. Но
нито техните повелителни жестове, нито техният авторитетен глас можеха да въдворят тишина. Напротив, скоро те забравяха своето положение
на почтени матрони и към оглушителния концерт от пискливи гласове
на момичетата прибавяха хрипкавия и малко мъжки акцент на своята ярост. Най-после стражарската палка въдворяваше с мъка реда в улицата
на гръцката митология, от която аз бързах да изляза невредим, колкото се
може по-скоро.
Ако Ибрахим не беше вкъщи, знаех, че върху вратата на неговата
мансарда ще има забодена бележка с указание къде е отишъл или кога
ще се върне, затова без колебание се изкачвах до последния етаж. Върху
вратата се забождаха понякога оригинални бележки. Например: „Степан,
сукин сине, чаках те до девет часа. Върви по дявола!“ Или: „Запрещавам
на Николая Фьодоровича, жулик безподобен, да прекрачва прага на моята стая!“ А тези руски8 комисионери на картини – каква жестока война
водеше с тях Ибрахим! Той цапаше всеки ден с бои късове платно, за да
прави от тях картини, работеше денем и нощем над плакати, паравани и
абажури, но печалбите отиваха в ръцете на комисионерите. Те го поддържаха дотолкова, доколкото им бе нужно да живее и да им работи.
Кавказки турчин, получил от дете руско възпитание, той съединяваше в себе си неизмеримата азиатска търпеливост с пламъка на ру7
8
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Думата е добавена със синя химикалка.
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ския идеализъм. Като светец понасяше Ибрахим обидите на живота и
работеше, работеше. Гражданската борба в Русия го беше незабелязано
тласнала по пътя на авантюризма, последната станция на която беше цариградската мансарда. В нея той стискаше с ярост четката, често тровен
от хули и проклятия към хората, но преизпълнен с любов и вяра в своето
изкуство. Неговото трудолюбие го отделяше от всички турци, както и
способността му да се бунтува понякога.
В мансардата на Ибрахим царуваше неограничено от нищо безредие. Случайният посетител спираше в нерешителност на прага, а когато
влезеше вътре – не знаеше къде да седне. Навсякъде бяха разхвърлени
хартии, платна, четки, парцали, дрехи или остатъци от храна. Столовете
и леглото бяха винаги изцапани с боя. А мъчно беше да се устои срещу
настойчивото гостоприемство на домакина, което ставаше особено изпитателно, когато предложеше на своя гост чай или кафе – вместо лъжичка
той трябваше да употребява винаги някой изцапан молив или да си служи с върха на някоя четка. Но Ибрахим не се смущаваше от това, че всичко у него бе просмукано с лъх на масло и боя. Той живееше със страст
в атмосферата на маслените бои и трупаше с ентусиазъм върху пода и
стените на своята мансарда картина след картина. Какво от това, че една
богата англичанка се стъписа уплашена пред прага на неговото жилище
и не пожела дори да надникне вътре – той продължаваше да пренебрегва
неудобствата на своята обстановка и да живее с бляскавата феерия на
своето въображение.
Един ден заварих Ибрахим силно развълнуван, със светнали от радост очи. Той изтриваше със задоволство ръце, като ми сочеше последната си работа. Върху едно неголямо платно някакво сивочерно петно се
мъчеше да вземе форма на животно. Тутакси, недалеко от платното върху
един стол забелязах мъртъв плъх. Беше студено в стаята и видът на това
животно ме накара още повече да потръпна.
– Намерих го на улицата – побърза да ми обясни Ибрахим, – и веднага си помислих: ето ти готов модел! – Чудесен плъх, нали?
Какво от това, че нямаше дърва в неговата печка – сполучливата
работа го радваше и стопляше.
Имаше много плъхове в къщата и Ибрахим ги виждаше често да се
провират между неговите картини, но те никога не бяха събудили неговия
художнически интерес. Този мъртъв плъх, намерен случайно на улицата,
не беше като тях – какви сребристи отливи по неговата тъмна кожа! Не
беше още Ибрахим завършил своите хвалебствия за прекрасния модел,
когато силни викове и ругатни, идещи от по-долния етаж, ни накараха да
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се вслушаме. Врявата бързо растеше, вземаше застрашителни размери.
Чуха се остри женски писъци, като че ли някого убиваха. Не можеше повече да останем в стаята – длъжни бяхме да видим какво става.
На коридора в по-долния етаж две жени стояха настръхнали една
срещу друга, готови всеки момент да се хванат за косите, едва сдържани
от насъбралите се около тях мъже и жени. Косите на една от жените бяха
съвършено раздърпани, а върху лицето на другата имаше дълбока кървава драска. Първата, суха и кокалеста, говореше с груб мъжки акцент, като
свиваше заканително юмруци. А другата – ниска, пълна и със зелени очи
и червени коси, пищеше отчаяно, като непрекъснато жестикулираше. И
двете говореха на гръцки, като изпъстряха езика си с много турски епитети. Между враждуващите жени сред коридора имаше купчина боклук.
И двете държаха метли в ръцете си.
– Мръсна еврейко – викаше мъжката жена, – прибери си боклука
в стаята, ти си научена да живееш в мръсотия... Всяка нощ прибираш в
стаята си мъже и жени, дръж боклука им засебе си – какво го буташ всеки
ден към вратата ми? Аз не съм сводница като тебе!
– Ялова кучко! – писна червенокосата, – кой не те знае тебе: с десетгодишни момиченца търгуваш, на „Абанос сокак“ стока доставяш...
Виж се на каква пастърма приличаш, мъжкарано! Отбой мъжа си съсипа,
плашило си за хората, във воня тънеш... Пиянице!
И докато околните се мъчеха да ги укротят, не скривайки от друга
страна, че свадата ги забавлява, Ибрахим ми поясняваше с възмущение:
– Цялата къща мир няма оттях – всеки ден се карат... И все за този
боклук! А само два метра коридор ги дели.
Кой знае колко време би продължила разправията, ако не беше се
разтворила вратата на една от стаите, излизащи на коридора, и на прага
не застана една млада жена със светли коси и гълъбови очи, крайно женствена, но с енергичен израз на лицето. В ръката ѝ димеше цигара.
– Дуся! – извикаха двете сводници, като се втурнаха към нея.
– Как не ви е срам! – изхока ги тихо, но строго младата жена.
– Дуся, ангелче, душичко моя, повярвай ми, тя веднъж те нарече
проститутка пред мене! – избърза да каже червенокосата със смекчен и
подсладен от нежност глас.
– Дуся, ти най-умната и най-добрата в нашия дом – запротестира
гръмко мъжката жена, като взе метлата в лявата си ръка, за да се прекръсти, – кълна се в здравето на мъжа си, най-драгоценното нещо за мене на
света, че никога не съм те наричала проститутка. Да изсъхне езика ми, да
стана кьорава, на улицата като кучка да издъхна...
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– Стига, засрамете се! – кресна гневно Дуся, като тропна с крак.
– Престанете най-после с вашите кавги. Не искам да ви слушам вече.
Омръзна ми! Престанете или махайте се по дяволите!
– Дуся, Дусенка, пиленце!...
– Дуся, умнице!
– Стига! – каза повелително младата жена, – стига! Хайде, прибирайте се в стаите си или ще повикам портиера да ви изхвърли навън.
Бих забравил тази твърде обикновена за къщата свада, ако благодарение на нея не се запознах с мадмазел Дуся. Забелязала нашето присъствие, тя кимна приветливо на Ибрахим и каза, вече смегчила своя гняв:
– Срамно е да приемаме гости в нашия дом. Ну, какво, Ибрашка,
вашият приятел няма ли да се смее[?] с нас?
Бях тутакси представен на мадмазел Дуся и побързах веднага да
я убедя в своите добри чувства към къщата и нейните обитатели. Мирът бе въдворен като с магическа пръчка. Всички се прибраха в стаите
си и в настъпилата тишина се чуваха само псувните на портиера, който
прибираше боклука.Доволна от развръзката на свадата, мадмазел Дуся
ни покани на чай, и Ибрахим, все още в добро настроение от своя плъх,
прие поканата с радост. В стаята на Дуся беше тъмно – някаква разкъртена стена затуляше единствения прозорец. В тъмнината някой пошепна
болезнено и плахо:
– Дуся, кого водиш? Почакай малко!
– Ну, не бой се, Ниночка. Няма защо да се стесняваш: това са
Ибрашка и един негов приятел, тоже художник.

ИЛДИРИМ
Със своята слава на космополитично гнездо Цариград е привличал
винаги скитници и авантюристи от всички страни на света. Кръстопът на
раси и народности още от византийско време, в него намират убежище
много неспокойни хора, откъснати от родина и племе. Самото му местоположение и външен изглед сякаш викат за чужденеца, сочат едно вековно естествено предназначение за интернационалност и кръстосване на
различни светове – Изток и Запад, минало и настояще, Европа и Азия.
Националистическата и реформаторска политика на нова Турция не
можа да помрачи неговото обаяние на вековен космополитичен град. И
днес над него се носи лъхът на големите морски пътища, многобройните
му паметници и неуязвена природна красота привличат масово туристи
от всички страни на света. В Цариград чужденецът не чувства, че е в
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Турция. Или по-право, той е в Турция и същевременно вън от нея. Влизащите и излизащи параходи, непрекъснатият поток от пътници, пъстрото
местно население, самият външен изглед на града, носещ белези на толкова кръстосани влияния – всичко те кара да се чувстваш в някаква международна станция, винаги готов да тръгнеш нанякъде. На всяка стъпка
пред окото и душата на човека подкана за пътешествия – във времето и
в пространството... Тук хоризонтите на историята и на морето са винаги
пред неговите очи.
Живущите в Цариград чужденци не се задържат дълго време – те
постоянно отичат. Всеки се чувства като в хотел, с готов паспорт и готов
багаж за път. Това впечатление се усилва от самата разпокъсаност и обширност на града, която ти налага да прекараш голяма част от времето си
в параход или трамвай. Няма, може би, град с по-подходяща обстановка
за хора със скитнически темперамент: от големия мост между Пера и
Стамбул, възел на многобройни пътища, честите сигнали на параходите, които свързват различните части на града, пръснати по бреговете на
Златния рог, Мраморно море и Босфора откриват широка възможност за
утоляване на скитническата им жажда.
Тъкмо на този мост срещнах за първи път персиеца Илдирим, неуморим скитник, мечтател и авантюрист.
Той носеше на гърба си своя товар от илюстровани картички, които
продаваше на минувачите. Дребен, свит човек, чиято неизразителна физиономия му позволяваше да минава съвсем незабелязан между хората.
Трябваше да влезеш в разговор с него и да засегнеш най-съкровената
струна на душата му – неговата жажда за пътешествия, – за да го видиш
оживен и преобразен, изправен, с пламнали очи и с плаващи във въздуха
ръце, готов сякаш да хвръкне. Равнодушният би го взел за декламатор.
Но Илдирим не декламираше: той беше цял патос, колчем заговореше за
своите скитнически подвизи и мечти.
Запознахме се по един незначителен повод. Стоях облегнат върху
желязната ограда на параходите, с един български вестник в ръцете. Прочел случайно заглавието на моя вестник, минаващият край мене Илдирим ми се представи сам.
– Колко Вашият български език прилича на руския! – каза ми той
на отличен руски език. – Аз обичам всичко, което напомня Русия. Вие
сте българин, значи славянин, роднина на русите – приятно ми е да се
запозная с Вас!
Не трябваше много усилия от моя страна, за да узная много за Илдирим още при първата ни среща. Влечението му към скитничество го
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беше накарало да напусне още на 14-годишната си възраст своя роден
град в Азербейджан, за да прегърне великата съблазън на просторната
руска земя. Русия! Говорете му колкото искате за неговата родна страна
Персия, за ориенталския романтизъм, за персийските поети, миниатюри,
фаянси и килими, за прочутите рози на Исфахан и Шираз, за религиозните традиции и дълбокия мистицизъм на неговите прадеди – той ще ви
говори с охота само за едно: Русия. За нейните необятни степи и неизбродими пътища, за нейното пъстро население и чудни градове, за неспокойната душа на руския народ, в която неговата собствена душа на скитник
и авантюрист (отрекъл Бога, но все още просмукан с неудовлетворения
религиозен дух на своята страна) търсеше себе си. Широките граници
на Русия бяха тъй удобни за него, че ако нямаше нещо по-широко от нея
– цялата земя – не би я напуснал никога. Той я беше кръстосал надлъж
и на шир – от Урал до Украйна и от Ленинград до Черно море – без да я
изчерпи, без да се почувства нито веднъж пред затворени хоризонти. Но
един ден, увлечен в своята скитническа страст, той решава да превъзмогне магията на руския хоризонт и да надникне оттатък Русия. Така попада
в Цариград, взел в неговото въображение примамливия образ на врата
към широкия свят.
Но затворен вече две години в стария „Валиде хан“, средище от
векове на персийските колонисти в Цариград, където живееше в черна
оскъдица, той тъгуваше за голямата страна, която бе напуснал и чиито
пътища бе изходил с любов. Самият му живот в Русия бил друг – бурен,
пълен с най-различни приключения. Революцията не засегнала с нищо
неговата кариера на авантюрист. Напротив, тя му помогнала да разнообрази своя живот, да изпита много непознати чувства. При болшевиките
успял последователно да се въоръжи с открити листове като комедиант,
музикант и оратор, за да устройва с пропагандни цели по гари и кръстопътища всевъзможни зрелища за народа.
– Аз изучавах техните книжки и програми – каза ми той със смях,
– без да се интересувам много от тяхната политика, само за да скитам от
град в град и да вземам парите им, защото ми бяха нужни. Питайте ме
сега дали помня нещо от това, което съм декламирал толкова пъти под
червените знамена.
За своите дела Илдирим знаеше само едно оправдание: аз искам
да скитам. И като искаше да подчертае това и да разсее всяко недоразумение у своите слушатели, той удряше с ръка гърдите си и викаше, цял
румен от вълнение, с изопнати жили на шията и пламнали очи:
– Защото аз не мога да не скитам, разбирате ли? Ако ме заставят да
живея дълго на едно място, струва ми се, че ще полудея от тъга... Ще се
задуша, ей Богу, ще се задуша!
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И като издигаше своята жажда за пътешествия в единствен закон за
себе си, той не се смущаваше да разказва всичко, което бе направил и бе
готов да направи в името на този закон.
– В Ленинград се задържах най-много – каза ми той, – повече от
година. Поискаха да направят от мене кинооператор, дадоха ми стипендия и аз посещавах курс за кинооператори. Но един ден обрах парите на
своите другари и заминах – какво да се прави, не можах да стоя повече
там – трябваше да замина.
Нищо в неговата изповед не издаваше смущение и на моите недоумяващи погледи, той отвърна решително:
– Какво Ви удивлява тук, господине? Аз направих едно изложение
на моите обяснения и на всички оставих по един екземпляр – ето, толкова голям!, после офейках... Не, те бяха славни момчета, те ме разбраха и
не ме потърсиха.
Пред моето мълчание и снизходителна усмивка Илдирим намери за
нужно да отиде още по-далеко в своите признания:
– Същото направих в Киев, после в Харков, в Одеса. А и тук – понижи глас той, – преди няколко месеца... Но, дявол да го вземе, не успях,
а трябва на всяка цена да се излезе от тази проклета дупка...
Проклетата дупка беше старият и мрачен „Валиде хан“, в който
живееше Илдирим. Тежко каменно здание с плесенясали стени, извити
стълбища от едри каменни блокове, слабо осветени коридори, с тежки
колони и тъмни сводове, безредно разхвърлени малки стаи, подобни на
келии със своите замрежени с железни решетки прозорци, от които потайни входове водеха нагоре, в полуразрушени кули, или надолу, в черни
подземия, пълни с ненаситен вековен мрак. В този лабиринт, цял просмукан с мистерията на миналото, душата на младия персиец се беше
заплела и търсеше изход. Всичко му беше противно в него, но най-много
го дразнеше джамията, която се издигаше сред широкия вътрешен двор.
Когато тя се огласяше от мистичните вопли и стенания на неговите сънародници, той се затваряше в стаята си и пееше руски бунтовнически
песни.
Една дъждовна мартенска вечер аз намерих затворено кафенето на
„Валиде хан“, където се срещахме, и тогава го потърсих за първи път в
неговата квартира. Малко стеснен, че трябва да ме приеме в нея, той махна с ръка и ме поведе в тъмнината по някаква несигурна дъсчена стълба,
с изкривени, неравни и полуизгнили стъпала. Трябваше да ми подаде
ръка от най-горното стъпало, за да скоча веднага в неговата стая. Слава
Богу, че Илдирим живееше близо до земята, в някакъв навес. Негова-
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та квартира, както подобаваше на един търговец с картички и картини,
имаше вид на художествено ателие: тя бе цялата покрита с изгледи от
Цариград и портрет на филмови звезди. Цялата стена откъм двора бе
един прозорец, без никакви завеси, поради което в стаята на Илдирим
човек се чувстваше като във витрина. Много от стъклата бяха счупени и
запушени с книга.
-Каква хубава стая! – побързах да успокоя Илдирим, видимо стеснен от безредието, бедността и студения въздух в нея.
– Хубава за лятото, но Вие виждате, ние сме още в зимата, а не е
много весело зимно време тук...
И като видя, че аз все още стоя прав, с нерешителен вид и поглед,
бягащ по всички страни на стаята, той каза с огорчение:
– Работата е там, че Вие няма на какво да седнете...
– О, не се безпокойте! – извиках аз, като тръгнах решително към
разкривения креват, от който той побърза да отмести мръсното и дрипаво
одеяло.
Едва тогава спрях погледа си върху човека, който беше седнал по
турски на пода и допиваше своя чай. Поклонихме се за втори път по
ориенталския обичай. Непознатият ми предложи цигара с приветлива усмивка. Но тутакси приведе глава и остана неподвижен.
Не бях изненадан от неговото присъствие, защото Илдирим ме
беше вече предупредил, че при него живее старият Хамди бей, човек със
знатно произхождение, минал през големи изпитания в живота, променил много професии – чиновник, полицай, търговец, хотелиер, моряк,
какъв ли не щеш още, – за да попадне най-после в „дупката“, където
помагаше на Илдирим като художник. Той рисуваше с акварел ярки и
фантастични цариградски пейзажи, а Илдирим ги продаваше. Печалбите
деляха братски.
Хамди бей имаше легло от книга: разстлана на пода дебела хартия
му служеше за чаршаф, а от куп стари вестници си беше направил възглавница. За одеяло му служеше някаква разнищена черга, а под себе си
имаше постлана хубава бяла овча кожа – единственото му богатство и
главно оръжие за борба със студа.
Той беше възстар човек с благородна и деликатна външност. В бледото му и изтощено лице се четеше умора, а белитему нервни ръце, с
дълги тънки пръсти, издаваха неговото аристократично произхождение.
Но Илдирим побърза да отвлече моето внимание от тоя мълчалив човек,
с приведена към земята глава, и подхвана вечната си болка с привичната
си експанзивност:
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– Слушайте, аз реших вече: заминавам! Заминавам! Готов ли сте да
тръгнем заедно по света?
И преди още да получи моя отговор, той почна да ми поверява своя
нов план за пътешествия:
– Знаете ли: научих нов способ за пътуване... Казват, че ако човек
предприеме някое голямо пътешествие, пътувайки пешком от град в град
и от страна в страна, щял да бъде подкрепен от някакво всесветско туристическо сдружение, което подпомагало навсякъде пешеходците – ще
ви намерят подслон, ще ви дават и храна, а ако изпаднете много... и пари
за път. Какво, знаете ли нещо за това сдружение? Сигурно знаете. Но
няма защо да се пита: аз съм уверен, че има такова. Подобно сдружение
би трябвало да съществува, непременно би трябвало да съществува! Да,
да, драги мой – при толкова много интернационали, сигурно има и един
интернационал на пешеходците, на скитниците.
– Не знам нищо – казах аз, – но сигурно ще е така, както мислите.
– Какво ще чакаме тогава – извика той, като скочи възбуден, – да
вървим! Две години вече как гния тук, в тази проклета дупка... стига!
Ще плюя на всичко и ще замина. Готов съм да тръгна всеки ден, още
утре... Хайде, какво чакаме още – да вървим! В Гърция, в Египет, в Италия – навсякъде можем да отидем. Щом краката ни държат, от какво ще
се страхуваме? Аз съм страстен турист. Готов съм да обиколя пеш целия
свят. Ой, как съм скитал из Русия! И представете си – най-много обичах
да газя снеговете. Един южняк като мене! Веднъж малко остана да загина
в планините на Кавказ. Вие сте чели Пушкин, нали?
И Илдирим почна да декламира едно дълго стихотворение от Пушкин, в което се възпяваше красотата на руската зима. Това ми даде повод
да го отклоня за момент от неговата любима тема литературата, чието
присъствие в неговата стая издаваше една голяма пожълтяла книга, гиздаво нашарена с арабски и турски букви. Оказа се, че Илдирим четеше в
оригинал персийския поет Саади, с коментари на турски. Мъдрият автор
на „Гюлистан“ и „Бостан“ му помагаше да забрави своя плен в „дупката“
и студения въздух на своята стая.
Най-после, като видях, че Илдирим е вече вън от своята стихия,
аз се осмелих да насоча нашия разговор към неговия мълчалив другар,
имащ изглед на сляп и глух за света човек.
– Ние сме приятели – каза ми Илдирим на руски, – но не се разбираме и рядко говорим. Той не обича да говори, само мълчи и за нещо
мисли, мисли... По цели часове стои така на мястото си, без дума да каже.
За какво мисли – не зная!
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И той дигна рамене. Старият турчин стоеше като парализиран и
гледаше към пода. Усетил сякаш, че говорим за него, той дигна за момент
очи към нас и лека добродушна усмивка озари бледото му лице.
– Добър човек е – продължи Илдирим, – аз много го обичам, но не
се разбираме. Какво искате: той към нищо не се стреми и от нищо не се
интересува... Затворил се е в себе си като в гробница.
– А сам ли е останал в света? Няма ли близки?
– Има синове и внуци, има приятели, но всички са го изоставили...
И той самият не търси никого... Живее само за едно парче хляб, като бездомно куче. И него може да му вземат, пак няма да се разсърди... Все за
Бога говори, никога не се оплаква, за никого лошо не казва... Е-ех, славен
старик е той, но ние не се разбираме, не, никак не се разбираме!
И Илдирим махна с ръка, като че ли искаше да каже: как може да
се разбирам с този клюмнал човек – той е престанал да се интересува от
света, а аз мисля само за едно: да пътувам, да живея!
Върху лицето на Хамди бей имаше толкова много кротост, смирение и безметежна скръб, че не можах да се въздържа и казах на Илдирим:
– Вие, ориенталците, притъпявате острието на скръбта с вашия
вроден фатализъм и почти никога не се бунтувате.
– И аз ли? – възрази енергично той. – Гледайте ме добре: аз съм
чист ориенталец, а как зная да се бунтувам!
И неговите черни и неспокойни персийски очи светнаха. После
преведе моите думи на турчина. Тогава Хамди бей наруши своето мълчание и заговори с лек и приятен турски акцент:
– Господине, светът се върти, всичко се променя, но и всичко се
повтаря... Аз съм видял много и знам, че има още много да видя... Само
че аз не се вълнувам вече и чакам всичко да стане тъй, както трябва да
стане... За какво ще се вълнувам? Ето, аз стоя на своето мъничко място
и гледам как целият свят се върти около Бога... Бог е ос на света и когато
тази ос е в душата на човека, той няма желание да се движи – целият свят
се върти около него като облак, а той стои неподвижен на своето мъничко
място и към нищо не се стреми... Светът е измама, само Бог е истина!
С тънките си немощни ръце той завиваше бавно и спокойно своята
цигара.
– Ох, че е скучно да бъдеш Бог! – извика Илдирим. – Аз не искам
да бъда в оста на света, а по неговата периферия. Тя е тъй хубава! Не бих
могъл да живея в този свят, ако нямаше в него толкова непознати за мене
неща. А хубав, широк е светът, Хамди бей, и тъй интересно е да се живее
в него!
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Мъчно беше вече да се удържи избухналата стихия на Илдирим.
Той почна наново да говори с патос за своите бъдещи пътешествия, а
старецът наведе пак глава към пода и потъна в себе си.
Готвех се да изляза от „дупката“, когато Илдирим ме хвана за ръката, с проточена зад него по калдъръместия двор на „Валиде хан“ огромна
настръхнала сянка и попита просто, усмихнат и притихнал вече:
– А кажете ми, моля Ви се, каква цел ще бъде най-добре да поставя
на своите пътешествия – наслада, познание, пропаганда, какво?
– Да имате широко отворени за света очи – целта ще дойде от само
себе си – отговорих му аз. – А не е ли по-добре без всяка цел, Илдирим?
Нужно е само чувство към хубавото и да се изживява непринудено всеки
миг... по каприза на случаите...
– Значи и приключения? – смигна ми той. – А няма ли да кажат в
сдружението, че съм авантюрист?
– Приключения, наблюдения, впечатления – всичко това води към
познание и усъвършенстване – успокоих го аз.
Малкото кафене във „Валиде хан“, където обикновено се виждахме
с Илдирим, приличаше на тунел със своя нисък и одимен таван. Едно
малко прозорче гледаше към пустия двор. Илдирим се отнасяше с пренебрежение към младите персийци, които се събираха в кафенето. Но наймного предизвикваше неговата неприязън и ирония кафеджията – един
добродушен момък с големи черни очи, в които гореше мистичният пламък на Азия. Мълчалив и кротък като агне, той пазеше строго и упорито
в душата си религиозното наследство на миналото, завещано от деди и
прадеди. Една вяра без фанатизъм, но с дълбочина, което му позволяваше да слуша без вълнение волнодумството на Илдирим и други младежи
от кафенето, надъхани с идеите на нова Турция. Със смирение и меланхоличен унес отговаряше той на техните заядливи нападки. Две неща не
можеше да понася Илдирим в своя съотечественик: неговият страх от
Бога и неговото недоверие към света.
– Не че вярва в Бога, а още се страхува от него! – казваше ми той
със смях и презрение.
– Но как може да се страхува от Бога, когато и вярва в него? – попитах го аз.
– Защото не може да живее без него – отговори ми Илдирим. – Я,
имали в мене страх Божий – нито вярвам в Бога, нито имаме нужда от
него.
Младият кафеджия криеше страха си от Бога, но с особена охота
разкриваше друг голям страх в себе си: страхът от жената.
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– Жената е най-големият враг на мъжа – заявяваше често той, – мъжът трябва да се пази от нея.
– Аз пък се страхувам от жената – казваше гордо Илдирим, – защото знам какво искам от нея и как мога да го взема... Това е тъй просто!
– Жените са и у нас в Персия лошави – разправяше кафеджията, –
защото навсякъде жената е жена, но ако в Турция днес те са по-лошави
от другаде, то е защото им дадоха изведнъж много свобода. Ако мъжът
трябва да се страхува от Бога, от жената трябва да се страхува два пъти
повече, защото в нея е дяволът!
В кафенето дяволът идваше с перачката Фатма ханъм, единствената жена, която го посещаваше. Тя не носеше със себе си чаровете на
младостта и красотата, но в живите ѝ черни очи играеше топъл пламък,
който можеше още да възбужда кръвта на мъжете. Останала вдовица с
малко дете, тя не тръгва по пътя на леките жени, с които е пълен Стамбул,
а се залавя за чужда работа и става перачка. Ето, години вече как переше кирливото бельо на всички тези непрокопсани момчета във „Валиде хан“, разнасяйки под мрачните му сводове своите вопли срещу злата
съдба. Кафенето беше мястото, където Фатма ханъм даваше най-голяма
свобода на злия си език. Не че имаше кой да я разбира, но тук ѝ допадаше
най-много да се сърди. И никъде черните ѝ очи не блещяха тъй силно,
както в одимената атмосфера на това прихлупено кафене, където двадесетина младежи пушеха спокойно лулите си. А как обичаше да ги ругае
тя, като гледаше колко бельо ѝ дават за пране!
– Мръсници, мръсници! – вайкаше се Фатма ханъм, като натъпкваше с остървение бохчата си с кирливото бельо. – Гледайте, бе: риза... тфу,
на какво прилича!... Сякаш че в кюмюра се е пъхал с нея... Цял ден да я
вариш в сапун, не можеш я изпра!
И тя вдигаше с възмущение някоя риза, твърде много почерняла от
пот и кир, като в същото време стрелваше с остър поглед мъжа, който я
беше свлякъл от гърба си.
– Аллах! Че от таквиз мръсници хора става ли? – занареждаше тя
злоречиво. – Тръгнали да скитат немили-недраги по света. Няма ни жена,
ни дом за тях. И в Бога не вярват. Хайдути!
Никой не мислеше да се сърди и да възразява на Фатма ханъм, защото всички знаеха, че с каквото остървение ругаеше, с такова щеше да
мачка в коритото кирливите дрехи, докато изпере и последното петно.
Сърдеше се Фатма ханъм, гневеше се много, но гледаше добре своята
работа и когато донесеше в кафенето чистото бельо и го разгънеше на
някоя маса пред възторжените погледи на младежите, те я обсипваха с
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похвали. Но нито похвалите, нито бакшишът, който получаваше за своето старание, не смогваха да смекчат нейната строгост и злия ѝ език. Тя
клатеше недоверчиво глава и съскаше през зъби:
– Ах, вие, непрокопсаници, ах, вие, скитници въшливи! Ако ми дадете пак такива мръсни дрехи, няма да ви пера вече! Ръцете ме заболяха
вчера. Я ги вижте!
И тя протягаше двете си сухи жилави ръце със страшно набръчкана
кожа, готова сякаш да се свлече от тях.
– Скитници въшливи... – мърмореше тя, като продължаваше да клати глава, престорено сърдита, но готова всеки момент да даде воля на
злия си език.
Наглите ѝ очи сновяха предизвикателно из кафенето, караха кафеджията да привежда плахо глава над джезвето, търсеха да излеят върху
някого своя неспокоен пламък, Само един от младежите не извръщаше
глава пред този поглед, пълен с гняв и жажда: това беще Илдирим.
– Мъж трябва на Фатма ханъм – подмигваше ми той, – затуй се сърди на всички. Черни като кал ризи да пере, ама на свой мъж да ги пере!
Безразличието и грубите му закачки караха Фатма ханъм да се сърди още повече и да пере с двойно по-голямо остървение неговите кирливи дрехи. Когато вземаше чистото бельо от нейните ръце, под дъжд от
ругатни и вопли, той се задоволяваше да я утешава с някоя ориенталска
мъдрост за предназначението на жената.
– Не се сърди, Фатма ханъм, така е от Аллах наредено – каза ѝ той
веднъж, като погледна лукаво към кафеджията. – Мъжът е създаден да
работи и да се бори, а жената да стои вкъщи и да му пере кирливите ризи.
– Мълчи, безвернико! Мълчи! Не споменавай името на Аллах! Я
виж по-добре ти какъв мъж си: скитник, лентяй, човек без дом, без вяра...
И такъв седнал на други ум да дава! Ако всички мъже на света бяха като
тебе, кучи сине, всичко би се затрило на земята... камък не би останало...
Аллах, Аллах! И аз съм седнала на такъв уличник дрехите му да пера!
Но острите думи на Фатма ханъм сякаш не достигаха до Илдирим.
Той стоеше пред нея усмихнат, неуязвим в своето самочувствие на скитник авантюрист, и гледаше на нея някак от твърде високо. Свадливите
им отношения не пречеха да се шушука в кафенето за любовни връзки
помежду им. Понякога само за удоволствието да се нарече Фатма ханъм
развратница, а Илдирим – разбойник. Но интригите не отиваха по-далеко
от това, защото Илдирим умееше да владее тези смирени персийци със
своята самоувереност, а Фатма ханъм пазеше непокътнат над тях своя
авторитет на злоречива, но сръчна и честна перачка.
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Та коя жена би могла да обвърже Илдирим, когато беше тъй страстно влюбен в цялата земя?
В опушената атмосфера на тъмното прихлупено кафене ние често
разговаряхме за пътешествия и непознати страни. Илдирим говореше с
толкова голямо увлечение, че всички замлъкваха, за да го слушат, макар
и да не разбираха руски език. Дори Фатма ханъм преставаше да мърмори
сърдито и гледаше унесено пламналите очи на Илдирим. Със своя гръмовит глас той сякаш искаше да оправдае името си, което на персийски
значи светкавица.
Една вечер, когато смиреният Хамди бей беше дошъл да ми позира
в кафенето, Илдирим, гледайки неговото неспокойно държане, каза:
– От какво се стеснявате, Хамди бей?
– Човек е пред художника като пред съдия, Илдирим – отвърна кротко Хамди бей, – или ще трябва да се открие, или ще гледа да се ухитри,
да избяга, за да се укрие от неговия поглед. Но добрият художник е като
добрия съдия – той ще съумее винаги да проникне в душата на човека.
Наистина, многострадалното лице на Хамди бей беше като отворена книга – нужно беше само да виждаш добре, за да четеш в него. Колко
много беше изписал животът върху това лице!
И докато аз нахвърлях върху къс бяла хартия неговите тънки и изразителни черти, Илдирим стоеше до мене и ми шепнеше на ухото някои
твърде интимни свои мисли:
– Ще Ви призная, че понякога ми се иска да изпитам всичко в живота: и хубаво, и лошаво... Какво, че и злото е интересно, ех, колко е
интересно! Ама трябва да го преживееш, не само да минеш край него...
Струва ми се, че ако човек не види света и през най-тясното прозорче,
ще остане някак незавършен. Аз съм човек, аз искам всичко да разбера, всичко... Как ще наречете Вие това, господин художнико? Жажда за
познание? Или... е-ех, мога да го кажа! Нали Хамди бей казва, че човек
носи Бога в себе си, че всичко от него излиза, всичко, всичко... Какво
чудно тогава, че човек може да пожелае всичко да изпита? Аз бях десет
години пиянец, крадец и скитник в Русия. Но всъщност, знаете ме – аз
не съм нито подлец, нито крадец, нито скитник. От любопитство опитах
това, нищо друго. Страшно съм любопитен към живота! Как ще мога
да се нарека човек, ако не зная какво нещо е омраза и... престъпление.
Знаете ли...
Тук Илдирим се приведе съвсем близко до мене и каза едва чуто, с
особен акцент в гласа:
– Знаете ли, понякога ми се иска да убия, само за да узная какво
изпитва човек след като извърши престъпление...
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Потънал в себе си, Хамди бей позираше вече съвсем спокойно, с
вторачен в миналото поглед. Но моливът стоеше неподвижен в ръката
ми. Аз слушах Илдирим, като се мъчех да се усмихвам. В кафенето се
чуваше само нечие гръмко смъркане на наргиле.
– Дявол да го вземе, дълбоко нещо изглежда да е това... Страшно
дълбоко... Убийство... И после: съвест, страх, мъка... Какъв тъмен свят!
Особен, непонятен... Но не е лесно да го направите, не, никак не е лесно... А тъй просто ти се струва! Убиец, аз... Илдирим?
– Искам да го направя, но страшно ме е яд, че не мога... не мога да
го направя естествено! – добави той, като подчерта последната дума с
тона на гласа си.
Аз сам се питах вече дали действително Илдирим би могъл да направи това естествено. Въпреки всички преживелици, с които се хвалеше, и тези, към които се стремеше тъй страстно, той правеше впечатление на дилетант в живота. Съзнанието за това като че ли го правеше още
по-неспокоен и враждебен към всяко нормално съществуване.
Ние се срещнахме в Цариград, граница между Европа и Азия, с две
противоположни цели: той мечтаеше за Запад, а аз – за Изток. Обърнал
решително гръб на своята родна страна Персия, той искаше да отиде в
Европа, да види големите модерни градове, задръстения с фабрични комини хоризонт, чудесата на техниката и динамиката на наводнените с
електричество улици. Един нов и непознат свят го викаше там.
Но случаят наложи на Илдирим да замине не на Запад, а на Изток
– към Багдад. Три неща му бяха нужни, за да тръгне на път: един музикален инструмент – вид роял, пригоден за подвижно употребление, един
пътнически албум, в който мислеше да събира подписи и впечатления
на видни хора, и един фотографски апарат, с който щеше да увековечава
своите скитнически подвизи. Важното беше да се добере до някое пристанище на Персийския залив и оттам да се прехвърли в някой английски
параход: много желаното околосветско пътуване щеше да дойде след туй
от само себе си. Няколко дни прекара в голяма тревога. Тичаше от сутрин
до вечер, мъкнеше някъде пакет след пакет от илюстровани картички.
Вечер се прибираше с друг товар и стоеше в кафенето някак гузно, мълчалив и замислен. Най-после една вечер се върна сияещ. Дръпна ме настрана, в един тъмен кът на кафенето, и разгъна пред мене един пакет.
– Ето, албумът – каза ми той. – Тук ще се подписват все големи
хора. Какво ще кажете, не ще бъде лошо да се подпише най-напред в него
Кемал паша? Анкара е на пътя ми...
Няколко дни по-късно ме повика в стаята си. Този път Хамди бей
не беше там.
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– Вижте! – каза той тържестващ.
До една от стените бе прислонен вехт ръчен роял. Той го отвори: в
дрезгавата вечерна светлина светнаха белите клавиши. Ръката му мина
леко по тях. Стаята се изпълни с тих носталгичен звук.
– Не ме е страх вече – с него отивам навсякъде! – каза Илдирим.
– Свирите ли добре? – попитах аз.
– Толкова, колкото е нужно за една благородна просия – отвърна
той. – При това аз знам наизуст много стихове от Корана. Това стига за
правоверните. Вижте, прилича ли ми?
И той препаса на кръст рояла, снабден с кожени презрамки. Ръцете
му заиграха, отначало леко, после по-буйно. И от устата му се заниза напевна и плачлива арабска реч.
– Но какво правя аз! – извика след малко Илдирим, като прекъсна
внезапно музиката. – Никой не трябва да знае, че съм си купил роял. Аз
ще почна да свиря с него, когато изляза от Цариград. Е-ех, веднъж да се
видя на път!...
-Трябва ми само още едно нещо: фотографски апарат – каза ми той
в кафенето, където седнахме сами пред една маса. – Взема ли и него,
тръгвам. Нито ден не стоя повече. Веднага тръгвам, веднага!
– Само че парите не ми достигат – повери ми той тихо, като се наведе към мене. – Продадох всички картички, които взех срещу комисионна
от книжарите. Знаете ли, ще замина без да им се обадя. Кой знае, може
да им изпратя по-хубави от Европа и Америка. И на Хамди бей продадох
всичките картини... Той няма нужда от много пари, пък и ново ще нарисува. А аз трябва да замина, не може да не замина. Ще замина, ей Богу,
ще замина! – удари той с юмрук върху масата.
В кафенето влезе Фатма ханъм, сърдита като винаги. Но този път
Илдирим не я посрещна с насмешка, а махна дружелюбно с ръка към нея.
– И фотографски апарат ще взема, още утре ще взема! – смигна
ми той, като се отправи към перачката, кочто бе впила в него пламтящ
поглед.
– Всичко е готово – каза ми той след няколко дни, когато го видях
за последен път пред вратата на „Валиде хан“. Той стоеше бос на прага,
като държеше в едната си ръка своите скъсани обуща, които носеше на
обущаря, за да ги стегне за предстоящия дълъг път. Лицето му грееше
от радост. Изглеждаше окрилен, готов всеки момент да хвръкне от това
тъмно гнездо, в което бе прекарал цели две години в мечти и лишения.
– Прощавайте, прощавайте и дано се срещнем пак някъде в света!
– извика ми той, като се сбогувахме, размахвайки над главата си своите
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обуща. – Обадете ми се в Багдад: Илдирим, post restant. Да, Илдирим,
само Илдирим – това стига!
ПРИЛОЖЕНИЕ (илюстрации и картини от Петър Дачев)

Кафенето на бездомниците,
илюстрация в „Непознатият Цариград“, с. 7.
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Изглед от хълма на Пиер Лоти, акварел.

Продавач на плодове.
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„Абанос сокак“: „мадамите“ – строги, важни и горди, претоварени с коприна
и дантели.“

Ханище в Стамбул.
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Турско кафене.

„Абанос сокак“: „Обикновено улицата имаше спокоен изглед и аз преминавах
през нея, несмущаван от никого.“
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АВТОРЪТ ПОЧИНА (?) СКОРОПОСТИЖНО ОТ
ИНФЛУЕНЦА
Юрий Проданов

THE AUTHOR SUDDENLY DIED (?) OF INFLUENZA
Yuriy Prodanov
Abstract: The text develops an analytical analogy between the global influenza
pandemic (influenza) and the „information pandemic“ of influencers generating the
dominant media content. It examines the extent to which this controversial authority in the
modern media environment predetermines the „death of the author“ of compositionally
and semantically complex texts.
Keywords: the „death of the author“, social organism, viruses, viral information,
social networks, influencer, flu, influenza
Но историята на масмедиите ни учи, че развитието
им не търпи прогнози.
Умберто Еко

Поставянето за начало на това научно изследване1 на мото, с което би могло да се оперира и като вътрешен цитат, става все по-разпространена практика, въпреки че подобен композиционен подход е характерен повече за публицистични или литературни текстове. По този начин
разсъжденията, последващи мотото, биха могли да бъдат поставени под
рецептивистката предопределеност на кратка (но решителна в смисъла
си) теза, както изказаната от Умберто Еко в началото на второто хилядоПоказателно, че в научните интереси на автора това е вторият текст с
определена фунерална насоченост, след като преди десетилетие бе публикуван
текста „In memoriam canonis“ (Проданов, Ю. В: Представи за българския литературен канон. II, 2010, Фабер), където се обявяваше „смъртта“ на литературния
канон. След десет години в мартиролога може да се добави и „смъртта“ на
автора.
1
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летие: „Но историята на масмедиите ни учи, че развитието им не търпи
прогнози.“ (Eco 2020: 141). Прогнозите (по принцип) и научните прогнози (в частност) се очертават на базата на систематизирана фактология, очертаване на видими тенденции и оформянето на бъдеща картина
от факти. Вероятно прогностичният скептицизъм на Умберто Еко е бил
продиктуван не само от познаването на провалени прогнози от миналото. Самият той лансира подобна прогноза (девет години след собствения
си извод за риска от прогнози), когато убедено твърди: „Дори за миг да
бяхме повярвали, че живеем в цивилизацията на образите, компютърът
ни запрати в галактиката на Гутенберг, така че отново сме принудени да
четем.“ (Eco, Carier 2011: 30). Явно по това време той е силно завладян
от тази идея, защото ще ѝ придаде по-радикален израз: „Междувременно
интернет наложи комуникация изключително в писмен вид, ликвидирайки Цивилизацията на образите (к.м. – Ю.П.) (Еко 2020: 15). Тези уверени разсъждения определено са породени от нарушената доминация на
телевизионния образ през първото десетилетие на XXI столетие, когато
все по-голяма част от медийните аудитории са изкушени от нарастващия
и достъпен обем от информация в мрежата и хипертекстовото „мрежово“ четене. Това, което Еко няма как да предположи точно в този момент
(интервюто, водено от Жан Филип дьо Тонак е от 2008 г., а оттогава е и
авторската колонка „Бустина ди Минерва“ във в. „Еспресо“ за втория цитат) е темповете, с които ще се развие създаденият на 14.02.2005 г. сайт
за видео разпространение ю тюб (YouTube)2. Нещо повече, по времето на
този разговор все още не са се появили Инстаграм (Instagram – 2010 г.),
Снапчат (Snapchat – 2011 г.) и Тик Ток (Tik Tok - 2016 г.)3 – сайтове (социални мрежи), които отново ще запратят аудиториите в цивилизацията на
образите, прибързано обявена от бележития семиотик за „ликвидирана“.
Както става ясно от изложеното дотук, фактологията на динамичното случване в областта на медиите, комуникационните технологии и
информационния оборот не предполага спокоен дескриптивен подход
Според рeнкинга, предлаган от Alexa Internet Inc. (дъщерна компания на
Amazon.com, предоставяща комерсиални данни по интернет трафика) за 2020
година, YouTube е на второ място по посещаемост след вездесъщия Google, разбира се.
3 Възрастовите характеристики на аудиториите на посочените сайтове
(социални мрежи) отчетливо очертават поколение, намиращо се все още в
полето на стандартизираната образователна система (начално и средно училище,
колеж, университет). Сигурно това и обяснява източника на „подвеждане“ в
изводите на Еко – самият той принадлежи към поколенията на „четящите хора“,
които ще предпочитат този комуникационен канал (накратко казано) по навик.
2
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към анализа и коментара на който и да е проблем от тази област. Просто,
поради ситуацията, че известните величини от едната страна на задачата
се променят в неизвестна посока при процеса на нейното решаване.
Всичко това води до там, че анализационното внимание се насочва
не към същността на промените (факти), а встрани от тях: „Вместо да измерваме промяната от едно състояние към друго, ние измерваме скоростта на промяната и скоростта, с която скоростта се променя и т.н.“ и още:
„Промяната не е нещо, което се случва на определен период от време, а
нещо което се случва непрекъснато. Промяната се ускорява до степен,
при която ще стане почти постоянна. (к.м. – Ю.П.)“ (Rushkof 2018: 109110). Ето същността на анализационния проблем – не може да се описва
и анализира система в постоянна метаморфоза.
Всичко това ще доведе до появата на „течната“ метафора в осмислянето на социума4, който пък вече е тотално доминиран от медиите на
дигиталния свят. Течността, поради своя а-морфен характер е опростен
образ на мета-морфозата – постоянната промяна.5 Съвременната медийна
среда, доминирана от социалните мрежи, ще бъде определяна като: „…
аморфна комуникационна структура се превърна в основния механизъм
за създаване и оформяне на организации, политики и иновации в ерата на
дигиталната икономика.“ (Luket 2017: 14). Дъглас Рушкоф ще говори за
„мутиращи медии“ (Rushkof 2003: 14) още през 1999 г., когато се появява
изследването „Coercion. Why we listen to what “they” say” (преведена на
български през 2003 г. като „Теория и практика на манипулацията“).6
По заглавието на есето „Течното общество“ на Умберто Еко, където се
казва: „…минира основите на модерността, направи я крехка и уязвима и оттук
се стигна до ситуация, в която при липса на опорни точки всичко се размива и
един вид „втечнява“. (Eco 2020: 7-10)
5 Образът на водата като метафора на промяната е дълбоко залегнал в
културната памет на човечеството покрай христоматийната популярност на
сентенцията на Хераклит „Всичко тече, всичко се променя“ и философските
обяснения на водата в „Дао де дзин“ на Лао-Дзъ.
6 Като проява на „течната“ метафора в медиите може да се разглежда
проблемът „Fluid trademarks“. Става дума за съзнателна промяна (морф) на иконичната запазена марка или слоган с цел създаването на ново послание на базата на утвърдения в представите на аудиторията знак. Краткото определение
е: “As the name suggests, fluid trademarks are marks that change over time“. Тази
тенденция особено силно се прояви във времето на пандемията 2020 г. Найпоследователни в експлоатирането на „fluid trademark“ са от Google, които (почти всекидневно) променят запазения знак (разноцветните букви на сайта си)
във връзка с конкретна дата, личност, събитие. Вж. повече: https://www.lw.com/
thoughtLeadership/fluid-trademarks-all-fun-or-some-risk
(последно
посетен
15.11.2020)
4
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Но кое е онова, което е в постоянна промяна? Живият организъм,
разбира се. Отъждествяването на новите медии, базирани в мрежата като
резултат от глобалната дигитализация, с автономен биологичен организъм в процес на постоянна трансформация започва да се налага не само
като анализационна метафора. Според Дъглас Рушкоф: „Самият обем,
постоянство и сложност на комуникациите вече са непосилни за съзнателно управление. Те трябва да бъдат възприемани като израз на една
жива култура, чиито растеж и изобилие са неразривно свързани с нашата лична култура.“ (Rushkof 2018: 260-261). В увода към многозначителното си като заглавие изследване „Социалният организъм“ Оливър Лъкет
тезисно твърди: „Моята теория показва как биологията, технологията и
културата буквално еволюират заедно. (…) Благодарение на биологичната перспектива можем също да разберем, че структурата и действието
на тази нова система се определят от същите закони като в природата, от
биологичните и екологични корени, от които всички произлизаме. Или
казано по-просто социалните мрежи работят като жив организъм на
всички нива.“ (Luket 2017: 17)
Основната теза на това провокативно като концепция изследване е
свързана с идеята, че в своето развитие новите медии (социалните мрежи) имат седемте основни характеристики на живата материя – клетъчна структура, метаболизъм, растеж и сложност, хомеостаза, отговори на
стимули, репродукция, адаптация или еволюция).
Оттук логично следва, че всепобеждаващата трансформация на живата материя (по принцип) и на новите медии (по аналогия) не се предопределя от централизиран институционален контрол (нещо като интелигентен дизайн), а единствено от действието на изброените по-горе седем
основни характеристики. Разбира се, проявени в специфични в тази аналогия (между живата материя и медиите) медийни явления: „…платформите в основата на тази разширяваща се индустрия започват да следват
модели, наблюдавани в естествения биологичен свят. (…) в природата не
съществува централен авторитет, който да заповядва на колония термити
да работят заедно.“ (Luket 2017: 57)
Една от основните характеристики на информацията в дигиталните медии е нейното невъзможно за контролиране разпространение. Първоначално тази проява на неочакван и огромен интерес към периферна
в появата си информация (новина) ще бъде наречена „слашдот ефект“7.
Описание на същността на „слашдот“ ефекта може да се открие на
https://web.archive.org/web/20081202171653/http://ssadler.phy.bnl.gov/adler/SDE/
SlashDotEffect.html (последно посетен на 15.11.2020) Самото наименование на
7
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Той представлява генериране на огромен трафик към (често) малък и непопулярен сайт, след като новина от този сайт се е появила в лентата с
новини на голяма глобална медия. В резултат на „слашдот ефект“ почти
винаги сайтът блокира, поради невъзможността технологично да обслужи трафика.
Но ако при тази първоначална проява на информационна неконтролируемост става дума за движение на информацията между конвенционални8 в същността си дигитални медии, то в ситуация, при която
социалните мрежи оказват все по-решително въздействие върху формирането на медийното съдържание при мейнстрийм медиите, ситуацията
напълно се променя. В първия случай става дума за липса на контрол по
отношения на появата и използването на самата информация. При социалните мрежи става дума за липса на контрол по отношение както и на
появата, така и на посоките на разпространение на информацията. Тя
е всепроникваща, неподлежаща на контрол не само в движението си, но
и в по-нататъшната си промяна (допълва се с нови факти, става история
с продължение), започва да циркулира между всички възможни медии, с
други думи придобива поведението на жив организъм, излязъл от контрола на своя създател и заживял свой собствен живот в глобалния свят
на информационното общество.
Това разпространение на информацията се определя като „вирусно“ (viral information), а терминът устойчиво се е настанил в оперативните изследвания, свързани с новите медии и социалните мрежи. Важното,
обаче е, какъв точно тип информация подлежи на подобно разпространение. Една от основните характеристики на новата медийна среда е така
наречена „битка за вниманието“ на потребителя. Предпоставките за нея
са много – на първо място необозримия брой лесно достъпни източници
на информация. При положение, че в този случай се задейства онзи условен рефлекс на аудиторията, който насочва трудно задържащото се внимание към маловажното: „Когато достъпът до информация е лесен, обикновено предпочитаме краткото, сладкото и миниатюрното“ (Car 2012:
113)9 Точно нарастващата доминация на подобен тип информация води
ефекта е свързано с популярния технологичен блог Slashdot.com, където за пръв
път се проявява. Най-драматичната проява на този ефект в историята на дигиталните медии е свързана със сайта drudgereport.com, откъдето към медиите
тръгва първоначалната информация по скандала „Люински“ с президента на
САЩ Бил Клинтън.
8 Понятието „конвенционален“ се употребява в смисъл на това, че
организацията на медийното съдържание се приближава до модела на
мейнстрийм медия.
9 Не може да се твърди, че това е феномен на съвременното постмодерно
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до няколко важни характеристики на потреблението и в новата медийна
среда. На първо място намаляването на обема на текста. Изключителното
влияние на социалната мрежа Tуитър (Twitter) със задължителното ограничение от 280 знака (при първоначални 140) показва, че това е тенденция еднакво приемлива и за авторите и за потребителите на текстово съдържание.10 Намаляването пък на текстовото съдържание и формирането
на нови навици и конвенции за четене водят и до нови потребителски
навици по отношение на информацията.11 Изместването на вниманието
към визуалните и аудиовизуалните образи става все по-отчетливо, което
не свидетелства за интелектуална среда и рационално начало в осмислянето на информацията.12 Повсеместно изказваната тревога от намаляващото влияние на жанрово определения класически литературен текст
върху новите поколения има своите практически показатели: „Доклад от
2007 година на Министерството на образованието в САЩ показва, че
при дванадесетокласниците резултатите от различни видове четене – за
изпълнение на поставена задача, за събиране на информация и с литературна цел – в периода 1992 – 2005 г. стават все по-лоши. Способността

информационно общество. Тази особеност на човешкото внимание и интереси
към определен тип информация отбелязва още Оскар Уайлд в едно от найпроникновените си есета „Душата на човек при социализма“ (The Soul of Man
Under Socialism, 1891), където не само можем да видим представени тезисно
идеите „Да имаш или да бъдеш“ и „Бягство от свободата“, които по късно Ерих
Фром ще оформи в автономни концепции. Там се прогнозира роботизацията,
а по отношение на въпроса за маловажната информация четем: „Истина е, че
хората изпитват ненаситно любопитство да знаят всичко, което не си заслужава
да се знае.“ (Wilde 2009: 190)
10 Иронично показателно е знаковото „чуруликане“, присъстващо не само
в името на мрежата, но и като звуков сигнал, известяващ за получаването на
текстово съобщение. В метафориката на културната памет чуруликащата пойна
птица, подскачаща от клон на клон, винаги е била символ на лекомислието,
а в разговорната практика за човек, който не е с всичкия си ум се употребява
определението, че: „Той е малко „чик-чирик!“.
11 Как в различните епохи конвенцията на четене е коренно различна
и неразбираема за следващите поколения, разделени от времето, блестящо
обяснява Алберто Мангел в своята неповторима „История на четенето“ (Mangel
2004). Последният абзац в тази книга започва с изречението: „Историята на
четенето“ за щастие няма край.“…
12 Убедителен аргумент в подкрепа на тезата, че визуалната информация
действа на емоционално равнище е, че най-успешните и резултатни дарителски
кампании се осъществяват (дори за часове) след излъчването на телевизионни
репортажи.
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за четене на литература намалява най-силно (к.м. – Ю.П.).“13 Естествено съчетанието на факторите разсеяност и трудно задържане на вниманието довежда до намаляващата способност за четене на дълги текстове
и предпочитания към визуалната информация. Само по себе си това по
странен начин ни връща във времето преди масовото образование, когато
иконата и църковните стенописи (като иконични образи) са показвали и
по този начин разказвали истории.14 Ситуация, която дава основание за
определянето на картинните образи като „литература за неграмотни“.
Крайна фаза в тази тенденция към визуална експресивност на информацията в новите медии е така нареченият мем. Терминът, създаден
и употребен за първи път от Ричард Докинс в книгата му „Себичният
ген“, е необичайна контаминация между гръцкото (философско, изкуствоведско и т.н) „мимима или мимезис“ (μίμημα, μίμησις – имитирам, подражавам) и биологичното „ген“. Обясняващ еволюционното естество на
разпространението на идеи и културни явления и „прескачането“ им от
мозък в мозък, мемът или меметиката са начин за анализиране на процеси, на пръв поглед свързани с комуникацията и информацията в сравнителен аспект с процеси в биологията и еволюцията на живите организми.
Ричард Докинс определя накратко мема като „единица на културен обмен“. В сравнителен план: „…гените са основните автономни репликатори, чиито взаимодействия движат напред еволюцията на биологичния
живот, то мемите са самовъзпроизвеждащи се структури, определящи
еволюцията на човешката култура“ (Luket 2017: 107)
В тази потърсена и намерена близост между гена (като носител на
биологична информация) и мема (като носител на културна информация)
неминуемо ще стане дума за начините за разпространение на тази информация. Естествено, преносът на генетичната информация става през
самовъзпроизвеждането на живите организми през процесите на размножаване. При мемите ситуацията е и различна, но също е обяснена чрез
аналогии с живите организми. Но с кои? Несъмнено устойчивата употреба на термина „вайръл“ (вирусно) при разпространението на информаПри скоростта на процесите в дигиталната информационна среда можем
само да си представим колко много тази способност за четене на литературни
текстове е намаляла днес – 15 години по-късно.
14 Връх в това отношение е Катедралата в Монреале (Сицилия), построена
(1174-1185 г.), в която цялото вътрешно пространство от общо 6 340 кв.м.
представлява стенописи, в които на принципа на комикс са „разказани“ основни
библейски сцени от Стария и Новия завет. Вж.: https://bg.tripnholidays.com/2227monreale-cathedral-i-si-monct-bg (посетена на 15.11.2020)
13
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цията дава отговор на въпроса. В теорията си за разпространението на
идеите (информацията) като вируси Лъкет твърди: „силата на популярна
(заразна) идея – (к.м. – Ю.П.) може да бъде сведена до основното мемично ядро.“ (Luket 2017: 107).
Разпространението на информацията, разбирано като епидемично
и заразно, по начина, по който се разпространяват вирусите, изключва
негативните конотации, свързани с болестното състояние, определяно с
понятия като „зараза“, „вирус“ и „епидемия“. То (разпространението) се
основава единствено на подобието – както вирусът се разпространява неконтролируемо, без предварителен план и без подготовка, в неочаквани
посоки, достигайки до неочаквани „крайни потребители“, преодолявайки съзнателни ограничения и опити за изолация, така и информацията се
движи по същия начин. В оценъчен аспект, при описването и анализа на
процеса, липсва идеята за болестно състояние на обществения организъм – сякаш информацията е неутрален в същността си вирус, който се
разпространява, но не причинява поражения в тялото на социума. Нещо
повече, в концептуалната си теория за социалните медии, разбирани като
жив, социален организъм, личи непоколебим оптимизъм: „Изглежда обществата, чиито комуникационни практики в най-голяма степен имитират природата, се развиват най-добре (…) не трябва да се страхуваме от
социалните мрежи като носители на хаос, разбирайки ги като Социален
организъм, имаме уникална възможност да създадем по отворен, проспериращ и устойчив свят“ (Luket 2017: 279).
Осмислянето на вирусите като решаващ фактор в развитието на човешката култура и човешките общества логично е сред приоритетите на
обществените комуникации и информационните науки като важна сфера
от хуманитарното познание. Повод за това даде 2020 година и знаменателната дистанция от сто години между аналогични в същността си
събития.
Преди точно сто години през 1920 година Испанската болест или
Инфлуенцата бавно си отива, но това напълно ще се случи някъде в нейния календарен край. До този момент тя е отнесла със себе си в отвъдното по несигурни данни около 50 милиона. Европа е ударена най-тежко.
През същата тази 1920 година някои хора вече четат първия том на „Залезът на Запада“ от немския философ и историк Освалд Шпенглер. Той
е излязъл от печат преди две години, а след точно две години ще излезе
вторият. Става дума за исторически труд с фундаментално влияние върху
световната хуманитаристика.
Точно там Шпенглер убедено ще напише, че: „в човешката история няма смисъл“. Този извод той прави в края на пасаж, представящ
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трагичния край на Империята на ацтеките. По негова оценка в момента
на своята гибел тази империя е в своето пълно великолепие, съвършено
административно устройство, законодателство, големи градове, с каквито Западът по това време не може да се похвали. И това, добавя той е
„опустошено от една шепа бандити, няколко разнебитени оръдия и няколкостотин кремъклийки“. (Shpengler 2015)
Да, пушките и стоманата предопределят тази гибел, но бидейки съвременник на инфлуенцата, Шпенглер странно не отчита ролята на невидимото оръжие, прекършило една велика цивилизация „като слънчоглед
от случаен минувач“, пак по неговите думи.
Този невидим фактор по-късно ще стане съставна част от заглавието на друг важен труд и историческата концепция на Джаред Даймънд.15
В тях и в осмислянето на „възловите събития в човешката история за
последните 13 хилядолетия“ се появява факторът „вируси“. Заглавието e
„Пушки, вируси и стомана“: трябва да уточня, че в оригиналното заглавие Даймънд употребява думата „germs“, означаваща “микроби” и това
сякаш казва всичко.
Както и да е, нито е новина, нито е оригинално припомнянето, че
вирусите са били, са, и (май) ще бъдат ключов фактор в историческия
ход на времето, съдбата на обществата и своеобразни пътни знаци, предупреждаващи за остри завои по пътя напред. И оръжие в ръцете на съдбата.
Точно в подобна ситуация изкушава аналогията при изследване
на процеси, протичащи едновременно в полетата на физиологията (човешкото тяло, човешкото здраве, болестните състояния) и културата (обществени комуникации, медии), при опериране с термини от един порядък – „viral“ „influencer“16. Още повече, че именно човешкият мозък
е свързващото звено между двете научни полета, тъй като той е ключов
елемент и на човешката физиология и на човешката култура.
Вече стана дума, че в съвременната ситуация на медийното поле с
все по-решаващото присъствие на социалните мрежи като източник на
15

Българското издание e: Джаред Даймънд. „Пушки, вируси, стомана“., 2006. „Изток-Запад“. (Guns, Germs and Steel 1998), И отново внимание предизвиква фактът, че
Даймънд е еволюционен биолог, а научните му възгледи съчетават антропология, биология, лингвистика, генетика и история.

Вярно е, че английското понятие за грип е „influenza“, но е факт, че двете
понятия са от едно семантично гнездо, тъй като те свързват културната представа
за връзката на болестното състояние (инфлуенца) с влиянието (инфлуенс) на
звездите върху човешкото тяло и човешката съдба.
16
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информация – и към мейнстрийм медиите и към отделния потребител
(на социалната мрежа), при преминаването на информацията на напълно
случаен принцип от една към друга медия или отделен потребител, владее принцип на неуправляема, хаотична информираност. Именно това е
предпоставка за ерозията на персоналния авторитет във всяко едно измерение на понятието: „Медиите са царство на хаоса. Подобно на океан или
метеорологична система, в него няма уважение към никоя власт. Онези,
които се опитват да наложат авторитетите си, стават за посмешище (к.м. – Ю.П.)…“ (Rushkof 2003: 209)
Семантичната близост на понятията „автор“ и „авторитет“ се изразяват и в латентната позиция на субординация между двете – авторитетът винаги е следствие на някакъв тип авторство. Първоначалното
съзидателно действие по създаването на материален обект, раждането
на идея и привличането на последователи на идеята, писането на текст
се трансформира в обективен краен резултат. Именно пък публичната
оценка на този обективен резултат предполага и формирането на обществено признания авторитет. След констатацията, че дигиталната медийна среда (Интернет) не признава авторитети и ерозира авторитети,
изводът е, че под съмнение се поставя самото авторство, умението да
създаваш, да реализираш и материализираш креативността си.
След като вече стана дума за нарастващото значение на кратките,
забавни17 текстове от всякакъв характер, за отказа от четене на литературни текстове, адиовизуални наративи (кино) и т.н., то напълно друг
тип „авторство“ започва да доминира в социалните мрежи и дигиталните медии. Настъпва времето на инфлуенсърите18 – флуидни авторитети,
привличащи вниманието на огромни (милионни понякога) аудитории.
Показателно е, че понятието „забава“ или „забавление“ е свързано
с представата за забавяне на скоростта (в случая на живота). Забавлението е
привличане на внимание към самото забавление и откъсване от всекидневните
рутинни занимания. При положение, че дигиталната среда е под знака на
„разсейването“ и постоянното отклоняване на вниманието в различни посоки,
то става ясно защо нараства значението и броя на текстове (от всякакъв тип –
иконични, видео, за четене) със забавен характер. Изключително показателно
по отношение на амбивалентността на понятието „забава“ е заглавието на
стихотворението на Г.С. Раковски „Забава в Кубейска карантина“. Текстът
е писан по време на принудителния престой на българския възрожденец в
карантината на село Кубей (дн. Украйна). От заглавието не става напълно ясно
дали той е забавен при пътуването си или се забавлява чрез писането на текста.
18 Оценката за същността на това време присъства и в заглавия от типа „Р(е)
волюцията на инфлуенсърите“ на Лора Симеонова (2020., Фабер).
17
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Този фатален сблъсък между големия наратив на традиционните
литературни и журналистически жанрове и новите кратки форми (меми,
туитове, постове, снимки, кратки видеа) е не само противопоставяне на
големите авторитети (публични, политически, литературни, интелектуални) и бързо раждащите са авторитети на инфлуенсърите. Конфликтното противостоене можем да определим като противопоставяне по линията „сложност – простота“. Сложната композиция на текстове, свързани
с големия наратив, сложната система на дистрибуция, съхранение, възприемане, усилията необходими за разбирането им и включването им в
система от ценности са в противоречие с побеждаващата простота на
новия тип информация, продуцирана от инфлуенсърите. Този конфликт
в определена степен може да бъде осмислен през срещата на сложния и
усъвършенстван в еволюционно отношение жив организъм от една страна с вируса от друга. Още повече, че една от важните характеристики на
вируса е възможността да се развива именно, използвайки потенциала
на сложните организми (като често ги убива). Да пренася информацията,
която носи в себе си, през тях. Да се променя, да еволюира.
Подобно описаниe напълно съвпада със съвременната медийна ситуация – вирусно разпространяваната информация, генерирана от инфлуенсърите на практика използва изградената комуникационна структура
на мейнстрийм медиите, на социалните мрежи, които в същността си са
също сложен технологичен „организъм“. Техните аудитории на практика
също са резултат от функционирането на сложни организации – образователна система, технологични знания и умения, различни равнища на
експертност и компетентност за участие в комуникационен процес19. В
резултат на това се формира глобален медиен ландшафт, който можем да
определим като пандемичен – проста (опростена) в същността си информация, циркулираща неконтролируемо във всички посоки, изключваща
възможността за институционално ограничаване, поставяща под заплаха
съществуването на усъвършенствани (сложни) форми на информация.
Изолирането от този тип информация може да стане в резултат на доброволно ограничение (информационна карантина), която обаче води до
негативни като резултат социални ограничения, поради прекъснатата комуникация. Аналогията между глобалната пандемия от грип (influenza) и
Ето как описва действието на вирусите един медиен експерт в търсенето
на аналогии между медийната ситуация и поведението на вируса спрямо
живите организми: Вирусите имат една-едничка цел – те използват генетичния
материал на живите клетки на гостоприемниците, за да се въпроизведат.“ (Luket
2017: 124)
19
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информационната пандемия (influenca) на инфуенсърите (influencer) присъства и във факта, че относително успешното ограничаване на COVID
19 бе в общества, където има механизми за контрол върху информацията
и различни форми на обществения живот (Китай). От друга страна социалните колебания, вълнения, протести, неконтролирано връщане и нарастване на случаите на заразени в голяма степен бяха съпътствани и от
медийното разколебаване и непризнаване на официални авторитети (лекари, експерти, представители на изпълнителната власт, инфекционисти
и т.н.). В същото време темата за грипа (инфлуенцата) също бе водеща в
социалните мрежи и за инфлуенсърите с неясен но изключително спорен
в позитивно отношение ефект20
В процеса на изложение, авторът на този текст нанесе лека промяна
в заглавието. В първоначалния му вид не присъстваше въпросителният
знак в скоби след категоричното „почина“. Защото в тази категоричност
на леталната прогноза не се отчитаха два важни фактора. На първо място, че при създадената анализационна аналогия между вирусните пандемии и съвременната медийна ситуация с viral разпространяващата се
информация трябва да се отчита фактът, че сложните живи организми
съжителстват с вирусите в продължение на хилядолетия, а резултат от
това е продължаващото им усъвършенстване, а не фактическия им край.
И още – защото този текст започна с мотото „Но историята на масмедиите ни учи, че развитието им не търпи прогнози.“…
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ПЕЧАЛНИЯТ ОБРАЗ НА СМЕХА. КАРИКАТУРИТЕ
НА БОРИС ДИМОВСКИ ВЪВ „ВСЯКА НЕДЕЛЯ“
Маргарита Пешева

THE SAD IMAGE OF LAUGHTER. BORIS DIMOVSKI’S
CARTOONS IN „EVERY SUNDAY”
Margarita Pesheva
Abstract: The article discusses caricature as a particularly important genre, and
the caricaturist as an authority in the formation of public opinion. The research focuses
on three main aspects: the first one concerns the role and significance of Boris Dimovski’s
cartoons for a much better understanding of Kevork Kevorkian’s TV interviews in
the „Hotline” section of the TV show „Every Sunday” in the period 2002-2005 The
second aspect is related to the unusual questions that the presenter Kevorkian asks his
interlocutors, which pose a great challenge both for the interlocutor and for Dimovski
who creates his cartoons in the studio during the conversation. The third aspect is the
creative synergy between words and images / cartoons, which builds a specific aura of the
television conversation, while at the same time expanding the viewer’s ability to better
understand the main messages send by the TV interview.
Keywords: „Every Sunday”, autor, authority, Kevork Kevorkian, Boris Dimovski,
TV interview, TV cartoons, physiognomic reduction, hyperbole, litota, chronotope, irony,
cartoon, parody
Ако искаш да обезсилиш нещо, сложи го в
неподходяща уста.
Кеворк Кеворкян

Карикатурите, които Борис Димовски рисува в студиото на предаването „Всяка неделя“ на БНТ, рубриката „Гореща линия“
(2002–2005 г.) са уникален случай в историята на Българската телевизия от създаването ѝ до днес1. Уникален, защото този жанров похват е
1
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единствен у нас в публицистично телевизионно предаване от магазинен
вид. Тази изключителна творческа идея принадлежи на Кеворкян, който
е създател и на други оригинални журналистически похвати и медийни
практики. Например първите телемостове /винаги оригинални въпроси
към всеки събеседник/ социология на зрителските предпочитания/ феноменология на улицата/ едри планове на разговора в студиото и др.
Нестандартно е творческото решение на Кеворкян да покани Димовски за постоянен карикатурист в студиото на „Всяка неделя“. Също
нестандартно е съгласието на Димовски да приеме предизвикателството на тази покана. Медийното сътрудничество между техните творчески
личности в рубриката „Гореща линия“ (2002–2005) на „Всяка неделя“ е
единствено по рода си в цялата 60-годишна история на българската телевизия. То е красноречиво доказателство за създаването във „Всяка неделя“ на много стойностна, качествена телевизионна журналистика, която
и днес респектира със своята умност и дълбочина.
Не зная как Кеворкян е стигнал до толкова оригинална творческа
идея, в която явно имат пръст Бог и съдбата. Трудно е да се прецени дали
напълно си е давал сметка за огромния медиен ефект от подобно творческо сътрудничество, но като водещ на „Всяка неделя“ Кеворкян дълги години постоянно се бори срещу медийните стереотипи, срещу възприемането на телевизията като „непознато място на събитието“, което
Джон Дюи оприличава на „света на бебето – една велика, разцъфтяваща,
бръмчаща бъркотия“ (Lipman 2001: 70).
Но да бъдеш осенен от творческата идея да поканиш великия Борис
Димовски за постоянен карикатурист-коментатор на твоите събеседници в студиото, да предложиш на зрителя своего рода втора (независима
интерпретация) осмисляне на водения разговор – с художествените средства на карикатурата, е наистина гениално журналистическо решение.
Но и голям професионален риск, който Кеворк, както обикновено, безстрашно поема.
Всъщност, творческата среща на Димовски с Кеворкян започва още
по време на първата „Всяка неделя“. В онези години се ражда и прочутата карикатура на Димовски, изобразяваща лъв, който има микрофон в
края на опашката си. Именно тази карикатура се превръща в художествен
знак на рубриката „Събеседник по желание“, и на самия Кеворкян.
линия“ на „Всяка неделя“ (2002– 2005) принадлежат на Кеворк Кеворкян и „Всяка
неделя“. Карикатурите на Борис Димовски в тази студия се публикуват безвъзмездно
със съгласието и разрешението на Кеворк Кеворкян, на когото изказвам благодарност.
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„Димовски много често рисуваше лъвове, всякакви – казва Кеворкян. С вдигната лапа, в клетка, разярени. Унижени. Този с микрофон в
края на опашката, заплашително беше попитал нещо нашият карикатурист. Димовски не изглеждаше разсърден на съдбата си, Димовски от
рисунката. А онзи от живота? Винаги съм имал едно особено усещане,
когато вдигна очи от един автошарж на Димовски и го видя насреща си
от плът и кръв. Рисуваният ми е изглеждал по-действителен и някак по–
независим, въпреки че почти винаги е под някаква угроза“ (Kevorkyan
1981: 97).
Борис Димовски всъщност е един от първите участници в рубриката „Събеседник по желание“ още по време на първата „Всяка неделя“.
В това ранно интервю на Кеворкян с Димовски ясно проличава неговата
житейска философия и художествено кредо. Телевизионният разговор
между двамата е колкото социален, толкова и философски. Това се дължи
на обстоятелството, че Димовски, необичайно за един художник-карикатурист, е силно изкушен най-вече от немската класическа философия,
както и от немската литература. Кант и Гьоте са негови любими автори,
той има сериозни познания и по антична философия и литература.
Ето някои от най-интересните въпроси на Кеворкян в неговото първо интервю с Димовски в „Събеседник по желание“:
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– „Искам да започнем най-напред от шаржа на нашата рубрика ( на
лъва с микрофон – б.м.– М.П. ). Как стигате обикновено до една карикатура, по какъв начин? Спонтанно ли става всичко това?”;
– „Ако погледнете отстрани към самия себе си, до какъв извод ще
стигнете?“;
– „Главният упрек, който отправяте към хората?“;
– „Какво, според вас, е в състояние да накара един карикатурист да
унива?“;
– „…/У вас не се ли е оформяло подозрението, че могат да ви упрекнат в морализаторство?“;
– „И вие като колегите си постоянно пазите думите за себе си. Това
са години на мълчание. Ако трябва с едно изречение да изразите това
мълчание, какво ще бъде то?“ (Kevorkyan 1981: 97-102).
Отговорите на Димовски са нестандартни, като него самия. Как
стига до една карикатура? „Спонтанно, но не значи лесно. Става едно
органично натрупване – количествено“. Казва, че е самокритичен, без да
е аскет. Същевременно е реалист. Защото човек не бива да скача повече
от ръста си и винаги се е ръководел от този девиз. Димовски е убеден, че
„хуморът помага на човека да преодолее много неща...Добрият карикатурист трябва да бъде добросъвестен човек, отговорен като гражданин,
професионалист.“
Пред Кеворкян споделя, че се стреми неговите „карикатури да бъдат поне весели, ако не смешни, да са лесно смилаеми, да има хумор,
но и горчилка в тях . Те не са неизменно само смешни“. Казва, че няма
рецепта за карикатурата, за него „карикатурата е... красивата аномалия в
изкуството... тя е вид кондензирана графика, визуална и мисловна концентрация“. „Всичко и нищо може да го накара да унива. Зависи от натюрела на художника. Естествено, един карикатурист би трябвало да е позакален, но трябва да се има предвид, че това е все пак фронт, изненади
не са изключени“.
„Не рисувам само с ръка – казва Димовски – винаги влагам и сърце
вътре и ангажирам ума си и своята отговорност като гражданин...Трябва
да подхождаме винаги с търпение и мъдрост към явленията. Да виждаме как се повтарят човешките недъзи“. Споделя мисълта на Чехов: „Човек желае целия свят, но се задоволява и с минимални неща“. Ето защо
избира за свой девиз фразата: „Необходими са ми 200, но ми стигат 2“
(Kevorkyan 1981: 97-102). Такъв е Димовски – в първото си интервю за
„Всяка неделя“. Странен, ироничен и парадоксален, творчески непримирим. Художник, който прегръща истината, и отхвърля лицемерието и лъ-
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жата. Всъщност, Кеворкян открива Димовски за голямата телевизионна
публика, дава му възможност да се представи и докаже пред националната телевизионна аудитория.
Въобще, Кеворкян е истински откривател на много нови неща, които се случват за първи път в българската телевизия. Едно от тях е различното визуализиране/илюстрация на телевизионния разговор чрез другия
художествен поглед (и смисъл), който карикатурите на Борис Димовски
внасят в студиото по време на разговора.
Ето какво казва Кеворкян за работата на Димовски в четвъртата
„Всяка неделя”: „Между 2002 и 2005 година Борис Димовски нарисува
за предаването ми около 600 портрета. Някои от тях, без преувеличение,
са гениални. Затова винаги казвам, че „Всяка неделя“ е едно велико приключение. А заради хора като Димовски и нещо незаобиколимо...Няма
начин да се обясни лекотата, с която той прозира в един човек. Както и
удивителните тайни, които изхвърля от него. Не съм срещал нещо, което да обясни гения му… Много пъти се обърквах от неговите портрети.
Трябваше да ги разчитам за броени секунди преди края на всяко предаване. А сетне и пет дни не ми стигаха, за да стигна до дъното им”
(Kevorkyan 2018: 127).
Отново в четвъртата „Всяка неделя“, Кеворкян представя в „Гореща
линия“ сборника от рисувани умотворения на Димовски, озаглавен „Време да плачеш, време да се смееш“. Това негово интервю също е философско, но едновременно – много емоционално и приятелско. Въпросите на
водещия показват, че той знае много повече за своя събеседник, отколкото казва. Но и отговорите на Димовски, като събеседник, подсказват, че
той остава безпощадно верен на критическото острие на карикатурата,
обърната срещу недъзите на човека и обществото.
Ето някои от най-интересните въпроси на Кеворкян:
– „Време да плачеш, време да се смееш”– така си нарекъл сборника
от рисувани умотворения. Плач заради какво? Заради кого?”;
– „Първата ти рисунка в книгата е от 93-а година – нарекъл си я
„Кубрат и синове” ООД?... Какво искаш да кажеш? Че българинът е найподходящ за ограничена отговорност?“;
– „Да видим сега и тази рисунка– „Мы победили” – какво стана,
всъщност?“;
– „Алтернатива 93“? Това е интересно – овчарят пасе вълци?”;
– „Сега тази карикатура –„Не съкращавайте метлите!”… Ти си допълнил: „Но, господа, до вчера бяхте изтривалки, а днес се правите на
стенни килими”?”;
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– „Сълзобърсеща кърпа, дар от фондация“ – искаш да кажеш, че
сме царе на обещанията?“;
-„Кои са хората с набити номера?“;
-„Какъв е/Българинът: лъган, недоверчив или лъжовен?“;
– „Смяташ ли, че при нас свободата и демокрацията взаимно се
изключват?“;
– „Какъв номер ще направи България на света, Боре? Мислил ли си
върху това?” (Kevorkyan 2005: 424-433).
Отговорите на Димовски, както винаги, са честни, и донякъде – парадоксални. Казва, че в неговите рисувани умотворения има едновременно плач и смях, защото от библейски времена е така. Тези думи се отнасят за днес, но и за в бъдеще. Според него, родовата черта на българина
е да апелира към колективността, но не е склонен към единение. „Той
си е един неудачник– индивидуалист”. За Димовски „българинът няма
оформена посока, защото той е недокръстен, той е недоцарувал и недоробувал. И затова той търси, продължава да търси”. За него „свободата
е илюзия и почти фикс идея. А „Мы победили” е всъщност тъжна, тъжна
карикатура – това е пировата победа. Нас ни караха с десетилетия да
твърдим, че ние сме победили“. А овчарят всъщност пасе мерзавци-вълци. Според Димовски, тези, които бяха сръчни, ставаха изтривалки при
нашите лъжеголемци и после изведнъж станаха килимчета – и в СДС,
и в БСП...На финала, Димовски казва: „Където българинът стъпи, той
разрушава империи...Защото българите са хора индивидуалисти. От нас
колектив не става”(Kevorkyan 2005: 424-433).
Това интервю на Кеворкян с Борис Димовски показва защо всъщност Кеворк кани толкова известен художник да рисува карикатури на
неговите събеседници в студиото, успоредно с неговата работа като телевизионен водещ. Това не е ли силно творческо състезание между двамата, дуел между могъществото на думите и силата на изображенията,
някакво единно съдържателно пространство, което създава цялостната
медийна аура на „Всяка неделя”?
Кеворкян и Димовски отдавна са творчески тандем, още от времето
на първата „Всяка неделя“. Но те интегрално разгръщат своя потенциал
именно в четвъртата „Всяка неделя“. Без съмнение, в общата им работа
в студиото, се крие голямо творческо предизвикателство. Ако Кеворкян,
като водещ, е отправил това предизвикателство към Димовски, той, като
художник-карикатурист, безстрашно го е приел. Двамата създават в студиото оригинална симбиоза между посланията на телевизионната реч и
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картинната нагледност на карикатурите, които своеобразно я допълват,
коментират и осмислят.
Всъщност, живата реч на водещия (неговите въпроси) в хода на телевизионното интервю се разгръща в отговорите на всеки събеседник,
като едновременно се допълва/коментира/осмисля от карикатурите, които Димовски рисува в студиото – по време на самия разговор. Чрез средствата на вербалната реч на водещия – и картинната нагледност на карикатурата, се изгражда много по-цялостен медиен образ на участниците
в разговора – водещият и неговите събеседници. Димовски прави още
един интересен творчески ход – в НДК, за „Клуб „Всяка неделя”, той
рисува голямо цветно пано с някои от героите на програмата – именно
това пано става основното рекламно изображение на четвъртата „Всяка
неделя“.

Това ни подсеща, че „Карикатурата има и рекламно-пропагандна
функция, може да бъде разглеждана като справочник за противника: тя
е негативна дефиниция по принцип; стереотип, целящ драматизирано да
интерпретира нещата“( Borisova 2018: 260). Но работата на Димовски в
студиото на „Всяка неделя“ твърде се усложнява от бързата и необратима
загуба на неговия слух: „Докато рисуваше за „Всяка неделя“ той оглушаваше все повече – казва Кеворкян. – Но не се затваряше в себе си, както е
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обичайно. Разговаряше с една необяснима ловкост, без да чува дори една
дума от онова, което му казваш. И разговорът беше напълно смислен.
Обяснението е просто – в края на краищата думите преминават през образа на един човек. А никой не можеше да разгадава един човешки образ
по-добре от него. Коментарите му за персонажите във „Всяка неделя”
бяха смразяващи. Той не изпускаше от устата си пламъци. Но думите му
бяха удивителни. И често – също гениални”( Kevorkyan 2018: 128).
Чрез карикатурите водещият получава още една, втора интерпретация на въпросите, които задава в хода на интервюто. Някои от неговите
въпроси се онагледяват чрез метафорите, които се съдържат в карикатурите, рисувани буквално в хода на разговора.
Чрез карикатурите събеседникът по-точно дефинира за зрителя
идейния смисъл и послания, които носят неговите отговори. За зрителя
той става по-ясен и разпознаваем, защото карикатурата, по условие, изважда на показ отделна черта от неговия характер, водеща идеологема,
конкретно послание, индивидуална специфика и др.
Чрез карикатурите зрителят попада в необичайна игрова ситуация,
той едновременно следи разговора между водещия и събеседника, и същевременно улавя емоционалната оценка на карикатурите, които Димовски рисува тук и сега, пред очите му. Това повишава емоционалната
температура в студиото, медийният разговор се нажежава, градусите и
страстите стремително се покачват – като във всяка интересна и необичайна телевизионна игра.
В студиото карикатурата обогатява и донякъде надгражда телевизионния разговор, тя го поставя в определен контекст, внася в него нов
смисъл и значения, друга медийна символика. Телевизионната карикатура е своего рода дяволито намигване – към нещо и някого, своеобразен
семантичен маркер, който внася в медийния разговор различен смисъл,
някаква друга гримаса/мимика/жестикулация. И съвсем друг прочит на
целия разговор, който в отделни случаи, съществено може да се различава от живия диалог, воден в студиото. Аналогично на всекидневното отрицание на българина, съдържащо се в езиковото повторение „да, да...”,
което на практика неизменно се дешифрира като твърдо „не”, един категоричен отказ.
„Карикатурата обича и силните политици, и бездарниците; и гениалните водачи, и злодеите; и харизматичните личности и васалите”
(Rechnik 1996: 116). Тя често разширява територията на телевизионния разговор – като го допълва, осмисля, коментира, в редица случаи
– иронизира, осмива. Зрителят получава рядката възможност на живо
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да наблюдава визуалното разгръщане на интервюто, в неговите отделни
етапи, в тяхната едновременна последователност, а именно: задаване на
въпроси от водещият/отговори на събеседника/ създаване на карикатури
от Димовски/отново въпроси и отговори от водещия и събеседника.
Етимологията/значенията. Терминът „карикатура“ идва от италианското caricare (преувеличавам). Карикатурата е жанр, който се появява
през 16 век в ренесансова Италия, като неин непосредствен предшественик е гротеската. Близки жанрове до карикатурата са комикса, шаржа, в
англосаксонските страни cartoon и др.
В „Речник на чуждите думи” „карикатура” (от италиански caricatura)
има две значения 1. Рисунка изображение, в което съзнателно са подчертани, преувеличени или изопачени характерни черти на нещо, с цел да се
постигне комичен или сатиричен ефект. 2. Смешно, недобро подобие на
нещо” (Rechnik 1996: 116).
B Oxford Dictionary за „карикатура”, освен „caricature” се използва
и „cartoon”, което се определя като „проста рисунка, показваща характеристиките на даден обект по хумористично преувеличен начин, предимно сатиричен във вестник или списание”(Dictionary 2019).
Йоанна Спасова-Дикова казва, че „Фонетично думата карикатура
звучи като производна от cara (лице на испански) и от carattere (характер
на италиански)...Или карикатурата представлява нещо като капан за характери, важни и типични за своето време. Според известният карикатурист Джейвз Гилрей, карикатуристът, правейки своя избор, по един доста
обиден начин „изважда наяве нищетата на ума и подчертава дефектите
на тялото” (Spasova-Dicova 2017: 118).
Но карикатурата винаги е среща на произведението с човека, който
изразява своето отношение към нея. Още Молиер отбелязва, че „хората
са далеч по-склонни да приемат публичната присъда, отколкото присмеха, те предпочитат да изглеждат лоши, отколкото смешни“. Именно заради това словесни жанрове като памфлета и изобразителни като карикатурата не са предпочитани от мнозина.
Физиогномичната редукция. Карикатурата се отличава с подчертана редукция на някои характерни черти, известна незавършеност, ясно
изразена лаконичност. „Карикатурата може да сведе реалността до няколко точки и линии...Най-добрият начин да се нарисува певец, според
Хогарт, е една чертичка и точка отгоре” (Spasova-Dicova 2017: 123).
Графичната карикатура най-често е: опростена (преувеличена) рисунка или схема на определен персонаж/събитие); съдържа двусмисле-
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ност и синтезираност; има елемент на имитация и заиграване с различни контексти, персонажи и ситуации;тя винаги е социално обвързана с
историческия, обществено-социален или политически контекст; в нея
присъства елементът на критиката; в нея се разпознава конкретен обект,
субект, персонаж, ситуация или събитие; тя съдържа експресивност и
концептуалност; притежава и използва символни елементи и конструкции; невинаги е смешна, сатирична или комична; би могла да е мрачна,
тъжна, с елементи на трагедия; да е посветена на дадена личност и дело2.
Карикатурата разширява или стеснява света, тя го коментира, найчесто – чрез средствата на хумора и смеха. Гилфойл смята, че „хуморът означава да можеш да виждаш трите страни на една монета. Хуморът може да помогне на хората да разширят своя личен модел на света”
(Gyulfoyl 2004: 218). На малкия екран, карикатурата се стреми да разруши и преодолее медийните стереотипи, да покаже човека, събитието,
ситуацията от друг, съвсем различен ъгъл.
Още през 16 век, Анибал Карачи казва, че „добрата карикатура,
както всяко произведение на изкуството, е по-близо до живота от самия
живот“. Чрез огромния талант на Димовски, Кеворкян приближава телевизионния разговор до самия живот, поставя го в друг, необичаен контекст – на смеха/ шаржа/иронията/пародията.
Телевизионните карикатури на Димовски във „Всяка неделя“ често изразяват насмешка и ирония, които най-често са свързани повече с
действията, отколкото с думите на събеседника. „Иронията – казва Иван
Славов – носи плодотворното съмнение и заплахата от скептицизъм,
оздравителното отрицание и кълновете нихилизъм, одухотворената насмешка и нараняващата подигравка, уважението към разума и недоверието към неговата суверенност”( Slavov 1979: 8).
Карикатурата се родее с памфлета, нейната сила е изображението,
а при памфлета – това е словото. Според Иван Славов силата и незаменимостта на памфлета се състои „в яркостта и безпощадността на изложението, с което „смъква всички и всякакви маски”, в ударната точност,
афористичност, искрометния блясък на езика, гражданския патос, призива за действие“ ( Slavov 1979: 183). Също като памфлета, карикатурата
на телевизионния екран е поразяващо точна, докрай откровена в своите
послания, винаги със силна гражданска позиция относно действията и
постъпките на нейните герои.
2 Bж.

по този въпрос, Адриана Иванчева, „Визуално-реторически аспекти на карикатурата в Италия през 19 век“, докторска дисертация, СУ „Св.
Кл.Охридски“, 2019г. , с. 90
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Карикатурите на събеседниците, които Димовски рисува в студиото, обикновено са смешни, пародийни и иронични, в тях има много здрав
смисъл и хумористична оценка, а в някои случаи – и много силна сатира
за определени политически решения и действия, които отличават отделния събеседник .
Кеворкян дава на зрителя рядката възможност да се забавлява, да
мисли и разсъждава – колкото върху неговите авторски въпроси, толкова
и върху авторските карикатури на Димовски. Като телевизионен водещ,
той постоянно се бори с „телевизионната бъркотия”, прави всичко по силите си, за да внесе в младата, но вече могъща телевизия, повече смисъл
и разум – чрез умни разговори в студиото и поредица от нестандартни
медийни практики. Карикатурите на Димовски в „Гореща линия” разширяват територията на телевизионния разговор на Кеворкян в няколко
възможни контекста.
Първият контекст е свързан с преодоляването на вече създадените
медийни стереотипи за стандартно, клиширано показване на малкия екран – на отделни личности, събития или ситуации. Зрителят е подвластен на медийните стереотипи, той (вече) е приел телевизионната шарада
– като нов медиен стандарт и необходимо зло на всекидневието. Както
казва Уолтър Липман: „Най-често първо определяме нещата и после ги
виждаме, а не обратното. От голямото, процъфтяващо и шумно безредие
на външния свят подбираме онова, което културата ни вече е определила
за нас, като сме склонни да възприемем избраното във форма, превърната
от нея в наш стереотип” (Lipman 2001: 71).
Но Кеворкян неизменно се бори срещу медийните клишета, срещу
„тинята“ на вече познатото. Той не обича да върви по утъпкана медийна
пътека, а постоянно търси нещо ново, коренно различно. В определен
смисъл, Кеворкян е истински медиен откривател – той през цялото време
се състезава с капаните, които му поставя телевизионната машина – с
нейната екранна монументалност, със силното преувеличение на камерата, която автоматично гарантира огромна популярност на конкретни
личности, идеи и събития, поставени на фокус в студиото.
Кеворкян е наясно, че телевизионната машина е неговия най-голям
приятел, но и основен враг. Ето защо, ако иска да успее, постоянно трябва да опитомява, да преборва многобройните капани на телевизионната
техника, да разрушава и превъзмогва вечните телевизионни клишета.
С други авторски похвати, с оригинални журналистически идеи, които
публиката с възхищение приема и споделя.
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Но журналистическата работа в студиото изисква от водещия голям
кураж и творческа смелост, поемане на различни професионални рискове. Кеворкян не се страхува да предлага на зрителя съвсем нови (довчера
непознати) неща, той творчески рискува и най-често – печели. Създава
огромна телевизионна аудитория на „Всяка неделя”, която и днес остава
единствена по своя мащаб и медийно влияние.
Карикатурите на Димовски в студиото на „Всяка неделя“ са органична част от оригиналната формула на телевизионното интервю, която
Кеворкян създава в продължение на няколко десетилетия. Те надграждат
неговия разговор в студиото, като го разширяват, придават му нов смисъл, други значения и символика, допълват го с любопитни визуални метафори и алегории. Карикатурите на Димовски внасят в студиото много
хумор, насмешка и ирония. Те носят едно вицово начало, което постоянно се надсмива над събеседника, водещия, медийната ситуация .
В своите карикатури Димовски използва разнообразни средства –
смеха и сатирата, преувеличението и умаляването, гротеската и шаржа.
Те изваждат на показ вътрешната несъразмерност на хората, събитията,
ситуациите, на посланията, които всяко интервю предлага на зрителя.
Несъразмерният образ. В своето есе „За карикатурата”, Георг Зимел казва, че „Карикатурата е онази художествена форма, в която живее
инстинктът за опасност, по чиито ръб се движи човешкият дух, прекосявайки непрестанно подвижните си граници”. Зимел смята, че „Човекът е
роден да прекрачва граници...Тази най-присъща човешка черта безброй
пъти определя начина, по който изграждаме образите си за хората, нещата и събитията извън нас... Но когато се приближаваме към отделното,
като конкретни същества към конкретни предмети, които приемаме в живота си по определен начин, вътрешната съразмерност на образите изчезва”. Ето защо „Отстъпването на определени части на заден план, означава, че други части, върху които се акцентира, надхвърлят ценността и
мащаба, полагащи им се в обективния ред на нещата” (Zimel 2014). Или
карикатурата усилва вътрешната несъразмерност на хората, събитията,
явленията, нейните отделни елементи често са несъразмерни на цялото.
Което се оказва органично присъщо на човека, който, според Зимел, винаги „подтиква нещата да прекрачват граници”. Карикатурата нарушава
установени правила и пропорции, променя съотношението между цялото и неговите части, за да каже нещо в повече на човешкия свят, да пренесе определени послания в същия този свят. „В карикатурата големите
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очи, носове, уши, усти стават още по-големи, а малките – още по-малки”
– казва Йоана Спасова-Дикова. В нея на фокус са главно недостатъците/
несъвършенствата/недъзите/дефектите на човека, събитието, ситуацията. Всеки карикатурист осмива конкретни хора/действия/събития от обществения живот, морални норми или неприемливо поведение.
Карикатурата е критически прочит на ставащото, тя оголва недъзите на общество, бие камбаната на съвестта на читателя и зрителя. Тя
често изкривява житейския разказ, обогатява го с нови значения, влага в
него съвсем друг смисъл. Телевизионната карикатура аналогично създава несъразмерен образ, който се изгражда чрез различни семантически
трансформации, които целят да извадят от героя, събитието, ситуацията,
техният истински смисъл, основното им послание към зрителя. Телевизионните карикатури на Димовски в „Гореща линия” са не просто забавни шаржове, графични изображения, изпълнени с добродушен хумор.
Те най-често носят дълбок смисъл и идейни послания, които разгръщат
много интересна страница от екранния разговор.
Ето няколко примера от интервюта на Кеворкян в рубриката „Гореща линия” на „Всяка неделя”(2002– 2005):
Интервю на Кеворкян с Михаил Горбачов (Kevorkyan 2005: 86102). Особено важно е, какво говори Михаил Горбачов в студиото на
„Всяка неделя“, но също толкова е важно и какво рисува Димовски по
време на този изключителен разговор. Димовски въобще не прави карикатура на самия Горбачов, може би защото неговият образ е световно преекспониран – усмивката, прословутият белег, жестикулацията. За
него, като художник-карикатурист, е важен не толкова човекът Горбачов,
колкото комунистическата идеологема, която придава определен смисъл
и значения на неговата политическа персона. Вероятно поради това, Димовски рисува няколко шаржа на вечните идеологически символи, които
Горбачов, като последен ръководител на СССР, (донякъде) е задължен да
припознае като свои – идеята на Кремъл за задължителното превъзходство над САЩ в космическата програма /бутилката водка, която задълго
дави руският човек/ американският долар, който устремно лети към космическите небеса... Тези водещи идеологеми Димовски събира в първата
си карикатура.
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Важен е не самият Горбачов – като личност, а предимно неговата политическа персона, и най-вече пътя, който той проправя в дългата
„студена“ надпревара между СССР и САЩ.
Втората карикатура в този много стойностен разговор, отново е дехуманизирана – тя осмива прочутият комунистически символ, етаблиран
чрез метафората „сърп и чук“ в скулптурата на Вера Мухина „Работник
и колхозничка“.
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Димовски рисува не един, а цели два чука, обхванати от сърп, който е продължен в знака на американския долар. Доларът (а не сърпът и
чукът) е водещата идеологема, той диктува световния интерес, всичко
станало е банална идеологическа манипулация. Всъщност няма сърп и
чук, има икономика, пазарно противопоставяне, доминация на долара
над рублата. От голямо значение е, какво точно говори Горбачов в студиото на „Всяка неделя“, но жестоката истина за края на социалистическия
лагер и перестройката се свързва именно с имперските амбиции на САЩ
в Източна Европа и със силата и превъзходството на американския долар.
Двете карикатури, нарисувани в хода на това интервю, многократно
усилват несъразмерността – Горбачов, като отделна личност, е изцяло загърбен – за сметка на преувеличението на тежката идеологическа битка
между СССР и САЩ на терена на икономиката и военното противопоставяне. За художника Димовски е важен не самият Горбачов, а идеологическата пътека, която той проправя в световен мащаб. Димовски, по
гениален начин, допълва концептуалния разговор на Кеворк с Горбачов,
изпълнен с редица послания относно водената от него политика, идеите,
които задвижиха края на социалистическата система, идеологическото
кредо на перестройката, което той налага.
Това е един възможен прочит на разговора между Кеворкян и Горбачов – в огледалото на двете карикатури на Димовски. Те изключват
личният профил на Горбачов, защото надпреварата между тогавашния
СССР и САЩ, далеч надхвърля конкретните профили на тогавашните им
ръководители. Чрез своите карикатури Димовски отправя авторското си
послание към зрителите, кара ги да мислят за смисъла на нещата и процесите, а не за тяхната форма. Всеки зрител може да прочете тези карикатури по свой, собствен начин. В зависимост от своя характер, познания,
ценностни ориентации, житейски опит, социална програма.
Всъщност, карикатурите на Димовски са много силна визуална
илюстрация на поредицата много сериозни въпроси, които Кеворкян задава на Михаил Горбачов в хода на това интервю. Ето най-интересните
от тях:
– „Можеше ли всичко да се развие по друг начин? Вие запазвате
империята, геронтокрацията, Варшавският договор, соцлагера – какво
щеше да се случи тогава?“;
– „Някой казваше, че историята е добросъвестен лъжец – тази ли
фраза предпочитате или другата – че историята е съд“?;
– „Един автор пише, че според думите на (Маргарет) Тачър през
80-те години сте се представили в Лондон като човек, с когото може да

228

Маргарита Пешева

се прави бизнес, тоест политика. Но да не би Тачър да визира и някои
скрити договорености помежду ви?“;
– „Искам да резюмираме нещо важно – същността на комунизма ли
искахте да промените или образа му?“;
– „Мисля, че Малро наричаше генерал Дьо Гол „поваленият дъб“.
А вас как да наричаме?“ (Kevorkyan 2005: 86-102).
По време на социализма в СССР, на индивидите се случват аналогични неща като в други страни, поне що се отнася до тяхното вътрешно
чувство на свобода. Според Цветан Тодоров „Хуманистите, са доказали,
че първата заплаха на дявола е безпредметна: съвместният живот не е цената, която трябва да платим, за да запазим свободата си. Автономията на
Аза не принуждава всеки индивид да се затвори в себе си, да се откъсне
от останалите хора“ (Todorov 2014: 234) .
С други думи, човек може да запази свободата си в различни ипостаси на духа и тялото – да бъде сам или заедно в множеството, социалистическата идея (в ролята на дявола) все ще го достигне. Всеки запазва свободата си по различен начин, всеки преживява социализма и
перестройката коренно различно.
Карикатурите на Димовски смислово допълват и онагледяват много важните въпроси на Кеворкян. Дали между двамата е имало някаква
предварителна подготовка за всеки разговор в студиото? Според мен, е
малко вероятно, защото всеки от тях безрезервно е вярвал в големите
творчески способности на другия, които не изискват каквато и да е договореност преди ефира. И при Димовски, и при Кеворкян, любопитството
е главният творчески двигател на тяхната работа в студиото. Това е сериозно медийно състезание между две големи творчески индивидуалности, което (може би) изключва някакъв предварителен синхрон между
въпросите на водещия – и карикатурите на Димовски. Подобна „подготвена импровизация“ всъщност не отговаря на техния творчески мащаб.
Следователно, Кеворкян постоянно кара зрителите на „Всяка неделя“ по-активно да мислят, да бъдат нащрек, да спорят и коментират,
в хода на сериозния разговор в студиото да осмислят посланията на карикатурите, които се раждат пред очите им. Да постигнеш този медиен
ефект, при това в сериозно публицистично предаване като „Всяка неделя“, в хода на телевизионен разговор, сгъстен откъм смисъл и идейни
послания, се иска действително голям творчески хъс и професионален
кураж. Не зная за друг такъв случай в история на телевизията в световен
мащаб.
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Редукция и незавършеност. Йоана Спасова-Дикова казва, че карикатурата се основава на редукцията, на икономията на средства и художествени похвати. Карикатурата се проявява най-вече в изкуството
на шаржа, при това като физиогномична редукция, при която в нея се
подбира само най-важното, най-същественото. „Редукцията неминуемо
води и до известна незавършеност. Това означава, че винаги остават свободни пространства, които могат да бъдат дофантазирани от гледащия.
Шаржът и карикатурата са отворени и минималистични структури, които стимулират зрителското въображение“(Spasova-Dicova 2017: 123). Но,
поради незавършеността на изображението, те създават известна илюзия
за движение. Зрителят винаги може да допише една карикатура, фантазно да доразвие в нея гримасата/ мимиката на героя, да разкодира скрития
смисъл в нейната ясно дефинирана лаконичност.
Интервюто на Кеворкян с главния прокурор Никола Филчев,
чрез карикатурите на Димовски, показва много интересно развитие на
телевизионния разговор (Kevorkyan 2005: 58-79). Въпросите на Кеворк
са свързани с актуалните теми за престъпността, корупцията, грешките
на приватизацията, убийствата на магистрати, страховете, политическите битки между Сините и Червените, Иван Костов и фондация „Сапио“.
Ето някои от тях:
– „Да уточня нещо. Аз смятам, че най-неподходящото правило за
този разговор е: И вълкът сит, и агнето цяло. Съгласен ли си?“;
– „Като казваш “престъпниците“, чии интереси си засегнал повече?
На политически кръгове или на подземния свят?“;
– „Беше „синьото торнадо“, помниш ли?“;
– „Дори за онези, които те ругаят, ти пестиш епитетите. Това какво
е – страх или какво?“;
– „Носиш ли списъка на враговете ти, които трябва да бъдат ликвидирани? Разпространяваха такъв списък?“;
– „Усещаш ли се мразен?“;
– „Би ли се подложил на детектор на лъжата?“
– „Ще си подаваш ли оставката, господин главен прокурор?“ (
Kevorkyan 2005: 58-79).
Дълго и много интересно телевизионно интервю, което е изпъстрено с неочаквани въпроси и словесни престрелки. В неговия край,
Кеворкян коментира с главния прокурор шаржовете, които Димовски е
нарисувал по време на разговора. В първия шарж, Димовски показва как
главният прокурор Филчев свири на цигулка, но с боксова ръкавица. А с
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другата ръка не изпуска законодателните актове, които стоят на бюрото
му.

Във втория шарж, Димовски рисува как главният прокурор, твърде
смръщен и сериозен, пише поредния обвинителен акт на бюрото си.
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В третия шарж, Димовски показва главния прокурор с обвинителен
акт в едната ръка, но в другата – с писалка, с помощта на която се дуелира с мутра, насочила пистолет срещу него.

Първият шарж рисува Никола Филчев не като главен прокурор, а
предимно като човек, който има своите страсти, хобита и интереси. В нея
Димовски пресъздава елементи от неговия личен свят – младежките му
занимания с цигулката и бокса. По време на разговора, Филчев признава,
че не е добър нито като цигулар, нито като боксьор. Вторият шарж вече
показва институционалната му роля на главен прокурор – той е на своето
бюро, пише поредният обвинителен акт, въздава справедливост. В разговора с Кеворкян, Филчев не отрича, че някои министри и заместникминистри от кабинета на Иван Костов са следствени и обвиняеми – но
оръжието на прокуратурата са не думите, а делата, тоест обвинителните
актове.Третият шарж конкретизира важен елемент от ролята му на главен прокурор – да бори престъпността единствено чрез закона. В разговора с Кеворк, Филчев признава, че му е минало времето да се страхува.
Че още като млад не се е страхувал.
Трите карикатури/шаржове на Филчев, които Димовски създава разширяват медийното пространство на интервюто – те обогатяват,
коментират и допълват разговора с няколко визуални метафори, които
деликатно подсказват за голямата несъразмерност на социално-политическия живот в страната: лошото управление, сбърканата приватизация,
алчността и корупцията, нелеката битка с престъпността. Това стимулира зрителя да мисли/сравнява/ оценява близкото минало на управлението
на СДС. Да погледне това синьо минало през филтъра и оценките на тогавашния главен прокурор.
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Двойното интервю на Кеворкян с Горан Брегович и Ахмед Доган е истински образец на телевизионна журналистика, достойна да се
преподава във всеки университет по света (Kevorkyan 2005: 436-453).
Това интервю е особено показателно и като съчетание на сериозния, донякъде философски разговор между Кеворкян и неговите събеседници,
разширяван и допълван от Димовски с техните карикатури/ шаржове.
По време на този разговор, Кеворкян задава редица оригинални,
дори философски въпроси. Ето някои от тях
Към Ахмед Доган:
– „От музиката на Брегович става ли ясно, какво има в балканската
душа?“;
– „А ти какъв се усещаш?“;
– „Какво остана под развалините на българския преход?“;
– „Правил ли си компромиси в името на заедността?“;
– „Кое определение на Балканите е по-обидно: барутен погреб, заден двор, санитарен пояс?“.
Към Горан Брегович:
– „Какво стана с балканеца през всичките тези години?“;
– „Кой какъв се усеща в балканския котел?“;
– „Това понятие „заедност“, не е ли най-невъзможното на Балканите, в крайна сметка?“;
– „А как си представяш
щастливият край на Балканите?
(Kevorkyan 2005: 436-453)
Димовски рисува шарж на
Горан Брегович, който свири на
тромпет с официално облекло и
папийонка, но обут с цървули.
Визуална метафора на сложната и донякъде „нечиста“ балканска култура, в която се смесват
високи и ниски художествени стилове и влияния.
Ахмед Доган е шаржиран в
друг семантичен ключ – неговият
физически образ е несъразмерно
голям, а в неговото подножие са
сгушени една до друга християнска църква и мюсюлманска джамия.
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Двете карикатури затварят особено голямо пространство в балканските култури – тяхната заедност в
музиката, фолклора, книжовността,
религиите, обичаите. Те своеобразно
допълват и разширяват този изключителен разговор на Кеворкян с двама безспорни лидери в областта на
изкуството и политиката: за Балканите като магическо място, за неговите
емоции и опасни течения, за балканската душа като цяло.
Хиперболата, литотата. Тези
тропи са в основата на изкуството на
карикатурата, която най-често залага
на преувеличението или смаляването на елементите и пропорциите, ето
защо тя е смешна, изпълнена с хумор
и пародия. Смешното най-често пре-
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увеличава човешките страни, състояния, виждания и гледни точки. То
съществено ги видоизменя– уголемява или смалява. А в карикатурата,
чрез смеха, ги коментира и оценява. „Неведнъж смехът е бил разглеждан
като признак на човешкото– пише Исак Паси. И не само в онзи смисъл,
че човекът е единственото същество, което се смее, но още и в този, че
характерът на човека се разкрива в смеха...Смехът е зрим показател на
човешката характерология, лакмус на темпераментите, отворената уста
на смеещия се е прозорец, през който поглежда душата“ (Pasi 1979: 5).
Да се смееш, като рисуваш карикатури, е нужен много голям талант, смелост и творческо самочувствие. Да правиш всяка седмица карикатури „на живо“ в толкова популярно предаване като „Всяка неделя“, се
иска много повече – познания за спецификите и неизбежните опасности,
които съпътстват всеки разговор в студиото. Трябва да бъдеш много талантлив карикатурист, да притежаваш специфични умения за медийна
импровизация, да успяваш органично да впишеш своите карикатури в
телевизионния разговор, без те да доминират в неговия ход.
Георг Зимел смята, че „карикатурата не е някакво произволно преувеличение– защото не всяко преувеличение е карикатура; в личността,
която постига баланс между множество черти в себе си и ги съчетава,
като ги ограничава взаимно, карикатурата изтъква едностранчиво една,
единствена черта“. Но Зимел специално подчертава, че в карикатурата
природните мащаби на реалността все още могат да бъдат уловени, а
единството на цялото не бива загубено, макар и нарушено. „Едно наистина всестранно преувеличение не би било карикатура“ . Зимел разглежда
външността като „онази част , която се преувеличава едностранчиво в
контраст с останалата съразмерност и единство на личността, и тя поражда комичността или язвителността на карикатурата“. Според него: „...
целенасочената карикатура прилича на увеличително стъкло, през което
виждаме недостъпното за въоръженото око – в случаите, когато увеличението вече ни е показало, че го има и къде да бъде търсено“ (Zimel 2014).
Художникът често позиционира основното си послание на определен идеологически терен, който казва много повече от изкривяването/
гримасата в неговата персона. Ето няколко примера от „Гореща линия“
на „Всяка неделя“.
По време на интервюто на Кеворк с Огнян Герджиков (Kevorkyan
2005: 159-163) Димовски преувеличава образа на Герджиков, той усилва
израза на неговото лице, като поставя акцент върху твърде голямото его,
което образованият човек притежава.
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А от лявата му страна, българският лъв, с нахлупена корона, го държи за ревера. Но Герджиков гледа напред и въобще не му обръща внимание. В случая монархическата идея в карикатурата се пресъздава не като
цел, а главно като средство, с което могат да се постигнат други, съвсем
различни цели, в случая – политически.
Този шарж на Димовски само допълва въпросите на Кеворкян, ето
някои от тях:
– „Имате ли сериозни врагове? Едър калибър?“;
– „Една обида колко време ви държи?“;
– „Имаше ли някаква въпросителна над вас, над кариерата ви? Баща
ви е бил царски офицер до 44-та година?“;
– „Били сте профпредседател на Университета – тези хора навремето бяха „консенсусните„фигури?“;
– „Допускали ли сте някакво опекунство над вас?“;
– „Ето ви две фрази, първата – „Не вдигай много прах по пътя“. И
другата – „Онзи, който се държи като мишка, е гонен от котките“. Коя
предпочитате?“;
– „Сега за какво е кратък животът ви?“(Kevorkyan 2005: 159-163)
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При интервюто на Кеворк с Бойко Борисов, Димовски преувеличава цялостния образ на Бойко Борисов, като акцентира основно върху
главата му с нахлупена офицерска шапка, с подчертана долна челюст,
която подсказва силен и твърд характер (Kevorkyan 2005: 290-303).
В друга карикатура Борисов
е в студиото, ръцете му са здраво
вързани с телевизионни кабели, а
той е между две телевизионни камери – към едната е в гръб, а към
другата – в анфас. Димовски визуално показва таланта на Борисов
като медиен комуникатор, неговите
големи способности да общува непосредствено, да казва това, което
хората искат да чуят.
Тези карикатури своеобразно
допълват злободневните въпроси,
които Кеворкян задава на Борисов:
– „Във форма ли си?“;
– „Защо, когато сестра ти те
пита как си, казваш: „Добре съм, по
средата?“;
– „Самоизтезавал ли си се, за
да изглеждаш толкова внушително?;
– „Ти си мъжкарят Бойко Борисов, мачото. Тези очи познават ли сълзите?“;
– „Какво е адът, според теб?“ (Kevorkyan 2005: 290-303).
Алегорията, символът. Преувеличението/смаляването се разгръщат едновременно с алегорията и символа, които в карикатурата пренасят нейният основен смисъл. Алегорията е понятие, което се определя
като „вид поетически образ (тропа) с иносказателен смисъл, при който
се използват конкретни образи, за да се изобразят отвлечени понятия. В
изобразителното изкуство, театъра, киното – изображение и олицетворение на отвлечено понятие чрез конкретен образ“. Символ е понятие,
което идва от гръцки, и се определя като „условен писмен или графичен
знак, който съкратено бележи, означава някакъв предмет, вещество, яв-
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ление. Той е предмет или действие, които условно бележат, означават
нещо“ (Rechnik 1996: 21). Исак Паси смята, че „Всяка алегория и всеки
символ предполагат сравнение между това, което непосредствено казват,
и онова, което биха искали да кажат и наистина казват“.
Карикатурата неизбежно символизира нещо или някого, тя създава алегории на хора, събития, ситуации. Но, според Паси: „Физическите
недостатъци или излишества могат да подсказват, да въвеждат в атмосферата на духовните, моралните недостатъци или излишества и тогава
диспропорциите на телесния облик насочват към диспропорциите на характера“ (Pasi 1979: 66; 141-142).
В интервю от 2002 г., Кеворкян казва, че: „Всяка неделя“ продава
думи и идеи. Телевизията е най-напред и преди всичко думи“(Kevorkyan
2005: 262). Думите символизират, както и образите. Образите/карикатурите могат да илюстрират и пресъздават редица отвлечени понятия
и идеи, чрез едно или друго изображение, да ги поставят в подходящи
алегории и символи. Няколко примера от „Гореща линия“ във „Всяка неделя“.
Интервю на Кеворкян с проф. Генчо Начев, тогава директор на
Националната здравноосигурителна каса – Димовски рисува две карикатури (Kevorkyan 2005: 262). В първата карикатура, Касата символно е
представена като телевизор, към който отправят молби не трима, а четирима глупаци (алюзия с „Тримата глупаци“ на Доньо Донев).
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Втората карикатура е още по– красноречива – Касата е поставена
на носилка, която носят двама санитари. Всъщност, носилката е алегория
на Касата, която (още тогава) е тежко болна.

Това прави водения разговор по-ясен, по-разбираем за масовия зрител. Двете карикатури на Димовски разширяват и коментират този разговор, за жалост – в очаквана отрицателна посока.
Интервю на Кеворкян с Емел Етем, тогава заместник-председател на ДПС (Kevorkyan 2005: 275). Димовски пресъздава сокола, който
свободно лети в небето, но здраво държи своята мечта, приела образа на
млада девойка.
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В случая, Димовски изпозва два символа, свързани с имената на
Ахмед Доган и Емел Етем (на турски език „Доган“ означава сокол, а
„Емел“– мечта). Но карикатурата пресъздава фактическото състояние на
упражняването на властта в ДПС, и неоспоримото властово надмощие
на Ахмед Доган в ДПС над всички останали. Почти като сокола, който
свободно се рее в небето. В хода на този интересен разговор, Кеворкян
цитира редица поговорки на турски език, а също и в превод. Ето някои
от тях: „Кьор мемлекетте топал ешек атар“ („В сляпа страна и куцо магаре е ат“ ); „Кескин балта сапана зарар“ („Остра брадва пречи на сапа
си“); „Акъл едер, баш чекер“ („Умът прави, главата тегли“); „Кьор гюзлери, ачълдъмъ изак гьорюр“ („Сляпо като прогледне, далеко вижда“).
Тези пословици са взети от сборника със заглавие: „За който разбира“,
съставен в началото на 90-те години от Радой Ралин с рисунки на Борис
Димовски по поръчка на Кеворк Кеворкян .
Интервю на Кеворкян с Иван Татарчев, бивш главен прокурор
на Републиката (Kevorkyan 2005: 109-122). Димовски рисува карикатура,
в която котка с превръзка на очите, държи везната на съдебната справедливост. Това е Михаела, любимата котка на Татарчев. Тънките внушения
са не едно или две.
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Въпросите на Кеворкян са обърнати към интересния характер на
събеседника, засягат и все още непостижимата съдебна справедливост:
– „Не прекланяш глава пред никого?“;
– „Позволяваш ли си груби думи?;
– „Какво стана с нашия преход? Кой го приватизира, кой го консумира, кой го изяде, кой го премели?“;
– „От какво беше мотивиран през 1998-а, когато внесе искане в
Конституционния съд за обявяване на противоконституционността на
закона за конфискация на царските имоти?“;
– „Коя е грешката ти?“;
– „Непрежалимото за тебе?“.
На последните два въпроса Татарчев отговаря, че е сбъркал, когато
е повярвал на Симеон Сакскобурготски, а непрежалимото за него е, че
България ще стане колония...
Хронотопът. Михаил Бахтин въвежда понятието „хронотоп“, което разглежда художествената творба, в която пространството и времето
претърпяват специфична трансформация. Като етимология хронотоп означава „времепространство“ и според Бахтин „В литературно-художествения хронотоп белезите на пространството и времето се сливат в едно
осмислено конкретно цяло. Времето тук се сгъстява, уплътнява се, става
художествено зримо; а пространството се интензифицира, включва се в
движението на времето, на сюжета, на историята. Белезите на времето се
разкриват в пространството и пространството се осмисля и измерва чрез
времето” (Bahtin 1983: 271–272).
Всяко художествено произведение цялостно преработва времето
и пространството, в които се развива сюжетът и се разказва историята.
То ги трансформира, подчинява ги на определени художествени правила, вгражда в тях въображението на твореца. Творческото въображение
най-често е несъразмерно голямо – спрямо сюжета, неговата завръзка,
кулминация и развръзка, основни герои и събития. Без значение, дали
става дума за роман, театрално представление, карикатура, а (защо не)
– и телевизионно интервю. Поне, доколкото студиото, по условие, е хронотопно, тук най-важното нещо е времето, то овладява/подчинява пространството на своя ход.
Телевизията ужасно бърза, при нея времето никога не стига, а пространствените значения винаги имат времева и своя/временна модалност.
В телевизията, предаването/рубриките/водещият/часовият пояс са променливи величини, които са времево и временно ограничени. Телевизи-
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онното студио, чрез възможностите на камерата, непомерно разширява/
уголемява/трансформира пространството, като го поставя в определен
времеви контекст. Телевизионното студио, като правило, пресъздава публичната овъншненост на площада в антична Гърция, на който, според
Бахтин „Единството на човека и неговото самосъзнание е било чисто
публично. Човекът е бил целият навън, при това в буквалния смисъл на
думата“. Битието на античния човек от класическата епоха, Бахтин определя като „зримо и звучащо“. Човешкото битие като цяло е публично и видимо, то не познава немия регистър и принципната невидимост
(Kevorkyan 2005: 329-338).
С въвеждането на карикатурите на Борис Димовски – в интервютата на Кеворкян в „Гореща линия“ тук и сега, телевизионното времепространство получава коренно различно значение, съвсем ново публично
битие.
Карикатурите на Димовски в „Гореща линия“ значително овъншняват целия разговор в студиото, неговото битие става зримо и звучащо.
В карикатурите на Димовски, метафорите/символите/алегориите/пародиите/шаржовете се раждат единствено в студиото, точно в този момент
на разговора. Творческият процес на тяхното създаване се развива пред
очите на зрителя, ето защо те имат своя времева и временна модалност.
Времева, защото строго се подчиняват на йерархията на времето, задължителна за всяко телевизионно интервю, и временна, защото карикатурите се вграждат в точно определени моменти от телевизионния разговор,
които художникът избира като много важни за вграждане на неговите
карикатури-метафори в неговия смислов континиум.
Един пример от „Гореща линия“ на „Всяка неделя“ – интервюто на Кеворкян с Ноам Чомски (Kevorkyan 2005: 668-701).
Ето някои от най-интересните въпроси от този стойностен разговор
с един от големите мислители на нашето време:
– „Защо все пак Русия е толкова търпелива към имперската стратегия на Америка?“;
– „Колко трайна ще бъде доминацията на САЩ?“;
– „Веднъж казахте, че тероризмът може да се намали, като се престане да му се съдейства. Какво означава това?“
– „Какви са според вас предвидимите последици от онова, което се
случи в Ирак?“;
– „Сюзън Зонтаг беше казала, че Америка не трябва да бъде само
силна. Каква слабост може да си позволи Америка?“;
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– „Какво има в сърцевината на бъдещето, според вас?“.
Към този интересен, умен разговор, Димовски добавя своите много умни карикатури. Първата карикатура представя как Чомски задълбочено чете разтворена книга, в която на първата ѝ корица е нарисувано
земното кълбо, а на последната– голям, изразителен въпросителен знак.
Съдбата на света поражда повече въпроси, отколкото отговори.

Втората карикатура пресъздава днешния американец, млад, с широка усмивка и слънчеви очила, който е изплезил език със знака на американския долар. На хоризонта остават „високите сгради“ на властта (на
Вашингтон и Москва – може би), които диктуват световния ред на планетата, времето на новите идеи, пространството, в което те се случват.
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Следователно, чрез органичното вграждане на карикатурите в медийното битие на разговора, Кеворкян иска да преодолее голямата зависимост на „телевизионната машина“ от времето и пространството.
Карикатурите на Димовски се появяват в точно определен момент. И те
своеобразно мумифицират времепространството в студиото, завладяват
част от медийния хронотоп, придават му нов смисъл и други значения.
Естествено, Димовски не е в ролята на пират, който иска да завземе „телевизионният кораб“ на „Гореща линия“, като „пренареди“ значенията,
общият смисъл и послания на разговорите, които Кеворкян води.
Чрез своите карикатури, Димовски по-скоро преизгражда стария
гръцки площад, на който античният човек задължително трябва да бъде,
за да усети социалния пулс на времето. Телевизионните интервюта на
Кеворкян в „Гореща линия“ стават много по-зрими и звучащи, те получават много повече смисъл и значения именно чрез карикатурите на Димовски, които стават неразделна част от тях.
Един пример от пророческото интервю на Кеворкян в „Гореща
линия“ с Мартин Рийс, кралски астроном и преподавател в Кеймбридж
(Kevorkyan 2005: 329-338). Въпросите на Кеворкян тогава са свързани
с новата му книга, която носи красноречивото заглавие „Последният ни
час“. В нея Рийс говори за реалните заплахи и възможната гибел на човечеството. В това интервю, Мартин Рийс прави някои пророчески предупреждения за бъдещето, което очаква човечеството: „През следващите
сто години обаче можем да очакваме, че поради развитието на генетиката, на компютризираните импланти в мозъка и може би специализираните медикаменти, може да се стигне до промяна на човешката личност
и дори на човешката природа. Машини с човешки интелект, човеци с
възможности на машина. Нови заплахи се коренят в напредъка на биологията. Възможно е генетичният материал да се промени така, че вирусите
да станат по-вирусолентни, по– опасни“. Е, в момента човечеството изпитва на гърба си проклятието на това пророчество, формулирано преди
20 години!
На въпроса на Кеворкян: „В книгата си вие казвате, че към средата на този век хората ще могат да живеят по-различно и по-дълго с имплантирани чипове в мозъците си?“ – Рийвс дава наистина изумителен
за времето си отговор. Ето част от него: „След 50 години ще възникнат
машини роботи, които в редица отношения ще бъдат равностойни на човека и дори ще мислят далеч по-бързо от него. Би могло също да се окаже
възможно по някакъв начин да се свържем с тези машини, така че те да
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усилят умствените ни способности“. Тази прогноза се оказа съвсем вярна и тя много по-бързо дойде в човешкия свят – след 20, а не чак след 50
години.
Ето някои от въпросите на Кеворкян:
– „Кои са заплахите след 2002 година? Например, заплахите от биотероризма – вие посочвате в книгата си съветската програма „Биопрепарат“?“;
– „Вие казвате, че „часовникът на Страшния съд цъка“. Може ли
наистина една суперинтелигентна машина да се окаже последното изобретение на човека? И как ще го подчини? Концлагери за човека или
нещо подобно?“;
– „В една ваша лекция в Чикаго вие казвате следното: „Звездите са
по-прости от насекомите“. Бихте ли се пояснили?“
Димовски допълва този оригинален телевизионен разговор с две
карикатури на Мартин Рийвс и течащото времепространство на настоящето и бъдещето. Първата карикатура пресъздава неговият образ, който
изглежда като истински пророк – с втренчен поглед, властен и зловещ.
Той е в своя кабинет, на лавицата зад него са книгите, над които е нарисуван небосклон със звезди, нащърбена Луна и планети, които изпълват
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Вселената. Рийвс е с риза и вратовръзка, на която са нарисувани три от
звездите на английското знаме.
Втората карикатура отново рисува образа на Рийвс – като пророк
и магьосник, с рога на главата, който е надвесен над разтворена книга,
която вероятно съдържа магии и пророчества за бъдещето. С показалеца
на дясната си ръка той докосва една звезда, под която са разположени
планета и луната, а зад гърба му се провижда купол на християнска църква с кръст.

И в двете карикатури Димовски пресъздава хронотопа на бъдещето чрез прогнозите, които Рийвс формулира в разговора си с Кеворкян.
Димовски прави ироничен коментар на тези прогнози, като рисува Рийвс
не толкова като учен футуролог, а предимно като маг и шаман, който отправя към водещия някои много смели гадателства за бъдещето на човечеството.
Карикатурата – в пресата или на малкия екран, най-често живее със
задъхания пулс на своето време. Според Йоана Спасова-Дикова, „Нейната ефимерност е неизбежна, защото в нея се съдържа творческо усилие
да се отрази мигът и веднага да има ответна реакция“ (Spasova-Dicova
2017: 116-120).
В печата, на театралния или телевизионния екран, карикатурата има
кратък, но взривоопасен живот, тя внася нови акценти и може да размести семантическите редове на телевизионния разговор. Тя може да добави
или промени акцентите в хода на разговора, като покаже събеседника в
съвсем нова светлина. Неслучайно, по време на разговора на Кеворк с
всеки събеседник, камерите в студиото показват за кратко и Борис Димовски, който в момента рисува своите карикатури. Зрителят е свидетел
на своего рода двоен медиен хронотоп/ двойно времепространство, ако
си послужим с терминологията на Михаил Бахтин. Първият хронотоп е
реалният разговор на Кеворкян с неговия събеседник. Вторият хронотоп
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е въображаемият разговор на Борис Димовски с този същия събеседник,
който коментира/сгъстява основния смисъл и послания, които стигат до
зрителя чрез въпросите на Кеворкян и отговорите на събеседника. Така
телевизионното времепространство, условно казано, се разделя на две
части – в студиото има един водещ и един коментатор на водения телевизионен разговор. Кеворкян е истинският господар на думите/разговора/
посланията. А Димовски e господарят на карикатурите/символите/алегориите.
Раблезанският човек. Всяка карикатура носи нещо от човека у
Рабле, който Бахтин определя като „целият навън“. Той смята, че в романа на Рабле „е постигнат известен предел за овъншняване на човека.
През целия огромен роман на Рабле няма нито един случай, в който да е
описано какво мисли героят, какви са неговите преживявания, липсва и
вътрешният монолог...Всичко, което съществува у човека, намира израз
чрез действията и диалога“ (Bahtin 1983: 323-324). Раблезианският човек
е твърде уголемен и дълбоко демократичен. Според Бахтин, той не се
противопоставя на масата като нещо изключително, като човек от друга
порода. „Напротив, той е направен от същия общочовешки материал, от
който са направени и всички останали хора. Той яде, пие, ходи по нужда,
пуска газове, само че всичко това е в грандиозни мащаби...за него напълно подхождат думите на Гьоте за големите хора: „По-големите хора
имат само по-голям обем. Те притежават добродетелите и недостатъците
на мнозинството, но в по-голямо количество“. Раблезианският човек е
висшата степен на човека. Такова величие не може да унижава никого,
тъй като всеки вижда в него единствено възвеличаване на собствената си
природа“(Bahtin 1983: 323-324).
Аналогично, нито един зрител не възразява срещу уголемяването в
карикатурите на Димовски – на черти на характера/недостатъци/особености на събеседниците на Кеворкян. В отделни случаи, Димовски рисува и шаржове на самия Кеворкян, които уголемяват/акцентират елементи
от неговото лице и отделни паралингвистични маркери – усмивка/гримаса/жестикулация.
С помощта на карикатурите на Димовски, събеседникът в студиото
става много по-овъншнен и публичен. Чрез карикатурите, отделни черти
на неговия характер, идеология, действия получават едно зримо и звучащо битие. Телевизионен похват, който се превръща в запазена марка на
Кеворкян и на предаването „Всяка неделя“. Ето един пример от интервю
на Кеворкян и Мартин Карбовски в „Гореща линия“ на ВН, озаглавено
„Магарето в политиката“.
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Интервю в „Гореща линия“ с кмета и някои съселяни на баба
Марушка в село Веселиново за магарето, което ѝ подарява премиерът Иван Костов след избухналия там пожар (Kevorkyan 2005: 329).
Историята изглежда буквално раблезианска и много телесна. Въпросът
на Кеворкян е, дали е достатъчно едно магаре, макар и подарък от премиера, за едно цяло село? Особено когато, според него, магаретата на село
са „най-често срещаната електорална надежда“. Разговорът на Кеворкян
и Карбовски е подчертано земен/материален, в известен смисъл той пресъздава редовете на долницата: къщите/ пожарът/ магарето/ животните/
зайчетата/ прасетата. Кеворк казва в това интервю, че „Всяка неделя“
подарява трактор на селото, защото „много му се ще, все пак, тракторът
да го използвате, да не си останете „селото с магарето“.
По време на това интервю, Димовски рисува две карикатури. Първата карикатура пресъздава магаре, което се е възкачило на трибуна и
произнася реч – пред него е разположен микрофон.

Тази карикатура кореспондира с наименованието на разговора за
„магарето в политиката“, тя намеква за популисткия жест на премиера
Костов, който единствено на баба Марушка подарява магаре, макар, че
пострадалите от пожара в селото са мнозина. Втората карикатура е поземна, повече раблезианска – баба Марушка е поставена на пиедестал,
гордо и с усмивка яхнала своето магаре – намек за това, как се героизират
тривиални жестове. А някъде там, в подножието, се вижда скромна селска къщурка, от която се вие пушек. Истинска селска идилия.
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Карикатурите в студиото на „Всяка неделя“ са много важна част от
водения разговор, от срещата и сблъсъка на водещия с неговия събеседник. В отделни случаи, карикатурите казват, чрез графичния щрих, дори
повече от думите. Те най-често допълват/разширяват/стесняват/коментират думите на събеседника и водещия. Всеки път различно, при всеки
отделен събеседник – по неповторим, творчески начин.
Чрез огромния талант на Димовски, Кеворкян приближава още повече телевизионния разговор до самия живот, поставя го в друг, необичаен контекст – на смеха/ шаржа/иронията/пародията. Той дава възможност
на зрителя да се забавлява, кара го да мисли и разсъждава – и върху неговите въпроси, и върху карикатурите, които Димовски рисува с гениална
ръка.
Сгъстяването на смисъла. В карикатурата целият разказ най-често
се постига само с няколко щрихи. Тя е сравнително малка рисунка, която
цели да постигне много по-голямо съдържание и смисъл. В карикатурата
голямото се вмества в малкото, посланието трябва да се дефинира с няколко щриха от ръката на художника.
Двете (теле)карикатури на Божидар Финков, тогава министър на
здравеопазването, създадени от Димовски, са изумителни (Kevorkyan
2005: 574-582). Първата преувеличава чертите на неговото лице и фокусира целия смисъл в „обецата на ухото му“ във формата на червен кръст,
което подсказва за огромните проблеми в българското здравеопазване,
които и днес, близо 20 години по-късно, отново са „обеца на ухото“ на
всеки здравен министър.

Печалният образ на смеха. Карикатурите на Борис Димовски във „Всяка неделя“

249

Втората отново преакцентира неговото лице, което е обградено от
двама пациенти – единият е с гипсиран крак, а другият е с превързана
глава. А под нея е лозунгът/кредото, който министър Финков написва в
споменика на предаването: „Ръка, която дава, празна не седи!“ .

Двете карикатури на Димовски са добродушни, донякъде толерантни към министъра, вероятно художникът е наясно, че едва ли някой може
да излезе с чест от тази предварително загубена битка.
Телевизионният шарж. В студиото на „Всяка неделя“ Димовски
често рисува медийни шаржове на отделни събеседници. „Шаржът до
голяма степен представлява структура, която съединява елементи от различни нива – както реални, така и символни. Той не може да бъде напъл-
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но това, което представлява, но в същото време е и повече, и по-малко
от него. Шаржът не е портрет, който се основава на иконичното подобие,
а представлява антипортрет... Потърпевшият е обрисуван така, че найосновните му индивидуални черти са представени като индекси, които
се намират в комбинация със символични знаци. Това провокира у реципиента създаването на нови значения и осмиващи „жертвата“образи“(
Spasova-Dicova 2017:119).
На малкия екран, шаржът се построява върху изначалната двойнственост на телевизионния образ, който възможностите на телевизионната машина отдалечават от него самия. Телевизионният образ е откроен и медийно изолиран – той неизменно е по-ярък, много въздействащ,
всяка неравност или бенка на лицето на говорещия се забелязва и грабва
вниманието на зрителя.
В студиото на „Всяка неделя“ събеседникът е себе си – най-вече
като медиен образ. Тази неизбежна „шупла“ в смисъла, която телевизията създава, е уловена по изключителен начин в медийните шаржове на
Димовски. Ето няколко примера от различни периоди в „Гореща линия“
на „Всяка неделя“:
Интервю на Кеворкян в „Гореща линия“ със Сергей Станишев, току-що избран за председател на БСП (Kevorkyan 2005: 220).
Към този особено любопитен разговор, Димовски рисува два шаржа на Станишев, в които показва как малкото обхваща в себе си голямото.
В първия шарж Станишев е нарисуван като пионерче с връзка и
очила, което бодро крачи към върха (метафора на партията и вероятно
– на Бузлуджа) като държи за ръка възрастен сподвижник, който гордо
носи партийното знаме.
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Само с няколко щриха, Димовски успява да пресъздаде обобщен
анти-портрет на новия лидер на БСП. За жалост, той е част от истаблишмънта, неговото пионерско минало е живо, върхът (партията/Бузлуджа) е
пред него, но електоратът му е застаряващ и немощен и се налага постоянно да бъде подкрепян. В този шарж Димовски ясно намеква за голямата младост и липса на опит на новия партиен лидер, съчетани с голямата
старост и липса на сила на неговия електорат. Но дали именно пионерската му връзка е надеждният пропуск към всеки следващ партиен връх?
Във втория шарж Димовски рисува твърде уголемената глава на
Станишев, разположена между слънцето и гръмотевицата, между светлината и мрака, които всяка партия носи в себе си. Между позволеното и
непозволеното, правилните действия и неизбежните грешки.

Всъщност, някои от въпросите на Кеворкян към Станишев са насочени именно в тази посока:
– „Имаш ли трудова книжка и колко трудов стаж имаш?“;
– „Много важният въпрос е, като политик, какъв договор сключваш
с обществото, за да ти повярват?“;
– „Възприемаш ли се като „партиен принц“?;
– „Дразниш ли се когато ви наричат „бивши комунисти“?
– „Кога се появи желанието ти да властваш?“;
– „Какви мерки взимаш, за да не попаднеш в устата на лъвовете?“;
Станишев дава честни отговори, в които личи неговата почтеност и
непрестореност. Това е малък фрагмент от един забележителен разговор,
в който Кеворкян разгръща голямото си майсторство на телевизионен
водещ.
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Следователно, творческата идея на Кеворкян да покани Борис Димовски за постоянен художник-карикатурист на интервютата в рубриката „Гореща линия“ на „Всяка неделя“, който ги допълва и коментира чрез
изразните средства на карикатурата наистина е изключително творческо
решение. Чрез големия талант на Димовски Кеворкян приближава медийния разговор до самия живот, поставя го в необичаен контекст– на
смехограмата/ шаржа/иронията/пародията.
Това необикновено творческо решение дава възможност на зрителя
да се забавлява, кара го, по време на разговора, да мисли и разсъждава –
и върху оригиналните въпроси на Кеворк, и върху интересните отговори
на събеседника. Но и върху смисъла и посланията, носени от телевизионните карикатури, които Димовски рисува в студиото на „Всяка неделя“– тук и сега.
„Аз не бягам от никоя тема – споделя Димовски – от жените и секса
до Бога и смисъла на живота. Човек не бива да се обляга само на едно
бастунче. Винаги съм заявявал, че гледам и с лявото и с дясното око“.
„Борис Димовски нямаше да успее – казва Кеворкян – да нарисува
повечето от днешните политикани – толкова е трудно да се открие нещо
интересно в образите им, все едно да се опиташ да рисуваш течаща вода,
при това мътна.
Ако има някакъв сценарий за Прехода, той предвижда да не се чуват гласове като този на Борис Димовски“ (Kevorkyan 2018: 130).
Радой Ралин споделя: „Зърнете ли и разгледате една Димовска карикатура, двамата с автора ѝ ставате за цял живот интимни събеседници.
Сключвате помежду си клетвен договор, при който вие нищо не давате от себе си, а получавате безплатно още едни очи, за да виждате чрез
тях опакото, получавате още едни уши, за да чувате онова, което ви е
било недостъпно. И още един език, който става орган на съвестта ви“
(Dimovski: arh fond)
Ива Йолова дава някои мнения и оценки на известни личности за
творчеството на Борис Димовски, както и за неговата житейска философия и възгледи.
Йордан Радичков казва: „Ако оставим карикатурите и илюстрациите на художника само на хляб и вода, те ще живеят години наред, без ни
най-малко да се отрази това на здравето им“. Животът на Димовски той
оприличава на „брашнен чувал“ –„Колкото и да го изтупва, все ще пуща
по нещо, дори за всички наоколо да е скъперник“. Димитри Иванов признава, че завижда на коментаторските му способности: „Как може да се
коментира толкова късо, толкова смешно, и в същото време – точно?“
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„Над мене – звездното небе, в мен – моралният закон“е любимият житейски девиз на Борис Димовски, който той заимства от Имануел Кант.
Вестник Култура през 2007 г., in memoriam, написа за Борис Димовски следното: „Иска се смелост да бъдеш непримирим. Още повече,
когато съзнаваш, че въжделената мъдрост и ред са утопични. И когато
рискуваш всичко заради една нарисувана свинска опашка в „Лютите
чушки“ на другия съратник и бунтар – Радой Ралин. Но борбата си заслужава, дори когато целта изглежда непостижима – поне в рамките на
един човешки живот. Тази мъдрост ни завеща с творчеството си Борис
Димовски. Защото призванието на карикатуриста е да буди. Неуморно.
До последния си ден“.
„Сатирикът е разочарован романтик“, казва Димовски пред Ива
Йолова. „Човек, за да издържи на дългото бягане, трябва да свикне на
темпото и на товара отрано“. Сатирата, в годините на прехода, оприличава на „птичка, която чисти зъбите на крокодил“.
Но, заедно с това, сатирата неизбежно формулира своите нелеки
въпроси, които изискват и нелеки отговори. Като художник-карикатурист
Димовски е наистина безстрашен, той не бяга от трудностите, винаги е
готов на челен удар с бокс право в челюстта, който наистина получава,
заедно с Радой Ралин за „Люти чушки“ и нарисуваното от него прасе с
подписа на Тодор Живков.
Ето защо приема хвърлената ръкавица от Кеворкян да стане негов
художник, който, чрез своите карикатури, да коментира неговите разговори в „Гореща линия“ на „Всяка неделя“. Сигурно не се е поколебал
дори за миг, защото неговото кредо е творчески да предизвиква самия
себе си. Преодолявайки всички и всякакви препятствия – естетически,
битови, финансови, емоционални.
Печалният образ на смеха. Неговите карикатури в четвъртата
„Всяка неделя“ често формулират много трудни въпроси, които изискват
и много трудни отговори. Въпросите, които Димовски задава чрез своите
карикатури, цялостно отразяват професионалните виждания на Кеворкян. Преди старта на четвъртото издание на „Всяка неделя“, Кеворк синтезира творческото си кредо в отговорите на 12 въпроса „Защо?“. Ето ги,
с известни съкращения.
Въпросът
„Защо?
е един от най-важните в журналистиката. Останалите са кога, как,
по какъв начин и пр. Простите въпроси обикновено водят до най-интересните отговори, стига да се сетиш за тях в нужния момент. Само че
това става много рядко.....“.
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„Защо?
Защото (водещият) е бил прекалено зает със себе си. Или, което е
по– честата практика, изобщо не слуша онова, което му говори събеседникът. Повечето така наречени тв водещи са глухи по рождение. Глухи
за човека отсреща“.
„Защо?
В повечето случаи любопитството им е ампутирано. А любопитството движи нашият занаят. Плюс известна чувствителност....“.
„Защо?
Ако взема назаем една фраза, казана по друг повод, телевизията
днес е „някакво същество с блеснали очи, служещи на сляп господар...“.
„Защо?.
Такива са днешните правила на играта. Наемната ръка в медиите е
евтина, а и доста уплашена. Пък и доста млади наемници повече мечтаят
да срещнат някое хвръкнало куче, отколкото да си губят времето да измъкват отговори от някой действително умен човек. Обаче летящи кучета рядко се срещат. А и умните хора, които остават все по-малко, гледат
да стоят настрана....“.
„Защо?
Трябва да се надвикват с нахалниците, а това не могат да си го позволят... „Всяка неделя“ ще следва своя си стандарт. Колкото и някои да се
дразнят от нея....По-важното е аз да не я харесвам“.
„Защо?
Защото най-добре знам какво е представлявала „Всяка неделя“. И
освен това знам докъде трябва да стигне сега. Между другото, никога
не съм харесвал изцяло това, което съм правил. Имало е случаи и след
най-успешни емисии да хвърлям телефона по някого... Чарковете на сегашното предаване все още работят достатъчно добре... Затова излъчвам
девиза на днешната „Всяка неделя“ „Ние сме това, което сме били. Другите да се променят“... Важното е обаче публиката да извади от паметта
си истинският спомен за нашето предаване...“.
„Защо?
В нея („Всяка неделя“), както казва Копола в „Котън клуб“, случайни хора няма. Ако има случайни хора, те не са там...Нека си стоят там,
където ги е заварил вятърът. И да се надяват, че легендата „Всяка неделя“
си отива. Това няма да стане“.;
„Защо?
Защото е създадена и от още прекалено много хора, най-талантливите и способни личности на нацията, както и от десетки световни
знаменитости....“.
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„Защо
Когато тръгнеш да правиш телевизия, доста неща ти се пречкат из
краката...Какво да обяснявам повече – живеем на малко пространство,
обаче омразата е голяма. Все пак хубавото е, че малцина са истински болни от тази омраза. Затова– заобикаляй ги и давай напред“.
„Защо – Защото, както е казано, по-добре да се износваш, отколкото
да ръждясваш“ (Kevorkyan 2005: 186-192).

ЛИТЕРАТУРА:
Bahtin 1983: Bahtin, Mihail. Vaprosi na literaturata I estetikata, Sofia: Nauka
I izkustvo, 1983
Borisova 2018: Borisova, Evdokiya. Janrove v mediate. Shumen: Konstantin
Preslavski, 2018
Boris Dimovski – tancuvashtiat karikaturen moliv / Arhiven fond na BNT/
www.arhiver.bnr.bg
Dictionary 2019: Oxford University Press, 2019
Gyulfoyl 2004: Gyulfoyl, Dezmund. Harizmata I neiniat effect. Sofia:
Kragozor, 2004
Kevorkyan 1981: Kevorkyan, Kevork. Sabesednik po jelanie. Sofia:
Narodna Mladej, 1981
Kevorkyan 2018: Kevorkyan, Kevork. V matilkata na prehoda. Istorii za
lichnosti I bubulechki. Sofia: Zaharii Stoyanov, 2018
Kevorkyan 2005: Kevorkyan, Kevork. Vsyaka nedelia. Legendata I neinite
geroi. Sofia: Zaharii Stoyanov, Trud, 2005, t.II
Lipman 2001: Lipman, Walter. Obshtestvenoto mnenie. Sofia: LIK, 2001.
Pasi 1979: Pasi, Isak. Smeshnoto. Sofia: Nauka I izkustvo, 1979
Rechnik 1996: Rechnik na chujdite dumi, Sofia: Atlantis, 1996
Spasova-Dicova 2017: Spasova-Dicova, Yoanna. Sharjat I karikatyrata –
kapani za neulovimia teartalen jivot,/ homiludens.bg, 09, 2017.
Slavov 1979: Slavov, Ivan. Ironiata v strukturata na modernizma, Sofia:
Nauka I izkustvo, 1979
Todorov 2014: Todorov, Cvetan. Nedovarshenata gradina. Humanistichnata
missal vav Francia. Sofia: Nov bulgarski universitet, 2014
Zimel 2014: Zimel, Georg. Za karikaturata.// Fragmentarniat harakter na
jivota. Sofia: Kritika I humanizam, 2014/ Portal Kultura, 12.01.2015.

БЕЗСМЪРТИЕТО НА АВТОРА И ДРУГИЯТ ЖИВОТ
НА ГЕРОЯ ВЪВ ВИДЕОИГРИТЕ
Радостина Ташева

THE IMMORTALITY OF THE AUTHOR AND THE
OTHER LIFE OF THE HERO IN VIDEO GAMES
Radostina Tasheva
Abstract: The article examines the problem of the author‘s death, presented
through the prism of the processes of creating and playing video games with
mythological elements. Instead of the death that Roland Barthes writes about in his
theory of the author‘s death, the collective author of the video games gains immortality
provided by the constantly available opportunity to recreate the game story through
playing. The author and the player merge into one whole – at the moment of playing,
the player chooses one of the moves invented by the author, and in this way empathizes
with the creation of the story itself. The text makes a parallel between the authorship
of the written text and the shared authorship hidden ‘behind the scenes of the game‘s
creation. The text also presents the story of the video game Assasin’s creed because of
the particularly interesting way of merging between an author, a player and a character
in the course of the story as well as the presence of mixed historical and mythological
elements in the plot.
Key words: immortality, videogame, hero, chance, author
Всеки човек крие в себе си едно дете, което иска
да си играе.
Фридрих Ницше

Авторът умря, да живее читателят! Авторът умря, да живее блогърът! Авторът умря, да живее играещият! Авторът умря, да живее авторът!
Сякаш ставаме свидетели на нова епоха, в която потребителите на
социалните медии пишат своите есета в коментар във Фейсбук, блогъри256
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те списват новата журналистика, а забавленията трайно са се настанили
зад екрана на монитора, защото играещият човек няма време да чете и
гледа изкуство, той е зает да го преживява и своеобразно да го сътворява,
играейки. Дали пък не можем да пренесем в бъдещето теорията на Ролан
Барт за смъртта на автора като съпоставим писането и разработването
на видеоигри (като своеобразен акт на драматургично разказване-разиграване на сюжети), за да направим паралел между процеса на четене
и играенето? Защото играенето на виодеоигри е интерактивно четене –
едновременно линейно добросъвестно следване на сюжета (до колко той
въобще е линеен? Или просто следваме стъпките, алгоритъма), но и класическа интерпретация (реконструиране и досътворяване на смисъла) на
текста.
Барт твърди, че авторовото присъствие трябва да бъде игнорирано
след написването на дадения текст, защото авторът съществува единствено в процеса на писане: докато твори и вдъхва живот на думите, докато
ги свързва помежду им, а след края на писането сякаш умира и се ражда
истинският човек, за когото текстът наистина е сътворен – читателят.
Според източната философия вселената представлява едно постоянно движение. Всяко действие, всяка мисъл участва в процеса на
осъзнаване и трансформация, който човешките същества преминават.
Авторът, който е започнал да пише, не е този, който е стигнал средата на
текста, не е и този, който е стигнал до неговия край. Сякаш наистина той
по малко умира с всяка следваща страница, за да се роди новият автор,
който ще довърши написването на текста и ще умре след неговия край.
По същия начин протича и създаването на видеоигри, в света на
които заживяват многобройни митични и приказни същества, с които
героят трябва да се съюзи или пък да пребори. Но авторството в този
процес изобщо не вълнува онзи, за когото е предназначена играта. Докато писателят трябва да умре, за да събуди читателя, в играта авторът
сякаш се клонира като автор и играещ едновременно. Преодолявайки заложените препятствия в играта, потъвайки в историята, която води ту
към едно разклонение на пътя, ту към друго, играчът всъщност върви по
стъпките на автора, който вече е предвидил какво ще се случва по-нататък. И все пак докато в написаните творби това усещане несъмнено преследва читателя, който знае, че завършекът на историята така или иначе
ще дойде, а може и да прибърза като отгърне последната страница и да
стигне до развръзката, в играта това е невъзможно. За да стигнеш до края
си задължен да играеш, да се бориш, да изчакваш, за да спечелиш битките, възложени от автора. Но тук имаш предимството да изиграеш безброй
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пъти даден ход, да приложиш различни тактики, за да спечелиш, или
пък дори да се възродиш отново, след като умреш. Има нещо особено
привлекателно в идеята, че не само съпреживяваш, а изцяло преживяваш
историята и си способен да поправиш грешките, допуснати предишния
път, за да можеш този път да стигнеш до победата. Този друг шанс липсва в познатите ни форми в литературата и киното, където краищата може
да са няколко, но все пак те са предначертани и по никакъв начин не
можем да им въздействаме. Това са застинали форми все пак, докато в
класическите сценични изкуства възможностите за реванш на актьораинтерпретатор и играещ човек са на практика безкрайни (благодарение
на импровизацията, естествено доколкото концепцията на режисьора
позволява) – но отново във функционалната форма на твореца-създателя,
движещ се в маркировката на фабулата и сюжета. Вероятно формите на
игра по предварително зададен сценарий в този смисъл е най-свободна в
т.нар. профанизирани игри (каквито са спортните) или пък в абсолюта на
т.нар. „чисто изкуство“, каквото е циркът.
Когато разсъждаваме върху видеоигрите няма как да не споменем
изследването „Homo Ludens“ на Й. Хьойзинха, в което той обсъжда значението на игралния елемент за създаването на културата и обществото
и твърди, че играта е първостепенно и необходимо условие за поколението. Там играта е определена като първичност, а култът към нея като
вторичен и в този план говори за неясните граници и преходи от свещената сериозност към забавата (fun) – трудно уловими, но задължителни.
(Huizinga:1982:27) В съвременното съществуване, възприемането на играта е по-скоро наситено с негативен нюанс, защото сме твърде заети с
всичко останало (което обикновено се свежда до някакъв вид работа) и
играта се смята за загуба на ценно време.По същия начин, както почитателите на старите аналогови игри се събират уикендите да изиграят партия шах или да разпуснат от напрежението с игра на табла, почитателите
на видеоигри се събират по специални поводи, за да играят или да гледат
игри (например приятелски събирания с цел играене на видеоигри като
Counter Strike, както и гледане на шампионати по видеоигри, например
изключително известната игра League of Legends). Тези игри могат да
бъдат играни и онлайн в определени платформи, но непременно изискват
играчите да общуват помежду си, за да споделят стратегията си, да дадат
насоки на екипа си в играта или просто да изразят недоволството си от
хода на събитията. Най-често срещаната емоция, която се наблюдава при
такива събирания, е изразен устно гняв с профанни фрази към противниковия отбор, който непременно е спечелил с късмет играта, а не с ис-
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тински умения. Дали авторите на тези известни игри са имали представа
колко популярни ще станат те в бъдеще?
Но кой е всъщност авторът на видеоиграта? Разработването на видеоигрите изисква дълга работа в екип от дизайнери, програмисти, арт
екипи, звукови инженери, тестери, маркетинг отдел и др. специалисти.
Накратко, процесът по създаване на игра започва от идея или концепция за игра, около която се формират основните задачи по разработване,
програмиране, проектиране, изобразяване, записване, смесване, продуциране, тестване и още толкова работа, докато се получи пълноценният
продукт – играта или „творбата“, както би казал Барт.
Създавайки видеоиграта, този екип от специалисти предполага какво би било интересно на таргет аудиторията (с термина таргет аудитория във видеоигрите също се означава група от хора, към която е насочена определена маркетинговата или рекламна кампания. Особеностите
на целевата аудитория се разглеждат и залагат още преди издаването на
играта чрез проучвания, които дават представа за интереса към темата на
играта от хора от различни националности, възрастови групи, пол и др.
характеристики) и по какъв начин биха могли не само да запазят този интерес, но и да го разширят чрез най-различни странични продукти като
предмети (под предмети в играта се разбират различни обекти в света
на играта, които могат да бъдат събирани и купувани от играчите и им
дават различни умения или пък могат да бъдат продадени или разменени
за други стоки, необходими в играта. Най-стойностните предмети са легендарните предмети, които са много рядко срещани и се раздават само в
определени моменти от хода на играта), които да дават определени способности, красиви костюми за героите на играчите или допълнителни
куестове (куестове в игрите се пътуванията, които подемат играчите, за
да изпълнят определена цел, мисията поставена от авторите на играта),
които да спечелят още време в света на играта. Възможностите варират
спрямо жанра на играта, както и дали се играе в мултиплейър (онлайн
игра, в която заедно участват повече от един играчи) или сингълплейър
версия (игра, в която участва само един играч). Разбира се, основната
цел на авторите на игрите е играчите да прекарват възможно най-много
време в игровата платформа, защото колкото по-ангажирани са със света
в нея, толкова повече се увеличава възможността да си купят предмети
или експанжъни (експанжъни са допълнения или разширения към вече
съществуваща игра, които обикновено добавят нови игрови области,
оръжия, предмети, герои или разширена сюжетна линия). За да постигнат това в ролевите игри често се предлагат странични куестове за праз-
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ничните дни или за уикендите, които осигуряват още приключения за
най-запалените геймъри.
Играта е – и трябва да бъде – нещо различно от всекидневния живот; тя е фундаментален духовен елемент на живота. А „когато се слеят
хоризонтите на игровия (естетизирания) и хабитуалния (битово-профанния) дискурс, тя добива сериозен характер и се превръща в хазарт. Личното човешко съществуване се размива в световете на фикциите.“(Borisova
2007: 308)Наистина няма нищо по-сериозно от геймърството, когато играчът е вглъбен в историята на играта и преживява всеки ход сякаш преживява случващото се в реалността. Да се наблюдава езика на тялото на
любителите на видеоигри (например екшън видеоигрите) докато играят е изключително интересно – те правят гримаси, стягат мускулите си,
стискат зъби, изглежда сякаш тялото им смята, че наистина се подготвят
за битка на живот и смърт.
Можем ли да предположим, че задавайки главната история, написвайки сюжета на играта, авторският екип на тази видеоигра влияе на
решенията, които вземаме играейки? Докато се мотаем в игровите лабиринти от възможни ходове и решения, не сме ли подвластни на съдбоносните избори, взети от автора вместо нас?
Някои видеоигри предлагат различни избори, давайки множество
варианти, които играчът може да избере в хода на играта и които променят дори сюжетната линия спрямо съответния ход. Тази промяна би
могла да бъде съвсем лека или пък изцяло да промени хода на събитията,
като формира определен образ на играча спрямо различните решения,
които е взимал преди. Това всъщност доста напомня на книгите-игри,
в които героят започва историята по един и същи начин, но спрямо изборите, които прави, разгръща различни страници, които предопределят
съдбата на героя му. Книгите-игри от своя страна са наследници на ролевите настолни игри, които се отличават с абсолютната свобода, която
дават на играчите. В ролевите настолни игри играчите играят определена
роля, която сами избират (в зависимост от приключението и сценария
на ролевата игра) и в това малко приличат на киното и театъра, но същевременно играчите не знаят как ще се развива историята и на момента
избират репликите и ходовете на героите си, като дори могат да придадат
пълнокръвност на характерите на героите, могат да изменят историята в
някаква степен като включат неочаквани обрати в нея. В ролевата игра
непременно присъства разказвач. Той трябва да измисли приключението
и да реши в какъв свят ще се развива, след което всички играчи избират
ролева система (набор от правила), която да помогне в играта (възможна
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е игра и без система, но тя е по-голямо предизвикателство за желаещите
и изисква опит в играенето). След това разказвачът описва противниците
и предизвикателствата пред играчите (ако има такива) в термините на
системата и тайно от останалите. Играчите пък трябва да създадат „герой
според избраната роля и възможностите предоставени им от системата“.(
Chirmazov, D.,Grozdanov 2020)
Книгите-игри се смятат за по-лесен вариант за ролева игра, в която
началото на историята вече е описана от автора (разказвач), който предоставя на читателите (играещите) възможност да изберат с какъв герой
да играят спрямо историята и задава различни възможности как да се
развива историята. Това се случва като след определената глава, в която
разказвачът задава сюжета, той дава на читателя различни възможности
за избор на следващ ход. Ако например героят е човек, който трябва да
избере дали да тръгне през нощта към гората, в която дебнат опасности или пък да остане там, където се намира до следващия ден, авторът
би задал определена страница за отгръщане в първия случай и различна
страница за отгръщане във втория случай, като е възможно този избор да
бъде от решаващо значение за развитието на историята в зависимост от
авторовия сценарий. – Някои заглавия на книги-игри, станали известни в
България преди масовото навлизане на компютрите в домовете, са: Лорд
и магьосник, Създател, Джонга, Пришълецът, Войни на пустинята,
Батман срещу Джокер и др.
Въпреки че има доста видеоигри, предлагащи подобни начини за
взимане на решения, които влияят на хода на историята, все пак те до някаква степен изключват възможността на играещите да използват въображението си и да оформят в детайли характера и поведението на героя.
Въпреки това съвременните дизайн и графика предлагат изживяване,
което е изключително доближаващо се до реалността.
Възможността сами да избират какво се случва с героя им дава на
геймърите чувство за контрол над разгръщането на историята, както и
обогатява цялостното усещане на потапяне в играта. Нека го наречем
емпатия. При това – авторитарна, за разлика от демократичната и автономност на емпатията, която ни задържа пред телевизионния екран и поредната мелодраматична сага (проливаме сълзи, но само в телевизионно
определеното за това време) или между страниците на плътния, наситен,
пълен, тотален и все пак обособен в „хронотопа“ на романовия континиум емпатичен свят на сюжета (би казал Бахтин).
Съпреживяването, което сме свикнали да виждаме повече от позитивната му страна (а Аристотел директно, назовавайки го с понятието
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„катарзис“, му придава и лечителна, облагородяваща, духовно и физиологически ползотворна функция), в играта може да бъде много изморително, емоционално натоварващо, но същевременно и удовлетворяващо.
Всички емоции, които изживяваме играейки, са включени и в палитрата
на обикновения живот – любопитството къде ще те отведе приключението, желанието на всяка цена да постигнеш целта си, вълнението, което
изпитваш, когато се изправяш пред препятствие, спортният гняв, който
съпровожда загубата или смъртта в играта и започването на целия кръговрат отначало с надеждата, че следващия път ще успееш.
В някои игри героят трябва да бъде изцяло създаден от самия играч,
ангажирайки се емоционално още от самото начало, вярвайки, че решенията, които взима са значими и по този начин увеличава цялостното
удовлетворение, което изпитва от играенето. Един интересен пример за
това са игрите, в които героят може да бъде изцяло сътворен от геймъра – започваш с определено лице и тяло, но можеш да променяш всички
физически характеристики спрямо твоите желания – пол, ръст, форма на
черепа, цвят на очите, косата, телосложение (Такава е например играта:
Fallout 4). В процеса на самата игра героите могат също да влияят върху
чертите на характера си. Например по време на мисия можеш да избереш
дали докато изпълняваш мисията си да убиеш някого, но защо пък да не
убиеш и цялото село, в което той се намира? Оттам нататък сюжетната
линия може да се промени и играта да изпрати по петите ти още противници, които отмъщават за своите близки. Взимайки решения, които повлияват на историята, самата дейност на играене придобива значимост и
внася цялостност в интензивното ежедневие на играещия, защото твърде
много започва да прилича на истинския живот, в който носим последствия от действията си.
В книгата си „Шок от настоящето“ Дъглас Рушкоф твърди, че всичко
се случва тук и сега, в настоящия момент, и ние оставаме с впечатлението, че постоянно бързаме, но въпреки всичко закъсняваме и не успяваме
да бъдем навсякъде едновременно. „Нашето общество се преориентира
към сегашния момент. Всичко е на живо, в реално време и винаги на линия. Това не е обикновено забързване, въпреки че голяма част от начина
ни на живот и технологиите са засилили скоростта, с която се опитваме
да действаме. По-скоро е омаловажаване на всичко друго, което не случва в момента – и съответно челна атака на всичко, което се предполага,
че се случва сега“. (Rushkof 2018: 8) Наблюдава се разпад на наратива, в
който традиционната сюжетна линия се състои от начало, кулминация и
край, с който сме свикнали да си представяме всяка история. Тази тради-
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ционна линейна история въздейства като създава герой, с който можем да
се оприличим, поставя този герой в опасност и накрая му позволява да
намери изход от трудната ситуация. Този начин на създаване на истории
Джоузеф Кембъл нарича „приключението на героя“ (Campbell 2017: 53)и
това е и начинът, по който сме свикнали да възприемаме света и живота
с неговите проблеми и предизвикателства. В наши дни обаче, с появата
на технологиите и всеобщият достъп до интернет с един клик, когато
желанието да знаем какво се случва във всеки един момент навсякъде
по света е реалност, тази линейност вече се превръща в невъзможна за
определяне на действителността.
Видеоигрите са един от отговорите на поп културата на разпада на
наратива и заместват успешно киното, телевизията и книгите, които не
могат да функционират както преди. Те задминават всички известни досега форми на развлечение като пазарен дял и културна значимост, защото задържат играчите с отворения си край. Преживяването е основната
форма и мотивация на общуване и самите играчи се превръщат в част от
креативния процес. Докато разказвам съм жив – кредото на Шехерезада
тук се е трансформирало във феноменологично основание – докато преживявам съм жив. Авторитарният образ, авторитаризмът на действието
и преживяването надмогват над волята на криейтъра?

Видеоигрите се реализират (създават и играят, а както вече видяхме, това е почти едно и също) в линейно време, но те не са изградени
като истории между миналото и бъдещето. Те са вечно достъпни в на-
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стоящето – щом някой ги включи – и изчезват, когато бъдат изключени.
Разбира се, това е логиката на рецепцията във всички студени медии. Но
художествените наративи и там следват устойчивият линеен модус още
от времето на Аристотел – пролог действие, кулминация и епилог, начало-среда-и-край. Очарованието на електронните игри идва от това, че
състезателният момент в акта на играене като че се пропуска и забравя,
а играчите се фокусират над играенето на самата игра, човек потъва в
процеса и се опитва да извлече максимално удовлетворение от настоящия момент.
В студията си „Епос и художествена игра“ Миглена Николчина разсъждава върху темпоралните аспекти на видеоигрите, както и приликата
им с епичната поема. Наистина, пренебрегваната в българския изследователски дискурс досега тема за видеоигрите, заслужава специално внимание, особено в условията на един принудително самозатварящ се свят
(по ред причини включително и в настоящата световна здравна кризисна ситуация). Онлайн светът, който ни чака отвъд монитора, отдавна не
е само в уеб пространството. Социалните медии и видеоигрите, които
и бездруго досега заемат сериозна част от времето ни, сега излизат на
преден план като един незаменим начин за възможност за социална интеракция, в момент в който реалното човешко взаимодействие е не само
непрепоръчително, но и дори законово ограничено.
Миглена Николчина извежда следните прилики между експлоатирането на класическия наратив и приликите между интенцията на епическата поема и общите места на видеоигрите:
– наличие на хетерогенно пространство, което се населява от живи,
мъртви, богове и свръхестествени сили;
– кулминация, показана като битка между могъщи противници;
– геройска етика и уважение между противниковите сили;
– кръгова структура на епоса – липса от нужда на ясно определено
начало и край, както и постоянна готовност за продължение, засягащо
предшестващи или следходни събития;
– ретардация – занимаване с обикновени, битови дейности (като
събиране на билки или разговори с други участници;
– квазинатуралистично изобразяване на битките, което се изразява
в прекалено натуралистични и нереалистични кръвопролития;
– антипсихологическо представяне на персонажите;
– хронологическа несъвместимост – докато нещо се случва, друго
не може да се случи заедно с него. (Nicolchina 2020: 9)
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Симптоматична е появата на епически структури, персонажи и
теми в игрите, както и привличането към цикличната времевост на мита.
Очевидно авторът/-ите на видеоигри се съобразява с авторитетите на
мита и с авторитарното статукво на неговите герои. Дали харесваме игрите, защото ни връщат към детството с присъщата му наивност, която ни позволява да повярваме в мечтаните приказни приключения, съществуващи само в детските фантазии? А може би самата технология
на видеоигрите е „нова узряваща форма, която въплъщава хетерогенното
наследство на литературата, театъра, музиката, киното и визуалните изкуства“ (Nicolchina 2020: 9). Вероятно има и нещо в чисто техническите аспекти на видеоигрите, което примамва приказно-фантастичното и
провокира митичното повторение. „Играенето е ориентирано към непредсказуемото, но също така е впримчено и в повторението“(Nicolchina
2020: 9). Пример за това са сейфовете, добре познати на всеки геймър,
които позволяват да се запази достигнатия прогрес и представляват своеобразна точка в линията на времето, в която героят може винаги да се
върне, ако не успее да преодолее определено препятствие. Всеки играл
поне една видеоигра се е сблъсквал с отвратителното усещане да умре,
точно когато за малко е щял да победи онзи много противен и ужасно
силен бос и ако не е сейфнал играта навреме трябва да се върне и да започне съвсем отначало своето приключение. Съвременните игри правят
автоматични сейфове доста често, например след всяка успешно приключена мисия, но е възможно играчът да запази прогреса си и ръчно,
в случай че му се налага да затвори играта. По този начин след като се
върне, той ще бъде на същото място, на което е бил и преди да я изключи.
Сякаш самият автор е дал безсмъртие на играча, но го е натоварил със
своите функции като му е оставил възможността сам да решава кога да
напусне фикционалния свят и кога да се върне в него. По-старите игри
определено нямаше как да бъдат играни без тази авторова функция. Първата видеоигра, която самата аз съм играла, беше през далечната 2003
и се казваше Drakan. Тогава нямаше възможност за автоматичен сейф,
затова трябваше да го правя ръчно винаги, когато се сетя, за да не се наложи отново и отново да убивам всички чудовища, които вече бях убила.
Разглеждаме видеоигрите като авторитети на безсмъртието ни, свидетели за липсата на край, те са утехата на постмодерния човек, сбъднатата проекция на машината на времето, техните фантазмени светове ни
държат буквално на една крачка от чудесата на съвременната наука. И им
вярваме. Но това съвсем не е единственият начин, по който видеоигрите
могат да ни реабилитират.
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Много интересен пример за подобно връщане назад е играта
Assasin’s creed. Тя е дело на френската компания за видеоигри Ubisoft и
е създадена с идеята да бъде продължение на изключително успешната
игра Prince of Persia: Sands of time. Впоследствие обаче екипът решава
да създаде нов продукт, който да се фокусира върху ордена на асасините
– секта, която води началото си от Кръстоносните походи и убива жертвите си, които са влиятелни и високопоставени лидери.
Историята на играта се основава върху преплитането на настоящето с миналото – героят ни е всъщност е наследник на асасините, известни
още като първата терористична групировка в историята. Той разполага с
ДНК на някого от предците си, също асасин, и използва специална машина, наречена Animus, която анализира ДНК и позволява на хората да
преживяват чужди спомени. Всички части на играта започват по този начин – нашият герой влиза в спомени от исторически периоди във времето
и преживява събитията от живота на своя прародител. Оттам насетне,
започва истинската игра, в която се превъплъщаваме в асасин (букв. от
фр. – убиец)и следваме мисията, отредена ни в играта.
Истинската история на асасините е забулена в мистерията на арабските пустини и може да се предполага, че затова е послужила като
основа за играта Assassin’s creed. Сектата на асасините е създадена от
Стареца от планината Хасан и-Сабах, ирански исмаилтянски проповедник шиит. Той е бил прогонен от Кайро в Персия заради участието си в
спор между двама наследници на Фатимидския халифат. За да отмъсти
за случилото му се и да унищожи сунитските си врагове, той отседнал
в крепостта Аламут в планините Алборз в Северен Иран и започнал да
набира последователи – асасини. Групата му се разраснала главоломно
до размерите на държава в държавата и започва да упражнява влияние
върху политиката на целия Изток. Задачите на асасините се променяли с
времето, но основната им цел винаги е оставала една и съща – да всяват
размирици и да пораждат вражда между враговете си – кръстоносците,
фатимидите1 и сунитите2.
1

Династията на Фатимидите е политическа и религиозна шиитска династия, която
доминира в Северна Африка и впоследствие в Близкия изток от 909 до 1171 г. Името им
идва от името на дъщерята на пророка Мохамед, от която вярват, че произхождат. (Britannica: Sunni, https://www.britannica.com/topic/Sunni [poseten na 01.11.2020])
2 Сунитите са членове на един от двата основни клона на исляма, от който са и поголямата част от привържениците на тази религия. Сунитските мюсюлмани се смятат
за основния клон на исляма и имат традиционалистки виждания, за разлика от клона
на шиитите.
(Britannica: Sunni, https://www.britannica.com/topic/Sunni [poseten na 01.11.2020])

Безсмъртието на автора и другият живот на героя във видеоигрите

267

Името на асасините се свързва и с наркотика хашиш, тъй като има
теория, че по време на процеса на обучение асасините са били упоявани,
за да се симулира чувството, че умират и след това са били събуждани
в градина с изобилие от храна и красиви жени (проекция на ислямския
Рай). Този начин на посвещаване в тайното общество много напомня на
познатите ни съвременни похвати за набиране на терористи с обещанието за прекрасен живот в рая след саможертвата за Аллах. По-вероятно е
обаче името на сектата да произлиза от името на самия Хасан и-Сабах –
асасин (хашашин) буквално означава последователите на Хасан.
В историята на играта обаче асасините по-скоро са изобразени
като странстващи наемни войници, чиято главна цел е борбата с тайното общество на тамплиерите3. Подобно на истинските асасини, героят в
Assassin’s creed също участва в близък бой и е умел в маскирането, прокрадването и използването на екзотични оръжия.
Assassin’s creed е поредица, която се състои от много части, обединени помежду си от идеята за връщане в спомените на асасините, но ще
се спрем на историята на една от последните части – Assassin›s Creed
Odyssey. В тази част героинята от наши дни е жена и се казва Лейла Хасан и се връща назад във времето, за да помогне на обществото на асасините като намери определен артефакт – жезъла на Хермес. Интересно
е симпатичното смесване на исторически факти, легенди, източни и древногръцки митове, които ни съпътстват през цялото време на игра. Освен
жезъла на Хермес, героят се среща и се бори с Минотавъра, разгадава загадките на Сфинкса, бие се с циклопите и убива горгоната Медуза. Междувременно се занимава и с политика, докато участва в конфликта между
Спарта и Атина, а от време на време провежда философски диалози със
Сократ.
Въпреки че Лейла е героинята, с която започваме игра, тя участва
в историята изключително малко. Лейла се връща в спомените на своите
предци асасини и изцяло изчезва от играта, като ще се появява съвсем
за малко от време на време, за да правим паралел между мисията, която
3

Орденът на тамплиерите е католически военно-монашески орден, който възниква
в началото на XII в. (1118 г.) в резултат наПървия кръстоносен поход. Освен обичайните
за всеки монашески орден обети – на послушание, на бедност и на безбрачие – монасите
тамплиери давали и обет за защита на поклонниците, които посещават Йерусалим.
Впоследствие тамплиерите започнали да пазят и ценностите и имуществото на
поклонниците и да финансират чужди операции. Те също осъществявали своеобразни
банкови преводи – онзи, който внесе определена сума в дадена държава, може да си я
получи където и да е другаде в местна валута. По този начин орденът се превърнал в
една от най-заможните институции в Европа. (Cherneva 2012)
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изпълняваме в наши дни и мисията на нашия герой (този, в чийто спомени е потънала).След като Лейла влиза в машината Animus, за да влезе в
спомените на някой от асасините, играта ни въвежда във времето, в което
сме попаднали като ни дава възможност да участваме в Пелопонеската
война (431 г. пр. н.е.) и същевременно ни обучава как да управляваме
героя и да използваме оръжията си. След това ни показва възможните
варианти за героите асасини, в чиито спомени да влезем. В тази част
авторите са решили да ни дадат избор дали да играем с мъж или жена
като изберем за герой Касандра или Алексиос, които се оказват потомци
на легендарния спартански цар Леонид. Играта продължава да ни въвежда в историята на героя (без значение кой от двамата изберем), който е
изхвърлен от скала като дете, след като се е опитал да спре жертвоприношението на по-малкия си брат или сестра, отреден за жертва за спасението на Спарта. Въпреки инцидента, героят оцелява и се превръща в
наемник – “мистиос”.

В процеса на играта героят всъщност разкрива, че семейството му
е свързано с тайното общество Култа на Космоса, членовете на което
са отговорни за избухването на Пелопонеската война. Изпълнявайки
мисията си да открие и унищожи членовете на култа, Алексиос намира
изгубения остров Атлантида, пазен от Питагор, който се оказва неговия
истински баща.
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Освен преплитащите се исторически събития и лица, както и митологични същества и легендарни образи, Assassin’s creed Odyssey има
много красива графика и дизайн, които пресъздават по особено автентичен начин духа и културата на Древна Гърция. Прекосявайки полетата на
гръцките острови на кон, бродейки из старинните градове с открити пазари и множество сергии, слушайки саундтрака с източни мотиви, сякаш
почти долавяме мириса на море и усещането за изгарящото южно слънце. Дали авторът е искал да ни отведе в миналото, за да ни позволи да
усетим сами привкуса на античния свят, докато участваме в незабравимо
приключение и търсим магически артефакти? Или пък е целял да открехне вратата към героичното в нас като ни е дал възможност да участваме
в епичните битки между Атина и Спарта и дори ни е предоставил избор
на чия страна да застанем? Или пък запленен от историята на асасините,
е пожелал да види как би изглеждала тяхната история в Античния свят?
Тоест авторът във волни съчинения прекроява историята на Античността? Какво е това – постмодерна игра, мозаечен продукт на вездесъщата
масова култура, потопен в кича или постмодерна естетическа реалност,
скандален микс на културите? Волята на автора, когото скрупульозно не
наричаме авторитет – просто защото не е сам и не е отявлен авторитеттворец, се подчинява на авторитаризма на средния вкус на публиката
и техническите възможности на продукта. Ако се усъмняваме в познавателните или естетически ползи от подобен продукт, то поне със сигурност съпреживяваме историята и дори участваме в нейното развитие
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чрез изборите, които правим: едновременно и като играчи-реципиенти
и като играчи-автори. Безсмъртието на историята е гарантирано, авторът ни го е обещава като ни дава възможност да сътворим заедно с него
преживяванията и усещанията на героя, в който сме се превъплътили и
който ни превежда по пътя, изпълнен с приключения и предизвикателства. Безсмъртни сме и ние, играчите-автори, които бродим по този път
сякаш го минаваме за първи път, но имаме възможност и да повторим,
и да потретим, и да минем безброй пъти по него, стига само да пожелаем. А това със сигурност ще се случи, защото видеоигрите непрестанно
печелят нови и нови почитатели, търсещи различни, но същевременно с
това и близки до реалността, усещания в онлайн света, който ни очарова
със своите неограничени възможности за фантастични преживявания и
социално взаимодействие между хората.
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АВТОРИТЕТИ В МРЕЖАТА:
ИНФЛУЕНСЪРЪТ ИМА ДУМАТА
Деница Люцканова

AUTHORITIES ON THE INTERNET:
THE INFLUENCER HOLDS COURT
Denitsa Lyutskanova
Abstract: The article examines the problem of authority in the digital environment. One of the new role models for our time is discussed – the influencer. An attempt
has been made to explain the influence of celebrities within the marketing economy. The
connection between business and the market is traced, the mediator between which is this
modern profession.
Key words: authority, business, economy, influencer, social networks

Разглеждайки проблема за влиянието над даден индивид или група
от индивиди, понятието авторитет несъмнено намира своето място в
дискусията. Едно от значенията, с които се обозначава съществителното
име „авторитет“ в Речник на българския език е „контрол“. Част от инструментариума, с който боравят „силните на деня“ е именно контролът
спрямо обществените нагласи, водещи редица последствия както в емоционален, така и в чисто практичен, битов аспект.
Добре познат е текстът на Макс Вебер „The three pure types of
legitimate domination“. Написан е между 1917 г. и 1920 г., за първи път
публикуван на френски в списание „Социология“. Авторът прави дълъг
и задълбочен размисъл върху доминирането, за да разграничи и диференцира своя икономически анализ на трите типа правно, традиционно и
харизматично влияние, като се съсредоточи относно административните,
юридическите и политическите измерения на всеки от тях (Kauffmann
2014: 307-317).
Вебер определя понятието доминация като зададени определени
команди, които да бъдат изпълнени от дадена група лица. Характерис271
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тиките, свързани с доминацията са: подчинение; интерес; вяра (доверие); постоянство. Той отбелязва, че всяка реална форма на доминация
предполага минимум доброволно изпълнение, т.е. интерес (основан на
скрити мотиви или истинско приемане) към подчинение. Примери за доминация могат да включват взаимоотношенията родител – дете, учител
– ученик, работодател – служител и други. Авторитетът, от друга страна, разширява и поддържа властта. Изследването на произхода му може
да даде насока как хората приемат определени норми като регулярно и
структурирано явление (Ritzer 2020).
По-обстоятелственият преглед на видовете авторитети според немския учен е следният:
Традиционен авторитет – власт, легитимирана по силата на дългосрочно установили се културни особености и навици;
Харизматичен авторитет - власт, легитимирана от необикновени
личностни качества, лична харизма, основанието се намира във вярата и
предаността към личността на лидера, внушава отдаденост и подчинение;
Рационално-законен авторитет (авторитет на закона, бюрократичен авторитет) – властта се легитимира от законово формирани правила и регулации, каквито са например правителствата. Основанието е в
готовността на гражданите да спазват законите и другите писани актове
на държавните институции и в поведението си да се ръководят от тези
норми.
Последният тип авторитет в най-голяма степен е характерен за модерната епоха и времената на представителната демокрация, при която
държавното управление се осъществява от публични събрания и конституционно регламентирани институции, които черпят правомощията си
директно от народа като суверен. Загубата на традиционни авторитети
прави обществените отношения значително по-сложни и моделът на общуване, налаган напоследък от и чрез българските медии, до голяма степен спомага за налагането на обществен модел, в който авторитетите са
непрекъснато оспорвани (Hristova 2013).
Моделите на поведение за младото поколение излизат от традиционния, класическия вариант на образа си. Те са много по-технологизирани, много по-дигитални, много по-социални. Човешката еволюция е
носител на своя променлив характер, въплъщаващ неминуеми и интензивни процеси на развитие, напредък, крачки напред. Успоредно с това,
изменение търпи и цялостният усет на хората спрямо заобикалящия ги
свят, изменя се и начинът, по който възприятията кореспондират в съответствие с човешката същност и всичко останало.
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Медиаморфозите на културата са сред най-убедителните аргументи за радикализиращото и детониращото действие на медиите по отношение на традиционната култура. Стратификацията на медиакултурните
модалности е верен индикатор за еволюцията и технологичната динамика на самите масовокомуникационни средства.
Медиите, смело може да се каже, са острието на цивилизацията.
Всяка цивилизация поддържа в авангарда си някоя нова и мощна медия.
Но за разлика от цивилизациите, медиите не умират. Тяхната устойчивост
се дължи на поддържаната от целостта на културата медийна еволюция
(разбирана като фази на пренареждането на медийната система). Никоя
медия все още не е изчезнала в следствие на появата на ново средство за
масова комуникация. Напротив, несъвършенствата на съществуващата
са генерирали появата на следващата.
Още през 1989 г. руски културфилософи доказаха по индуктивен
път, че метаморфозата ще бъде „градивото” на културата на новото хилядолетие, която днес единодушно се определя като „култура на метаморфозата” или „култура на трансформацията”. Несъмнен принос към обяснението на медийните трансформации на културата има американският
изследовател и журналист Роджър Фидлър – преподавател в Кентския
университет (САЩ), който в труда си „Медиаморфоза: да разберем новите медии” анализира и обобщава най-актуалните технологични промени в човешката система за комуникация и в съвременната медийна
практика. Неологизмът „медиаморфоза”, който Фидлър апробира през
1990 г., обозначава такава трансформация на медиите, която протича под
въздействието на сложни взаимодействия между осъзнати потребности,
конкурентен и политически натиск и социални и технологични нововъведения. Една от задачите на автора е да допринесе за разбирането на
влиянието на възникващите медийни технологии върху такива утвърдени масово комуникационни средства като телевизията, радиото, вестниците и списанията.
Медията в модела на ДНК, по идея на Жан Бодрияр, е „външностоящ генетичен код”, който регулира мутацията на човешките ситуации.
Следователно, съвкупността от всички метаморфози в човека и в културата на даден етап от цивилизацията могат да се регистрират и опишат
обективно само като се включат в основните контактни зони между самия човек и медията, която детерминира културните му действия.
Културата на реалната виртуалност е пряка последица от дигитализацията, която съумява да превърне всичко в информация. Медийната
култура ни предлага поредното си превъплъщение – дигиталната култу-
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ра. Въведеното от Кастелс понятие „култура на реалната виртуалност”
придобива още по-сериозна значимост в резултат на обосноваването на
променящата се роля на аудиторията, която от една страна редуцира медийното въздействие върху себе си, а от друга – все повече се превръща
от пасивен обект в интерактивен субект. Благодарение на тази метаморфоза самите медии стават все по-индивидуализирани и сегментирани.
Виртуалната култура или, казано по друг начин – културата на реалната
вируталност е хетерогенна, фрагментирана и динамична форма на културно реализиране, благодарение на информационните телекомуникационни технологии и компютърната комуникация. Моделирането, симулациите и триизмерните среди със сигурност обогатяват културата на
ХХІ век (Stoykov 2008).
Животът на човека се ръководи от ценностната му система. Тя е
ключът при всеки избор, при всяка проява на свободната воля. Ценностите на отделния човек носят съществена информация за него, тъй като
чрез тях могат да бъдат разбрани нагласите и мотивацията му. Косвено
ценностите влияят и върху възприятията. Те са в основата на цялостното
поведение, на реакциите на индивида в различните ситуации. Йерархията на ценностите може да се използва, за да се анализират различните и
понякога несравними ценностни системи на отделните хора. За всеки индивид ценностната му система е тази точка от личността му, около която
гравитират неговите цели, мисли, желания, с която са свързани действията и емоциите му. Тя налага свой отпечатък, „цензурира” и модулира по
свой индивидуален начин енергийния и информационния поток, протичащ двупосочно между индивида и неговата среда (Todorova 2012).
Моделите за подражание, за които стана въпрос по-нагоре, излизат
от рамката на конвенционалното. Много по-привлекателно за припознаване със собствената същност се оказват инфлуенсърските, блогърските
визии, отколкото онези силно открояващи се образи от любимата литературна творба, например. Някак естествено във времевия поток, авторитетните фигури за обществото от млади хора се откриват преобладаващо в интернет пространството – сайтовете, социалните мрежи или на
малкия екран. Те са лесно разпознаваеми – с онзи тренди и атрактивен
изглед, носещ полъх на актуалност и влияние. Нека се спрем по-задълбочено на именно този процес – влиянието. Той върви неразделно от фешън професията инфлуенсър. За неговото равнище на сила и степен на
авторитетност и значимост сред публиката, отговорен е броят последователи. Техният мащаб е основен маркер за престижност на инфлуенсъра.
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Немалкият брой кандидати, които са се впуснали в това начинание задължава към постъпки на оригиналност и открояване от масовия
поток. Конкурентната среда предпоставя вариант за позиция на: авторитет (диктуващ, определящ, налагащ) или авантюрист (шаблонен, с
минимална следа във виртуалната плоскост).
Новата мода за стремеж към набиране на последователи е своеобразен белег за времето, в което живеем (а то е постоянна надпревара –
в семейството, в работата, дори с нас самите, състезание с рутината на
днешния ден). В XXI век ориентацията към материалност и комерсиалност е подчертана и силно изразена. Инфлуенсър-линията минава през
финансовия израз на нещата и доказателство за този факт са няколкото
изброени цифри:
Маркетинговият микс от инфлуенсърска практика в САЩ се оценява на индустрия от 4,6 милиарда долара през 2018 г., като тогава очакванията са били да достигне стойности от 10 милиарда през 2019 г. (Grieb,
Newland, Po 2018).
Като най-използвани са следните интернет платформи със съответните процентни стойности:
Instagram – 89 %;
Facebook/Twitter – 70 %;
YouTube – 59 %;
Blogs – 48 %;
Snapchat – 45 %.
Феноменът „инфлуенсър“ е действителен стабилизатор, който размества баланса от силата на дадена власт към субект, който разполага с
възможността да споделя дадена информация. Социалните медии предлагат нови начини на компаниите да включат повече клиенти, които клиенти от своя страна да разпространяват опита си с други. Целта е при-
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съединяване към нови общности и свързване с бранд или продукт чрез
доверена връзка.
Компанията за козметични продукти „Мейбълин“, която притежава собствен YouTube канал, генерира между 20 и 30 хиляди гледания в
едно споделено видео. От друга страна представен продукт на фирмата
от известна личност замества по-горе написаните цифри с 1, 4 милиона
(Vodak, Novysedlak, Cakanova, Pekar 2019). Явлението дава ясна идея по
отношение на това как общото (в случая компанията) постига по-голям
успех, благодарение на частното (рекламиращото лице).
Диктаторът на мнение (инфлуенсърът) разполага с възможността
да лансира успешно определени продукти от корпоративната продажна гама артикули (дрехи, козметика, техника и др.) чрез позицията си в
обществената рамка – авторитетна и разпознаваема. Разбира се, компаниите се стремят към дългосрочни отношения с клиентите си, не само
спонтанната покупка е важна за тях. За тази цел освен да разчитат на
съотношение качество – цена, възлагат доверие на партньорска връзка – известни и не толкова известни, но с голям кръг от последователи,
личности. От своя страна потребителите възприемат чуждите идеи под
влияние на рекламата, основополагаща база на крайно решение за покупка. Този комуникационен обмен (индустрия – инфлуенсър – клиент)
е една от най-мощните и печелившо издържани маркетингови стратегии
за бизнеса на ХХI век.
Следването на примери за подражание не се ограничава с покупки на дадени продукти, афиширани от известни лица. Асоциирането с
конкретно публично лице включва набор от компоненти, сред които определени действия като спазване на диета, тренировъчен режим, консумация на посочени храни и напитки, посещения на различни места и ред
други.
Блогърите и инфлуенсърите обаче не са просто авторитети, те са
хора с ежедневни проблеми и чувства. Именно това е една от основните
причини за успеха, който постигат. Концепцията по отношение на този
факт е съвсем проста: „момичето/момчето в съседство“, т.е. приятелката, която е активна в социалните мрежи и презентира предимствата на
козметични продукти по честен и автентичен начин. Често фасадата на
един перфектно позициониран живот се намира единствено във виртуалния профил с идеално поставени изображения – мечтани дестинации,
оформени тела, луксозни курорти. Истината всъщност е че блогърите и
инфлуенсърите имат проблеми, които често поставят на фокус.
Дигиталният свят и общността на социалните мрежи може да изглеждат повърхностни, но също така се променят и непрекъснато се
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развиват по положителен начин. Докато преди единствено блогъри и
инфлуенсъри с форми на модели са били успешни, то днес личности с
нормални пропорции на тялото, специални физически характеристики
или слабости са също толкова, а дори и по-успешни. Те се борят срещу
комерсиалния модел за красота на модната индустрия. Казуси като body
positivity стават все по-разпространени и намират все повече място за
дискусии.

Chromat‘s February 2019 runway show 1

Авторитетният образ на инфлуенсъра има качеството да вдъхновява – неговата функция не се ограничава единствено до рекламата, той поставя актуални теми за размисъл като образование, услуги, здравословен
начин на живот, мултикултурни различия и други. Все по-често например е налице ангажираност с благотворителни или здравни кампании.
Без значение дали става дума за слънцезащита, хуманно отношение към
животните или дарения – на трибуната на инфлуенсърската сцена се дава
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допълнителен глас, така че да бъде чут по един симпатичен и естествен
начин. От дори по-повърхности на вид теми като мода и красота могат
да се получат положителни истории. Чрез пост за грим или облекло, последователите могат да се почувстват насърчени и по-уверени в себе си,
предприемайки ход да изразят себе си, обличайки и/или гримирайки се
по начина, по който искат. Понякога инфлуенсърите служат като източник на вдъхновение и мотиватор за тези, които не биха имали смелостта
да се покажат по начина, по който биха искали. Мнозина дори се борят
със собствените си така наречени „дефекти“ и тласкат общността си да
бъдат себе си (http://www.aym-media.com/en/news-details/44/importanceof-role-models).
Би могло да се твърди, че рамката на харизматичния авторитет,
според класификацията на Макс Вебер, е по точна мярка на професията
инфлуенсър. Изявени личностни качества, индивидуалност, обаяние са
само част от арсенала, с който привлича почитатели известният образ.
Най-важният атрибут, обаче, за създаване на асоциативна рефлексия в
потребителите, е доверието. В колкото по-висока степен е то, толкова
по-обхватен и доказан е мащабът на влияние спрямо аудиторията. Авторитетността, може да се каже, съвместява три „В“-та по смисъл, а именно: власт, въздействие, влияние. Несъмнено, в ерата на дигитализацията,
част от новите модели за пример сред младите са инфлуенсърите и блогърите.
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ЕВРОПА КАТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
ПОНЯТИЕ И АВТОРИТЕТ ЗА ОБЕДИНИТЕЛНИ
ПРОЦЕСИ
Добромир Добрев

EUROPE AS A CULTURAL-HISTORICAL CONCEPT
AND AUTHORITY FOR UNIFICATION PROCESSES
Dobromir Dobrev
Abstract: Looking at Europe, we can understand its social and political development
only if we clarify its cultural, civilizational, religious and philosophical past. Europe is a
cultural and historical concept and to a much lesser extent a geographical one. Greek
antiquity and the Christian Middle Ages will be our starting point. On the other side are
the Renaissance and the subsequent invasion of secularism, the Enlightenment and the
dominance of the scientific method, the Social Contract and liberal democracy, ie. all that
European civilization stands on.
Keywords: Europe, Antiquity, Renaissance, culture, secularism, Ancient Greece

Когато говорим за обществените процеси в Европа е трудно да разберем дълбинните им причини, оставайки в лоното на политическата наука. Политическият дискурс, разбира се, е важен и не трябва да се игнорира. Той може да ни даде конкретика и актуалност, от каквато се нуждае
съвременният читател. Когато обаче решим да търсим корените и причините за случващото се ние се нуждаем от нещо повече. Разглеждайки
Европа, ние можем да разберем общественото и политическо и развитие
само ако си изясним нейното културно, цивилизационно, религиозно и
философско минало.
Винаги ми е било интересно откъде се акумулира силното влияние
на Стария континент върху останалия свят, неговата културна, цивилизационна и политическа доминация за големи периоди от време. Ако разгледаме размерите на Европа, те не са впечатляващи, сравнени с другите
280

Европа като културно-историческо понятие и авторитет за обединителни процеси

281

континенти. Дори се сблъскваме с редица въпроси по отношение на географските територии, влизащи или невлизащи в континента.
В една от своите най-популярни лекции кардинал Йозеф Ратцингер, бъдещият папа Бенедикт XVI, започва с въпроса за границите на Европа. „Къде започва и къде свършва Европа? Защо например Сибир не
принадлежи към Европа, независимо че преобладаващо се населява от
европейци, които мислят и живеят по един напълно европейски начин?
И къде точно изчезва Европа в южните предели на Организацията на
независимите държави (ОНД). Къде преминават нейните граници в Атлантическия океан? Кои острови са част от Европа, кои не са и защо? В
хода на тези разговори става категорично ясно, че географското понятие
„Европа“ има съвсем второстепенно значение: Европа не е ясно очертан
в географско отношение континент, а е културно и историческо понятие“
(Ratzinger, 2018: 1).
Последното е особено важно и ще си позволя да го повторя, а именно, че Европа е културно и историческо понятие и в много по-малка степен географско.
Кога започваме да говорим за Европа? Тук историята отстъпва на
митологията. Разказа за красивата принцесаq подмамена от белият бик
Зевс е известна. Но този мит крие в себе си интересни символи.
„Пренасяйки принцесата до Крит от брега на Финикия (сега южен
Ливан), Зевс определено е прехвърлял плодовете на по-старите азиатски
цивилизации на Изток до новите островни колонии на Егея. Финикия е
влизала в орбитата на фараоните. Ездата на Европа осигурява митичната
връзка между Древен Египет и Древна Гърция… Ездата на Европа също
така улавя характерното безпокойство на тези, който са я последвали. За
разлика от цивилизациите в долината на великата река Нил, на индусите, на Месопотамия и на Китай, които просъществували дълго, но били
летаргични в своето географско и интелектуално развитие, цивилизацията от Средиземноморието била стимулирана от постоянното движение.
Това водело до несигурност и опасности. Несигурността подхранвала
постоянния кипеж на идеите“ (Davies 2007: 13-14).
В красивата приказка за любовта между Зевс и Европа откриваме
рационални моменти. Динамиката на европейската история е само една
от тях. Самото движение на белият бик и любопитната принцеса е от Изток на Запад, посоката в която се разпространява и гръцката култура, изграждайки ядрото на това, което днес наричаме Европа. Всъщност това,
което е направило Европа световен хегемон за дълги периоди от време,
е съчетаването на любопитството на нейното население и разнообрази-
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ето на идеите, без да се допуска една от тях да бъде доминираща и да
потиска останалите. Струва си да бъдат проследени конкретните форми
и начини, по които това се е осъществило. Замисълът е да се изследва
духът на Европа, но и нейната рационалност.
Ако приемем, че духът се изгражда в културата на Стария континент, е важно да започнем точно с нея, с културата. Гръцката античност и
християнското средновековие ще бъдат нашата отправна точка. От другата страна са Ренесансът и последвалото нашествие на секуларизма, Просвещението и господството на научния метод, Общественият договор и
либералната демокрация, т.е. всичко онова, на което стои европейската
цивилизация.
Културните върхове и рационалната цивилизация, дали могат да
бъдат заедно? Валидни ли са основанията на Фр. Ницше, О. Шпенглер,
Н. Бердяев и др. философи които ги противопоставят? Когато Шпенглер
абсолютизира релацията между края на културата и началото на цивилизацията, той дава времевата рамка на всяка цивилизация, включително
и европейската. Възможно ли е сътресенията, които преживява Европа
през XX век, да потвърждават неговата концепция за края?
Събитията през изминалия век, революциите, воините, идеологически мотивираното насилие не се разглеждат като симптом на края, а
като урок и възможност пред европейските народи да излязат от лошата
безкрайност на войни и битки помежду си. Европа след Втората световна
война, заложи на обединението и това я възкреси от руйните. Желанието
да се преодолеят вековните национални вражди и подозрения доведе до
създаването на Европейският съюз. Неговите успехи превърнаха континента в глобален икономически фактор.
Политическата интеграция на континента беше следващата крачка.
За националните европейски държави с дълга и противоречива история
този процес беше и си остава предизвикателство. Това, което европейските народи създават в наши дни, няма аналог в световната история. Никъде до сега не са правени реални опити за наднационално обединение с
доброволно ограничаване на суверенитета. Уникалността на начинанието е в липсата на исторически модел и това отчетливо трябва да се подчертае. Испанският мислител Хосе Игнасио Торебланка акцентира върху този факт (Toreblanca 2015: 29-30). Той насочва дискурса както върху
липсата на модел, така и върху пълната противоположност на процесите
при изграждането на националните държави и процесите в Европа след
Втората световна война. Ако националните държави са изградени с кръв
и насилие, сегашният съюз се гради с мир и консенсус.
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Дългата история на Европа, предразсъдъците и подозренията между нейните народи, породени от многобройните конфликти, географията
на континента и много други фактори предпоставят определен песимизъм по отношение на общият проект. В същото време точно историята
и горчивият опит на европейците от конфликтите помежду им, могат да
бъдат опорната точка на обединението.
И още нещо, което подкрепя европейския проект. Имаме сериозни
основания да твърдим, че Европа като общност е съществувала още преди появата на европейските нации. Това твърдение на големия испански
хуманист Хосе Ортега-и-Гасет, хвърля нова перспектива за континента
(Ortega y Gasset 2019: 56). Той смята, че европейският човек е живял в
две пространства, по-широкото - европейско и по-стесненото - на съответната нация. Ако това е така защо да мислим, че Европа е проект на
бъдещето?
„Следователно е груба грешка да се мисли, че Европа е един утопичен образ, който може би в бъдеще ще успее да се реализира. Не, Европа
не е само, не толкова бъдеще, колкото нещо, което е тук от далечното
минало; нещо повече, тя съществува преди появата на днешните така
ясно очертани нации. Това, което наистина е много нужно, е да се даде
на тази толкова древна реалност една нова форма“ (Ortega y Gasset 2019:
57). Тези думи, казани през 1949 г. в разрушеният от войната Берлин, показват не просто оптимизъм, а рационална увереност в новия градеж. В
определена степен това сваля традиционното противопоставяне между
националните и федералните тежнения. Защо да ги противопоставяме
след като те векове наред са съ-съществували.
От друга страна европейската история може да бъде предупреждение за набиращите скорост азиатски държави. С икономическата мощ и
неразрешените конфликти помежду си, те много напомнят Европа в навечерието на Първата световна война. „Китай, Япония, Индия, Пакистан и
др. могат да повторят в Азия европейските драми от XX век“ (Brzezinski,
2012: 14). В случая има една важна подробност, която подхранва оптимизма ни. Ако европейските държави в навечерието на войната са били
световни хегемони и е нямало външна сила която да ги спре, то сега нещата са променени. Освен от историческия опит, азиатските държави
могат да бъдат възпрени и от външни фактори, като САЩ или и от ЕС.
Да служи като урок за набиращите скорост азиатски, а и не само,
държави едва ли е мечтаната роля на Европа. Според мен тя има всички възможности да се превърне в предпочитан интеграционен модел за
общества, съществуващи далеч от нейните предели. Като икономическо
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обединение ЕС може да бъде такъв модел и сега. Колкото до политическата интеграция, все още има да се извърви дълъг път.
Едва ли някой би отрекъл направеното на Стария континент след
Втората световна война. Много често забравяме, че през този период
думите „европеец“ и „европейско“ влязоха във всекидневната лексика.
Говорейки за договора от Маастрихт, Джордж Фридман се спира на интеграционната спирала която той създаде. „Светът вече говори за Европа
така, сякаш тя има политическа идентичност, а не е просто сбор от суверенни държави. Но може би най-важното от всичко е, че без да забранява
националната идентичност, ЕС създава усещане за европейска принадлежност и дава възможност на европейците да мислят за себе си като
за хора, споделящи обща съдба. Целта му е да превърне националната
идентичност в етническа в рамките на една обща култура. А това е огромна стъпка“ (Friedman 2015: 141). Такива са фактите, и те се признават
от американеца който въобще не е от апологетите на общото европейско
бъдеще.
Всъщност споделената култура е тази която в крайна сметка предполага единството на Европа. Затова се фокусираме върху нея и я поставяме в основата на това изследване. Всичко, случило се на Стария
континент е следствие от нея, а именно събития като: Великите географски открития, Ренесанса, Просвещението, Френската революция, либералната демокрация, налагането на научния метод и много други, които
Европа е дала на останалия свят. Няма значима идея, философска или
политическа мисъл, която да не се е зародила на нашия континент. Като
прибавим към всичко това привнесеното от Изток, но намерило тук истинската си родина, християнство получаваме амалгамата на европейската идентичност.
Събитията през XX век, бяха болезнени за Европа и нейното лидерство в света. Големите сили на Стария континент не само загубиха
колониите и влиянието си, но и самите те бяха разрушени от битките
помежду си. За нас ще бъде интересно да проследим идеите и предизвиканите от тях процеси, довели до поредицата от катастрофи. Европейските народи бяха доведени до борба за оцеляване в буквалния смисъл на
думата. В първите следвоенни години нещата опират до задоволяване на
екзистенциалните нужди – храна, подслон и т.н.
Към това трябва да прибавим и разделението на континента: американците са в западната част, а руснаците - в източната. Фактически европейските държави губят суверенитета си. И ако американците, приели
някога от Европа либералната демокрация, връщат жеста и свободата на
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окупираните територии, на изток нещата са различни. Съветският съюз
няма никакво намерение да връща свобода и суверенитет на завоюваните
територии. Втората световна война дава възможност на Сталин да осъществи износ на комунизъм в Източна Европа и той се възползва от това.
Някогашната доктрина на стария му враг Троцки, за износ на революции
така и не дава резултат, но съдбата, поднасяна на Съветите неочакван
бонус. Държавите от Източна и Централна Европа, в който никога тоталитарният болшевишки модел не е бил популярен, са превърнати в „народни демокрации“. Преведено това означава: контролирани от Москва
тоталитарни държави, оглавявани от местните комунистически партии.
Това е Европа след войната – разрушена, разделена и зависима.
Как беше възроден нашият континент, кои бяха идеите довели в
крайна сметка до Обединението? Важно е да говорим за идеи, тъй като
всичко в материалният свят се движи от тях.
Европейският съюз е също идея, и ние сме наблюдатели и участници в нейното осъществяване. За пореден път ще отбележа, че голямата цел на обединението е прекратяване на конфликтите между големите
държави на континента. Може да го дефинираме и като стремеж към вечния мир, ако използваме израза на немският философ. Не споделям възгледа, че европейското обединение е някаква непостижима мечта, нещо
изкуствено, без корени в историята, и в този смисъл извън историята.
Което пък означава, че е обречено. Имаме много основания да отхвърлим подобен дискурс. Включително и заради споменатия Ортега и Гасет
и неговата теза за дългото ни съвместно съществуване в европейското и
националното.
Какво се случва в Стария континент днес, ще издържат ли фундаментите на интеграцията? Можем ли да открием тези фундаменти в
основополагащите идеи на Европа?
Тези и много други въпроси, задаваме и търсим отговорите.
Важно е да подчертаем, че в основата на европейския градеж стои
културата и породената от нея цивилизация. Ако Европа я запази, интегрирайки в нея многобройните емигранти от всички краища на света, тя
ще се превърне в световен модел за подражание.
Това би могло в обозримо бъдеще да намали и мигрантския натиск
върху Старият континент. Милиони хора по света могат да започнат промени по „европейски стандарт“ в своите страни, вместо да ги напускат
в рисковано пътуване до Европа. Без да претендира за някогашната си
роля на световен хегемон, Европа ще си върне мястото на световен лидер
и авангард на цивилизацията.
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Трудностите при интеграцията на различните култури са видими с
просто око. На тези трудности са посветени много теории и хипотези в
последните години. Ясно е, че Европа не може да се затвори и изолира
от света. Утопична е мечтата за остров на благоденствието сред океана
на бушуващата история. Реалното пожелание е страните от Стария континент да върнат контрола по границите и мигрантският поток да бъде
регулиран. Активната външна политика на ЕС също е част от решението
на проблема. Все по-често ще чуваме, че тази активна външна политика
трябва да бъде подплатена със солидни аргументи. Европа разполага с
меката сила, но и липсват силовите аргументи който понякога са необходими в международната политика. Без да избързваме с предложенията,
смятам, че Стария континент трябва да приобщава мигрантите, да ги интегрира в своята социална структура. Това е начинът те, мигрантите, да
се приобщят към културните традиции на приемащата ги страна.
Когато пиша това ми е пределно ясно колко сложен, бавен и понякога мъчителен процес е това. Когато прибавим наслоените стереотипи,
подхранвани от циничните лъжи и манипулации на хибридните медии,
картината става твърде сериозна. Затова си струва разговорът да продължи.
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