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Марина Абрамович, „Чистачът“ - ретроспективна изложба, Бон 2018

Безпокойство от манифестите?
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Разговорът около манифестни текстове, както и самият акт на
манифестиране имат своята утвърдена практика на страниците
на „Литературен вестник“. Идеята за този брой възникна
по време на срещите на β-семинар (неформален студентски
семинар) върху жанра на манифеста: това са серия от дискусии
върху текстове от началото на XX до началото на XXI век в
европейски и в български контекст. Бяха обсъждани манифести
на дада, сюрреализма, италианския и руския футуризъм, както и
текстове на Гео Милев и Кирил Кръстев. Последните две срещи
поставиха акцент върху българския контекст след 2000-та година
и в частност „Нерадикален манифест, написан с помощта на
чук” на Александър Кьосев и „ΧΑΟΣ (редакторски манифест)” на
π. В течение на семинарите открихме липсващи преводи и така
възникна желанието на български да се преведат манифестите
на някои от основните течения в модерното и съвременното
изкуство. Натоящият брой реализира тази идея.
XX век е време, в което почти всяко ново течение
манифестира онова, което прави и така се опитва да се
разграничи от миналото: отрицанието като форма на
неразбиране и на стъписване. След множество смърти
в изкуството, то наново преформулира понятието си и
трансформира практиките и похватите си. Изглежда, че XXI
век преодолява това перманентно състояние на безпокойство

и отрицание. Създават се условия за плурализъм в изкуството
без ясно разпознаваем център.
Технологиите и социалните мрежи дават още една плоскост
на този манифестен жанр да изразява радикални и решителни
тези. Има непрекъснати опити за оттласкване от упоритата
идея, че вече нищо не може да прозвучи радикално и ново, че като
цяло се поставя под въпрос смисълът от писане (и четене) на
манифести. Един ретроутопичен жанр? Могат да бъдат правени
нови сравнения и препратки, текстовете да бъдат подлагани на
фини дескрипции, микроредакции, преработвания, разглобявания,
а обосебените парчета да бъдат рекомбинирани. Или вече тази
работа по преработването е вече изтощена, приключила. Все пак,
неизбежно се отварят нови възможности за рестартиране на
прочитите и монтаж на перспективите…
С оглед на въпроса какво се случва в... (задаван многократно на
страниците на ЛВ и не само), ние се опитваме да обхванем един
корпус от текстове, които представят част от пречупващите
концепции, радикалните прояви, ретроспективните равносметки и
последващи дискусии върху тях. Заниманията с манифести могат
да бъдат сравнително изчислими или напълно непредвидими.
ЙОАННА НЕЙКОВА, МЕГИ ПОПОВА,
ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА И ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ
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Проблемите на
„християнството
и политиката“ са
в центъра на новия
130 брой/Есен на сп.
„Християнство и
култура“. На тази
тема е посветена
статията на Атанас
Славов за „двата
политически свята“
на съвременното
православие, анализът
на Марк Седжуик за
„неоевразийството
в Русия“, както и
позицията на главния
редактор Калин
Янакиев за „нашите
нови ревнители“.
В рубриката
„християнство и
истина“ можете да
прочетете размисъла
на Романо Гуардини
„Църква и догмат“,
както и изследването
на Светослав Риболов
„иконография и прочит
на св. Григорий Палама
в късновизантийската
и поствизантийската
епоха“. Темата е
допълнена със статията на Калин Йорданов за „поклонниците, кръстоносците и
ловците на реликви“, както и с изследването на Лиляна Симеонова за „българския
въпрос“ и кризата на папството през последната третина на IX в. В броя още можете
да прочетете философско-етическите фрагменти на Христо Стоев и статията на
Владимир Теохаров „Аналогия, религия и откровение при Карл Барт и Паул Тилих“. В
рубриката „християнство и изкуство“ Слава Янакиева прави анализ на филма на Илдико
Ениеди „Симон Влъхва“ (1999) като „приказка за един невъзможен Адвент“. Броят е
илюстриран с фотографии на Бойко Йорданов от цикъла „Християнски Египет“.



Пролетен базар на книгата
Тази година традиционният Пролетен
базар на книгата няма да се състои в
Националния дворец на културата, а извън
него. Изложението се пренася в парка на
НДК и ще продължи от 29 май до 3 юни.


Девета среща на семинара
„Литература и психоанализа:
Съблазняването”

ПОРТАЛ „КУЛТУРА“
www.kultura.bg/web/ –
нова територия за гледни
точки, видеоинтервюта
и дебати с колумнистите
Иван Кръстев, Калин
Янакиев, Теодора Димова,
Деян Енев, Тони Николов,
Андрей Захариев и Даниел
Смилов.
Вижте: Професорско каре:
„Дискусията“.
Прочетете: Катрин
Томова и островите от
предишния ден; Алберт
Бенбасат: „Райко Алексиев
– „Живот, смърт,
обругаване, възкресяване“.
Фройд. Психология на любовния живот
31.05.2018, 18 часа | Библиотека филологии

П О К А Н И

Дарин Тенев | Елица Цигорийна
Мария Калинова | Иван Дулов
Модератор: Мимоза Димитрова


Издателство „Парадокс”
Ви кани:
Четвъртък, 31 май, 14:00 ч.
Софийски университет „Св. Климент
Охридски”, аудитория 149 (полски
кабинет)


OLYMPIA
Изложба на Алдо Джианоти
Фондация за съвременно изкуство и
медии в партньорство със Софийски
Арсенал - Музей за съвременно изкуство и
FLUCA (Австрийски културен павилион)
представят самостоятелната изложба
OLYMPIA на Алдо Джианоти, специално
създадена за музея.

Мислещата литература:
отговорността на писането между
факта и фикцията.
Среща с полския журналист и писател
Мариуш Шчигел.
С изтъкнатия гост ще говорим за
работата му в „Газета виборча”, за
Института за репортаж във Варшава,
за литературния репотаж като факт и
езика на омразата като фикция.

Откриване на самостоятелна изложба на фотографиите на Цочо Бояджиев
„Фотографията предпоставя активността на външния свят. Тоест не си представя
света като конструкция на едно човешко съзнание, което е модерната представа след
Декарт, а признава самостойността, красотата на света” заявява Цочо Бояджиев,
чиято самостоятелна изложба ще гостува в пространството на „Хралупата” от
22-ри май 2018 г. в продължение на няколко седмици. Вход: свободен.

Двама безумци: Кафка и Хармс
Лекция на доц. д-р Лиза Боева

18:30 ч.
Литературен клуб „Перото” на НДК
НАПРАВИ СИ... КУЛТУРА
Представяне на книгата
„Направи си рай”
С участието на Милена Милева
(преводач) и Дорoтея Монова (издател)
Модератор: Гриша Атанасов
Гостуването на Мариуш Шчигел у
нас се осъществява в партньорство
с Национален център
за книгата при НДК и
е част от Културния
календар на Българското
председателство на ЕС.
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Като продължение на лекцията върху Кафка, изнесена ноември месец миналата
година в Чешкия център, на 29 май от 18:00 часа, отново в Чешкия център София (ул.
„Раковски“ 100), ще се състои втора лекция на доц. д-р Лиза Боева. Темата ще бъде
„Двама безумци: Кафка и Хармс“. Текстове на писателите ще чете Ицко Финци.
Доц. д-р. Лиза Боева е филмов режисьор и сценарист, както и лектор по история на
изкуството в Санкт-Петербург (2003-2006). Заедно с актьора Ицко Финзи създават
обединението „Филизи 33“.

Поезия с кауза
Заповядайте на 31 май от 18.30 в Литературния
клуб на Столична библиотека, за да чуете поезия
от осем любими автори, които подкрепят
децата с лицеви аномалии - Аксиния Михайлова,
Петър Чухов, Ина Иванова, Стефан Иванов,
Ирена Иванова, Димана Йорданова, Иван С. Вълев
и Иван Димитров.

Изложбата „Олимпия“ взима своето
име от местността на полуостров
Пелопонес в Гърция, където са се
провеждали Олимпийските игри през
Древността. Авторът цели да превърне
институцията в един своеобразен
стадион на възможности, взаимовръзки
и саркастични коментари – поглед
върху нашето общество, започващ от
индивидуланото през колективното
до националното, глобалното и
универсалното.

С т о Л и ц а

Градът като скрит буквар
Разговор с Тодора Радева
„Скритите букви” е проект на Тодора
Радева и Кирил Златков. Идеята на
инициативата е да отвори повече градски
пространства за четене и събиране на
тишина, като за целта са създадени 12
оригинални пейки с формата на буквите
от кирилицата, които нямат аналог в
латиницата и гръцката азбука – Б, Д, Ж,
З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю, Я. В проекта
е въвлечена и поезията на Мирела Иванова,
Георги Господинов, Силвия Чолева, Цочо
Бояджиев, Надежда Радулова, Иван
Ланджев, Марин Бодаков, Красимира
Джисова, Стефан Иванов, Мария
Калинова, Петър Чухов, Галина Николова,
Никола Петров и Анна Лазарова. Техните
стихотворения, свързани или вдъхновени
от тези букви, ще придружават новите
градски тайници. В рамките на проекта
предстоят и няколко Литературни
разходки.
Какво ще ни разкрият „Скритите
букви”? Какво събра заедно точно
вас, каква е пресечната точка между
типография, поезия и градска среда?
Тодора Радева: Проект „Скритите
букви“ има дълга предистория, още
от 2012 г. Тогава за първи път в
главата ми се оформи идея, наречена
„Прочети София“ – исках да разработя
платформа, която да представя града,
литературата и изкуството в симбиоза
и да провокира преоткриването на
градското пространство чрез култура. По
същото време, съвсем независимо, около
събитията на пловдивския фестивал
„Отец Паисий“, Кирил Златков започва да
си представя колко забавно и интересно
би било да свърже историята на улицата
и историята на българските букви; как,
докато хората се разхождат, виждат
букви на изненадващи места, впускат се
в издирване и събиране, и понякога трябва
да участват активно, за да намерят
определена буква. Пет години по-късно
Боряна Зафирова ми разказа тази идея,
вече оформена като игра, аз тъкмо бях
регистрирала Фондация „Прочети София“
и веднага реших, че бих искала това да
е първият ни проект. Предложих всяка
буква да се свърже със стихотворение от
съвременен български поет. Поканихме
Анета Василева от архитектурна група
WhATA да избере местата. И така
проектът доби завършен вид с желанието
ни да очертаем един оригинален културен
и литературен маршрут, който да
провокира преоткриването на нашия
град, азбука и поезия. Кандидатствахме
за подкрепа към „Културна програма за
Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален
фонд „Култура“ и получихме финансиране.
В хода на реализация проектът претърпя
различни промени и стигна до варианта с
буквите пейки.
Най-новата българска поезия е поезия
на географиите и градовете. Как
дойде идеята към „Скритите букви”
да се поставят и стихотворения на
определени поети? Какво инкрустират
конкретните текстове на подбраните
поети върху разклоняващите се пътеки
на София?
За мен връзката с литературата беше
много естествена. В крайна сметка
буквите са основата на умението ни да
се изразяваме, а поетите се изразяват
най-добре. Езикът е наш дом, също както
градът. И между стените на тези къщи
се случва всичко, което има значение
за хората. Така стихотворенията,
включени в проекта, очертават
различните измерения на начина, по
който преживяваме и се отнасяме
както към езика, така и един към друг
или към заобикалящата ни среда. Някои
стихотворения са написани специално
за проекта, свързани с буквите „Ъ“,
„Щ“, „Ш“, „Й“, други – с мястото, на

което са поставени, като „Ч“, трети –
общо с града или с буквата. На пейката
е поставено по едно стихотворение
от автор, включително в превод на
английски. Но също има и QR код, който
води към сайта www.hiddenletters.bg и
там читателят ще може да открие още
стихотворения на избраните поети,
както и кратка анкета с тях за връзката
град – литература, коя е най-страшната
буква и кой е любимият им финал на
стихотворение.
„Скритите букви” ще бъдат пейки
с памет, пейки с поезия. Ако в даден
минал момент тази социална памет се
е градяла върху герои и събития, днес
съвременният човек, а и общността,
търсят друг тип идентичност. Какво
означава изборът именно на буквите
от кирилицата, които нямат аналог в
чуждите азбуки?
Без да навлизаме в подробности около
създаването и развитието на кирилицата,
може да се каже, че още от самото
начало в нея има различни букви от
гръцката и латинската азбука, букви,
свързани със специфични за езика ни
звукове. А споменах, че езикът е просто
инструмент, който е в основата на
мисленето, съответно – и на действието.
Инструмент, който може да служи както
за разбиране, така и за манипулация.
В този смисъл буквите сами по себе
си не означават нищо, ако чрез тях не
съумяваме да изразим онези специфични и
важни за нас неща, които биха били основа
да се разбираме един друг и да очертаят
нашата идентичност. Вярвам, че добрата
литература би могла да направи това,
както може да развие в нас способност
да не се поддаваме на популизъм и
манипулации.
Каква е съпротивата на материала,
когато трябва да се направи
типография на уникалните кирилски
букви?
Изработката на буквите като пейки по
предложените илюстрации на Кирил Златков
беше предизвикателство, с което нашият
директор продукция архитект Иван Иванов
се справи отлично. В основата на обемните
фигури е шрифтът „КОМЕТА“ (автори
Кирил Златков и Васил Кателиев), който се
характеризира с чисти геометрични форми
на буквите и видимо еднакви дебелини на
гредите. „Скритите букви“ не обръща
внимание на разликите и специфичните
детайли в буквите, а се съсредоточава върху
устойчивите силуети, които са запечатани
в съзнанието и паметта на всеки човек в
България от дните на неговото детство.
Търсихме варианти как да се справим с
пропорциите на определени букви, за да не
станат твърде големи и да предполагат
интимността, свързана с четенето. Някои
от буквите всъщност се получиха кресла, а
не пейки. Избрахме дървото като естествен
материал, подходящ за външни условия. А
Иван имаше грижата за всички детайли –
сглобките, заоблянето, прикрепянето на
табелата със стихотворението и т.н.
Къде най-много обичате да четете
навън в София?
Чета буквално навсякъде – и в метрото, и
в парка, и в кафенета, дори когато чакам
на опашка в НАП. Винаги нося книга със
себе си и я предпочитам пред мобилния
телефон. Разбира се, не всеки текст е
подходящ за четене на публично място.
Но потъването в някакъв фикционален
свят, което се редува с вдигане на поглед
и картини от реалността, ми действа
много вдъхновяващо.
Новите типове архитектурни решения
си служат с все по-голяма фантазия
на пространството. Какво е нужно на
големите български градове и София, за

да станат по-динамична и
предразполагаща среда за
четящи и пишещи?
В последните години
културната сцена в София,
Пловдив, Варна значително
се разшири, появяват се
различни формати, някои поуспешни, други – не толкова;
направени по подобие на
видяното извън страната
или пък оригинални. Има
раздвижване, има воля за
промяна, за адекватност
спрямо добрите практики
по света. В същото
време сме свидетели на
унищожаване на паметници,
неумение да преосмислим
историческото и
културното си минало,
изключително неприятна
националистическа вълна, лоши
градоустройствени решения, недомислени
ремонти, още по-лошо изпълнени. По
отношение на публиката също няма
еднозначна посока – има засилен интерес
към културни събития, но дали той върви
с нужния добър вкус. Хората като че ли
купуват повече книги, но какво всъщност
четат. Картината е шарена, пъзел от
парчета, които трудно съвпадат едно с
друго. И са ни нужни постоянни усилия,
отдаденост, общи цели и в сферата на
образованието, и в изграждането на
култура, иначе няма да има на какво да
стъпим.
Проектът си поставя за цел не просто
да създаде нови пространства, но и
да повдигне разговор за промяната на
градската среда чрез дискусиите „Да
пишеш София” и „Случаят „Скритите
букви" и други намеси в градска среда".
Какви нови идеи се породиха след тях?
Дискусиите са много важна част от
нашия проект, доколкото повдигнаха
въпроси, на които няма лесен и бърз
отговор. В първия разговор се питахме
възможно ли е литературата да създаде
ореол на един град, да провокира различно
отношение към него, да привлича хората;
кога писателят е заинтригуван от
определено място и с какво погледът
му се различава от този на автора на
туристически справочници. Но на преден
план се открои тъжната истина, че извън
България не знаят почти нищо за нашата
литература, че дори човек като Ян Паул
Хинрихс, българист, превел и представил
на холандски Атанас Далчев, Николай
Кънчев, Елисавета Багряна, няма почти
никаква информация за съвременната
ни поезия и проза. Книгата му, заявена
като литературен портрет на София,
всъщност ще бъде един личен спомен за
града и работата му преди 90-те и реално
няма да има контекст, в който бъдещите
й читатели да я разположат. Дискусията
за градската среда беше фокусирана
върху теми като: какви временни и
постоянни намеси са възможни в града,
какво е отношението на институциите
към провокациите в градска среда, как
творците взаимодействат със законите
и администрацията, къде се намираме
спрямо световните тенденции, може ли
средата да развива критично мислене и да
създава активни граждански позиции, дали
институционализацията на изкуството
помага или пречи на обществото. Дадоха
се много интересни примери и от света,
и от България, като разговорът се
фокусира върху липсата в момента на
адекватна административна процедура,
която да регламентира временните
намеси в градска среда, като едновременно
поставя високи критерии към тяхната
визия, смисъл, значение, но пък облекчава
разрешителните режими. Както
виждате, и в двата случая става въпрос
за културна политика, за дългосрочна
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визия, която е възможна само ако в нея
активно са въвлечени и творците, и
различни организации, и институциите,
и гражданите, и се полагат постоянни и
продължителни усилия.
В рамките на проекта предстоят
няколко „Литературни разходки”,
разкажете ни малко повече за тях?
Първата „Литературна разходка“ към
проекта ще се проведе на 24 май, в 12
часа, с водещ Александър Шпатов от
„Сдружение за градски читални“, които
са наши партньори и скоро създадоха
първата „Литературна карта на
София“. Маршрутът започва от Музея
за история на София – Централна
минерална баня, където е разположена
пейка „Ч“, и следва пътя на „Скритите
букви“ през ЦУМ, Царска градина, ул.
„Московска“, Националната библиотека.
Покрай тези места ще разкажем малко
познати истории от литературна
София, ще стане дума за „Арменското
кафене“ и легендарната сладкарница „Цар
Освободител“, за убитите софийски
книжари, книжарницата на Тодор Чипев,
за писателите чужденци, които са
свързани с града, както и за съвременните
форми за представяне на литература. На
12 юни планираме „Литературна разходка“
на английски език, тъй като за нас е важно
да представим София, нашата азбука,
литературна традиция и съвременна
поезия и на гостите на града.
***
Проектът „Скритите букви“ на
фондация „Прочети София“ се реализира
с финансовата подкрепа на „Културна
програма за Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на
Национален фонд „Култура“. Партньори:
Фондация „Следваща страница“/„Къща за
литература и превод“; Студио „Комплект“,
„Генератор“; „Сдружение за градски
читални“/„Читалнята“; „Прототип“;
Метрореклама.
Графична идентичност от Студио
„Ентусиазъм“ и уебсайт от „Редизайн“.
Въпросите зададоха:
ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА
и ЙОАННА НЕЙКОВА
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„Словозографии“ на Катя Зографова

Красимир Делчев, „Философски
критически студии”, изд. „ИзтокЗапад”, С. 2018.
Книгата представя интересен прочит
под формата на студии на различни
критически подходи в историята на
философията. Авторите са разнообразни
и любопито подбрани, като част от тях
са: Т. Адорно, В. Бенямин, Х. Маркузе,
Екхарт, Киркегор, Сартър, както и
християнски философи и феноменолози.
Тази книга идва, за да ни помогне и напомни
за връщане към критическото начало във
философията.

Никос Казандзакис, „Братоубийците”,
превод от гръцки Драгомира Вълчева,
изд. „Сиела”, С., 2018.
Първото българско издание на
„Братоубийците” е в превод от гръцки,
дело на Драгомира Вълчева и с корица
на Дамян Дамянов. В "Братоубийците"
Казандзакис неутрално отвежда във
времето на Гражданската война в
Гърция. В сблъсъка на дублиращите се
картини между битките на партизани и
националисти в планините и страданието
на обикновените хора, един свещеник се
опитва да се упове на вярата си като
стълб.

Предишният юбилей на Катя Зографова
беше отбелязан от нея с книгата
„Любовен архив“, чието заглавие и
съдържание е изпълнено с дълбока
интимност и любовно отношение към
думите, близките на душата й хора, към
местата на обитаване и местата на
преминаване, към миговете на красота
и кратковременни носталгии, към
въобразените светове, изграждащи
илюзорния и красив свят на нашето
живеене. Сегашната й юбилейна книга
„Словозографии“ също е съкровена
книга, но зад тази съкровеност личи и
стремежът за осмисляне на онова, което
си правил през годините, което те е
водило като дълговност и отношение
към големия свят на литературата, на
изкуството като цяло, към паметта
на незаслужено забравените и малко
известните, но и към паметта на
незаслужено обругаваните известни,
дълговност към родовата памет и
духовните места, белязали личностното
израстване.
В това отношение книгата
„Словозографии“ е вече книга
равносметка. Текстовете в нея са
знаци на различните професионални и
емоционални превъплъщения на Катя
Зографова. В жанрово отношение става
въпрос за една синкретична книга, каквато
може би трябва да бъде юбилейната.
Тук ще откриете текстове, плод на
архиварската страст на авторката,
критически текстове за книги, но и
литературоведски аналитични текстове
(тя ги е нарекла малко снизходително
апологии) за Шекспир, Микеланджело.
Ще откриете и поетически импресии,
плод на ярко изявена чувствителност,
художническа памет за нещата и
развихрена асоциативност. Поетическото
като жанр е слабо засегнато в тази книга,
за разлика от предишната, „Любовен
архив“. Лириката на Катя Зографова е
чувствена, сетивно-релефна, изпълнена
със символика, свързваща дълбоко
личностното преживяване с културни
реалии и архетипи на човешката
памет. Поетическото като отношение
към словото присъства и в другите,
прозаически наглед, текстове в книгата.
Особено силно е то в частта „15 кратки
истории на Катя Зографова“. Изчетох
ги с особено удоволствие и настроение,
защото ме съприкосновяваха по един
доста емпатичен начин с преживяванията
на авторката. Историите са забавни сами
по себе си, но са написани с изключително,
макар и лаконичен в изобразителността
си, сугестивен език. Език, който те

пренася на мястото, в психологията
на ситуацията, среща те с интересни,
странни хора, познати и непознати
имена, кара те да се потопиш и изживееш
случката заедно с разказвача на тези
истории. Особено ме впечатлиха случката
с галантния португалец и срещата с
изкуството на Мариза, майсторката на
автентичното фадо. Ще си позволя да
цитирам находчивата игровост на Катя
Зографова, предавайки впечатленията си
от един концерт: „Впрочем изкушеният
слушател безпогрешно разбира това
и бързо се превръща във френетечен
почитател. Лично аз си протърках
лактите, подпирайки се на банката
на първия ред в залата, докато бурно
ръкопляскахме, викахме и танцувахме…
Маризоманите! По време на изпълнението
изпаднали в екстаз. Дълго след това
се опитвахме да запазим послевкуса си
„Мариза“. А музикалната Завоевателка взе
с изящните си пръсти сърцата ни като
трофеи и отмина нататък – към новите
световни сцени, развяла победоносно
платната на дългата си черна рокля“. Този
начин на изразяване на впечатление от
едно събитие ми напомня за оригиналното
слово на Алеко Константинов в неговите
бликащи от остроумие и картинност
пътеписи.
Последният, най-дълъг дял на книгата
„Словозографии“, помества аналитични
или по-апологетични текстове: за
книгите, за словото, за личността
на Катя Зографова. Нарцистичен
на пръв поглед жест, който с оглед
концептуалността на тази книга, имаща
за цел да даде една по-цялостна представа
за творчеството на авторката, има
своя резон. В края на краищата и онова,
което другите мислят за нас е част от
нашата личностна биография, част от
нашето присъствие в света на словото.
Все пак един такъв жест на публикуване
на словото на другите за теб е и вид
благодарност към тях, проявилите
интерес и добронамереност към твоите
творчески усилия, обогатили със словото
си твоите творчески светове.
Като четях книгата на Катя Зографова,
се питах кое обединява тези разнопосочни
в жанрово отношение текстове, които я
изпълват, опитвах се да намеря някакъв
аналог в българската литература, някаква
метафора за тази синкретичност. И найнеочаквано ми се натрапи в паметта една
уникална книга от епохата на Българското
възраждане, книгата на поп Минчо
Кънчев със странното за съвременния
човек заглавие „Видрица“. Видрицата
е един съд, обикновено дървен, в който

Елена Ташева, „Нито един гълъб до
утре”, УИ „Епископ Константин
Преславски”, Ш., 2018,
“Нито един гълъб до утре” е дебютната
стихосбирка на Елена Ташева. Появата
на тази книга е следствие на голямата
награда на Националния студентски
конкурс за литература „Боян Пенев”
от 2017 г. в категорията поезия. Елена
Ташева заявява своя глас по лек и фин
начин. Това е стихосбирка, в която главно
изразно средство е неподправената
емоция, чието усвояване ще
отговори на въпроса къде
изчезнаха всички гълъби в
този град.
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едновремешният българин, тръгвайки на
път, е слагал някои необходими за него
неща с оглед целта на пътуването му.
Във видрицата на поп Минчо Кънчев са
се оказали весели и тъжни истории от
неговия живот, интересни познанства,
цитирани документи, писма, спомени
за известни и по-неизвестни личности,
стихотворения. И целият този разнолик
словесен материал е подчинен, обединен
от страстното, витално присъствие
на Поп Минчовата личност, истинска
ренесансова личност, обичаща живота,
изживяваща го с дълбокото чувство на
дълг към народа си, към историята му,
към Словото. Подобно на своята любима
Елисавета Багряна, Катя Зографова
е острастен от пътуването човек. В
книгите й ще откриете една своеобразна
литературна география на България,
Европа, а и на някои извъневропейски
дестинации. Обича да разказва за тях
със страст и находчивост. Обича да
разказва за места, но и за личности,
известни и случайни, които са й
направили впечатление. За разлика от
Багряна, която е обсебена от мига,
от настоящето и бъдещето, Катя
Зографова обича да пътува и в миналото.
В него тя се чувства уютно в амплоата
си на документалист и архивист.
Обича да изтупва от праха забравени
или неоткрити документи, факти, да
реконструира истории, да възстановява
пукнатини и празноти от миналото
на българската култура. И го прави със
същата острастеност и съпричастност.
Катя е пътуващ човек, но като всеки
пътуващ човек тя има една опорна точка,
от която тръгва и в която се завръща
– родното място, което при нея не е
свързано с битовото пребиваване, а поскоро с духовно такова. Панагюрище е
такъв съкровен топос в нейните книги,
изразяващ не просто почитта й към
родното място, историята на този град
и приятелите в него. То е и място на
невидимата връзка с духа на предците,
на рода, за която тя, за разлика от много
хора, има ясна представа.
В заключение ми остава да й пожелая
още дълго време да продължат нейните
пътувания из красивите кътчетата на
света и в скритите ниши на миналото,
за да ни съприкосновява с тях по
неподражаемия си словозографски начин.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Катя Зографова, „Словозографии“, С.,
изд. „Богианна“, 2017.
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Ще отекне ли литературният „Грохот”
на Силвия Томова?
„Грохот” е петият роман на Силвия Томова
и в него тя остава вярна на водещата
тематична линия, която е заложила
в творчеството си – отново обръща
поглед към историята, за да ни потопи
в непознати, забравени или съзнателно
премълчавани събития от миналото.
Ако обаче в „Тит от Никомедия” тя
ни препраща към Древния Рим, а в
„Печатарят” ни връща към мрака, царуващ
по българските земи през ХVІ в., то в
„Грохот” писателката представя ключов
епизод от новата българска история.
Романът е издаден в края на 2017 г. – година,
през която в съвременната българска
литература беше отредено почетно
място на историческия роман, ако се съди
по две от най-успешните заглавия, а именно
„Чамкория” на Милен Русков и „Хавра” на
Захари Карабашлиев. С най-новата си книга
Силвия Томова също се присъединява към
наложилата се тенденция. В „Грохот” тя
ни предлага една нетрадиционна гледна
точка по отношение на иначе добре
познати събития.
Романът представлява панорамен поглед
към случващото се на Балканите през
първите години на Втората световна
война, като основното действие се
развива в Кюстендил в рамките на
едва месец – от март до началото на
април 1941 г., а събитията са отразени
през очите на младия германски войник
Валтер Шулц, служещ като санитар
във Вермахта. Още от това кратко
представяне на сюжета проличава
необичайният идеен замисъл на Силвия
Томова, за който не може да се отрече,
че е амбициозен и същевременно крайно
рискован. От една страна, писателката
избира за главна тема на романа един
период от българската история, който
поначало е доста противоречив и за
който не съществува единодушно мнение.
Само по себе си това обстоятелство
вече предполага известна предубеденост
и критичност от страна на читателя.
Изглежда обаче, че това не е достатъчно
предизвикателство за авторката,
защото тя решава не просто да предаде
въпросните събития през погледа на
безпристрастен разказвач, а да покаже
гледната точка на чужденеца – подход,
който неизбежно препраща към друг добре
познат сюжет за българския читател,
а именно „Крадецът на праскови”. С
нестандартния прочит на историята,
който ни предлага, Силвия Томова
не се поколебава да се впусне в една
тематика, определяна до този момент
за строго мъжка, каквато е войната.
Въпреки заявката на авторката да
ни поднесе един многопластов военен
роман обаче, се оказва, че заложеният
замисъл надхвърля писателските й
способности – интригуващата тема се
сблъсква с посредствено изпълнение и
този разрив между форма и съдържание
оставя у читателя горчивия вкус на
неудовлетвореността. Независимо от
това „Грохот” не може да бъде зачеркнат
с лека ръка като слаб роман, защото все
пак има своите достойнства, които
обективността изисква да бъдат
споменати.
Сюжетът стъпва на солидна историческа
основа и това проличава още от
първите редове. Самата писателка
признава, че са й били необходими години
проучване, за да осъществи идеята
си да разкаже за епизод от Втората
световна война, в който има българска
следа. Именно тази идея я насочва към
бомбардировките над Кюстендил на 6
април 1941 г., които са кулминация на
творбата. Чрез детайлното описание на
града – свидетелство за задълбочените
проучвания от страна на авторката
– читателят е способен да улови неговия
дух през този период. Давидковата
фурна, месопродавницата „Кале”, кафене
„Пауталия” и редица други емблематични
места ни пренасят в един идиличен
свят, останал привидно незасегнат от
разрухата на войната. Това обаче не трае
дълго, защото тя неминуемо оставя
дълбок отпечатък върху всеки, застанал
на пътя й, както установява главният
герой: ,,Войната оставя белези върху
всички, дори и върху онези, които не са я
виждали в очите. Осакати ли баща ти, тя

ще ламти да погълне и теб; погълне ли те,
кървавата й паст ще зейне и за твоите
деца”.
Освен достоверния от историческа гледна
точка сюжет трябва да се отбележи,
че романът не се свежда единствено
до методичното предаване на дати и
факти, а цели да пресъздаде ежедневието
на обикновения човек, принуден да живее
във време на война. Той представя дните
на редовия войник или на цивилния
от малкия град – все съдби, които са
останали извън учебниците по история, но
това не означава, че не са съществували.
Да, „Грохот” е военен роман, но той
не се основава на батални сцени, а на
душевните вълнения на своите персонажи
– техните чисто човешки страхове,
угризения, надежди. И любов.
Романтичната връзка между Валтер и
Екатерина е една от основните линии
на сюжета и чрез нея се подчертава
жизнеутвърждаващото послание, заложено
в книгата – дори в най-тъмните времена
човек не трябва да спира да мечтае и да
вярва в доброто. Тъкмо на надеждата се
крепи обичта между немския войник и
българската девойка и тя е тази, която
заличава националните различия помежду
им. С тази любовна история Силвия
Томова посява идеята, че това, което
най-силно сплотява обикновените хора
във време на война, са не политическите
идеологии или принадлежността към един
и същ народ, а именно общите несгоди
и вярата в един по-добър живот след
заглъхването на оръдейния грохот.
Не може да не се спомене, че в книгата
осезаемо се усеща авторовата симпатия
към протагониста, заради което Томова
е упреквана от мнозина, че изпада в
прекомерна героизация на германските
войници или дори че симпатизира на
нацизма. Тези обвинения са по-скоро
неоснователни, защото образът на
Валтер Шулц е представен в човешка,
а не в идеологическа светлина. Героят,
макар и германец, не е поддръжник на
националсоциализма, чиито принципи
почти не са застъпени в романа. Нещо
повече, в книгата е отделено много поголямо внимание на българския национален
идеал – мечтата всички българи да
живеят в границите на едно отечество.
Именно тук се пропуква фасадата на
правдоподобността. Въпреки че България
действително се присъединява към
Тристранния пакт с надеждата, че по
този начин ще си върне несправедливо
отнетите земи, в романа Македонският
въпрос сякаш се оказва единствената
тема за разговор на българина. От
уважавани ветерани от Голямата война
до все още политически необременени
младежи и девойки – всички държат
речи за Македония с прекомерен, почти
театрален патос. С това се създава
впечатлението, че българите са дори
по-фанатизирани от немските войници,
които са представени като доста умерени
в своите убеждения, а мнозина даже не
споделят националсоциалистическата
идеология. Неубедителен изглежда и
фактът, че дори обикновеният германски
редник показва завидни познания по
българска история – макар Валтер Шулц
да е съвсем млад и неговите интереси
да са в напълно противоположна сфера,
каквато е медицината, той се оказва
изключително добре запознат с възходите

и паденията на
българската държава в
миналото. Това е, меко
казано, необичайно за
представител на една
нация, която е убедена
в своето превъзходство
и проявява чисто
стратегически интерес
към Балканите.
Нелогичната вещина
по българска история
на Валтер Шулц обаче
не е единственият
неправдоподобен щрих
в образа му. Въпреки
че Силвия Томова е
успяла доста сполучливо
да влезе под кожата
на героя си, на места
неизбежно прозират
издайническите черти на
женската гледна точка и светоусещане –
определения като „чаровен” или „красавец”
звучат смущаващо, произнесени от мъж,
и то по адрес на друг представител
на силния пол. Това изглежда още понеестествено, предвид стегнатата
военна дисциплина и строгото немско
възпитание на героя.
По отношение на езика трябва да
се отбележи, че въпреки търсената
историческата достоверност, замисълът
на авторката далеч не е да пресъздаде
наред с нея и автентичния народен
говор от първата половина на ХХ век.
Напротив, както самата тя заявява,
целта е да разкаже историята „така,
сякаш се случва днес” и до голяма степен
това е постигнато – повествованието
се води предимно на съвременен
български език и само спорадично се
използват по-архаични думи, които
придават необходимия привкус на
миналото. Абсурдна обаче се оказва
употребата на епитета „адски” или
представката „свръх”, които се появяват
неколкократно в речта на Валтер и
категорично не хармонират с цялостната
постройка на текста. Характерни поскоро за разговорния или дори за жаргонния
език на днешния българин, те влизат в
остро противоречие с останалата част
от текста и „спъват” наратива.
Езиковата непоследователност не е
единственият недостатък на романа. Що
се отнася до изграждането на сюжета,
в историята има една водеща линия,
която ясно се откроява – любовта между
Валтер и Екатерина. Наред с нея обаче
се преплитат и едва загатнати сюжетни
нишки, които събуждат читателското
любопитство, но в крайна сметка се
оказва, че водят в задънена улица. Такъв
е случаят с издирването на нелегалната
печатница за фалшиви пари, което не
отвежда до никъде – въпросната история
завършва така, както и започва – от
нищото, без да допринесе по някакъв начин
за основната идея на книгата. Същото
важи и за неясната роля на военния
капелан Адолф. Така както е изграден,
неговият образ създава недвусмисленото
впечатление, че героят е носител на
съществена тайна, която предстои да
бъде разкрита в определен момент от
историята. За изненада на читателя обаче
това е поредната фалшива следа, по която
го повежда авторката.
Не може да се отрече, че новата книга на
Силвия Томова е плод на един амбициозен
и нестандартен за съвременната
българската литература замисъл. Превес
над обещаващата заявка обаче взимат
многобройните недостатъци на романа
– недоразвити сюжетни линии, езикова
непоследователност, типизирани образи
и клиширани сцени. Въпреки желанието
на авторката да обрисува една правдива
историческа картина, тя съумява да
нахвърли само основните щрихи, но не и
да създаде истински живописен сюжет
с подходящите краски. Именно по тази
причина се оказва, че „Грохот” е по-скоро
едно творческо недоразумение, което
едва ли ще отеква дълго в литературните
среди.

Кърт Вонегът, „Фокус-бокус“, прев.
от англ. Ирина Васева, изд. „Сиела”, С.
2018.
„Фокус-бокус“ (или закъде си се разбързал,
синко?) е един от късните романи на
Вонегът, писан през 90-те години.
Действието е фокусирано около ветеран
от войната във Виетнам, който освен
това е джаз пианист, колежански
преподавател и не само. Той записва
различни епизоди и спомени от живота си
на хвърчащи листчета – равносметки за
хората, които е убил и жените, с които
е спал. Романът на Вонегът е остра
сатира за една оставена на произвола,
банкрутирала нация.

Ейбрахам Маслоу, „Религии, ценности и
върхови преживявания”, ИК „Хермес”,
С., 2018.
„Религии, ценности и върхови
преживявания“ обединява серия лекции на
Ейбрахам Маслоу. Идеята за върховите
преживявания допълва развитата от него
теория за самоактуализацията. Маслоу
изследва върховните преживявания,
които според него довеждат индивида до
изострена сетивност и екстаз, което
подпомага реализацията на потенциала му
и съответно го прави по-щастлив.

Ивон Шуинар, „Пусни народа ми да кара
сърф”, прев. от англ. Елица ВиденоваКолева, изд. Patagonia, С., 2018.
Първоначално замислената като
философски наръчник за служителите на
„Патагония”, книгата „Пусни народа ми да
кара сърф” разпростира все по-мащабното
си влияние, като вече е преведена на над
10 езика, дава се за пример за стратегии
на експеримент по правене на бизнес по
нетрадиционен начин и влияе върху част
от големите корпорации.

ТЕОДОРА БОНЕВА
Силвия Томова, „Грохот”, изд. „Жанет
45“, 2017.
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Антистатик: съвременният танц срещу
съвременната литература
Мартин Садразамов
Начално уточнение
Единадесетото издание на международния
фестивал за съвременен танц и
пърформанс „Антистатик” се проведе
от 20 до 30 април 2018 г. в София. Само в
рамките на 10 дни бяха представени над
20 чуждестранни и български събития.
Това включва 5 международни спектакъла,
забележителната „Българска танцова
платформа“, която прави преглед на найдоброто през последните няколко години,
както и инициативата „Без дистанция“
с множество дискусии, уъркшопове,
семинари, „загрявки“ преди и около
представленията. Организатори са Ива
Свещарова, Вили Прагер и Стефан А.
Щерев. Мотото на фестивала тази година
(неговата екстатична алегория) беше
„извънредно положение”. Той възниква
още през 2008 г. като част от усилията
на балканската мрежа за съвременен
танц „Номадска танцова академия” за
популяризиране и развиване на съвременния
танц и пърформанс в страните от
Балканите. За фестивала (ще) се появяват
различни коментари и рецензии, но сега бих
искал да обърна внимание на нещо различно
и по-теоретично.
Основно наблюдение
Има нещо продължително и радикално
в полето на съвременния танц и
пърформанс в България. Но нямам предвид
възприятието на представленията,
което - удивително и показателно все още буди смут или неразбиране
сред повечето хора. Тази тема,
разбира се, е много важна, особено за
организаторите на „Антистатик”,
които трябва да преобразуват самата
външна или по-скоро гранична среда.
Този проблем обаче се отнася по-скоро
до сложния ни, консервативен социален
контекст и изисква допълнително и позадълбочено изследване. Нямам предвид
и радикалността на някои автори,
танцьори и хореографи, които изпробват
границите на танца, защото тази
пък радикалност е по-индивидуална и
изисква конкретни анализи на отделните
спектакли.
Това, което ми се струва важно, е свързано
по-скоро със самото съществуване на
вътрешната танцова среда. При това
тази среда може да се опише не през това,
което произвежда, а през това, което
привлича или привиква отвън. Затова бих
искал да очертая една кратка теоретична
карта, която мимоходом ще използва
само като примери някои международни
представления, включени в тазгодишната
програма.
Танцът и литературата
Първото, което трябва да се отбележи,
макар и да е по-повърхностно, гласи,
че тази вътрешна среда е аналогична
на утопичното и пожелателно
съществуване на експерименталната
поезия. Това е свързано с радикалността
на някои лабораторни практики, които
действително показват желание за
преместване на границите в изкуството
и изследване на нови територии. Така
изкуството се свързва с изследването.
От тази гледна точка - и това е найважният момент - експериментът
не е самоцелно действие, което се
противопоставяло на автентичността.
Това се вижда прекрасно в „Хабитат“
(от хореографа Ури Шафир, работил
преди в Batsheva), където лежерното
и свободно движение е едновременно и
експериментално, и разкрепостяващо, но и
добро представяне на „автентичността”.
Защото експерименталната литература
или експерименталният танц са тези
отговорни действия (форма на опосредена
автентичност), които защитават
територията от
ригидност, защитават
я от клишетата и
изтърканите повторения,
от установяване на
жанровите форми като
status quo. Втората връзка
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е типичното желание за изграждане
на нови сетива или човешки усет чрез
движенията и хореографията. „Женитечудо“ на Мелани Лейн е много характерно
разширяване. Когато заучените и
неиронични практики от бодибилдинга с
цялото си консуматорско и удоволствено
потребление бъдат представени като
оголена хореография, това е не просто
разширяване, а и изпитание за ролята
на иронията. Кой кого иронизира?
Подобни парадокси има и в литературния
незавършен слог, в неочакваността
на паузата или в прекъснатия
звукоподражателен смисъл. Всички тези
придобити сетива и противоречиви
послания после могат да бъдат поети от
самата публика.
Танцът срещу литературата
Второ и далеч по-важно е, че
съвременният танц и пърформанс, както
той се ражда, съпротивлява и изражда
у нас, е брилянтна и смислена критика
към съвременната ни литературна и
поетична среда. Нека се обърнем към
танцовата практика, защото критиката
се случва на много нива. И в начина, по
който се организират перформативните
фестивали, и в начина как бавно,
мъчително, но упорито се привлича и
разговаря с публиката - преди или след
събитията, как се изграждат съвместни
проекти, как се привличат танцьори,
как се търсят финансови партньори. С
други думи - какво означава работа. И тук
в живота на съвременния танц в този
контекст всъщност няма дидактика.
Има изключително много труд и
обработване, при това на непознат терен.
Самият факт, че „съвременният танц” и
„пърформансът” са свързани в един ред, за
да се подкрепят - всичко това насочва към
гилдийната практика за разширяването
на терена през взаимодействия. Това
са съвместните очи на изкуството и
усилията. Аналогични неща се случват
и в литературата, разбира се. И през
сценични взаимодействия, и през
музикални хибриди, и през литературни
флашмобове. Но нещо от радикалността
напълно убягва. В литературата има
много повече пазарна нормализация,
традиционна инертност и стабилизирани
очаквания. Там няма това усещане за
разширяване на сетивността. Там няма
смислопораждащи скандали, а по-скоро
вътрешните разпади, които са така
характерни за всеки институционален
регрес. Не е нужно критиката към
литературната среда да е толкова

рязка, защото със сигурност не би била и
справедлива, но това противопоставяне
може и да е познавателно.
Оголването на похватите: емоциите,
общността
Съвременният танц живее в авангарда
- дори и да няма тези цели, дори и да не
знае на понятийно ниво какво точно
извършва както със своята среда, така
и с граничната среда и външната среда.
Съвременната литература сякаш пък е
преживяла авангарда. В нея има далечни
следи, периферни практики или налудни
индивидуални действия, но със сигурност
съвместността не е авангардна, а
традиционнна, пазарна или инертна. Това
може да се промени, но е достатъчно
да припомним каква огромна разлика
има, когато човек каже „съвременен
танц” - с цялата концентрация,
залог и риск в това понятие, - спрямо
понятието за „съвременна литература”,
което всъщност описва по доста
неясен начин това днес. В него я няма
съвместността на авангардното
творчество и индивидуалната рискова
свобода, организирана през обществените
практики на преобразуването. Добър
противоположен хореографски пример
е забележителният пърформанс
„Опиянение и гняв“ на артистичния
колектив LIGNA. Без да има натрапчиво
изискване за включване на публиката,
а с изключително умел, много
емоционален и дълбоко теоретичен
наратив спектакълът превръща
индивидуалната свобода в обществена
практика. Оголването на похватите
ни води и до темата за емоциите. Те
по доста странен начин съществуват
днес в съвременната българска поезия,
която продължава нервно да осцилира
между касовия, безгласен и тривиален
сантиментализъм или пък рязкото и
аутистично вдетиняване около ровенето
в езика. Ефектът от това е, че емоциите
се оказват или крайно банални, или
твърде интровертно непреводими. А
какво се случва в съвременния танц и
пърформанс? Това е среда, която именно
през тялото развива емоциите. Да,
те все още рядко и трудно биват ясно
артикулирани и вероятно по-скоро
потъват в хореографията или в публиката
под формата на мъгляви асоциации или
спонтанни възгласи на одобрение или
отблъскване. И въпреки това - въпрос на
време е целият този емоционален заряд
да започне да трансформира самите

очаквания, осмислянето на сетивата и
тялото, после дори да променя езика и
теорията. Достатъчно беше да се види
„Пориви“ на Бенжамeн Бертран - как
поривът е едновременно материален,
емоционален, душевен. Тези преходи са вече
овладени в съвременната хореография,
защото подобно на материалния език и
тялото оказва непрекъснати съпротиви.
За да можем да се справяме с тях, се
изисква именно авангардна хореография.
Да оголим похвата напълно. Излиза, че
новото в изкуството е съвместното
творчество. На този фон изглежда
неразбираема иронията към колективите
и организираността. Да си припомним
очевидното: киното, попмузиката,
съвместността на научните изследвания,
фенфикшъна, електронните игри. В случая
не става дума за качеството (това е
друга тема), а става дума за новата
структура на създаването. Задължително
е и обратното: индивидуалното винаги
ще има невероятно очарование, гениална
аура, несравним героизъм или любовно
очарование. Но въпреки това през целия
ХХ и ХХI век създаването - при това
в много сфери на изкуството - започва
по необходимост или пък невидимо да
изгражда съвместното като условие,
като опосредени отношения, дори и през
машини и инструменти. Точно така
обществените структури и изкуството
взаимно се трансформират.
Кратко заключение
Средата за съвременен танц и пърформанс
е същинско създаване на нови, разпадащи
се, изграждащи се, преобразуващи се
отношения, хора и предмети. В найпълен смисъл това е живо изграждане
на вътрешен контекст, което тече по
доста непредвидим начин в сравнение със
съвременната, пазарно-нормализирана
литературна среда. Симптоматично
в тази връзка беше представянето на
Марк Томкинс със своите четири солови
изпълнения, озаглавени „В почит към…“ –
ето при тях паметта не отпраща
към миналото, към нормативността
на канона или пък към „това, което
беше”. Напротив, почитта е свързана
именно с преобразуването, в някакъв
смисъл с извънредното положение на
емоциите и телата. Точно по такъв
начин контекстът придобива не само
синхрония, но и диахрония. Това ни връща
към началото, защото става дума за
антистатик. На този фон литературата
наистина е статична.
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18 часа в
„Хралупата”
В пространството на „Хралупата“ на 7 и 8 май 2018
г. се състоя националният фестивал за литература,
хуманитаристика, видео, фотография, музика
„София Глоси Фест - Пролет/2018“. Бутиковата
„хралупа“ в рамките на осемнадесетчасовото
събитие докрай разгърна изначалния си проект да
открие кът, подслон, свободна територия за думи,
образ и смисъл.

Събитието беше внимателно организирано, не малко
публика се струпа пред стъпалата на „Хралупата”, а
онези, които бяха възпрепятствани да присъстват,
можеха да се следят фестивала „на живо“ онлайн на
страницата на новото литературно пространство.
Програмата предварително изкушаваше с
вместването на различни „сетове“, сближаване на
различни формати на литературната публичност
– от градското четене, неочаквани поетически
дуети, критическата дискусия, премиера на книга,
jam-сесия, теглене на томбола (това предложение
за томбола изглежда малко в повече), откриване
на фотоизложба, връчване на Годишните награди
на Академия „Либер“. Сред гостите на фестивала
бяха Александър Байтошев, Амелия Личева, Анна
Лазарова, Антонина Георгиева, Аксиния Михайлова,
Боряна Ангелова-Игова, Велислава Кирилова, Виолета
Кунева, Георги Гаврилов, Екатерина Григорова, Иван
С. Вълев, Иван Христов, Йоана Русева, Кирил Коев,
Крис Енчев, Людмила Миндова, Маламир Николов,
Мария Куманова, Милена Спириева, Мирослав
Христов, Наталия Иванова, Полина-Десислава
Батешкова, Ренета Бакалова, Росен Григоров, Теодора
Тотева, Христо Мухтанов.
Ако вземем повод от наслова на дискусията
„Мълчанието в съвременната българската поезия“,
като че ли свързващата нишка между изброените
имена е тъкмо тяхната естетика на мълчанието.
Ние можем да видим „мълчанието“ като опора на
разнопосочни реторики – във фигуративен смисъл или
пък като препратка към традицията на „тихите“
поети; в пейоративното си значение на безразличие
към социалните функции на литературата да
формира в зародиш очаквания и ценности; като
граница и невъзможност, доколкото езикът се
затруднява да борави със своето противоположно;
единствената свободна територия в диалога, ако
си спомним мълчанието на Христос в „разговора“ с
Великия Инквизитор при Достоевски; изплъзване от
напора на пазара литературата да залага на все поатрактивни гласове, с вкус към прицелена реклама и
„шумотевицата“ около авторовата персона. Тук, в
„Хралупата“, мълчанието се усещане най-вече като
желание за свобода от йерархия и предначертани
подредби в литературата. Особено сполучлива беше
идеята на съвместните четения, които засрещаха
познати с непознати авторства.
Подобен опит е бил подхващан и досега, но като че
ли никога в тази широта и мащаб на реализацията.
От 2007 г. „Глоси“ е фестивал на срещата между
литератори от цялата страна, свързване на различни
литературно-географски точки, внимание както към
центростремителните, така към центробежните
линии на съвременната българска словесност. Тази
пролет форматът за първи път отсяда в столицата.
Но не като че ли да положи столицата като център
на символното пространство, а като запълване на
една липса.
АЙСУН КАБАК
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Подушвам страховете ви
(Граница, 2018)
Всяка година на кинофестивала в Кан, паралелно с
официалната селекция за „Златна палма“, се провежда
гласуване за наградата „Особен поглед” (Un Certain
Regard), която се връчва за нетрадицонна история,
стил, гледна точка. На 18 май тази година за пръв път
наградата беше спечелена от шведска продукция, а именно
филмът „Граница” (Gräns) на режисьора с шведскоирански произход Али Абаси.
Филмът проследява отблизо историята на Тина (Ева
Меландер), която по античен образец съчетава физически
недъг и специфична дарба: нейното обоняние разпознава
(почти по кучешки) както забранени субстанции
и алкохол, които се пренасят през граница, така и
човешките емоции чрез мириса си. Срамът, страхът,
сексуалното желание - това са най-ясно разпознаваемите
миризми, казва Тина. С помощта на тази дарба тя
помага на митницата на скандинавски круизен кораб в
разкриването на престъпления. Още в самото начало
на филма героинята е представена чрез фрагменти на
обезобразеното й лице (Ева Меландер прекарва часове
наред от снимачния ден в грим и костюми), чиито
мимики на помирисване, повдигане на носа и оголване на
зъбите недвусмислено напомнят куче-търсач. Става
ясно, че тя е уважавана на работното си място, но в
личен план връзката й с Роланд (Юрген Турсон) се крепи
на споделено мълчание, липса на интерес към другия, и
търпимостта й към неговите изложбени кучета, които
не спират да лаят. Кучешкият лай и животинските
викове на хората са гласът на този филм. Диалозите
са с кратки и отчетливи реплики, липсват метафори
и фигури, героите комуникират в ежедневието си по
телеграфен начин, а визуалната поезия е в изобилието на
близък план, безскрупулни детайли на кожни образувания,
дефекти, отблъскващи мимики, жестове и черти. Ако
главната героиня на филма е поначало маргинализирана
заради оголените си социални връзки и неприемливата
си външност, филмът загатва за нейната сексуална
дисфункция, както и за нефункционалната й връзка.
Редукцията на героите до външност и сексуалност е
важен наративен ход, който среща Тина с Воре (Ееро
Милоноф) – неин огледален кадър във външност, жестове
и обоняние.
Филмът е камерен: двамата главни герои и тяхното
взаимно привличане оформят сдвоен образ. Именно
взаимната им роля на двойници е едновременно
омагьосваща, но и отблъскваща: приближаването им
става постепенно, но сякаш неизбежно. Недоверието
помежду им поражда напрежение и това е завръзката

в наративен план. От момента на срещата с Воре
детайлите на компромисния включващ живот, който
води Тина, сякаш се разбридат. Силата, която двойникът
донася със себе си, се отразява в околната среда и
нараства: изкуствените социални връзки се разпадат,
действията стават по-груби, образите стават пографични (дори най-консервативните зрители в Кан не
напуснаха прожекцията), насекомите стават храна, деца
изчезват, викове огласят горите, полове се разменят…
Това не е любовна история.
Съвместяването на магически реализъм, скандинавски
фолклор и легенди, както и неумолим натурализъм
на погнусяващи физически детайли, всички тези
репрезентативни стратегии приближават и
отдалечават. Филмът играе с близостта и дистанцията
както образно, така и на чувствено ниво: камерата
проследява интимните тихи моменти, в които Тина
се оттегля в гората, в чиято площ се разхожда боса;
къпе се в реката, събужда се от лисица до леглото си,
усеща отдалеч миризмата на семейство елени и ги
спасява от автомобилна катастрофа. Единеността на
Тина със земята също препраща към фолклорния пласт
на филма, за който всъщност не става дума открито.
Зрителите, запознати с минималистичното използване на
чудовищни и чудати фигури от митове и легенди, бързо
разпознават както магическите, така и реалистичните
елементи, особено с помощта на музиката, композирана
от Кристиан Холм. Макар да сме свидетели на личния
свят на главната героиня, нейната странност я държи
на дистанция: разстояние, което се повтаря сякаш
по отношение на нея самата – тя е едно и не е едно
със себе си. Близостта й с Воре, който отхвърля
всякакви социални конвенции и дори се наслаждава от
провокативното си държание, се гради на неразибране,
но и на нескрито удивление. Копнежът на Тина за

съвпадение на Аза с Не-Аза (или с двойника) показва както
неудовлетвореност, така и жажда за удоволствие. Но
това не е любовна история.
Двамата главни герои са включени в обществото и
изключени от него поради своята животинскост, т.е. по
начина, по който се включват и изключват животните.
Сякаш типично скандинавското кино докосва теми за
екология и биоетика, както и етика по отношение на
животните: можем да кажем, че скандинавска черта
на киното е да мисли в сингуларности, да съчленява
цялости, които да съществуват като организми и
(еко)системи. Затова филмът може да има разнородни
природосъобразни, животнозащитнически, но и човешкоосъдителни конотации. Когато кажем, че кучетата
подушват страха, правим феноменологичен мост между
сетиво и интуитивно усещане; твърдим, че кучетата
усещат несподелимото; че анулират скептическите
аргументи за непознаваемостта на чуждите съзнания
и усещания. Сигурността, която мирисът осигурява,
е сякаш свръхсетивна валидация. Тази сигурност е
нетипична за човека и неговите рационализации и именно
това поставя както колегите, така и потърпевшите
от дарбата на Тина в неудобното положение на
страхопочитание. Макар и социално включена като
орган на реда, съблюдаващ спазването и разпоредбите му,
Тина е чужда на обществото извън работната си роля.
Напрежението, с което се живее на границата на социума,
е това, което се изявява отчетливо с пристигането на
Воре – като криво огледало. Неговият живот е такъв на
беглец – без минало, може би без бъдеще; живот на номад,
живот с ясно изпълнима цел и продължаване напред:
подобна непоносимост към усядане носи със себе си
зародиш на цинизъм и това е, което обостря граничното
положение на Тина спрямо приятеля й, баща й, както и
полицията, за която работи. Кривото огледало, което
обяснява, задавайки въпроси за разликите чрез външните
привидни сходства. Когато става ясно, че двамата главни
герои имат сходни белези на гърба си, се присещам за мита
за андрогина в „Пир”. Но това не е любовна история.
Приеми природата си, интериоризирай своята
несъвместимост със света, избягай, избий, прокълни,
замени, открадни, накажи, отмъсти: градацията на
подбудите, които сдвоеният образ на Тина и Воре
олицетворява, е едновременно присъда над човечеството
и желание за неговото освобождаване от оковите на
всесилната рационализация. Човекът трябва да излезе
от непълнолетието, което сам си е причинил, но
съчетано с повика „назад към природата” - тематиките,
присъщи и на първия пълнометражен филм на Абаси
(“Шели”, 2016), са всъщност викове за помощ. Лаят
на кучетата е удоволственият писък на героите,
външното им сходство отваря място за моралното
им различаване, а специфичната им позиция на гранични
за обществото личности (“обществени животни”,
zoon politikon по Аристотел), изразява двата възможни
подстъпа към проблема за вписването и отписването.
Нюансите в тази опозиционна двойка имат политически,
етически, психологически импликации, свързани с права,
задължения и травми. С комбинацията си от бавна
камера, опознавателна, присъстваща и наблюдаваща в
тишина, до впиваща се в зъбите на героите и тяхното
потракване в агресия и бяс; камерата запазва дистанция
и в еротично-канибалистичните моменти, в които
удоволствие и унищожение се сливат. Реалното и
фикционалното са пластове, които се застъпват, които
преминават флуидно един в друг, можеш да се разходиш
от едната врата до другата, а можеш и да пренесеш
вратата със себе си. Киното може да бъде както
вратата на реалността, така и на фикционалностите;
то може да забулва, но и да разкрива. Затова и най-добре
оценяваните режисьори не са разказвачите на истории
(макар и в историите да има двоичност на реалността),
а разказвачите на чувства или тези, които могат да
надушат човешките емоции.
Твърди се, че всеки филм говори за киното, а
авторефлексивността на медуима е неговата неизбежна
характеристика. Ако това е така, то „Граница” се
задоволява с това да ни задава въпроси: за границата на
човешкото и неговото предефиниране (във физически
и метафизически смисъл). Антропоцентризмът лесно
отпада, когато има намесена митология, тук тя
е по-скоро като въпрос, не като обяснение.
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Принципът на „повторение“
в съвременните сценични практики
на танцовия театър

Фокусът в настоящия текст е един от подходите,
емблематичен за сценичната практика на Пина Бауш,
а именно принципът на „повторение”. Става дума за
многократно повторение на дадено изразно средство
– прийом, който е базисен в нейната практика.
Същността на този принцип, станал фундаментален
за изграждането и представянето на физически образ,
може да бъде проследена назад във времето до древния
ритуал. Реализацията му днес в съвременния театър
се основава на подобни, но трансформирани функции и
значение.
Американският режисьор и театровед Ричард Шехнер
отбелязва, че етимологията на ритуала е специфичен
поведенчески цикъл, извлечен от битово поведение
посредством трансформация към „сгъстяване,
преувеличаване, повторение, ритъм”1 на дадени движения.
Това всъщност са и основни похвати в изграждането
на актьорското поведение в танцовия театър на Пина
Бауш. И тук сгъстяването, преувеличаването, ритъмът
са параметри за осъществяването на принципа на
„повторение” на дадена движенческа структура или
елемент. Съществено е да се отбележи, че Р. Шехнер
разглежда повторяемостта на сценичното действие в
древния ритуал, като база за провеждане на съвременен
актьорски тренинг. В пространството на танцовия
театър чрез телесността се постига специфична връзка
между сценичното действие и физическото движение,
които взаимодействат в тялото на актьора-танцьор.
А съвременният актьорски тренинг в танцовия театър
си служи с „действения танц” за формиране на актьорска
телесност, която да стане двигател на сценичното
действие. В спектаклите на Пина Бауш се деформира
изразното средство чрез повторяемост, а сценичното
действие се засилва до степен на телесна дразнимост,
която го трансформира в друго сценично действие. Този
принцип на работа емблематично отличава сценичната
практика на Пина Бауш. Съотнесен към принципа на
„повторение” в танцовия театър на Пина Бауш, текстът
на Р. Шехнер за съвременния актьорски тренинг може
да се разглежда по следния начин. Чрез използването на
принципа на „повторение”, представянето на определена
движенческа структура към деформиране на телесното
театрално живеене, затвърждава статута на танца
като „действен”.
В древния ритуал присъства едно непрекъснато
повторение на определена система от движения, които
постепенно се нагнетяват, а този процес води до екстазно
състояние. Практически ефектът от това състояние
се усилва и катализира разпад на физическото движение
и постепенно в процеса се откроява повторението само
на един елемент от цялото. Реално представен и на
съвременната сцена, този процес извлича през тялото
вид свещенодействие, въздействието на което зависи
от натрупания опит и личностна история, отразени
като емоция. Съвременният актьор не бива да се осланя
изцяло на подходи от древния ритуал, а да изработи
собствени актьорски механизми и пътища за съзнателно
освобождаване на подсъзнанието. В сценичната си
практика Пина Бауш успява да съгради чрез подобен
прийом структурата на спектаклите си, така че нейните
танцьори да открият ново трансцедентно пространство,
комуникиращо с древния ритуал. Принципът на
„повторението” е път, по който нейните актьоританцьори успяват да се приближат към екстатичното
тяло. В нейната школа за първи път използването на
принципа на „повторението” надскача характерното
за класическия балет използване на хиперболизираното
изразно средство, като успява да реализира част от
заложените идеи на модернистите и визията им за
развитие на танца. Заимствайки идеи от театралната
практика на Брехт, тя разработва своя уникален
сценичен подход, чрез който изграждането на физически
образ става театър на емоциите. Тя успява тотално да
отхвърли догмите на танцовото изкуство, като развива
своята практика на границата между танца и театъра
и разширява това пространство за самостоятелно
съществуване на театралната форма. Да правиш танцов
театър без танц си е постижение. Във философията й
е залегнала идеята, че всяко движение на тялото може
да бъде танц. Чрез повторение на битови движения тя
успява да подмени знака, който стой зад тях в ежедневния
живот и да го представи като асоциация за нещо друго.
Деформира телесния изказ на битовото движение и му
придава статут на танцов театър. В сценична практика
на Пина Бауш принципът на „повторение”на сцената
реално сменя значението си от хипербола към друга
значимост, която става знак за театралност. В нейния
подход знаков е и начинът, по който танцьорите започват
да изграждат физически образ следствие на принципа на
„повторението”, като постигат:
- Телесност, достигаща емблематична за школата й
екстремност на физическата експресия в процеса на
създаване на физическия образ;
- Специфичен „разпад” на актьорското тяло,
по пътя към трансформация на телесни
метафори;
- Деформация на актьорския „аз” през
деформиране на изразното средство (или
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обратно чрез деформация на изразното средство към
актьорския „aз”);
Творческата работа на Пина Бауш прескача рамките
на лабораторно изследване по време на репетиционния
процес и става част от всяко представление на
спектаклите й. Този процес се случва на живо пред самата
публика. Достигането до краен предел на физическите
възможности отключва енергиен заряд в телесността на
актьора, който захранва свръхсетивността му и съгражда
мост за специфичната комуникация с публиката. Опитът
за въздействие върху свръхсетивността на публиката
развива актьора-танцьор, като енергиен „реактор”
на сцената. Този ресурс може да бъде преоткрит през
запазените практики на древния ритуал. За актьорите
в сценичните изкуства древните практики стават
източник на средства и похвати за изграждане на
сценичен образ. Най-ефективно заимстван подход за
осъществяването му в невербалните театрални форми
е именно енергийното въздействие от практиките
на древни ритуали. Актьорите-танцьори в танцовия
театър търсят и се стремят към съвременен вид
свещенодействие, релативен на функциите заимствани от
ролята на шамана в древния ритуал. Свещенодействието
отключва енергиен „извор”, източник на виталността
на актьорската телесност. В опит за достигане до
абсолютното ритуално сценично действие актьоръттанцьор проецира в пространството физически образ,
или както го определя Пина Бауш– „вектор на емоции”.
Стремеж на съвременния актьор-танцьор е да формира
телесност в екстремно сценично съществуване с
възможност за развитие на енергиен ресурс. Телесността
е носител на богат емоционален свят, който публиката
възприема сетивно, по начин не подлежащ на рационално
обяснение.
Вероятно и самата Пина Бауш е разработвала част от
практиката си като опит за достигане до абсолют. В
нейните спектакли актьорите повтарят едно и също
движение или поредица от движения, докато енергията
на тялото не достигне до критични за телесното
съществуване нива, до момент на екстремност. Това
е път за отключване на механизми за многократно
натрупване на енергия като наследствено отражение от
древния ритуал. Би могло да се каже, че в нейната сценична
практика дори умората на тялото е средство към
свръхсетивността на актьора-танцьор.
В практиката на друг знаменит хореограф от 20. век
Каролин Карлсон принципът на „повторение” има различен
статут. Повторението на движение или поредицата им
създава поток, който през непрекъсната повторяемост
продуцира почти видим енергиен заряд в пространството.
В даден пиков момент се прекъсва движението на
тялото на актьора-танцьор, но усещането за зрителя
е, че телесността му продължава да съществува. В
момента на динамичната статика вече създаденият
поток от движение на тялото експлодира в сценичното
пространство като трансформира „илюзорното” в
реално усещане, остатък от сетивния живот на актьора.
Тъкмо затова подходът за работа на Каролин Карлсон
зависи от енергийния капацитет на актьорите, чрез
който се достига този специфичен начин на свръхсетивно
въздействие в публиката.
В работата си Каролин Карлсон ползва и друг ход от
принципа на „повторение”. Тя не просто повтаря даден
танцов елемент; тя повтаря едни и същи „стимули”
(подтик) за сценичното осъществяване на танцовия
елемент, което обуславя и специфичния й начин на работа.
По-конкретно, тя използва действието „изхвърляне на
нещо от тялото” (или „пречистване”) и чрез мускулна
релаксация (или стегнатост); телесното движение
преднамерено недостига до пълния му естетически
завършен вид. Така нейните актьори създават вътрешнотелесен конфликт между стремеж да се осъществи
физическото движение и реално „недовършеното”
му осъществяване. Движението остава сякаш да
„кънти” от пространството на телесността им,
носещо следи от емоционалния им свят, който е
силно осезаем за публиката. Този начин на докосване до
абсолюта, характерен за древния ритуал чрез принципа
на „повторение”, създава наситен поток от движения,
емблематичен за нейната школа. Така тя ползва древния
ритуал за постигането на физически сценичен образ с
различно усещане за сценично време и пространство.
Отражението на подходите и идеите на Пина Бауш
е разпознаваемо в сценичната практика на един друг
емблематичен творец – израелският хореограф Охад
Нахрадин. Той обобщава своето творчество в миниатюри,
създаващи спектакъла “Decadance”, като една от
миниатюрите е базирана на повторението на една и
съща поредица от движения. Изградена върху свещени
текстове, тази част от спектакъла е въздействаща
върху публиката едновременно с привидно семпли
движения и с особен вид актьорска енергия, която
въздейства върху свръхсетивността на публиката.
16 танцьора в продължение на 10 минути повтарят
едновременно поредица от движения прекъснати от
вербално скандиране, без да разчитат на виртуозно
изпълнение или на свръхчовешко физическо усилие, а
чрез принципа на „повторение” създават експресия в
телесността с ефект на „енергиен извор”. Охад Нахрадин
използва повторяемостта в споменатия спектакъл, за да
провокира актьорите-танцьори да акумулират енергия,
да я концентрират в телата си и да създадат неочаквани

финали, прекъсвайки физическото движение. По този
начин застанали неподвижно, телесността им въздейства
силно енергийно, като провокира друг тип връзка между
актьор и зрител. Този момент на динамична статика
захранва скандирания текст. Неговите сценични образи
базирани на повторяемостта на изразно средство са
комплексни и почти винаги разработват колективна
енергия. Този опит за изразяване на Охад Нахрадин създава
театрален език – „Гага”, който се осланя на концепцията
за сетивност на актьора-танцьор за собственото му
тяло и „абстрактната интерпретация за осъществяване
на движение”2. Както при Пина Бауш така и неговите
търсения са насочени през повторението на определено
движение да отключват момент на подсъзнателна
деформация на актьорския „аз”, който да продуцира
телесна емоция в пространството.
Сценичната практика на друг емблематичен хореограф
Иржи Килиан прибавя към принципа на „повторение”
още един специфичен начин за използването му като
прийом за изграждане на физическия образ. Спектаклите
на Иржи Килиан на пръв поглед не разработват система
на деформация, характерна за Пина Бауш, но от
красивото и прецизно изпълнено движение той успява
да достигне до друг вид свещенодействие. Иржи Килиан
използва принципа на „повторение” не като част от
тренинга на актьорската природа, а през стремеж за
прецизно повторение на елемента, актьорите-танцьори
отключват поредица от значими сценични събития.
В сценичната му практика функцията на принципа на
„повторение” е да даде ход на сценичното действие,
изграждайки причинно-следствена връзка. Нещо повече,
Иржи Килиан открива различни подходи да синтезира
определени закони от древния ритуал с основни принципи
от класическата постановка и така да обособи един
различен вид танцов театър. Въпреки че е базирана върху
балетните и танцови закони, практиката му достига
специфичната за театър деформация на танцовата
лексика.
Провокиран от аборигенски ритуални танци в Австралия,
той променя танцовото изкуство и го въвежда в
театъра. Философията и начинът, по който съществуват
тези ритуали и в съвремието, го провокират да
експериментира, създавайки нов сценичен език. Иржи
Килиан успява да използва тази провокация за създаване на
един от революционните си спектакли – „Степинггроунд”,
който впоследствие повлиява на цялото му творчество.
В неговата практика се реализира в най-чист вид
твърдението на Греам-Уайт: „разликата между ритуал и
други форми на културно изразяване не е в структурата, а
„в поведението на участниците“3, в процеса.
Нещо повече, Иржи Килиан използва принципа на
„повторение” за разработка на танцовото изразно
средство като нов принцип на движение и нов начин
на телесно изразяване за създаване на нова танцова
техника. И ако при Пина Бауш повторението води до
„разпад” на тялото, до „грозното” като естетическа
норма, емблематично за театъра й, то при Иржи Килиан
развитието на повторението разкрива различна от
нейната театрална естетика, осланяйки се на ефекта на
„красивото” като естетическа норма в театралното
пространство.
Тук проследих различни пътища за приложение на принципа
на „повторение” в съвременния танцов театър, които
могат да се съотнесат към древния ритуал, а именно:
изграждането на кодова система, деформирането на
сценичната изразност на танцовата лексика, стремежът
към свещенодействие и др. Коренът на тези връзки
се открива в древните ритуални практики. Николай
Йорданов прави уточнението, че в съвремието „говорим
за „ритуал“ в смисъл на кодифицирано поведение в една
или друга традиционна култура.”4 От друга страна,
Камелия Николова изследва границата между древния
ритуал и театъра-ритуал. В текста си тя разглежда как
съвременният театър използва практики от древните
ритуали за „производство на значения”5. Петя Цветкова
разглежда съвременния танцов театър като „вид
еволюирал древен ритуал, в който комуникативното
поведение изгражда концептуализация на смисъла, породен
от сблъсъка на въображение и памет”.
Танцовият театър възвръща фантазното в театъра и
въпреки всички технологични достижения на съвременния
свят, актьорът остава в центъра на това театрално
събитие, създавайки убежище за зрителя – един уютен
културен свят.
АЛЕКСАНДЪР МАНДЖУКОВ
Шехнер, Ричард. Ритуалът и неговото бъдеще. – HomoLudens,
2001,№ 2-3.
2
Choreographer Ohad Naharin on developing the dance language
Gaga - interview by Martha Schabas; Contributed to the Globe and
mail; April 9,2017 https://beta.theglobeandmail.com/arts/theatre-andperformance/choreographer-ohad-naharin-on-developing-the-dancelanguage-gaga/article33531396/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
3
“Тhe attitude held towards by participants and other members of
the community, notable their belief in its efficacy” - The Condition
of Ritual in Theatre: An Intercultural Perspective - Performing Arts
Journal,Vol. 11/12, Vol. 11, no. 3 - Vol. 12, no. 1, 1989, pp. 45-58
4
Йорданов, Николай. Ритуал – театър – капитал. –
Литературен вестник, 19-25.09.2001, год. 11; http://www.slovo.bg/
old/litvestnik/130/lv0130011.htm
5
Николова, Камелия. Границата между ритуала и ритуалния
театър. В: Театърът на границата на ХХ и ХХС в. София:
Фигура, 2007, с. 75
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Манифест към „Развъдник на
съдии“ (1913)1
През април 1910 г. в петербургското издателство на
Матюшин „Журавль“ в тираж от 300 екземпляра2
на тапетна хартия излиза на бял свят алманахът
„Развъдник на съдии“, който фактически създава
групата на будетляните „Гилея“. Авторите на алманаха
са Давид и Николай Бурлюк, Каменский, Хлебников,
Гуро, Ек. Низен (Екатерина Гуро), С. Мясоедов, А. Гей.
През февруари 1913 г. в същото това издателство
излиза „Развъдник на съдии II“, с участието на Гуро,
Д. Бурлюк, Хлебников, Маяковски, Кручоних, Лившиц,
Ек. Низен и рисунките на Гуро, Гончарова, Ларионов и
Давид и Николай Бурлюк. Тук е изложен текстът на
неозаглавения манифест, с който се открива сборникът.

Плесница по
обществения вкус
„Плесница по обществения вкус“ е първият поетичен
сборник на кубофутуристите (поетическата група
„Гилея“). Той е отпечатан на 18 декември 1912 г.
Манифестът излиза отново (но вече в отделна
брошура) четири месеца по-късно. В него се скъсва
с цялата предходна естетическа традиция и със
социална структура, която неизбежно я поддържа.
Текстът е съчинен за един ден в гостилница
„Романовка“ в Москва.

Към читателите на нашето Ново Първо Неочаквано.
Само ние – сме лицето на нашето Време. Рогът на
времето тръби чрез нас в словесното изкуство.
Миналото е тясно. Академията и Пушкин са
неразбираеми йероглифи.
Трябва да бъдат изхвърлени Пушкин, Достоевски,
Толстой и още, и още от Парахода на съвременността.
Този, който не забрави първата си любов, не ще познае
последната.
Кой, доверчиви ми, би повел последната си Любов към
парфюмирания бардак на Балмонт? Там ли се крие
отражението на мъжествената душа на днешния ден?
Кой, страхливецо, би се осмелил да свали хартиената
ризница от черния фрак на Брюсовия воин? Нима на нея
греят неведомите красоти?
Измийте своите ръце, докоснали се до мръсната слуз на
книгите, написани от тези безбройни Леонид Андреевци.
На всички тези Максим Горковци, Куприновци, Блоковци,
Сологубчовци, Ремизовци, Аверченковци, Черневци,
Кузминчовци, Буниновци1 и още, и още – трябва им само
вила на реката. Такава награда съдбата дава на шивачите.
От висините на небостъргачите ние се взираме в
тяхната нищожност!...
Ние заповядваме да се зачитат правата на поета:
1. Да увеличава обема на речника с произволни и
производни думи (Слово-новаторство).
2. Да изпитва непреодолима ненавист към
съществуващия преди него език.
3. С ужас да маха от гордото си чело Венеца на евтината
слава, направен от вас с метлички за баня.
4. Да стои върху грамадата на думата „ние“ сред море
от освирквания и негодувания.
И ако все още и в нашите редове е останало мръсното
клеймо на вашия „здрав разум“ и „добър вкус“, то въпреки
това по тях присветват първите светкавици на Новата
Съзидателна Красота на Самоценното (самовито) Слово.

Москва, 1912. Декември

Д. БУРЛЮК,
АЛЕКСЕЙ КРУЧОНИХ,
В. МАЯКОВСКИ,
ВИКТОР ХЛЕБНИКОВ

Превод от руски ВЛАДИМИР ПЕТЕВ И ВБВ

Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного
искусства. Стихи, проза, статьи. Д. Бурлюк, Н. Бурлюк,
А. Крученых, В. Кандинский, Б. Лившиц, В. Маяковский, В.
Хлебников. - М.: Г.Л. Кузьмин, [1912]. - 113 с.; 24х18,5 см. - 600 экз.
В оригинала вместо Сологуб и Кузмин е написано поироничното Соллогуб, Кузьмин.

Намирайки всички изложени по-долу принципи за цялостно
изразени в първия „Развъдник на съдии“ и като изваждаме
по-ранно известните и богати, само в смисъла на Метцел
и Ко3, футуристи, ние, въпреки всичко, смятаме този
път за вече извървян и оставяме развитието му на онези,
които не са натоварени с по-нови задачи, и ползваме
определена форма на правописа, за да съсредоточим
общото внимание върху вече нови задания, които се
откриват пред нас.
Ние за първи път изведохме нови принципи на
творчеството, които са ни ясни в следния ред:
1. Престанахме да разглеждаме словопостроението
и словопроизнасянето на думите по техните
граматически правила и започнахме да виждаме в
буквите единствено напътстващи речи. Ние разбихме
синтаксиса.

9. Началната рима – (Давид Бурлюк); средната,
обратната рима (В. Маяковский) са разработени от
нас.
10. Речниковото богатство на поета е неговото
оправдание.
11. Ние смятаме словото за творец на мита; словото,
умирайки, ражда мита и обратното.

2. Започнахме да придаваме съдържание на думите по
тяхната графична и фоническа характеристика.

12. Ние владеем новите теми: ненужността,
безсмислеността, тайната на властната нищожност
– те са възпети от нас.

3. Ние осъзнаваме ролята на представките и
наставките.

13. Ние презираме славата; познаваме чувства, които не
са живели преди нас.

4. В името на свободата на личния случай, ние отричаме
правописа.
5. Ние характеризираме съществителните не само с
прилагателни (както основно се правеше преди нас), но
и с други части на речта, включително чрез отделни
букви и числа:
a. Разглеждаме като неделими части от произведението
поправките и винетките на творческото очакване;
b. Смятаме почерка за съставляваща част на
поетическия импулс;
c. Затова в Москва издадохме книги на (автографите)
„само-писмото“.
6. Ние унищожихме препинателните знаци, с което
ролята на словесната маса за първи път е изтъкната
и осъзната.
7. Гласните разбираме като време и пространство (като
характер на стремежа). Съгласните – като багра,
звук, мирис.

Ние сме новите хора на новия живот.
ДАВИД БУРЛЮК, ЕЛЕНА ГУРО, НИКОЛАЙ БУРЛЮК,
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ, ЕКАТЕРИНА НИЗЕН,
ВИКТОР ХЛЕБНИКОВ, ВЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ,
А. КРУЧОНИХ.

8. Ние скършихме римите. Хлебников издигна
поетическия размер на живото и разговорното слово.
Ние престанахме да търсим размерност в учебниците
– всяко движение ражда нова и свободна рима за поета.

Превод от руски ВЛАДИМИР ПЕТЕВ И ВБВ
Заглавието „Садок судей“ е предложено от Велемир Хлебников
и е многозначно. (1) „Садок“ може да е умалителна форма от
„сад“ със значение „градина“. В първия сборник е публикувано
стихотворението „Зверинец“ тъкмо на Хлебников, което
започва с „О, Сад, Сад!“ и описва по изключително живописен,
плътен и парадоксален начин една зоологическа, предметна и
хорска градина. (2) Другото значение на „садок“ е развъдник
(изкуствен водоем и общо място за отглеждане на животни)
или пък живарник (сак, капан за улавяне на риби и диви
животни). (3) От трета страна още през ХІХ век „садок судей“
се използва като словосъчетание указващо „училище за съдии“.
Важно е да се уточни, че при всички варианти „съдиите“ найвероятно са самите поети.
2
Други източници свидетелстват, че са били отпечатани
480 екземпляра, но тъй като сметката за работата не е била
изплатена, целият тираж на „Развъдник на съдии“, с изключение
на получените от Каменский 20 екземпляра, е останал в склада,
а след това е изгубен окончателно, с което изданието се е
превърнало в библиографска рядкост.
3
Това е известна рекламна кантора в Петербург и вероятно
е намек за богатството на И. Игнатиев от
егофутуристите.
1

Садок судей II. СПб.: Тип. Т-ва „Наш век“, [1913].
112 с., из них 16 л. ил. 18х16,5 см.
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Феминистки манифест
Мина Лой
Феминистичното движение, представено в настоящето,
е Неадекватно.
Жени, ако желаете да достигнете нужното
самосъзнание, вие сте в навечерието на един
опустошителен психологически катаклизъм –
всичките ви детински илюзии трябва да се разкрият
– вековните лъжи трябва да си заминат – подготвени
ли сте за Болката-? Без половинчати мерки – Никакви
повърхностни драскотини по грамадите от боклуци на
традицията не ще доведат до Реформата, единственият
метод е Абсолютното Унищожение.
Престанете да поставяте доверието си в
икономическото законодателство, застъпнически
кръстоносни походи и унифицирано образование –
само замазвате Реалността. Отварят се вратите на
професионалните и комерсиални кариери – Това ли е
всичко, което искате?

Мина Лой (1882-1966) е британска писателка, поетеса
и художничка, представителка на първото поколение
модернисти. „Феминистичният манифест“ е писан
през 1914 г., докато Лой е в изгнание в Италия. Той е
публикуван след смъртта й.

И ако искрено желаете да разберете какво е положението
ви без каквито и да било предразсъдъци – бъдете Смели и
отречете още от началото този жалък маршов вик, че
Жената е равна на мъжа, защото

Ханс Арп, Мустаката шапка, 1923 г.

Тя НЕ Е!
Мъжът, чийто живот и действия съответстват на
социалния кодекс, където женският елемент е под
протекция, вече не е мъжествен.
Жената, която се примирява с теоретичната оценка за
нейния пол, която се изчерпва с това да бъде възприемана
като някаква без-личност, все още не е Женствена.

Поезията е
вертикална

Престанете да разчитате на мъжете, за да разберете
какво не сте – вгледайте се в себе си, за да откриете
това, което сте. В настоящите установени условия
може да изберете между Паразитизъм и Проституция –
или Отрицание.
Мъжете и жените са врагове, с вражда подобна на
враждата между угнетените и Паразита,
между паразита и угнетените – в момента те живеят
от милостта на предимствата, които носят известни
сексуални зависимости. Единствената точка, в която
интересите на половете се сливат – е сексуалната
приемственост.
Първата илюзия, която е във ваш интерес да
унищожите, е разделението на жените в две категории –
любовницата и майката – всяка осъзната и развиваща се
жена знае, че това не е вярно, природата е дарила жените
с всички функции – няма ограничения за жената, която е
така напълно еволюирала, че да бъде неосъзната в секса,
волята оказва ограничено влияние върху личностното
развитие на следващото поколение; жената, която е
слаба любовница, ще бъде некомпетентна майка – с
по-слаб манталитет – ще се наслаждава на нереално
разбиране за Живота.
За да получите резултати, трябва да направите жертви,
от които първата и най-голяма е вашата добродетел.
Идеята, че фиктивната стойност на една жена е
свързана с нейната физическа чистота – е твърде
елементарна, за да бъде подкрепяна – я прави летаргична,
за да придобие присъщи качества на характера, с
които би могла да получи конкретна стойност –
следователно като необходим закон на женския пол при
защита срещу мъжа, олицетворение на богохулството
над добродетелта – основният инструмент за
субективизирането на жената би бил безусловното
хирургическо заличаване на девствеността сред жените
още през пубертета-.
Стойността на мъжа се оценява изцяло от ползата или
от интереса му към обществото, а стойността на
жената е предмет на случайността, в успешното й (или
не) манипулиране на мъжа в това да поеме дългосрочна
отговорност за нея Предимствата на брака са абсурдно обширни – в
сравнение с всички останали сделки – в съвременните
условия една жена може да приеме безумно разточителна
подкрепа от мъжа (без реципрочно връщане – дори не и в
смисъла на потомство) – като благодарност за нейната
девственост.
На жената, която не е успяла да уцели такава
изгодна сделка – й се забранява всяка тайна ре-акция
към жизнените стимули и се
лишава изцяло от майчинство.
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Всяка жена с превъзхождащ интелект трябва да осъзнае
отговорността на расата си, да създава толкова деца,
колкото са неподходящите или пропадащи членове на
нейния пол.
Всяко дете на една такава жена трябва да бъде
резултат от етап в психическото й развитие – и
не е задължително да е факт на неприятен и износен
продължителен съюз –
спонтанно приспособено за жизненоважното творение
в началото, но не непременно хармонично балансирано
както са някои жени – които следват личните си пътища
на развитие.
В името на родовата хармония всеки отделен индивид
трябва да представлява съвкупност от пълното и
взаимно разбиране на мъжкия и женския темперамент –
без стрес.
Жената трябва да носи по-голяма отговорност за
детето, отколкото мъжа.
Жената трябва да унищожи в себе си желанието да
бъде обичанa - Усещането, че когато един мъж прехвърли
вниманието си към друга жена, това е лична обида.
Желанието, свързано с комфорта на една защита, пред
желанието за интелигентна любознателност и смелост
при срещата с трудността на живота.
Сексът, или така наречената любов, трябва да
се сведе до първоначалния й елемент, чест, скръб,
сантименталност, гордост, както и ревност, трябва да
бъдат премахнати от него.
За да поддържа щастието си, Жената трябва да запази
измамната крехкост на външността си, съчетана с
несломима воля, неизчерпаема смелост и повече от
стабилно здраве, все резултат от спокойни нерви - Друга
голяма илюзия е, че жената трябва да използва цялия си
интроспективен и ясен взор, както и неподправената
си дързост, за да руши – в името на самоуважението
си и разбирането за секса като нещо нечисто,
едновременно в разрез със суеверията, че няма нищо
нечисто в секса – освен в психическото поведение към
него – ще представлява неизчислима и широка социална
регенерация, повече, отколкото е възможно нашето
поколение да си представи.
Превод от английски ИВЕТА ЙОНКОВА

В свят, ръководен от хипнозата на позитивизма,
ние обявяваме автономността на поетическия взор,
хегемонията на вътрешния живот над външния.
Ние отхвърляме постулата, че креативната личност е
елементарен фактор в прагматичната идея за прогреса
и че нейната функция е да очертае един виталистичен
свят.
Ние сме против завръщането на класическия идеал,
защото той неизбежно води до декоративното
реакционно приемане на едно изкуствено чувство на
хармония, до стерилизацията на живото въображение.
Ние вярваме, че орфическите сили трябва да бъдат
предпазени от израждане, независимо от това коя
социална система ще триумфира в крайна сметка.
Естетическото желание не е първичен закон. То се
ражда в мигновеността на екстатичното откровение, в
алогичната динамика на душата, в органичния ритъм на
видението, в което възниква креативният акт.
Реалността на дълбочината може да бъде победена чрез
осъзнати медиумични заклинания, чрез вцепенение, което
произлиза от ирационалното и преминава към свят отвъд
друг свят.
Трансцендентният „Аз“ със своите множество
напластявания, съществувал милиони години, е свързан с
цялата човешка история, минала и настояща, и е изваден
на повърхността чрез нахлуването на картини в съня,
подобни на халюцинации, чрез бляновете, чрез мистичногностичния транс и дори чрез психиатричното
състояние.
Предпоставка за окончателното разграждане на Аза в
креативния акт е възможно чрез употребата на език,
който се явява като пророчески инструмент – такъв,
който без колебание приема революционно отношение
към думите и синтаксиса, позволявайки си дори ако е
нужно, да създаде херметически език.
Поезията построява връзка между „Аз“ и „Ти“, като
извежда емоциите от непристъпните земни дълбини и ги
издига нагоре към озарението на колективната реалност
и тоталистичната вселена.
Синтезирането на истински колективизъм е възможно
благодарение на общност от души, стремящи се към
изграждането на нова митологична реалност.
ХАНС АРП, САМЮЪЛ БЕКЕТ, ЮДЖИЙН ДЖОЛАС –
КАРЛ АЙНЩАЙН, ТОМАС МАКГРИЙВИ, ДЖОРДЖ
ПЕЛОРСЪН, ТЕО РУТРА (ЮДЖИЙН ДЖОЛАС), ДЖЕЙМС
ДЖ. СУИНИ, РОНАЛД САЙМЪНД

Превод от английски ИВА ИВАНОВА

„Поезията е вертикална“ излиза на 21 май 1932 г. в
Ню Йорк в периодичното издание Transition. Това е и
единственият текст от такъв порядък, под който
Бекет се подписва.

Флуксус манифест
Да прочистим света от буржоазното заболяване,
„интелектуалната“, професионална и комерсиализирана
култура, да ПРОЧИСТИМ света от мъртво изкуство,
имитации, превзето изкуство, абстрактно изкуство,
илюзионистично изкуство, математическо изкуство, –
ДА ПРОЧИСТИМ СВЕТА ОТ „ЕВРОПАНИЗЪМ“!

Джордж Мачунас
Флуксус е международна група от художници,
композитори, архитекти и поети, която се
оформя през 60-те години на XX в. Повлияна е
от експерименталната музика на композитора
Джон Кейдж и „антиизкуството“ на дадаисткия
художник и скулптор Марсел Дюшан. Характеризира
се с радикалност и експерименталност,
организира събития тип „пърформанс“; някои от
представителите на движението се опитват да
създават утопични комуни, които да представляват
мост между творците на изкуство и по-широката
общественост.

2. Процес на изтичане; продължително движение или
преминаване, като при течащ поток; продължителна
последователност от промени.
3. Поток; изобилен теч; прилив; изливане.
4. Прииждането на морския прилив към брега. Срв. reflux.
5. Течно състояние, предизвикано от топлина; топене.
Ряд.
ДА НАСЪРЧАВАМЕ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТОК И
ПРИЛИВ В ИЗКУСТВОТО,
Да насърчаваме живото изкуство, антиизкуството, да
насърчаваме РЕАЛНОСТ НА НЕ-ИЗКУСТВОТО, която
да бъде напълно схваната от всички народи, а не само от
критици, дилетанти и професионалисти.

Манифест:
2. Въздействам или създавам определено състояние, като
подлагам на или третирам с поток. „Флуксиран в един
друг свят.“ Южн.

3. Мед. Предизвиквам отделяне от нещо, напр. при
прочистване.
flux (flŭks), същ. [Стфр., от лат. fluxus, фр. fluere, fluxum,
тека. Вж. fluent; срв. flush, същ. (в игра на карти).] 1. Мед.
a Отделяне на течност от червата или друга телесна
част; особено при прекомерно или патологично отделяне.
b Веществото, отделено по този начин.

7. Хим. и метал. a Всяко вещество или смес, използвано
за топилка, особено за топене на метали или минерали;
флюс. Често срещани металургични флюсове са
кварцът и силикатите (киселини), варта и варовикът
(основи), и флуоритът (неутрален). b Всяко вещество,
употребявано върху повърхности, които подлежат на
спояване или заваряване, веднага преди или по време на
операцията, за да бъдат почистени и освободени от
оксид, което да спомогне за сплавянето им, напр. колофон.
ДА СПОИМ кадрите от културни, социални и
политически революционери в обединен фронт и обща
дейност.
Превод от английски ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ

ДОГМА 95 – Манифест
ДОГМА 95 е колектив от филмови режисьори, основан в
Копенхаген през пролетта на 1995 г.
ДОГМА 95 има ясната цел да се противопостави на
„определени тенденции“ в съвременното кино.
ДОГМА 95 е спасителна акция.
1960 – достатъчно! Филмът беше обявен за мъртъв
и призован да възкръсне. Целта беше правилна, но не и
средствата. Новата вълна доказа, че е една вълничка,
която се плисна в брега и се превърна в кал.
Призивите за индивидуализъм и свобода създаваха творби
за кратко, но не и промени. Вълната, както и самите
режисьори, бяха оставени на произвола. Вълната никога
не е била по-силна от хората, които стоят зад нея.
Антибуржоазното кино само по себе си се превърна в
буржоазно, защото основaтa, върху която почиваха
теориите му, е в същността си буржоазното разбиране
за изкуство. Концепцията за авторство беше буржоазноромантическа от самото начало, затова и… грешна.
За ДОГМА 95 киното не е индивидуално.
Днес вилнее технологична буря, чийто резултат ще
бъде крайната демократизация на киното. За първи
път всеки има възможност да снима филми. Но
колкото по-достъпна става средата, толкова по-важен
става авангардът. Неслучайно фразата „avant-garde”
е с военни конотации. Отговорът е в дисциплината –
трябва да напъхаме филмите си в униформи, защото
индивидуалистичният филм по дефиниция е упадъчен.
ДОГМА 95 се противопоставя на индивидуалистичния
филм чрез принципното представяне на неоспорим набор
от правила, наречен „Обет за целомъдрие“.
1960 – достатъчно! Казват, че филмът бил напудрен до
смърт. Въпреки това оттогава насам използването на
козметика изригна.
Висшата цел на режисьорите декаденти е да заблудят
аудиторията. С това ли се гордеем толкова много? Това
ли ни дадоха 100-те години? Илюзии, чрез които могат
да се споделят емоции, като всеки артист сам за себе си
избира какъв трик да използва, за да постигне целите си.
Предвидимото (драматургията) се е превърнало в
златния телец, около който танцуваме. Да се направи
така, че вътрешният живот на персонажите да бъде
определящ за сюжета е твърде сложно и не е „високо
изкуство“. Както никога преди, изкуственото действие
и изкуственият филм обират всички овации.
Резултатите са безплодни. Илюзия за патос и илюзия за
любов.
За ДОГМА 95 филмът не е илюзия.
Днес вилнее технологична буря, чийто резултат е

Dogme 95 е кинематографско движение,
започнато през 1995 г. от датските режисьори
Ларс фон Триер и Томас Винтерберг, чиято цел
е да бъде иззета властта на киностудиото и
да бъде върната на режисьора като творец.
Към движението се присъединяват и Кристиан
Левринг и Сьорен Краг-Якобсен. Първите
два филма, създадени според правилата от
манифеста на Догма 95, са Празненството на
Винтерберг (1998) и Идиотите на Ларс фон
Триер (1998).

извисяването на козметиката до Бога. Чрез използването
на нови технологии всеки по всяко време може да отмие и
последното зрънце истина от смъртоносната хватка на
сензацията. Илюзиите са всичко онова, зад което може
да бъде скрит един филм.
ДОГМА 95 се противопоставя на филма на илюзиите,
като представя неоспоримия набор от правила, наречен
„Обет за целомъдрие“.

Обет за целомъдрие
Кълна се да се отдам на следните правила, изготвени и
одобрени от ДОГМА 95.
1. Заснимането трябва да се случва на конкретното
място. Декори и реквизити не трябва да бъдат носени
(ако определен декор е необходим за историята,
трябва да бъде избрано място, където може да се
намери даденият декор).
2. Озвучаването никога не трябва да бъде записвано
отделно от кадрите или обратно. (Музика не трябва
да бъде използвана, освен ако не звучи на мястото,
където се снима сцената.)
3. Камерата трябва да бъде държана ръчно. Всяко
движение или неподвижност, постижими от ръката,
са позволени.
4. Лентата трябва да бъде цветна. Специално
осветление не се допуска. (Ако няма достатъчно
светлина за проявяване, сцената трябва да бъде
изрязана или да бъде прикачена една-единствена лампа
към камерата.)
5. Оптичната обработка и филтрите са забранени.
6. Във филма не трябва да има неестествено действие.
(Убийства, оръжия и т.н. не трябва да присъстват.)

7. Забраняват се времевото и пространствено
отчуждение. (Защото филмът се случва тук и сега.)
8. Не се допускат жанрови филми.
9. Снима се във формат 35 мм.
10. Името на режисьора не трябва да бъде изписвано
никъде.
Освен това в ролята си на режисьор се кълна да се
въздържам от личните си предпочитания. Вече не съм
артист. Кълна се да се въздържам от създаването на
„творба“, защото считам моментното за по-важно
от цялото. Голямата ми цел е да извадя истината от
героите си и от ситуациите. Кълна се да го направя чрез
всички възможни средства, на цената на добрия вкус и
спрямо всяко едно естетическо съображение.
Давам обет за целомъдрие.
Копенхаген, понеделник, 13 март 1995
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От страна на Догма 95
ЛАРС ФОН ТРИЕР, ТОМАС
ВИНТЕРБЕРГ
Превод от английски
ЙОАННА НЕЙКОВА
Литературен вестник 23-29.05.2018

Ситуационистки манифест
Една нова човешка сила, която съществуващите рамки
няма да могат да удържат, расте всеки изминал ден
наред с непреодолимото технологично развитие и
недоволството от възможното му използване в нашия
лишен от смисъл социален живот.
Алиенацията и потисничеството в обществото не
могат да бъдат поддържани в нито едно от своите
проявления, а само да бъдат отречени, наред със самото
общество. Истинският прогрес очевидно е преустановен
до намирането на революционно решение на настоящата
разностранна криза.
Какви са перспективите пред устройство на
едно общество, което автентично „преустройва“
производството на базата на един свободен
и равноправен съюз на производителите?
Автоматизацията на производството и социализацията
на жизненоважни стоки все повече ще ограничават
работата като външна необходимост и най-накрая
ще осигурят пълна свобода на индивида. По този
начин, освободен от всяка икономическа отговорност,
освободен от всичките си съмнения и всяка вина към
миналото и към другите хора, човекът ще се разпорежда
с една нова принадена стойност, неизмерима в пари, тъй
като тя не би могла да бъде принизена до стойността
на заплатената работа – стойността на играта, на
свободно изградения живот. Упражняването на това
лудическо изобретение е гаранция за свободата на
всеки един в рамките на единственото гарантирано
равенство, което е основано на едно неексплоатиране на
човека от човека. Освобождаването от играта е нейната
творческа автономия, която преодолява древното
разделение между наложената работа и пасивния отдих.
В минали времена църквата е изгаряла предполагаемите
вещици, за да потуши примитивните игрови тенденции,
запазени в народните празници. В днешното доминиращо
общество, което произвежда жалки псевдоигри на
неучастието, една истинска артистична дейност
е неизбежно класифицирана като престъпност. Тя е
полунелегална. Появява се под формата на скандал.
Какво е това всъщност, ако не ситуцията? Става
въпрос за реализацията на една висша игра, и поточно човешкото присъствие, което я провокира.
Революционните играчи от всички страни могат да се
присъединят към S. I. (Situationist International), за да
започнат да излизат от праисторията на ежедневието.
Отсега нататък предлагаме една автономна организация
на производителите на новата култура, независима
от политическите организации и синдикати, които
съществуват в момента, защото ние отричаме
възможността да се организира друго освен обуславянето
на вече съществуващото.
От момента, в който тази организация излезе от
началната си експериментална фаза за първата
си публична кампания, най-неотложната цел,
която й възлагаме, е завземането на ЮНЕСКО.
Бюрократизацията на изкуството и културата на
световно ниво е нов феномен, който изразява дълбоката
връзка между социалните системи в света, съвместно
съществуващи на базата на еклектичното опазване
и възпроизвеждането на миналото. Отговорът на
революционните артисти към тези нови условия
трябва да е един нов вид действие. Тъй като самото
съществуване на тази управленска концентрация на
култура, намираща се в една сграда, благоприятства
завземане чрез пуч (преврат), и тъй като институцията
е лишена от възможност за разумно използване
извън нашата подривна гледна точка, смятаме, че
нашето изземване на този апарат е оправдано пред
съвременниците ни. И ние ще го направим. Решени сме
да завземем ЮНЕСКО, дори и за кратко, тъй като сме
сигурни, че бързо ще извършим работа, която ще остане
като най-важната за изясняването на дълъг период от
искания.
Кои трябва да са основните черти на новата култура,
най-вече в сравнение със старото изкуство?
Противно на спектакъла, осъществената
ситуационистка култура въвежда пълното участие.
Срещу запазеното изкуство, това е организацията на
директно изживения миг.
Срещу фрагментарното изкуство, ще е една световна
практика, която да съдържа едновременно всички
използвани елементи. Естествено, тенденцията ще
е това да е колективна продукция, и без съмнение анонимна (тъй като тя няма да съхранява творбите
като стока, тази култура няма да е доминирана от
нуждата да остави следа). Техният опит предлага като
минимум революция на поведението и динамичното
единно градоустройство, способно да обхване цялата
планета и впоследствие да се разпростре на всички
обитаеми планети.
Срещу едностранното изкуство
ситуационистката култура
ще бъде изкуство на диалога, на
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Ситуационисткият интернационал (S. I.)
е международна организация на авангардни
художници, интелектуалци и политически
теоретици, формирана през 1957 г. под влияние
на Ги Дебор, който е и най-известният
представител на ситуационистите.
Движението се основава на западния марксизъм
и авангардните течения в изкуството (найвече дада и сюрреализма) и се опитва да съчетае
различни теоретични дисциплини, за да създаде
актуална за средата на XX век критика на
капитализма.

взаимодействието. Днес артистите – както и всяка
видима култура – са напълно отделени от обществото,
също както и един от друг, заради конкуренцията. Но
изправено пред този застой на капитализма, изкуството
е останало по същество едностранно в отговор. Тази
епоха, затворена от своя примитивизъм, ще бъде
преодоляна от абсолютно общуване.
В един по-напреднал стадий, когато всеки стане
артист, т.е. неотделимо производител-потребител на

пълноценно създаване на култура, това ще спомогне за
по-бързото разпадане на линейните критерии за новост.
Когато всеки стане ситуационист, така да се каже,
това ще спомогне за една многоизмерна инфлация от
тенденции, опит и радикално различни „школи“, вече не
последователни, а едновременни.
Сега слагаме началото на това, което ще стане
исторически последният от занаятите. Ролята
на аматьора-професионалист ситуационист, на
антиспециалиста, е отново специализация до момента
на икономическо и умствено изобилие, когато всеки ще
стане „артист“, в смисъл, който досега артистите не са
достигнали – конструирането на своя собствен живот.
Въпреки това последният занаят в историята е толкова
близо до обществото без постоянно разделение на труда,
че когато се изправи пред S. I., статутът му на занаят
беше в най-общи линии отхвърлен.
На тези, които не ни разбират добре, ние казваме с
неподправено презрение: Ситуационистите, на които
вие се считате за съдии, някой ден ще осъдят вас. Ще ви
очакваме при повратната точка, която е неизбежната
ликвидация на света на недостига във всичките му
форми. Това са нашите цели и те ще бъдат бъдещите
цели на човечеството.
Превод от испански ИВАНДЖЕЛИНА ВЪТЕВА

С тук и с т и т е
(осн. 1999 г.)
Стукизмът (от stuck, англ. – блокирал, заклещен,
залепнал) е международно течение в изобразителното
изкуство, основано през 1999 г. от британските
художници и поети Били Чайлдиш и Чарлс Томсън,
което апелира за изоставяне на постмодернизма
и връщане към модернизма в изкуството, както
и за създаване на фигуративни картини вместо
концептуално изкуство. Освен художници сред
последователите на стукизма има и фотографи,
скулптори, колажисти. Идеите в основата на
движението са изразени в няколко манифеста,
включително „Стукистите“ (1999), „Ремодернизъм“
(2000) и „Антиантиизкуство“ (2000).

Your paintings are stuck,
you are stuck!
Stuck! Stuck! Stuck!
Трейси Емин
Срещу концептуализма, хедонизма и култа към
егоартиста.
1. Стукизмът е търсенето на автентичност.
Като сваля маската на умност и признава какво
сме, стукистът позволява на себе си нецензурирано
изразяване.
2. Рисуването е средството на себеоткриването.
То изцяло ангажира човека с един процес на действие,
емоция, мислене и провиждане, като ги показва с
интимна и непрощаваща широта и детайлност.
3. Стукизмът предлага модел за изкуството,
който е холистичен. Той е среща на съзнателното
и несъзнателното, мисълта и емоцията, духовното
и материалното, частното и публичното.
Модернизмът е школа на фрагментацията – един
аспект от изкуството се изолира и преувеличава за
сметка на цялото. Това е фундаментално изкривяване
на човешкия опит, което създава егоцентрична лъжа.
4. Художниците, които не рисуват, не са
художници.
5. Изкуството, което трябва да бъде в галерия, не
е изкуство.
6. Стукистът рисува картини, защото
рисуването на картини е това, което има
значение.
7. Стукистът не е хипнотизиран от бляскави
награди, а е изцяло ангажиран с процеса на
рисуването. За стукиста успехът означава да стане
от леглото сутрин и да рисува.
8. Стукистът е длъжен да изследва своята невроза
и своята невинност, като създава картини и ги
показва пред публика, по този начин обогатявайки
обществото и давайки споделена форма на
индивидуалния опит и индивидуална форма на
споделения опит.
9. Рисуването за стукиста не е кариера; той
е аматьор (от лат. amare, обичам), любител,
който поема рискове върху платното, вместо
да се крие зад заварени [ready-made] обекти
(напр. мъртва овца)1. Любителят не е по-ниско
от професионалиста, а е в предните редици на
експериментирането, не е ограничен от нуждата
да бъде виждан като безгрешен. Скоковете на
човешкото усилие се извършват от безстрашния
индивид, защото той/тя няма нужда да защитава
своя статут. За разлика от професионалиста,
стукистът не се страхува от провала.
10. Рисуването е мистериозно. То създава светове в
други светове, като по този начин дава достъп
до невидимите психологически реалности, които
населяваме. Резултатите са радикално различни от
използваните материали. Вече съществуващият
обект (напр. мъртва овца) блокира достъпа до
вътрешния свят и може само да остане част от
материалния свят, който населява, бил той полето
или галерията. Изкуството на редимейд е полемика
на материализма.
11. Постмодернизмът, в неговите юношески опити
да подражава на хитрото и остроумното в
модерното изкуство, е показал, че се е загубил
в една задънена улица на идиотията. Това,
което някога беше проницателен и провокативен
процес (като дадаизма), бе заменено от изтъркано
остроумничене, служещо на комерсиални цели.
Стукистът апелира за изкуство, което е оживено
от всички аспекти на човешкия опит; смее да
Препратка към скулптурата на Деймиън Хърст Away from
the Flock (1994), която представлява стъклена цистерна,
пълна с разтвор от формалдехид, в който една мъртва
овца е фиксирана по такъв начин, че да изглежда жива и в
движение. Редимейд е техника в изкуството, използвана и
от Хърст, при която се експонират „заварени“ от твореца
предмети, които по принцип не се смятат за изкуство.
Един от ранните примери за редимейд, както и може би
най-известният, е Фонтанът на Марсел Дюшан (1917),
представляващ обърнат писоар, подписан с псевдоним от
автора.
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изразява идеите си с първични багри; и може би
възприема себе си като съвсем не хитро!
12. Срещу шовинизма на Брит Арт и егоартиста2.
Стукизмът е международно антидвижение.
13. Стукизмът е против „измите“. Стукизмът не
става „изъм“, защото стукизмът не е стукизъм, а е
заклещен [stuck]!
14. Брит Арт, тъй като е спонсориран от
галерията „Саатчи”3, консервативния
мейнстрийм и лейбъристкото правителство, се
гаври със своята претенция да бъде субверсивен
и авангарден.
15. Постоянният стремеж на егоартиста да бъде
оценен от публиката води до постоянен страх
от провали. Стукистът с желание и съзнателно
рискува да се провали, като смее да предава своите
идеи чрез сферата на рисуването. Докато страхът
от провала на егоартиста неизбежно води до
подлежаща себененавист, провалите на стукиста
го/я ангажират в процес на задълбочаване, който
води до разбиране на напразния характер на всички
стремежи. Стукистът не се стреми – което значи
да бягаш от това, кой си и къде си, – а се ангажира с
момента.
16. Стукистът се отказва от мъчната задача да
си играе на новаторство, шок и ефектен трик.
Стукистът не гледа нито назад, нито напред, а е
ангажиран с изучаването на човешкото състояние.
Стукистите подкрепят процеса, а не хитруването,
реализма, а не абстракцията, съдържанието, а
не празнотата, хумора, а не остроумниченето, и
рисуването, а не самодоволството.
17. Ако концептуалистът иска винаги да изглежда
умен, то стукистът е длъжен винаги да греши.
18. Стукистът е против стерилността на
системата на галерии с бели стени и апелира за
провеждане на изложби в домове и плесенясали
музеи, където има достъп до канапета, маси,
столове и чаши с чай. Обкръжението, в което
изкуството се преживява (вместо да се гледа), не
трябва да бъде фалшиво и пусто.
19. Престъпления на образованието: вместо да
подкрепя развитието на личното изразяване
чрез подходящи артистични процеси и така
да обогатява обществото, системата на
художествените гимназии се е превърнала в
луксозна бюрокрация, чиято основна мотивация е
финансовата. Стукистите апелират за политика на
свободен достъп до всички художествени гимназии,
базиран на работата на индивида, независимо какви
са неговите/нейните академични постижения или
т.нар. „липса” на такива.
Също така апелираме за незабавно преустановяване
на тенденцията да бъдат впримчвани богати
ученици, лишени от талант, от родината и от
чужбина.
Също така изискваме всички сгради на колежите да
бъдат достъпни за образование на възрастни и за
посещаване от местното население на съответния
прилежащ район. Ако една гимназия или колеж не
може да предлага ползи на обществото, в което
гостува, няма право да бъде толерирана.
20. Стукизмът прегръща всичко, което отрича.
Отричаме само онова, което спира още в
точката на започване – стукизмът започва в
точката на спиране!
БИЛИ ЧАЙЛДИШ
ЧАРЛС ТОМСЪН
4.8.99
Следните лица са предложени от Бюрото за проучване
евентуално да бъдат включени като Почетни
стукисти:
Кацушика Хокусай
Утагава Хирошиге
Винсънт ван Гог
Едвард Мунк
Карл Шмид-Ротлуф
Макс Бекман
Курт Швитерс4
Превод от английски ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ
Движението на Младите британски художници, известно
още като „Брит Арт“, започва в края на 80-те години на
ХХ в. Негови представители са Ангъс Феърхърст, Деймиън
Хърст, Абигейл Лейн и др. Движението разчита на шоковото
впечатление и постига голям медиен успех, както и доминантна
роля в британското изкуство през 90-те години. Понятието
„егоартист“, използвано пейоративно от стукистите, се
отнася до художниците, разчитащи на личната си популярност,
за да привличат внимание към творбите си.
3
Галерия за съвременно изкуство в Лондон, основана от
Чарлс Саатчи през 1985 г., постигнала голямо влияние във
Великобритания и забележителна медийна популярност.
4
Кацушика Хокусай (1760-1849) – японски художник, представител на стила укийо-е, най-известен с картината си Голямата вълна край Канагава. Утагава Хирошиге (1797-1858) – японски живописец и гравьор, смятан за последния майстор на
стила укийо-е. Карл Шмид-Ротлуф (1884-1976) – немски художник експресионист. Макс Бекман (1884-1950) – немски художник и скулптор, свързан с движението „Нова вещественост“
(Neue Sachlichkeit), което произтича от експресионизма, но
се противопоставя на неговата емоционалност. Курт Швитерс – немски художник, свързан с дадаизма, конструктивизма и сюрреализма, най-известен със своите колажи.
2

Стукистки документ

Първата група за ремодернистко изкуство
(осн. 1999 г.)

Ремодернизъм

„към една нова духовност в изкуството“
В хода на двайсети век модернизмът постепенно
изгуби посоката си, докато накрая се срути в ямата на
постмодерните безсмислици. В настоящия подходящ
момент стукистите, първата група за ремодернистко
изкуство, обявяват раждането на Ремодернизма.
1. Ремодернизмът взима оригиналните принципи на
модернизма и ги прилага наново, като акцентира върху
прозрението за сметка на формализма.
2. Ремодернизмът е включващ, а не изключващ и
приветства творци, които полагат усилия да опознаят
себе си и да открият себе си посредством процеси на
изкуството, които целят да свързват и включват, а не
да отчуждават и изключват. Ремодернизмът поддържа
духовното прозрение на бащите основатели на модернизма
и уважава тяхната смелост и почтеност да се изправят
пред мъките на човешката душа и да ги изобразят чрез
ново изкуство, което вече не служи на религиозни или
политически догми, и което се стреми да даде гласност на
цялата гама на човешката психика.
3. Ремодернизмът отхвърля и замества постмодернизма
поради провала му да отговори или изобщо да обърне
внимание на които и да е важни въпроси на човешкото
съществуване.
4. Ремодернизмът въплъщава духовна дълбочина
и значение и слага край на епохата на научния
материализъм, нихилизма и духовния банкрут.
5. Нямаме нужда от повече еднообразна, скучна,
безмозъчна деструкция на конвенциите, имаме нужда
не от нещо ново, а от нещо трайно. Имаме нужда от
изкуство, което да интегрира в едно тялото и душата и
да отдава дължимото на трайните подлежащи принципи,
които са поддържали мъдростта и прозрението през
цялата човешка история. Това е истинската функция на
традицията.
6. Модернизмът никога не е изпълнил потенциала си.
Безполезно е да бъдеш „пост“ нещо, което от самото
начало дори не е „било“ същинско нещо. Ремодернизмът е
раждането на духовното изкуство.
7. Духовността е пътешествието на душата на Земята.
Първият й принцип е обявяване на намерението да
посрещне лице в лице истината. Истината е това, което
тя е, независимо какво искаме тя да бъде. Да бъдеш
духовно настроен творец означава без боязън да отдаваш
дължимото на нашите проекции, както добри, така и лоши,
на привлекателното, но и на гротескното, на нашите силни
страни, но и на нашите заблуди, за да опознаем себе си и по
този начин да опознаем истинското си взаимоотношение с
другите и връзката си с божественото.
8. Духовното изкуство не се отнася до страната на
феичките. То хваща грубата тъкан на живота. То обръща
внимание на сенчестото и се сприятелява с диви кучета.
Духовността е осъзнаването, че всичко в живота служи на
висша цел.
9. Духовното изкуство не е религия. Духовността е
човешкото домогване до себеразбиране и намира своята
символика чрез яснотата и почтеността на своите
творци.
10. Създаването на истинско изкуство е израз на
желанието на човека да общува със себе си, със
себеподобните си и със своя Бог. Изкуството, което не се
отнася до тези въпроси, не е изкуство.
11. Трябва да се отбележи, че техниката се определя
от и е необходима само доколкото е съизмерима с
прозрението на твореца.
12. Задачата на ремодерниста е да върне Бог в
изкуството, но не какъвто е бил досега. Ремодернизмът
не е религия, но настояваме, че е от ключово значение за
връщането на ентусиазма (от гръцки, en theos – да бъдеш
обладан от Бог).
13. Едно истинско изкуство е видимото проявление,
доказателството и благоприятстващото средство на
пътешествието на душата.
14. Защо ни е нужна нова духовна нагласа в изкуството?
Защото като се свързват по смислен начин, хората стават
щастливи. Като биват разбирани и се разбират взаимно,
животът им става приятен и достоен за живеене.
Резюме
Съвсем ясно е за всеки, чийто ум не е в безпорядък, че
в момента предлаганото с пълна сериозност изкуство
на господстващия елит е доказателство, че привидно
рационалното развитие на един комплекс от идеи сериозно
се е объркало. Принципите, на които се основаваше
модернизмът, бяха трезви, но изводите, до които сега се е
стигнало, са нелепи.
Обръщаме внимание на тази загуба на смисъла, за да бъде
постигнато кохерентно изкуство и да бъде преодолян този
дисбаланс.
Нека няма съмнение, че ще има духовно възраждане в
изкуството, защото изкуството няма накъде другаде да
върви. Задачата на стукизма е да започне това духовно
възраждане сега.
БИЛИ ЧАЙЛДИШ
ЧАРЛС ТОМСЪН
1.3.2000
Публикувано за първи път от Бюрото
за проучване „Хенгмен”
11 Баундъри роуд, Чатъм, Кент ME4 6TS
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ΧΑΟΣ (редакторски
манифест): политически
ниши
Меги Попова
Извън полето на литературната теория
„ΧΑΟΣ (редакторски манифест)“ може
да бъде използван за осмисляне и на
други сфери на социалното: културата
в по-широк спектър от сфери и полета.
Самият корпус на текста позволява
това, защото той може да бъде
разглеждан като форма на хаос, в която
присъстват в неразчленим и зародишен
вид множество теоретични нишки,
които засягат мисленето на социалните
трансформации, а литературните
събития, поставени на фокус, са
само един възможен частен пример.
Философските теми и въпроси, които
ще бъдат изведени тук, ще засегнат само
политическите линии в манифеста: как се
обговаря и представя политическото.
Първо: манифестната форма. Един
манифест представлява хибридност
между теория и практика; той не
стои „отвън”, а интервенира, намесва
се в полето на литературното
статукво (в случая) и има потенциала
не само да го описва и обяснява, а и
да го трансформира. Промяната на
отношението, на начина на осмисляне на
българската литература сега и в бъдеще,
като първична цел на манифеста, е част
от самата литература (идеологическо
твърдение би било да се каже, че той
стои „отвън” и „над”): не е все едно
как литературата бива описвана;
тя се влияе от тези описания и се
трансформира вследствие на тях; от
тази интерференция между литературна
теория и практика се раждат нови
форми. Не е все едно дали литературата
ще бъде обявена за умряла (защото това
е перформатив, а не описание) или ще
бъде обявена за трансформирана; в този
смисъл „предупреждението” на авторите,
че „Манифестите не променят живота.
С тях и без тях” е по-застраховащо от
необходимо.
Второ: колективното авторство.
Самото написване и работа върху
манифеста може да се приеме и за
политически жест: групата π не е
фиксирано число от участници, а има
възможност да се разширява или свива;
колективното писане на манифеста,
в което индивидуалните специфики
изгубват своята острота за сметка на
общността като авторски субект.
Трето: тематизиране и поставяне на
фокус на привидно незначителното,
пренебрегнатото и случайното.
Основен призив в манифеста е да мислим
събитията (например смъртта на
българската литература) контекстуално:
да мислим в контекст обаче означава
и възможност да мислим извън този
контекст. Затова авторите призовават
към „обръщане към родовите понятия”,
което позволява статуквото да се
мисли контекстуално, тоест като ненеобходимо, само като един възможен
сценарий, което отваря възможност
за мислене на други възможни сценарии.
Редът е само едно възможно състояние,
което хаосът поражда, редукцията е един
възможен вид редакция, нормализацията и
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За мъртвите или хубаво,
или нещо: едно, две, три неща,
или 3,14

Тази дискусия се състоя на 14.03.2018 г.
институционализацията е едно възможно
като част от срещите на β-семинар
състояние на литературата и т.н. и т.н.
върху манифести от XX и XXI век. Тя
Хаосът отваря възможности, затова
е последната среща на семинара върху
мисленето през хаос като принцип на
манифестите и плавен преход към
системите позволява мислене през
разговорите върху най-нова българска
възможности.
поезия. В нея участват Йоанна Нейкова,
Меги Попова, Катерина Кокинова,
Тези линии на възможни състояния
Георги Герджиков и Франческа
извън реда, статуквото, идеологията,
Земярска.
повторението и т.н., като алтернативни
форми, следващи от генералното хаотично
Меги Попова: Здравейте, ще започна с
състояние на системите, са няколко.
няколко неща от това, което вече съм
си мислила върху манифеста на π през
Флуктуациите: понякога системите
тези три години от излизането му –
функционират, флуктуирайки, и
„Литературен вестник”, бр. 21, 15 юли
приемането на това е от особена
2015 г. [http://314etc.com/chaos/]. Изглежда,
важност, защото това приемане е отказ
че този манифест е написан в един
от това да канализираме системите,
конкретен контекст и е обърнат към него,
той идва като отговор на манифестите
да ги вкараме в коловоза на реда и
на Александър Кьосев, в които се казва,
праволинейното движение; ако се каже, че
флуктуацията е изместване и отклонение че пред българската литература няма
бъдеще и е умряла. От друга страна,
от „нормата”, то това е идеологическо
се появява, за да представи една нова
твърдение - кое е нормата? Нормата е
теория и парадигма, през която да се
винаги в контекст. В хаоса не трябва да
осмисли по различен начин какво се случва
се търсят норми: там няма природа vs
в литературата след ‘89-а година. Написан
култура, няма естествено vs изкуствено.
е в конкретен контекст, но теорията,
която стои зад него, има потенциала
Периферията: литературата (а и
да обяснява културните събития в подруги аспекти на културата) имат не
общ план, да променя самата парадигма
и да осмисля трансформациите: не
само център, но и периферия, където
само литературните, но и социалните.
се случват важни неща: произвежда се
Изглежда, че хаос е състоянието, с което
новото, експериментира се, извършва
се описва литературата през 90-те, като
се съпротива; периферията, макар и
многократно се казва, че това състояние
маргинализирана и пренебрегвана, има
на литературата не е редуцируемо до
конститутивна роля.
ред или до безредие. Нормализацията
след 2000 г. е постепенно придвижване
Съпротивата: множеството форми на
към институционален ред, но с това не
съпротива, засегнати в манифеста, са
се изчерпва цялото литературно поле –
възможни благодарение на хаоса („Тази
не трябва да забравяме и периферията.
съпротива идва от хаотичното”):
Друго важно е, че манифестът се
противопоставя на Кьосев в полагането
възможността за непроговаряне на
на литературата в контекста на
човешкото същество „в материален
просвещенския проект, тоест в това да
смисъл” е форма на съпротива; съпротива
има социална функция. След като този
срещу повтарянето и копирането,
проект е делегитимиран, те описват как
нормата, вписването в социалната
литературата се еманципира от тази
структура и т.н.; важно е тази
си функция. Това хаотично състояние
възможност да се удържа като сценарий;
връща към езикa. Това е другото важно
творчеството е един от начините за
– те полагат езика като първичното за
съпротива, отказът от творчество,
литературата.
възможността да се замълчи – също.
Франческа Земярска: Литературата,
върху която мислят, е дори
Извън ритъма: това е може би най-ясно
оттласнатата вече от 90-те и сякаш
разпознаваемото политическо послание
хаосът е видян като първичната
в манифеста. Възможността за излизане
субстанция, от която може да се изхожда.
от ритъма е благодарение на хаоса като
В този смисъл много интересно е, че в
принцип в основата на структурите:
самото начало на манифеста се случва
в хаоса няма ритъм, няма нарушаване
редактирането на χάος – от „о“ (омикрон)
на ритъма, защото той е състояние
към „ω“ (омега) – χάως, тоест тук се
„независимо от ритъма”. Ритмичното
проблематизира въобще въпросът за
състояние е статуквото на целия спектър началото и края.
от социални отношения - отчуждени
и фиксирани в структури, сведени до
Йоанна Нейкова: Това заявяват и през
снимките. Началото е положено със
норми и ред, симетрия, повторяемост:
снимката на кръга „Мисъл“, а след това уж
излизането от този ритъм е форма на
имаме и край със снимката на Четворката
социална съпротива, а възможността
на „Литературен вестник“ (Бойко Пенчев,
за това се основава в материалността
Георги Господинов, Йордан Ефтимов и
на телата; съпротивата се извършва на
Пламен Дойнов). Третата снимка, от
материално ниво.
една страна, разбива този отрязък и
въобще логиката на началото и края, като
Съображение: съществува опасност
превръща снимането в серия. От друга
идеята за връщането към хаоса да се окаже страна, хаосът съдържа точно това – и
утопична, което не е непременно нещо
началото, и края.
лошо. Утопия за изход от идеологиите
Ф.З.: Началото и краят съвпадат. При
и структурите, от ритъма и реда, от
това повторение началото се случва
вписаността в нещо вече съществуващо.
отново и отново, с тази разлика, че
Затова хаосът по-скоро трябва да се
всеки следващ път то се редактира.
мисли като принцип, а не като налично
Като казвам редактира, на мен ми е
състояние; принцип, който отваря
интересна позицията, от която се
различни възможности по „логиката” на
пише този манифест. През цялото
събитието; принципът на събитието
време авторите говорят теоретично за
също е хаос.
литературата и се опитват да осмислят
какво става в литературата днес, като
още по-важният и сложен въпрос, който
поставят, е всъщност какво ще стане с

литературата утре. Поставяйки въпроса
за бъдещето, те се разграничават от
онова, което прави литературата на 90те: тя е обърната към едно минало.
Й.Н.: Това пак може да се обвърже с
концептуалното им снимане, защото
през него се подчертава следното:
първите (кръгът „Мисъл“) са насочени
към настоящето и са наречени „събитие“,
вторите (Четворката на „Литературен
вестник“) – към миналото и затова са
„трагедия“, а третите са „фарс“. Ако
ключовата дума за 90-те е „беше“, то за
този манифест ключовата дума е „ще“.
М.П.: В това противопоставяне на
трагедията и фарса като повторение на
сходни исторически моменти под една
или друга форма, разпознавам почерка
на Димитър Божков който се занимава
с тематизирането на този въпрос при
Маркс и по-късно при други критически
теоретици от междувоенния период в
Германия. Спомням си, че в дисертацията
си Божков обяснява как трагическото
винаги съдържа някаква незавършеност,
която носи потенция от миналото,
която не носи уют („Хаосът не носи
уют“); затова събитията се повтарят
под формата на фарс, на комедия, която
напомня за постоянната невъзможност за
завършване на започнатото.
Ф.З.: Трябва да се обърне внимание
на това от каква позиция е написан
манифестът. Те сякаш заявяват, че
говорят от метапозиция, позицията на
редакторите, от една страна. От друга
страна обаче, не може да се пропуска,
че трима от тях са и поети, а както
посочи Меги, се откриват препратки и
към научните им занимания. Така че не
е много добре да им се доверяваме, че се
отказват от автомитологизирането,
защото манифестът е пълен с имплицитни
цитати и препратки към поетичните
и научните им занимания. „на никой
нищо няма да се връща“ e цитат от
стихотворението на Мария Калинова
„ВЪТРЕ: отговорът на дъщерята“.
Цитатът обаче е така поставен, че
той дава ключ за осмислянето на един
исторически момент и идва като поука
от 90-те. От друга страна, цялата
концепция на поезията на ВБВ е вплетена в
манифеста.
Катерина Кокинова: На мен ми се
струва, че изходната точка е настоящето,
защото в частта „Директен отговор“ π
поглеждат едновременно към миналото
и към бъдещето, а това може да се случи
само от позицията на настоящето.
Ф.З.: В „Списъка с локални нарушения и
удоволствия“ виждаме препратки и към
Камелия Спасова, и към ВБВ, и към Мария
Калинова. Там посочват, че тяхната
поезия е част от идното. Другото
наблюдение, което искам да поставя, е
това, че те реферират към два проекта –
към просвещенския и към модернистичния.
А най-новия проект определят като
пазарен. Разделянето на център (пазарен
проект) и периферия е обвързано и с
тяхното припознаване именно в една
периферия, каквато са авангардистите, а
не в центъра – модернистите.
Й.Н.: Според мен това е само половината
от наратива. Те казват, че от хаоса
следват съответно ред и безредие;
и в този смисъл редът е пазарната
нормализация, която настъпва, а
безредието е видяно във връщането към
езика като територия за експеримент.
ФЗ: Така изглежда много опростено,
защото те не се съгласяват с това да има
бинарни опозиции.

Й.Н.: Обаче пазарният проект, пазарната
нормализация са факт.
Георги Герджиков: Парадоксът е, че
когато някой се откаже да мисли през
бинарни опозиции, неизбежно стига до
нови. Въведението към Хиляда плоскости
на Дельоз и Гатари съдържа критика
към логиката на бинарните опозиции, но
след това в цялата книга се появяват
двуполюсни деления.
Ф.З.: π говорят за литература, но сякаш
изравняват понятието за литература с
това за поезия. Можем да предположим,
че тук ще ни послужи използването на
античния ключ, който така или иначе
е заложен в манифеста. Но от друга
страна, присъства понятието проза,
така че това отстранява възможността
да говорят за поезия като равна на
литературата въобще. И в този смисъл
за какъв пазарен проект можем да
говорим при поезията? Тя не разполага
нито с такъв тираж, нито с голяма
публика, както прозата.
Й.Н.: Да, и тя е в периферията на
пазарната логика.
Ф.З.: Ако центърът е в пазарния
проект, а в периферията по някакъв
начин е поезията, то какъв е проектът
на поезията? На мен ми изглежда,
че поезията е територията на
експеримента и бъдещето.
М.П.: Поезията не е проект. Според мен
те казват, че има една част, която е
проект, тя е институционализираната
литература, и една периферия, която
захранва центъра, но която не може да се
нарече проект в собствен смисъл, защото
няма такава целенасоченост: там има поголяма степен на случайност.
Г.Г.: Да кажа и аз едно-две... три
неща; или 3,14. Това, за което стана
вече дума, е, че този манифест е
литературно събитие. Мисля, че не е
само литературно; дори самата идея за
литература се оспорва, защото силно
се настоява, че словото като такова
предхожда литературата. В някакъв
смисъл понятието за литература в
съвременното си значение се появява
някъде в началото на модерната
епоха и постепенно се натоварва с
тези проектни логики. Същевременно
това, което сме свикнали да наричаме
литература, навлиза в тази реторика на
края, която е толкова актуална за XX

век – говори се за край на историята, край
на изкуството, край на литературата
и т.н., от което краят на българската
литература при Александър Кьосев е само
частен случай. Този манифест и групата
около него сякаш се противопоставят
и казват: да, може би литературата в
този смисъл е приключила, но словото
продължава да съществува и от него ще
продължават да се раждат нови неща.
Акцентът, който искам да поставя,
е, че има по-първичен източник преди
самата литература, където се размиват
напълно границите между литература,
философия и политическо действие. Друг
основен момент е саморазграничаването
от постмодерното, което по някакъв
начин е зациклило, както и опитите да
се мисли нещо ново спрямо него. Това
е характерен жест за по-радикалните
литературни и философски проекти днес.
Всъщност те не казват директно не
сме умрели, а предполагат, че е възможно
да не сме, което означава, че ще се
случват нови неща; но дори и да е имало
изчерпване и завършек, все още предстоят
нови комбинации. Тук идва и идеята
със снимките, в които шестимата се
появяват в различни комбинации. В това
рекомбиниране все повече се появяват
елементи, които по-рано са били
липсващи, пренебрегнати и изтласкани,
например присъствието на жените.
Й.Н.: Относно постмодернизма те
казват, че той отдавна е приет за
ценен, стабилизиран и в този смисъл има
необходимост от очертаване на нови
траектории и динамики.
Г.Г.: Ако се погледнат по-ранните
неща, които тези хора са писали, това
се вижда и там. Искам да кажа, че
този текст има предистория – всички
експерименти, правени на страниците на
този вестник, групата ред.гру, опитите
да се публикуват преводи на дада с
вмъкнати редакции (бр.18, 24.05.2011).
Доста внимателно е подготвена почвата
за този текст. Повечето манифести
говорят за това, което ще се прави; а
тук се посочват вече направени неща и се
настоява, че те ще продължават.
Ф.З.: Според мен са интересни и
фигурите на герои и божества, през които
се припознават – Хаос, Едип и Одисей.
Виждат ми се горе-долу така – Хаос
като първичната субстанция, всичко в
една цялост; Едип като преодоляването
на отцеубийството и този смисъл
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на постмодернизма; Одисей като
хитроумния герой, който е способен да
се оправи във всяка ситуация. В някакъв
смисъл те са Одисей. Предстои Одисей да
посети Хаоса.
Й.Н.: Манифестира се на много нива – на
нивото на тези митологични образи, на
нивото на това, което се обявява или на
самия език, но и на нивото на иронията,
както, разбира се, и на нивото на
заснемането.
Г.Г.: Онова, което предизвика у мен
известно несъгласие, е призивът „стига
толкова траур“, защото смятам, че и
меланхолията, и траурът не са изчерпани.
Изчерпано е повторителното опяване.
Но меланхолията по Фройд е този
процес, при който не можеш да забравиш
изгубеното ценно; и това е начин да се
напомня за него. Съвременни автори
като Скот Лаш казват, че начинът
да се запазва действеният заряд на
политическите позиции е като се включва
в тях някаква доза на меланхолия, защото
ако сме забравили онова, което по-рано
сме смятали за ценно, трябва да си го
припомняме.
К.К.: Въпросът е в мярата на
припомнянето, защото може да не
излезеш от зациклянето.
Й.Н.: π се противопоставят на
зациклянето. По-скоро присъства идеята,
че отвъд края има едно разтягане на
онова, което е след.
Г.Г.: Основателно, защото след 2000-та
не е много ясно какво се случва.

Ф.З.: В тази връзка в първата лекция
на π1 след манифеста „Какво се случва
днес?” става дума за това, че е лесно
да се прокарват естетически граници.
Има толкова ясна политическа граница,
каквато е ’89-а година, но след това
нямаме толкова ясна разграничителна
линия, така че се връщаме отново към
’89-а. Ако едно десетилетие е толкова
ясно учленено, колко трудно е да видим
следващото? Камелия Спасова в тази
първа лекция много иронично предлага да
поставим такава граница през 2000 година
с края на света, който така и не се случи.
Тук се намесва и твърдението им, че
литературата е уловила политическото,
но не и социалното.
Г.Г.: По въпроса какво си спомняме,
идеята е да не си спомняме все едно и
също, а да се опитаме да си спомним
пропуснатите снимки, да ги открием и
разгледаме. Това е тема, присъстваща и
в стихосбирката „Кеносис“ на Камелия
Спасова – използват се имената на
персонажи от Платоновите диалози, за
които нищо не знаем, като около тях се
построяват цели наративи.
Ф.З.: Очевидно е, че манифестът е
много саморефлексивен. Накрая в кръга
на шегата те казват написахме много
дълъг манифест, но ето и няколко
точки, накратко, ако не ви се чете.
Това преразказване, резюмиране на
съдържанието в самия манифест в 17
точки е най-саморефклексивният акт
вътре в него.
Й.Н.: Манифестът е силно социален.
М.П.: Да, линията с идеологията,
освобождаването от идеологическия
гръбнак, нормализацията…; както и с
Македония, с малцинствата, темата за
съпротивата и периферията са такива;
особено социалният момент личи в
частта „Външното прави вътрешното“.
Г.Г.: Все пак да не забравяме, че тезата на
ВБВ в проведения по-късно техен семинар
е, че преходът е свършил през 2000-та:
след този момент вече може сравнително
лесно да се предвиди кой ще спечели
изборите. Апелът е, дори само на ниво
език, но и не само, да има завръщане към
тази хаотичност.

Серия от лекции, обединени под общото
заглавие „Семинар на π за литература и
философия“, проведен през летния семестър
2016 г. с участници Димитър Божков, Камелия
Спасова, Огнян Касабов, Мария Калинова, ВБВ,
Юнуз М. Юнуз.
1
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Животът на артиста
Марина Абрамович
Ориентири на артиста в живота:
• Артистът не трябва да лъже себе си или останалите.
• Артистът не трябва да краде идеи от други творци.
• Артистът не трябва да прави компромиси със себе си
или с оглед на пазара на изкуство.
• Артистът не трябва да убива други човешки
същества.
• Артистът не трябва да превръща себе си в идол.
• Артистът не трябва да превръща себе си в идол.
• Артистът не трябва да превръща себе си в идол.
Отношението на артистa към любовния му живот:
• Артистът трябва да избягва да се влюбва в друг
артист.
• Артистът трябва да избягва да се влюбва в друг
артист.
• Артистът трябва да избягва да се влюбва в друг
артист.
Отношението на артиста към еротичното:
• Артистът трябва да развие еротичен поглед към
света.
• Артистът трябва да бъде еротичен.
• Артистът трябва да бъде еротичен.
• Артистът трябва да бъде еротичен.
Отношението на артиста към депресията:
• Артистът не трябва да бъде депресиран.
• Депресията е заболяване, което трябва да бъде
лекувано.
• Депресията не е продуктивна за артиста.
• Депресията не е продуктивна за артиста.
• Депресията не е продуктивна за артиста.
Отношението на артиста към самоубийството:
• Самоубийството е престъпление срещу живота.
• Артистът не трябва да се самоубива.
• Артистът не трябва да се самоубива.
• Артистът не трябва да се самоубива.
Отношението на артиста към вдъхновението:
• Артистът трябва да се вгледа дълбоко в себе си, за да
открие вдъхновение.
• Колкото по-надълбоко се вглежда в себе си, толкова повсеобхватен става.
• Артистът е вселена.
• Артистът е вселена.
• Артистът е вселена.
Отношението на артиста към самоконтрола:
• Артистът не трябва да упражнява самоконтрол, що
се отнася до живота му.
• Артистът трябва да има абсолютен самоконтрол, що
се отнася до работата му.
• Артистът не трябва да упражнява самоконтрол, що
се отнася до живота му.
• Артистът трябва да има абсолютен самоконтрол, що
се отнася до работата му.
Отношението на артиста към прозрачността:
• Артистът трябва да дава и същевременно с това да
получава.
• Прозрачност означава да си възприемчив.
• Прозрачност означава да даваш.
• Прозрачност означава да получаваш.
• Прозрачност означава да си възприемчив.
• Прозрачност означава да даваш.
• Прозрачност означава да получаваш.
• Прозрачност означава да си възприемчив.
• Прозрачност означава да даваш.
• Прозрачност означава да получаваш.

• Тишината е като остров сред
бурен океан.
Отношението на артиста към
самотата:
• Артистът трябва да намира
време, в което да се отдава на
дълги периоди на самота.
• Самотата е изключително важна.
• Далеч от дома.
• Далеч от студиото.
• Далеч от семейството.
• Далеч от приятелите.
• Артистът трябва да прекарва
дълго време край водопади.
• Артистът трябва да прекарва
дълго време, загледан в бързотечни
реки.
• Артистът трябва да прекарва
дълго време, загледан в хоризонта,
там където океанът и небето се
срещат.
• Артистът трябва да прекарва
дълго време, загледан в звездите на
нощното небе.
Ориентирът на артиста във
връзка с работата му:
• Артистът трябва да избягва да
посещава студиото си всеки ден.
• Артистът не трябва да се отнася към работния си
график така, както един работник се отнася към своя.
• Творецът трябва да изучава живота и работата
си единствено когато го осени идея в някой сън или
през деня под формата на видение, което изниква
изненадващо.
• Артистът не трябва да се повтаря.
• Артистът не трябва да е свръхпродуктивен.
• Артистът трябва да избягва да се замърсява с
изкуство.
• Артистът трябва да избягва да се замърсява с
изкуство.
• Артистът трябва да избягва да се замърсява с
изкуство.
Притежанията на артиста:
• Будистките монаси съветват, че е най-добре да имаш 9
притежания в живота си:
1 дреха за лятото
1 дреха за зимата
1 чифт обуща
1 молитвена купа за храна
1 мрежа против комари
1 молитвеник
1 чадър
1 рогозка, на която да спиш
1 чифт очила, ако е необходимо
• Артистът трябва да избере сам за себе си своя
минимум от лични вещи, които да притежава.
• Артистът трябва да има все повече и повече от все
по-малко и по-малко.
• Артистът трябва да има все повече и повече от все
по-малко и по-малко.
• Артистът трябва да има все повече и повече от все
по-малко и по-малко.
Списък с приятелите на артиста:
• Артистът трябва да има приятели, които повдигат
духа му.
• Артистът трябва да има приятели, които повдигат
духа му.
• Артистът трябва да има приятели, които повдигат
духа му.

Отношението на артиста към символите:
• Артистът създава свои собствени символи.
• Символите са езикът на артиста.
• След това езикът трябва да бъде преведен.
• Понякога е трудно да се намери ключът.
• Понякога е трудно да се намери ключът.
• Понякога е трудно да се намери ключът.

Списък с враговете на артиста:
• Враговете са много важни.
• Далай Лама е казал, че е много лесно да си
състрадателен към приятелите си, но е много потрудно да си състрадателен към враговете си.
• Артистът трябва да се научи да прощава.
• Артистът трябва да се научи да прощава.
• Артистът трябва да се научи да прощава.

Отношението на артиста към тишината:
• Артистът трябва да разбира тишината.
• Артистът трябва да отвори място за тишината, за
да навлезе тя в работата му.
• Тишината е като остров сред бурен океан.
• Тишината е като остров сред бурен океан.

Различни сценарии за смърт:
• Артистът трябва да е наясно със собствената си
тленност.
• За артиста е важно не само как живее живота си, но и
как умира.

„Чистачът” (The Cleaner), април 2018 е първата голяма
ретроспективна изложба на Марина Абрамович в Европа.
Bundeskunsthalle в Бон е мястото, което побира почти
четиридесетгодишната работа на Абрамович в сферата
на пърформанса. Радикална и спорна, изложбата създава
разказ. В последно време работата на Марина Абрамовия
се концентрира в ретроспекции и репърформанси,
където видеоархивите пренасят многопосочни паметови
следи от актуалността на пърформансите.
В изложбената зала в Бон няколко огромни шкафа с
плоски хоризонтални чекмеджета съдържат бележки на
Абрамович, реплики и образи, които са я вдъхновявали
през годините. Архивните чекмеджета дават подстъп
към работния й процес. Сол и кръв, все повече и повече
от все по-малко и по-малко, будистки монаси, които
медитират, книга на сънищата – тези хетерогенни
пластове са миниатюра на цялата изложба. Отваряш
чекмедже или влизаш в някоя зала – да броиш ориз, да
мълчиш срещу своя събеседник или да слушаш изповедта
на Абрамович пред едно магаре.

• Артистът трябва да се вгледа в символите на
собствената си работа и да забелязва знаците,
свързани с различни смъртни сценарии.
• Артистът трябва да умре съзнателно и без страх.
• Артистът трябва да умре съзнателно и без страх.
• Артистът трябва да умре съзнателно и без страх.
Различни сценарии за погребение:
• Артистът трябва да даде инструкции преди
погребението, така че всичко да бъде направено по
начина, по който той го иска.
• Погребението е последната творба на артиста, преди
той да си замине.
• Погребението е последната творба на артиста, преди
той да си замине.
• Погребението е последната творба на артиста, преди
той да си замине.
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