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Дарин Тенев

В последните две десетилетия литературната теория 
е в тежка криза. Тази криза вероятно има и здравословни 
ефекти за теорията, но онова, което остава най-видимо, 
е все по-широко разпространената и общо споделена 
съпротива срещу теоретичното мислене, свързана 
с един отказ да се мисли литературата (а оттук и 
разпръсванията на теорията, продуктивни сами по себе 
си, в нелитературни области). Литературата, онова, 
което я определя и я е определяло, вече не е поставяна 
под въпрос. С предоверяването на сякаш познатото и 
сякаш приетото за литературно все повече се губят 
тъкмо най-основните разбирания и предразбирания за 
литература. Когато повече не се проблематизира какво 
е литературата, под надслова „литература” остават 
единствено „каноничните” творби и автори, които вече 
само малцина професионални литератори продължават 
да четат внимателно, а останалата продукция, 
сведена до забавление, домогващо се, но неспособно да 
достигне славата на масовите филми, бива впрегната 
в поддържането на едно статукво, осланящо се на 
забравата в развлечението. 

Това съвсем не означава, че литературата умира 
или изчезва. Тя се преобразува. Кое позволява 
преобразуването? Преобразуването на, а не просто 
в литературата? Каква е тази възможност на 
литературата да се променя? Преобразуването 

като възможност е вече в литературата. 
Преобразуваемостта е в литературата, но без 
възможността да е предварително определена. Другояче 
казано, литературата се променя, но посоката на тази 
промяна, нейният характер, нейният нов образ не са 
предзададени. Само че тази безкрайна променливост, 
втъкана в крайното тяло на литературата, е била 
исторически конституирана и това конституиране 
може да бъде исторически реконструирано в различните 
си етапи. Не бива обаче да се подменя обяснението на 
нещото с обяснение на неговия произход и трябва да 
се каже, че веднъж конституирана, литературната 
потенциалност надхвърля и преобразува непосредствено 
(а значи иманентно) крайността, която пресича. 
Така литературознанието, или поне един дял от него, 
който би могъл да бъде наречен преобразувателно 
литературознание, се изправя пред обширно 
изследователско поле, което включва: потенциалността 
в литературата и сингуларността на произведенията, 
история/генеалогия на формирането и отмирането на 
потенциалността, но също и на теоретичното мислене, 
което се отнася към преобразуването. Заниманието с 
преобразуването е занимание и с преобразяванията на 
теорията, проследяване на трансмодалния свод и на 
отделните трансмодални идеи, преминаващи от една 
в друга парадигма, често без пряка връзка – и все пак 
паралелно.
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Н О В О Н А Г Р А Д И

ИВАНКА МОГИЛСКА С НАГРАДАТА 
ЗА ПОЕЗИЯ „ВЛАДИМИР БАШЕВ”

Поетесата Иванка Могилска стана 
носител на Националната литературна 
награда за поезия „Владимир Башев” 
за 2012 г. Отличието – литографията 
„Препиване” на художничката Любомира 
Белева – бе връчено на 18 декември 2012 
г. от Националния литературен музей, 
Литературния кабинет “Владимир 
Башев” и Националния дарителски фонд 
“13 века България” на тържествена 
церемония в дома на поета, който днес 
функционира като литературен кабинет.
Наградата се присъжда на всеки две 
години за издадена стихосбирка на 
автор до 32 години – възрастта, на 
която си отиде Владимир Башев, и се 
осигурява от изпълнителния директор 
на НДФ „13 века България” проф. Греди 
Асса. Победителката бе определена от 
жури в състав  Георги Константинов 
(председател), Валентина Радинска, Катя 
Зографова и проф. Вера Ганчева. 
За стихосбирката си „Иначе казано” 
– издание на „Жанет 45”, Иванка 
Могилска получи като дар от Национален 
дарителски фонд „13 века България” 
литография от художничката Любомира 
Белева. Младата поетеса бе отличена и 
с грамота от Националния литературен 
музей, връчена от Катя Зографова 
– директор на музея.
Литературен кабинет „Владимир Башев” 
и днес е средище на млади български 
поети – студенти и поети-журналисти, 
какъвто е бил самият Башев. Фонд „13 
века България” дари още на кабинета 
литографията „Летящи метаморфози” 
– дело на художничката Ана Христова.

Досегашни носители на наградата са 
Воймир Асенов, Калин Донков, Драгомир 
Шопов, Андрей Андреев, Виктор Самуилов, 
Янислав Янков, Минчо Минчев, Иван 
Голев, Емил Симеонов, Георги Борисов, 
Александър Томов, Добромир Тонев, Паруш 
Парушев, Надя Попова, Димитър Христов, 
Златомир Златанов, Роза Боянова, Ясен 
Устренски, Бойко Ламбовски, Балчо 
Балчев, Цанко Лалев, Николай Луканов, 
Елица Виденова, Росица Ангелова, Соня 
Николова, Милен Камарев и Мария 
Калинова.

ПОРТАЛ “КУЛТУРА” 
www.kultura.bg/web/ – нова 
територия за гледни точки, видео-
интервюта и дебати с колумнистите 
Иван Кръстев, Калин Янакиев, Теодора 
Димова, Деян Енев, Тони Николов и 
Андрей Захариев. 

Вижте:  Накъде след Орлов мост – за 
трансформацията на гражданските 
протести; Ружа Лазарова - „Органът 
на мълчанието”.
Прочетете: Боряна Димитрова 
за „съдбата на дясното”; Ален 
Безансон - „Религията на Флобер”.

Ситуацията в БПЦ след кончината 
на патриарх Максим е тематичен 
център в новия 76 брой на сп. 
Християнство и култура. На 
бъдещия патриаршески избор и 
неговите предизвикателства е 
посветен разговорът в редакцията 
между Калин Янакиев и Момчил 
Методиев. Темата за Българската 
православна църква намира 
продължение в статията  на 
Мартин Иванов за сгрешената 
дихотомия в модела на Църквата, 
както и в интервюто с богослова 
доц. Ивайло Найденов, който 
съобщава, че Скоро ще имаме 
съвременен български превод 
на Библията. Историческата 
перспектива е застъпена и с 
анализа на Светослав Риболов за 
положението на Православието в 
Османската империя.  Църквата 
изостава с 200 години, твърди 
в свое интервю кардинал Карло-
Мария Мартини, а известният 
немски католически философ 
Роберт Шпеман ни изправя пред 

дилемата доколко разумът е в състояние да търси Бога. На темата „религиозна 
етика и морал” са посветени анализите на Робърт Джордж и Тодор Велчев, а изборите 
в САЩ са разгледани от Франк Шефер през ролята на евангелистите и мормоните 
в американската политика.  В рубриката „християнство и литература” може да 
прочетете статията на Олга Седакова за християнството на Пастернак и откъс 
от книгата Брат Франциск на Жюлиен Грийн. Броят е илюстриран с фотографии на 
Стефка Борисова от опелото на патриарх Максим в храма „Св.Александър Невски” и 
от погребението в Троянския манастир.

Културният център 
на СУ „Св. Климент Охридски” 

Ви канят на форума:

ПРИ МАМУТА VII
Учени, поети, музиканти, роботи – 

срещи около човешкото

Време: 21 януари (понеделник), 
19:00 часа
Място: 292 аудитория, северно крило, 
4 етаж, 
Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

Поезия: Иван Ланджев
Музика: Георги Георгиев, група „Остава“
Наука [математика]: 
проф. Иван Ланджев

START!
Започваме да събираме текстове за първи 
брой на списанието 

НО ПОЕЗИЯ

Скъпи поети, съмишленици и приятели!
Хайде да се впуснем заедно в едно 
приключение. То се казва НО ПОЕЗИЯ 
- списание, 2 пъти в годината. За първия 
брой, който ще излезе в началото 
на лятото, очакваме до 7.04.2013 
вашите текстове, за предпочитане - 
непубликувани в интернет или в печатно 
издание. Моля, изпращайте не повече от 
5 стихотворения. Няма ограничения в 
темата. Не забравяйте да приложите 
кратка биографична бележка и имейл за 
обратна връзка. Авторите на одобрените 
текстове ще бъдат информирани до 
4.05.2013.
Подбора на най-подходящите текстове за 
първия брой на НО ПОЕЗИЯ ще направят 
Бети Файон, Ина Иванова и Петя 
Хайнрих.
Изпращайте всичко на 
nopoezia@gmail.com
Какво търсим за първия брой

Всеки един от редакторите на първата 
НО ПОЕЗИЯ ще избира свободно според 
собствения си литературен вкус, култура 
и предпочитания. 
Ето нашите три кратки 
предизвикателства към вас.
Скъпи приятели, Представям си, че 
пиша или чета такава поезия: Eзикът 
да е дишане, дихание. Да се учудваш на 
лекотата му и да не го разбираш - той 
просто сам идва. Вслушваш се. Стоиш 
в тишина и описваш всеки нов звук.  
Разбирате ли, аз съм човек, който би 
избрал да живее в Бруклин. Но сега живее 
в Тибет. Такава дошла от само себе си 
чиста урбан-тибет вижън, … такава 
невъзможна но поезия. 

Бети Файон

Приятели, 
нека Вашите текстове докосват 
високия звук. Лекотата. Чистата 
линия. Писането без поза, отвъд позата. 
Дискретната претенциозност. Красивата 
игра с внушенията.
И едно особено предизвикатлство - 
останете цветни, но, моля, без цветове. 
Цветовете всъщност не са състояния, 
макар често да са използвани като Deus ex 
machina.
Покажете ни всичко, но поезия.

Ина Иванова

Хей, иска ми се да видя всички тези ваши 
безсрамно безобразни експерименти с 
езика, които вече толкова са на границата 
на поезията с другото, 
че чак хвърлят сянката си отвъд. Не 
може да ги няма! Иска ми се да прочета 
неща, написани на всевъзможни български 
езици в поезията - правилни, грозни, 
счупени, орнаментални, 
изфъфлени, български като чужд език, 
български като забравен, български от 
бъдещето, бг и bg... Това е моето очакване 
през юни. Всичко, но поезия. 

Петя Хайнрих

П О К А Н А

О Ч А К В А Й Т Е
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2012 година няма да бъде запомнена като 
годината на несбъднатите предсказания 
за край. Последните имат особеното 
свойство да бъдат разменна монета в 
публичното говорене само докато все 
още предстоят пред себе си, а след това 
изчезват вдън земя, сякаш изобщо не ги е 
имало. Такова се оказа и предсказанието 
за край на литературната теория 
като поле на интензивен научен дебат, 
като инкубатор на нови гледни точки и 
територия на плодотворен сблъсък на 
хуманитарните дисциплини.
Интензивен научен дебат, раждане на 
нови идеи и плодотворен сблъсък между 
хуманитарни (че дори и природни) 
дисциплини е точно това, което се 
случи на националната конференция по 
теория на литературата Невидимата 
школа – изплъзващият се предмет 
на литературознанието. Мирослав 
Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет 
Коларов. Конференцията бе организирана 
съвместно от направление Теория на 
литературата към Института за 
литература при БАН, Катедра Теория 
и история на литературата в СУ „Св. 
Климент Охридски” и Културен център 
към СУ „Св. Климент Охридски”. 
Семинарът беше замислен и се осъществи 
като работна среща върху бъдещето на 
литературната наука на територията на 
съчиненията на Мирослав Янакиев, Никола 
Георгиев и Радосвет Коларов. Не че юбилеи 
липсваха, но те си останаха отчетени и 
почетени в паузите  за кафе и почивките, 
в неформалните разговори между учители 
и някогашни ученици, а днешни колеги. 
Докладите се вместваха стриктно в 
отредените им минути, а дискусиите 
след всеки панел, точно наопаки, изяждаха 
и явното, и скритото допълнително 
отделено им време, започваха в залата, за 
да продължат край масичката за кафе или 
в почивката за обяд.
Във встъпителния доклад Миряна 
Янакиева избра състоянието на 
тревожност  като вход към общия 
хуманитарен и локално българския 
контекст, в който се намира 
литературознанието в момента, 
контексти, между които фигурите на 
Мирослав Янакиев, Никола Георгиев и 
Радосвет Коларов се оказват мостовете и 
посредниците. Янакиева събра тревогите 
в три големи групи – такива, които не 
поставят смисъла на дисциплината под 
въпрос – но в същото време виждат в 
нея обществен дълг, по силата на който 
е отредено на филолога да се грижи 
за езиковото здраве на общността с 
всички произтичащи импликации от 
взаимовръзката език–мислене–общество. 
Или казано с думите на Мирослав Янакиев, 
цитирани от Янакиева, да охранява 
способността на общността да казва 
„царят е гол“, като се грижи да поддържа 
способността да  се четат знаците 
– задача, с която именно филологията 
притежава ресурса да се справи. Втората 
група тревоги Янакиева обедини около 
усъмняването в самия смисъл на 
литературната теория, подклаждано 
както отвън – от съзнанието за 
маргинализацията на дисциплината и 
променения статут на литературата; 
така и отвътре – от признанието за 
неспособността на литературознанието 
да предложи устойчива дефиниция на 
собствения си предмет (третият 
източник на тревожност). Грубовато и 
на едро казано, какво морално право може 
да има една дисциплина да претендира 
за научна и обществена значимост, 
при положение, че прилагането на 
критерии за тази значимост – като 
последователност, яснота на целите, 
полезност на резултатите, – се оказва 
твърде проблематично спрямо нея. 
Българското решение на този тройно 
заплетен гордиев възел се оказва 
твърде специфично. В същото време 
достатъчно физиономично, за да позволи 
на организаторите на конференцията 
да опитат да го назоват невидимата 

школа, виждайки го като обща пресечна 
точка между толкова различните една от 
друга по изследователски почерк фигури 
на Мирослав Янакиев, Никола Георгиев и 
Радосвет Коларов. В една от дискусиите 
Александър Кьосев възрази срещу линейния 
характер на „школата“, който тази 
подредба предполага, вероятно заради 
линейността на отношението учител–
ученик (Янакиев на Георгиев, а Георгиев на 
Коларов). Струва ми се обаче, че „школа“ 
има и един друг смисъл, освен тясно 
литературоведския, който отново минава 
през фигурата на учителя. Този смисъл 
изпъкна особено ярко във встъпителните 
думи на практически всеки от 
докладчиците, в които те се обръщаха 
към личен спомен за среща с някой от 
тримата герои на конференцията, който 
по един или друг начин е предопределил 
интелектуалното и научното им 
развитие оттам насетне. Нещо повече, 
докладите на Амелия Личева, Цветанка 
Хубенова, Михаил Неделчев, Иван Добрев 
и Александър Кьосев бяха организирани 
изцяло около личното, за да очертаят 
траекторията на собственото 
интелектуално развитие, чиято посока, 
без да бъде предопределена от учителите, 
е продължавала благодарение на техния 
пример, енергия и не на последно място –  
подкрепа. Не по отношение на конкретни 
идеи, а за това да се мисли строго и 
дисциплинирано, максимално освободено 
от авторитети, школи и готови 
отговори. Да се преследва не кариера 
от ефектно формулирани временни 
решения на още по-временни проблеми, а 
да се търси една сводова (по термина на 
Миглена Николчина) ерудиция през една 
максимална отвореност към изследвания 
обект – литературата. За всеки от 
присъстващите на конференцията 
личният контакт като преки или косвени 
ученици на Мирослав Янакиев, Никола 
Георгиев и Радосвет Коларов се бе оказал 
школа по строго, методично, научно 
литературоведско свободомислие.
А това на границата на оксиморона 
дисциплинирано свободомислие приляга 
еднакво добре както на тримата 
учители, така и на техните ученици. 
То се оказва белегът на българската 
невидима литературоведска школа 
(в тесния смисъл на думата). Това е 
повече демонстрирането чрез научната 
и преподавателска работа на Янакиев, 
Георгиев и Коларов, отколкото 
експлицитно заявено българско решение. 
Решение, което не търси да преодолява 
противоречията, защото те са 
непреодолими, а намира начини да живее с 
тях. Защото те се оказват най-голямата 
ценност на литературознанието. 
Като поле на непрестанни неразрешими 
противоречия, в него не може да 
съществува стабилно, крайно решение. 
А това означава, че то не допуска 
тотализирането на която и да е истина. 
Така не допуска и вкостеняването в една 
научна парадигма (по смисъла на Томас 
Кун), която да властва дълго след като 
продуктивността й е изчерпана. А това 
означава, че литературознанието е поле, 
в което мисленето не може да спре, не 
може да отстъпи мястото си на готови 
отговори, произведени вътре в полето или 
наложени му отвън. С други думи то се 
оказва защитена зона от тоталитарни и 
тоталитаризиращи властови дискурси. 
Ако припомним разсъжденията на Тодор 
Христов, литературната теория от 
80-те години на ХХ век нататък се 
оказва способна да произвежда изказвания 
далеч отвъд собствения си обект. 
„Несполучливите“ опити да дефинира 
собствения си предмет – или какво в 
крайна сметка е литературното на 
литературата, – раждат семиотичните 
подходи в съвременните медийни 
и културни изследвания или пък 
качествените методи в социологията, 
за да припомня само два от примерите, 
които той привежда. В този смисъл 
от теория строго на литературата 

литературознанието се трансформира в 
теория на хуманитарното изобщо. При 
това положение обаче тази теория вече не 
може да бъде обвинявана по същия начин 
в непоследователност или мъглявост по 
отношение на целите или в неполезност 
на резултатите – пунктовете, по които 
е атакуван смисълът на дисциплината 
според доклада на Миряна Янакиева.
В доклада си, а и в наскоро публикуваното 
си изследване Миглена Николчина 
демонстрира предимствата на 
неразрешимостта на тройния гордиев 
възел в исторически план именно 
като защитена зона от държавния 
идеологически монопол върху езика през 
80-те. Като една извоювана през научното 
доза лична свобода, животоспасяваща за 
интелектуалците, живеещи в условията 
на силно репресивен тоталитарен режим, 
на апроприирани от държавата лични 
пространства, повсеместно подслушване 
и доносничество. На тази историческа 
роля на българското литературознание, 
във формата му, зададена и удържана 
от Мирослав Янакиев, Никола Георгиев 
и Радосвет Коларов, акцентират в 
докладите си също Магдалена Костова-
Панайотова и Александър Кьосев. За 
Миглена Николчина в това се крият някои 
от най-важните за осмисляне аспекти 
на българския опит с тоталитарните 
проекти, този опит, макар и болезнен, 
трябва да бъде осъзнат и изследван заради 
залозите, които крие пред настоящето.
Трябва да се отбележи, че някогашните 
ученици не се притесниха да 
трансформират и оспорват тези на 
Никола Георгиев и Радосвет Коларов 
пред самите тях в дух на уважение. Това 
направиха в докладите си Дарин Тенев, 
Еньо Стоянов и Петя Абрашева. Така се 
очерта, струва ми се, още един особено 
важен аспект на невидимата школа. А 
именно никой от тримата учители не е 
допуснал да се превърне в „черна дупка“ 
по термина на Симеон Хаджикосев. Не 
е допуснал безспорният научен талант 
да погълне в гравитационния кладенец на 
харизмата си зародишите на оригинално 
мислене и да  превърне попадналите в 
хватката му ученици в бледи сателити, 
които да светят с отразена светлина. 
Оригиналността е била насърчавана 
дори когато това е било в разрез със 
собствените литературоведски възгледи. 
Свидетелство за това е научната кариера 
на всеки един от „учениците“, изградил 
си собствено име в дисциплината, и у 
които, при целия пиетет към тримата 
герои на конференцията, трудно може 
да се открие особено подчертана идейна 
близост във възгледите. Не липсваха и 
опити да се експлицират и подредят 
литературоведските възгледи на Янакиев, 
Георгиев и Коларов. Ирен Александрова 
ги разгледа като обратно пресичане 
на херменевтичния кръг, Камелия 

Спасова се опита да ги хване в капана 
на мишеловката или сцена в сцената, 
а Мария Калинова да ги подреди в 
невидима матрица на постоянно двойно 
сътворяване.
В същото време високата теория в 
лицето на Боян Манчев, Рая Кунчева, 
Александър Панов, Дарин Тенев, Еньо 
Стоянов, Камелия Спасова, Мария 
Калинова безпроблемно застана 
до доклади, които демонстрираха 
интердисциплинарната жизненост, една 
или друга концепция на Янакиев, Георгиев 
или Коларов, прилагайки ги в неочаквани 
полета. Галина Георгиева направи такова 
пренасяне по посока на теорията на 
киното. Миглена Ходжева пренесе някои 
концепции от най-новото публикувано 
изследване на Радосвет Коларов 
Повторение и сътворение: поетика на 
автотекстуалността в областта на 
когнитивната психология. Катерина 
Костадинова разгледа цитиращия човек 
в съвременното визуално изкуство. А 
заемайки понятието за собственост 
на литературоведските школи от 
Никола Георгиев, Тодор Христов обходи 
икономическото им измерение. Не 
липсваха и анализи върху конкретни 
произведения, които операционализираха 
методологическия инструментариум на 
невидимата школа в докладите на Дечка 
Чавдарова, Иван Русков, Божана Филипова, 
Катерина Кокинова, Сирма Данова...
Не на последно място в трите дни на 
конференцията на територията на 
изследванията на Мирослав Янакиев, 
Никола Георгиев и Радосвет Коларов се 
срещнаха Софийският университет, 
Българската академия на науките, 
Пловдивският университет, Шуменският 
университет, Югозападният 
университет, Националната 
художествена академия и Нов български 
университет.
А с натрупването на доклади и дискусии 
постепенно изкристализира споделеният 
възглед, че бъдещето на литературната 
теория може би се крие в мисленето й 
като поле на интензивни трансформации 
и инкубатор за нови концепции в 
хуманитаристиката. Не толкова в 
разглеждането й като дисциплина, 
която следва да дава стабилни и сигурни 
отговори по отношение на това какво 
е литература. Заветът на невидимата 
школа на Мирослав Янакиев, Никола 
Георгиев и Радосвет Коларов към 
дисциплинираното свободомислие може да 
бъде видян и като неформалния център на 
българската литературоведска общност.

ЧАВДАР ПАРУШЕВ

За несбъднатия край и еманципацията на мисълта 

Н Е В И Д И М А Т А  Ш К О Л А



4

В И Т Р И Н А

Литературен вестник 9-15.01.2013

На 20 декември 2012 г. Пламен Дойнов 
стана носител на националната награда 
за поезия „Иван Николов“ за книгата 
си „София Берлин“ („Несарт“ – Милен 
Миланов). Той получи отличието на 
тържествена церемония в галерията на 
Националната художествена академия в 
София. Наградата – плакет от художника 
Христо Гочев, придружен от парична 
премия в размер на 5000 лева – му беше 
връчена от Мирела Иванова, председател 
на журито, в което беше съставено още 
от Иван Цанев и Ани Илков.

*
Ето мотивите 
на журито за 
присъждане на 
наградата на 
Пламен Дойнов 
за „София 
Берлин“: 
„Поетичното 
мълчание на 
Пламен Дойнов 
продължи десет 
години, и ето 
че сега – без 
да е пресилено 
– избухва в 

„София Берлин”, книга, която несъмнено 
припознаваме като явление, поради 
виртуозната взаимовграденост на 
политическо и лично, литературна 
и обществена памет, всекидневни 
случвания, превърнати в духовен летеж. 
Пламен Дойнов си играе ту иронично, 
ту почтително със смислите, като 
думите му ги обхождат, обглеждат и 
назовават „насън и наяве” едновременно, 
съсредоточават ги в градове и събития, 
разсейват ги в митологии, извисяват ги в 
памет. Невероятна книга.“

*
Останалите номинирани автори и 
стихосбирки в конкурса бяха: Йорданка 
Белева – „Є“ (“Ерго”), Калоян Игнатовски 
– „Брик лейн: Неделя“ („Жанет 45“), 
Марица Колчева – „Ластици“ („Жанет 
45“), Едвин Сугарев – „Сезонът на 
плашилото” („Сиела”), Владислав Христов 
– „Енсо” („Ерго”).

Мотивите на журито за тяхното 
номиниране са следните:

„Книгата „Є“ на 
Йорданка Белева с 
изключителна вещина 
показва любовта 
като телесна и 
езикова граматика, 
като социално 
събитие и накрая 
като космическа 
или природна 
катастрофа. Така 
естествената 

безнадеждност на любовта преминава 
в тъга и безвластие, и настава 
същностната тишина. Зряла книга, със 
странна и много фино геометризирана 

чувственост.“

„Книгата „Брик 
лейн: Неделя“ 
на Калоян 
Игнатовски 
впечатлява с 
прецизната цялост, 
с която е събран 
и деликатно 
преподреден света 
от Хардангер фиорд 
до страстното 
битие на „циганско 
семейство 
от морско село”. Поетът сякаш 
пътува на стоп не през Швеция, а 
през драматичните и одухотворени 
подробности на живота и ги запомня в 
думи, подобно на фотографа, прострял 
се в краката на влюбените, за да съхрани 
паметта на лятото, любовта и всичко, 
което е отвъд снимката.“

„Ластици“ 
на Марица 
Колчева е книга, 
която се опитва 
интелектуално 
да изкаже оная 
тактилна връзка 
между окото и 
погледа и по-точно 
как погледът се 
образува вътре 
в самото око, 
в самия език, 
в отвъдната 
меланхолност 

на вещите. Това е поезия, която сякаш 
е писана нощем, когато предметите 
оживяват и се вижда какво се таи зад тях 
– зловещото.“

„Сезонът на плашилото” е една от 
двете запомнящи се поетични книги 
на Едвин Сугарев, появили се през 
последната година. Ако „Палеонтология 
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Пламен Дойнов взе отличието за книгата „София Берлин“
на любовта” 
разгръща 
възможните 
и невъзможни 
сюжетите на 
взаимността, 
нейната 
утопична 
постигнатост, 
то „Сезонът 
на плашилото” 
е порив да 
се преназове 
преизпълнената 
и песъчлива 
пустош на личния и общ емпиричен 
опит. И това се случва в озаряващата 
сянка на Елиът, звучи като своеобразно 
духовно поклонничество. Много силна и 
драматична книга.“

„Енсо” на 
Владислав 
Христов е книга, 
впечатляваща с 
вътрешните обеми 
на лаконичността, 
кратки 
стихотворения, 
които се разгръщат 
в многоказване, в 
„отключване на 
тъмното”. По 
особен начин „Енсо” 

ни връща в територията на собственото 
ни въображение и много деликатно и 
мъдро ни разхожда там, предизвиква 
потребността да препрочитаме пак и пак 
сгъстеността на смисъла.“

*
Конкурсът за присъждане на наградата 
„Иван Николов“ се организира за 18-и път 
от ИК „Жанет 45“ и издателката Божана 
Апостолова. През 2012-а са се състезавали 
43 автори на нови поетически книги.

По материали на ИК „Жанет 45“

Начало и край е дебютна поетична книга, 
в която ще бъдете въвлечени в един 
плашещ и странен свят... Пророк Исайя, 
Камю, Джанбатиста Вико епиграфично 
присъстват в този несъмнено 
апокалиптичен свят на младата Белослава 
Димитрова, която откровено и на места 
страховито и цинично утвърждава 
правото да се плези на смъртта, да 
разголва тела и страхове и да ругае болки 
и истини. 
Началото и краят се оказват сексът и 
смъртта и едно тревожно вглеждане във 
всичко наоколо... Най-оспорваният стих в 
тази книга е „Спира да ми е тревожно...”. 
Но според мен нито за секунда никъде 
в тази книга не спира да е тревожно на 
лирическото Аз. И както пише Чоран – 
Всяко дълбоко впечатление е сладостно 
или мрачно, или и двете едновременно. 
Това наблюдение тук важи с пълна сила.
Парчетата поезия в книгата стоят 
неравномерно – някои са много щърбави, 
други са си направо хайку или пък 
лаконични заключения с много горчив 
привкус... Едно е сигурно – това е 
болезнена и искрена книга и много 
вероятно е да бъде непоносима за мнозина.
И тъй като голямата тема е Смъртта 
(Ани Илков пише за стихосбирката - 
Смъртта сплита метриката на тази 
поезия), тук наистина трудно се 

преглъщат някои нейни превъплъщения. 
Браво за смелостта на Белослава 
Димитрова да надзърта в тази пропаст с 
градски непукизъм и с разпасан език...
вечно недоволна
все нещо иска
еба ти гадното копеленце си  
Белослава умри
Тази книга ми спомни дебюта на Владимир 
Сабоурин преди около две десетилетия. 
И в неговия Sex shop нямаше табу, свян и 
страх. И имаше поезия...

ГЕРГАНА РАЧЕВА

Белослава Димитрова, „Начало и Край“, 
УИ „Св. Климент Охридски“, София: 
2012

Секс и смърт

Божана 
Апостолова, 
„Малката 
Божана 
в деня на 

боклуците“, оформление  Костадин 
Костадинов, ред. Костадин Чонов, 
ИК „Жанет 45”, С., 2012
След „Малката Божана в нощта на 
чудесата“ приказната героиня и нейната 
баба продължават своите приключения, 
като ни въвеждат в… прозата на деня. 
Но онова, което във всекидневието 
си подминаваме като „боклук“ и даже 
страним от него, в тази история се 
оказват парченца и следи от цял един 
магичен свят. Божана Апостолова успява 
да преобрази всички ненужни неща с 
помощта на детското въображение. 
Освен че книжката разширява 
емоционалното богатство на малките си 
читатели, кара ги да се смеят и учудват, 
с изумителна лекота повдига един остро 
политически въпрос – какво да правим с 
всичкия боклук около нас. Неподправеното 
улавяне на детския поглед и детския език 
е онова, което грабва още от първия 
ред и държи и след като сме затворили 
последната страница. 

Марсел 
Пруст „Против 
Сент Бьов“, прев. 
Юлиан Жилиев изд. 
„Ерго“, С., 2012
В поредицата 
„Контрапункти“ за 
пръв път на български 
се публикува 
есеистичната 
сбирка на Марсел 

Пруст „Против Сент Бьов“, с предговор 
от Бернар дьо Фалоа, съдържаща и други 
есета на автора върху изкуството.
Есе, етюд или роман, „Против Сент 
Бьов“ е първообразът на „По следите 
на изгубеното време“, обединяващ 
фикционални и критически фрагменти, 
създадени от Марсел Пруст през 1908 и 
1909 година. Тези безсъници и откровения, 
ненамерили издател на автора си 
приживе, се появяват за първи път през 
1954 г. под редакцията на Бернар дьо 
Фалоа. Подбраните текстове разкриват 
удивителния критически дар на Пруст и 
отдавна се смятат за сигурен ориентир 
в художественото пространство на 
многотомния му роман и собствената 
му естетическа теория. Не по-малко 
удоволствие за читателя е да види как 
Марсел Пруст като същинска Шехеразада 
на модерната литература понякога 
разказва и за Новите дрехи на краля.

Еврипид, “Трагедии”, 
прев. от старогръцки 
Доротея Табакова и 
Тамара Петринска, 
изд. „Ерго“, София: 
2012
В новата поредица на 
издателството “Libri 
Legendi” излизат шест 
трагедии на Еврипид 

в чудесния съвременен превод на Доротея 
Табакова и Тамара Петринска. Трагедиите 
са подредени хронологично по реда на 
поставянето им в Атина. Най-ранната 
творба, достигнала до нас, е „Алкестида” 
– вълнуващ разказ за саможертвата 
на предана съпруга. „Медея” е сред 
прочутите произведения на Еврипид; 
тя е част от митологичния цикъл за 
пътуването на Аргонавтите, Следват 
„Андромаха”, „Ион”, както и „Вакханки” 
и „Ифигения в Авлида” – двете последни 

пиеси на Еврипид, писани 
при двора на македонския 
цар Архелай, където 
трагическият поет прекарва 
последните години от 
живота си.

П Р О Ч Е Т Е Н О

Ч Е С Т И Т О
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„Между преди и след е истинският 
живот, където от болката боли, където 
въздухът влиза миг след миг в дробовете 
ти”  („Ние”). Именно това е времето, 
в което живеят героите на Николай 
Фенерски в най-новата му, втора книга 
– роман в разкази „Не казвай на майка 
си”. Описаните образи там живеят в 
метафоричния период – преди свинята да 
се превърне в лебед, и във времето след 
това. Но както казва авторът, „между 
картинката преди и картинката след 
има безкрайно много болка. (...) Между 
преди и след ти си разпънат на своя 
собствен кръст”. Точно този период на 
разпъване вълнува най-много писателя, 
защото това е и периодът на истинското 
живеене. Болката е основата, на която се 
случва истинският живот. Именно тя е 
тази, която прави хората по-мъдри и им 
напомня за важните неща. 

И в първия си сборник с разкази 
„Апокалипсисът е дело лично” (2009), 
и във втория „Не казвай на майка си” 
(2012) се наблюдава едно и също търсене 
у Фенерски, а именно търсене и показване 
на човешкото. Авторът внимателно 
прониква и нежно дълбае в най-скритите 
кътчета на душата, разголва вътрешния 
свят на човека, прониква в терзанията. 
Той изважда и разпъва душата, изследва 
като под микроскоп чувствата и 
емоциите и рисува с думи невидимото 
с просто око. Така всеки негов разказ 
представлява една разпъната, разкрита 
до болка душа, която шепне своята 
съдба на читателя. Но нека не бъркаме 
тази изповед с оплакване. Това е една от 
основните и най-ярки характеристики 
на героите на Фенерски, че въпреки 
обстоятелствата и житейските 
обрати те никога не се оплакват. Никога! 
Дори напротив, те се надсмиват над 
абсурдите и живеят както могат, без 
ни най-малко да определят този живот 
като някаква борба. И точно това прави 
героизма и очарованието им още по-големи 
(„Ясновидката”, „Не казвай на майка си”). 

В едноименния разказ „Не казвай на майка 
си” писателят разказва драматична 
случка, но отново от веселата страна на 
нещата. В един момент всичко се оказва 
толкова абсурдно и глупаво, че вместо 
да се ядосва, човек май е по-добре да 
се засмее. И тук както в много други 
разкази зад лекия и весел стил прозира една 
тъга и болка. Това подсилва още повече 
драматизма. „Не казвай на майка си”, 
казва един от героите на друг. Майките 
не бива да бъдат тревожени, те не трябва 
да знаят и да виждат страшни неща за 
децата си. „Майките заслужават да бъдат 
излъгани”, пише Фенерски, защото тази 
лъжа гарантира техния по-спокоен живот. 
Ако не друг, то поне майките заслужават 
да бъдат спасени, като не им казваме за 
ужасите, които ни поднася животът. 
Тях трябва да ги запазим, за да ни има и 
нас. Но доколко всъщност можем да не им 
казваме точно на тях?...

Колкото и тъжни истории да разказва 
Фенерски, от разказите му винаги струи 
един безкраен оптимизъм и идеализъм. 
Героите му живеят, пият и се смеят 
напук на всичко. Каквото и да им поднесе 
животът, те го приемат, справят се 
с него според възможностите си, не се 
отчайват и продължават напред. Друг 
избор освен живот нямат („Моите 
кръчми и струнната теория”, „За кого 
бие камбаната”, „Моят приятел Ахил 
и неговият брат близнак Хектор”). В 
книгата има и смешни истории, които 
биха изненадали с веселия си хумор на 
фона на повечето драматични разкази 
(„Жената на Павлов”). Подобни разкази 
затвърждават идеята на Фенерски, че 
тъгата и хуморът са двете крайности, 
които създават хармонията на човешката 
душа. Именно това дава и усещането 

за плътност и реалистичност в 
душевността на героите му. 

Основният герой в романа в разкази 
- Азът, който говори, бързо печели 
симпатии със своята автентичност 
и искреност. Читателят му вярва 
безрезервно, докато се оставя бягащото 
момче на корицата да го води в неговото 
своеобразно пътешествие през живота. 
Характерна за цялостния стил на писане 
на Фенерски е именно откровеността 
до болка. Самият той казва: „Трябва да 
си честен пред себе си, пред света, пред 
всички, честност докрай. Откровеността 
до болка е задължително условие при 
писане на литература. Всичко останало 
е само упражнение по писане”. Освен 
честност и искреност в писането, и липса 
на каквато и да е претенциозност, за 
хубавия разказ е необходимо и умението да 
можеш да вкарваш емоцията си в текст. 
Деян Енев определя това като „най-
трудното писателско умение”. Самият 
той в послеслова на книгата потвърждава, 
че Фенерски безспорно притежава това 
качество и допълва, че „Именно ядреното 
гориво на емоцията превръща читателя 
от свидетел в съучастник на автора”. 

Текстовете на Николай Фенерски 
се четат леко. На пръв поглед уж 
неангажиращи, влизат нежно под кожата 
на читателя, увличат го, докато той 
неусетно стигне до края на историята. 
И там, накрая, той изпитва едно 
пречистващо усещане, примесено с 

особена болка, която не може съвсем да си 
обясни как е попаднала в сърцето му. За 
тази приятна, но нелека за преосмисляне 
палитра от емоции авторът старателно 
се е погрижил, докато е рисувал с думи 
и надграждал в съзнанието на читателя 
ярки образи и дълбоки чувства. Фенерски 
има способността да докосва по начин, 
който приземява плавно, връща те при 
човека, при най-важните човешки закони 
на съчувствието, на добрината, на 
любовта към ближния. Напомня, че преди 
всичко ти си човек. Човек и нищо повече. 
Именно в това е и твоята благословия, 
и твоята орисия. В разказите тази идея 
е разгърната така, че буди размисли за 
живота и за истинския смисъл („Цялата 
истина за моите пет кучета”, „Където 
и да се скитам”, „От другата страна”, 
„Епохата на мъртвите бебета”, 
„Еншулдигунг”). 

„В богатия, но скучен и „гладък” Запад 
може и да не го разберат”, написа Славена 
Иванова в рецензия за „Не казвай на 
майка си” в сп. „Море”, брой 2. Подобно 
мнение изрази и Митко Новков по време 
на представянето на книгата в София. 
И са прави! Доколко обаче и ние вече не 
сме безвъзратно заразени с този „Запад”, 
който ни повлича във водовъртежа си от 
материя и социални статуси, и от бързане 
да правим пари и кариера, забравяме да 
погледнем нагоре? Нима и ние вече не сме 
своеобразен „Запад”, в който да бъдеш 
„един обикновен ревльо” под небосвода, 
обсипан със звезди, е признак на слабост? 
Да си „ревльо” в днешно време, в смисъла, 
който загатва писателят, е морална 
ценност, която е от застрашените 
видове емоции. За това се иска смелост. 
За да плачеш, за да чувстваш – трябва 
да си смел и силен човек. Днес обаче 
индивидуалистично-западните ценности 
все повече налагат възгледите, че този вид 
емоции са признак на слабост, на недорасло 
поведение. Често се гледа на тях с 
циничен присмех. Да си чувствителен 
вече не е модерно. Да си добър е скучно. 
Да си човек - не е интересно! В такова 
време излиза романът в разкази на Николай 
Фенерски. Той се появява като един 
катарзис за потиснатите емоции. Който 
има нужда да чувства и да се върне при 
човека в себе си, той ще може да разбере и 
книгата на Николай Фенерски – „Не казвай 
на майка си”. Тя е за всички изгубени души, 
които имат смелостта и силата да 
плачат.  

БИСТРА ВЕЛИЧКОВА 

Николай Фенерски, „Не казвай на майка 
си”, изд. „Ерго”, С., 2012

За смелостта и силата да бъдеш един 
обикновен ревльо Биляна 

Курташева. 
Антологии 
и канон: 
антологийни 
модели на 
българската 
литература. 
София: 
Просвета, 2012, 
311 с.
Залогът 

на книгата на Биляна Курташева е 
пренаписване на българската литературна 
история през историята на антологиите. 
От възрожденския блян по антологии до 
постмодерните карнавални пренареждания 
антологията е показана като критически 
инструмент, през който могат да 
бъдат осветени процесите на каноно-
формиране и нивата на саморефлексивно 
моделиране на литературното поле. 
Литературноисторическите наративи, 
които представя изследването на Б. 
Курташева, откриват антологийните 
битки наред с институционалните, 
авторските артистични жестове наред 
с държавните, вечното пропадане на 
женския проект, авторската антология 
на Боян Пенев и други сюжети, но винаги 
с критическо око, много внимателно към 
фините контекстуални зависимости и 
теоретичните последствия. Блестящият 
стил, врязващите се формулировки, 
детайлната работа с извори, 
изненадващите интерпретативни ходове 
превръщат книгата в удоволствено 
хуманитарно четиво.

Александър 
Христов, 
„Следобедите, 
които...“, УИ 
„Св. Климент 
Охридски”, С., 
2012.
Новата поредица 
за съвременна 

българска литература на Университетско 
издателство „Св. Климент Охрисдки“ ни 
открива три дебютни книги, разказите 
на Ал. Христов и С. Ненов и поезията на 
Белослава Димитрова. 
От гърба на корицата Ани Илков 
предупреждава за „Следобедите, 
които…“: „Често художественият ритъм 
в разказите на Александър Христов бива 
разлюляван от подмолни тактове и 
гласове. Сякаш (в училището на живота) в 
следобедния час по музика ученикът с най-
слабия слух пее най-силно. Този ученик, със 
слабия слух и силния глас, е злото; понякога 
то е комически мъничко, друг път - 
фасциниращо и демонично. В добрите си 
работи Христов е безмилостен разказвач. 
Специално внимание към новелата 
„Африка”.

Стоян Ненов, 
„Острови“, УИ 
„Св. Климент 
Охридски”, С., 
2012
Настоящето 
никога не е само, 
нито е самото 
то... То е пълно 
с анахронизми и 
ние самите сме 
анахронизми - 
попаднали в едно 

време, изпаднали от друго, развълнувани в 
трето. В този Борхесов ключ са написани 
повечето от разказите в 
сборника - някой някъде ни 
предупреждава, друг ни убива, 
писателят ни разказва... А ние 
самите не знаем нито къде е 
краят на живота ни, нито дали 
той е имал някога начало.

НАЦИОНАЛНО ТЪРЖЕСТВЕНО 
ЧЕСТВАНЕ НА 150-ГОДИШНИНАТА 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВИДНИЯ 
БЪЛГАРСКИ ХУМАНИТАРИСТ 
ПРОФ. ИВАН Д. ШИШМАНОВ 
се проведе на 20 и 21 ноември 2012. 
в Големия салон на Българската 
академия на науките. Вицепрезидентът 
Маргарита Попова прие патронажа 
на Петото издание на научната 
конференция „Шишманови четения”, 
която ще бъде част от програмата 
за отбелязването на юбилейната 
годишнина. Организационен комитет с 
председател проф. дфн Румяна Дамянова 
от Института за литература при БАН. 
Тя е и ръководител на научния проект 
„Иван Д. Шишманов и модернизацията 
на българската хуманитарна наука”. 
Участници в Организационния комитет 
при вицепрезидента са ректорът на СУ 
„Св. Климент Охридски” проф. Иван 
Илчев, зам.-председателят на БАН проф. 
Светлана Куюмджиева, председателят 

на ПЕН клуба Георги Константинов, 
директорът на Народния театър Павел 
Васев, ръководителят на фонд „Култура” 
при Министерството на културата 
Борислав Геронтиев, директорът 
на Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий” проф. Боряна 
Христова, председателят на Съюза на 
народните читалища Николай Дойнов, 
кметът на община Свищов Станислав 
Благов, директорът на Института за 
литература при БАН доц. Елка Трайкова, 
директорът на Института по етнология 
и фолклористика с Етнографски музей 
доц. Лозанка Пейчева, проф. Надежда 
Драгова, чл.-кор. Милена Цанева, проф. 
Елена Михайловска, академик Иван Радев, 
проф. Михаил Неделчев, директорът на 
Националния литературен музей Катя 
Зографова, проф. Панайот Карагьозов, учени 
и изследователи от всички университети в 
България. Очаквайте в следващите броеве 
на ЛВ повече от проф. Румяна Дамянова за 
фигурата на Иван Шишманов.

Ю Б И Л Е Й

П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А
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Михал Павел Марковски

Узурпация

Историята би могла да изглежда така: 
„От свирач по кафенетата, готов да 
приеме каквато и да е работа, авансирах 
шеметно до първа цигулка в местната 
опера; отвориха се за мен ценящите 
изкуството елегантни кръгове, приет 
бях сякаш по силата на отдавна признато 
ми право в най-изисканите компании, 
аз, който досега пребивавах в почти 
подземния свят на съществуване на 
декласираните, на пасажерите без билет, 
под палубата на обществения кораб. 
Светкавично се легализираха, от само себе 
си придобиха плът аспирации, които – 
бидейки потискани и бунтарски фантазии, 
водеха потаен и напрегнат живот дълбоко 
в душата ми. Клеймото на узурпация и 
необоснована претенция се оттече от 
челото ми”.
Това е фрагмент от разказа „Отечество”, 
който Бруно Шулц публикува в края на 
1938 г. в списание „Сигнали”. Вече са 
излезли неговите два тома проза, които 
разделят критиците на два лагера. 
Едните – малцинство – са на мнение, че 
в полската литература се е появил нов, 
оригинален глас. Другите – значително 
по-многобройни – смятат, че Шулц само 
продава „мъртвешки играчки” и източва 
пета вода от претакането на сецесиона 
– този износен и отдавна издъхнал стил. 
Историята би могла да изглежда така, 
както в края на живота си я описва 
Шулц, но уви, не изглежда. „Клеймото 
на узурпация и празна претенция” 
никога не изчезва от челото на Бруно 
Шулц, никога не му се удава да избяга 
от „подземния свят на съществуване 
на декласираните, на пасажерите без 
билет”. В писмата му не е трудно 
да открием именно този мотив: 
невярата в себе си, чувството за пълна 
прогоненост от света и преструвката, 
че е някой друг, различен от това, което 
е в действителност. „Струва ми се, че 
измамих света с някакво блещукащо 
остроумие, че в мен няма нищо” – пише 
до Романа Халперн през 1936 г. Всъщност 
шепата положителни рецензии не могат 
да освободят писателя от убеждението, 
че твори във вакуум, неполучил 
необходимия отклик, ненамерил сродни 
души, без които – както пише в писмо 
до Брезув през 1934 г. – творчеството е 
немислимо: „Това, което за един човек е 
риск, невъзможност, обърнат с главата 
надолу каприз – отразено в четири очи, 
се превръща в реалност. Светът сякаш 
очаква това сдружаване: затворен до 
този момент, тесен, без далечни планове, 
той започва да узрява с цветовете на 
далнината, да се разпуква и да се отваря 
в дълбочина. Живописваните проспекти 
придобиват дълбочина и се разстъпват в 
реални перспективи, стената ни пропуска 
в недостижими преди това измерения, 
фреските, рисувани върху небосклона, 
оживяват подобно на пантомима”. 
Този фрагмент може да бъде тълкуван 
по различни начини. От гледна точка на 
писателя той е съвсем ясен – писателят 
не съществува без читатели, именно 
читателите придават смисъл на 
събитието литература и го пренасят в 
недостъпно до този момент измерение. 
Писателят, внушава Шулц, сътворява 
свят, затворен и изкуствен, който започва 
да живее едва благодарение на другия 
човек. Действителността се появява 
в писателския проект едва когато се 
появява читателят, който е в състояние 

да запълни пролуките в 
текста, като добавя към 
маркирания свят своя 
собствен. 
Какво свързва тези два 

фрагмента? Чувството за херметична 
затвореност, за зазиждане в себе 
си, в своите собствени подземия, а 
същевременно непреодолимо желание да 
се излезе в света, да се вдъхне истински, 
не изкуствен въздух. Такъв ни гледа Шулц 
от повечето запазени фотографии: свит в 
себе си, вглъбен, потаен, макар че в очите 
му проблясва копнеж по света. 

Сигурният хоризонт

Лятото на 1934 г. Бруно Шулц е сполетян 
от урологично заболяване. Прекарва 
ваканцията в „ипохондрични размисли”. 
От края на август до средата на 
септември, както показват дневниците на 
държавната гимназия, „Шулц Бруно, щатен 
учител, е в болничен отпуск”. По време на 
този отпуск размишлява какво би било, 
ако завчера си бе купил лотариен билет, 
който изведнъж му донесеше печалба от 
300 000. И в писмо до приятел ще напише: 
„Ако тогава си бях купил билет, може би 
днес нямаше да сме принудени да ходим в 
училище, а щяхме да пътуваме някъде из 
Италия или Испания”.
Шулц не е познавал света, но много е 
искал да го види. Единственият голям 
град, който вижда на младини, е Виена, 
където учи за кратко време. Никога не му 
се удава да замине за Италия и Испания, 
но по време на ваканцията през 1938 г. 
пътува до Париж, където се надява да 
създаде необходимите контакти, за 
да започне международна кариера и „да 
подиша въздуха на чистия артистизъм”, 
както признава в кореспонденцията си. 
Разбира се, планът се проваля (кой ходи в 
Париж по време на ваканцията да урежда 
интереси?), освен това Шулц, както 
пише на Романа Халперн, „видял [там] 
красиви, разтърсващи и страшни неща”. 
С охота се завръща от Париж, „затъналия 
в разврат Вавилон”, в родния Дрохобич. В 
началото на септември пише до познат, 
когото срещнал в Париж: „Отново съм 
у дома, затворен в малкия и сигурен 
кръг на дрохобицкия хоризонт. Започвам 
работа в училището. Есен е и навсякъде 
цъфтят богородички и далии. Съветвам 
ви непременно да посетите някога 
провинцията”.
Връзките на Шулц със света са сложни. 
Мечтае за света, но съприкосновението 
с него моментално поражда желание за 
бягство. От друга страна, завърнал се, 
веднага изпада в депресия: „Служебните 
задължения – пише до свои познати 
- ме изпълват с ужас, отвращение, 
смразяват радостта от живота”. В 
заявление до заместник-министъра по 
вероизповеданията и общественото 

просвещение с дата 2 юли 1936 г. Шулц 
пише: „Понеже престоят в провинцията, 
далеч от интелектуалния живот, ме 
лишава от източници на вдъхновение 
и допълнителни средства, каквито 
предоставя столицата – бих желал да 
положа старания да бъда преместен 
на аналогично място във Варшава 
като учител по рисуване в средно 
общообразователно училище или в 
техникум”. През същата година в молба до 
куратора на Лвовския образователен окръг 
пише, че „днешният исторически момент, 
белязан от невиждана наситеност от 
въпроси, пулсиращ от проблеми, не 
позволява нито за миг духовна изолация”, 
към каквато принуждава животът в 
провинцията. „Който изгубва контакт 
с духовния живот на епохата, престава 
да бъде актуален в своето творчество, 
не влиза в сметката като човек на 
изкуството.” Разбира се, нищо не излиза 
от тези варшавско-лвовски проекти. 
Със сигурност и поради това, че Шулц 
не може да се реши: той мрази живота в 
провинцията, задушава се в нея, не може 
да диша, но се бои да излезе в света. Ако 
го беше направил, вероятно щеше да 
избяга от Варшава, Лвов или който и да 
било друг град по света към – както пише 
в „Република на мечтите” - страната, 
инсталирана „на самия бряг на вечността”. 

„Майстор на полското слово”

През 1938 г. приятелката на Шулц 
– еврейката Рахела Ауербах, му пише: 
„Дълбоко съм убедена, че вашите 
произведения може да се окажат 
откритие от световен мащаб, а тъй 
като вие не пишете на еврейски език и не 
принадлежите към средата, в която сте 
израсли, то нека поне принадлежите… на 
света”.
В тези думи е уловен основният проблем 
за шулцологията, както и за някои 
министерства на външните работи. На 
кого принадлежи Шулц? Еврейски писател 
ли е, или световен? Нека отбележим, 
че Ауербах не поставя дилемата в 
категориите еврейско/полско, а – еврейско/
световно. Или сте, господине, еврейски 
писател, или пишете за света. Ни дума за 
полска литература.
Плочата, вградена върху стената на дома, 
в който е живял Шулц, съобщава: „В този 
дом през годините 1910-1941 живя и твори 
забележителният еврейски художник и 
писател, майсторът на полското слово 
Бруно Шулц - 1892-1942”. Същият надпис 
се повтаря на украински език (от лявата 
страна) и на идиш (от дясната страна). 
Какво означава „еврейски писател”, 
щом Шулц пише само на полски и „не е 

принадлежал към средата си”, нещо повече 
– за да се ожени за годеницата си, напуска 
еврейската община? Какво означава 
формулировката „майстор на полското 
слово”? Към кого от еврейските писатели 
можем да отнесем това определение? 
Разбира се, към никого. Еврейски писател се 
става не по причина на произхода, а заради 
езика, избран като собствен. Достатъчно 
е да сравним от тази гледна точка Шулц и 
Сингер. Цял живот Сингер пише на идиш 
(признавайки го за свой роден език), макар 
че е подготвял книгите си и в американска 
версия. Цял живот той живее сред евреи 
(най-напред в Полша, после в Америка; 
отначало в Ню Йорк, по-късно в Маями), 
но се чувства и американец. Докато Шулц 
напуска само веднъж територията на 
полския език, за да изпрати една своя, 
написана на немски език новела - Heimkehr 
- на Томас Ман (отново в блянове за 
световна кариера), и никога не е живял в 
типичното еврейско градче. 
Естествено, това не означава, че Шулц 
– обрязаният син на еврейски търговец 
– не е имал никакви връзки с еврейската 
култура. Изследователите по най-
различни, повече или по-малко сполучливи 
начини се стараят да докажат, че 
нишките, свързващи Шулц с еврейската 
традиция или философия са по-силни, 
отколкото изглежда. От съхранените 
документи обаче не произтича нищо, 
което да ни кара да мислим, че Шулц 
е смятал себе си за еврейски писател. 
Затова пък всичко говори, че това е един 
от най-забележителните полски писатели, 
така както всичко говори, че Франц 
Кафка, синът на заможен евреин, е един от 
най-забележителните немски писатели. 
Решаващо за това какъв е писателят е 
езикът, не произходът. Конрад е роден 
в полско семейство, но е класик на 
английската литература. Набоков е руски 
аристократ, но романите му украсяват 
колекцията American Library. Чоран си 
остава румънец цял живот, но за „Галимар” 
е французин, защото само един французин е 
в състояние да продължи така творчески 
великолепната традиция на френската 
афористика. 
От друга страна, Конрад никога не е писал 
на полски, Набоков е превеждал своите 
руски романи на английски, а френските 
есета на Чоран стават достояние на 
света едва след смъртта на автора. Шулц 
е мечтаел за световна кариера, искал 
е книгите му да намерят читатели на 
други езици, но щеше да бъде еврейски 
писател само ако бе пожелал да се отправи 
в света на езика идиш или иврит. А в 
действителност се отправя винаги 
въоръжен с полско слово.

От провинцията към центъра

Йежи Яжембски пише за творчеството 
на Шулц: „Наистина, то е провинциално 
до мозъка на костите, не се отрича нито 
за миг от своята ситуираност в света. А 
същевременно във всеки миг търси връзки 
с центъра – но не с това, което е плод на 
договаряне, власт, пари и повърхностен 
блясък, а с това, което е заложено много 
дълбоко в историята на космоса и човека”.
Яжембски има право, така както 
имат право всички критици, които 
подчертават, че прозата на Шулц, 
макар и положена в уж-реалиите на 
провинциалното полско-еврейско-
украинско градче, се цели неизмеримо 
по-високо. Независимо че Шулц е внесъл 
в творбите си разпознаваеми знаци за 
топографията на Дрохобич, сцената на 
неговото писателстване е светът. И 
няма как да е другояче: всяка провинция, 
когато се изпълва без остатък със своята 
провинциалност и не оставя в собствения 
си текст никакви непровинциални 
маргиналии, се осъжда на неразбиране 
и деградация. Стопроцентовата 
идиосинкразия убива литературата. Шулц 
е бил изправен пред дилемата: или да 
пренесе запуснатата провинциална дупка в 
мита, или да изчезне като писател. 
В обяснителния текст, с който Шулц 
снабдява италианския си издател на 
„Канелените магазини”, четем: „…тази 
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книга е опит да се разкаже историята на 
едно семейство, един дом в провинцията, 
но не чрез реални елементи, събития, 
характери или истински съдби, а като се 
търси отвъд и над тях митологичното 
съдържание, върховният смисъл в тази 
история”. 
Донякъде е така, но не съвсем. У Шулц 
не става въпрос за история от реалния 
живот, която да е променил впоследствие 
в разказ, откъснат от фактите (каквото 
е първичното значение на думата „мит”). 
Неговият реален баща не напомня с 
нищо осенения експериментатор, който 
води самотен живот на неразбран 
поет и в крайна сметка се отлъчва от 
човешката общност, преобразявайки се 
в различни животни. Майката на Шулц в 
действителност е била много по-сърдечна 
и е изиграла по-голяма роля в живота 
на сина си, отколкото бихме могли да 
заключим от самите произведения. Шулц 
няма своя история, която впоследствие 
да заменя в мит. Той от самото начало 
създава мит, с други думи – разказ, който 
ще придаде смисъл на определени събития. 

Факти и митове

По същество тук не става въпрос 
за събития. В същото разяснение, 
предназначено за италианския издател, 
Шулц пише, че митът – това е 
„биография”, която „се стреми към 
изясняване на собствения си смисъл, 
чувствителна към собственото си 
духовно осмисляне”. Следователно тук 
не става въпрос за мит, така както 
обикновено го разбираме, когато говорим 
за митичен разказ. Шулцовият мит няма 
нищо общо с разказите за легендарни герои 
или богове, или за извечната борба на добро 
и зло, или за неуморното странстване на 
човека през живота.  
Фактите не могат да изяснят 
човешкия живот, пише Шулц, следвайки 
известния израз на Ницше, че фактите 
са глупави. Значение има само техният 
прочит и отговорът на въпроса „какво 
представлява нашият живот” произтича 
не от регистрацията на това, което ни 
се е случило, а от отговора на въпроса 
„какъв смисъл е имало”. А този смисъл 
приписваме на събитията винаги след 
време, вторично и един вид назад, защото 
откъм вътрешността на фактите 
не можем да разберем нищо. Совата 
на Минерва, не само по отношение на 
народите и цивилизациите, излита едва на 
залез.
И така, Шулц пише своя литературен мит 
не въз основа на това, което наистина 
се е случило, защото неговата цел не е 
пресъздаването на житейските истории: 
„Авторът смята, че е невъзможно 
да се достигне най-дълбокото дъно 
на биографията, да се проникне във 
върховната форма на съдбата чрез 
описание на външната биография, нито 
чрез психологически анализ, колкото и 
дълбок да е той”.
Е, добре, но за чия биография става 
въпрос? Тук се докосваме до изключително 
деликатен въпрос. В „Канелените 

магазини” и „Санаториум „Клепсидра” 
герой е семейството от малко градче, 
чиято история разказва като че ли 
нараторът. Естествено, мястото 
не е посочено, и в двата тома не се 
споменават фамилиите на участващите 
лица, а улиците приемат нови названия. 
Семейството се състои от Майката 
(без име), бащата Яков и сина Йосиф. На 
едно място се появява братът. Ако това 
трябваше да бъде разказ за семейството 
на Шулц, би трябвало да се появи и 
сестрата, която обаче тук отсъства. 
Разказите не изграждат органичен каталог 
на семейния живот, хронологията е 
натрапчиво объркана, Шулц явно не се 
интересува от това да разкаже как точно 
са стояли нещата. Не се интересува 
също така, въпреки нашите очаквания, 
от която и да е позната, „културно 
утвърдена в историята” митология. 
Неговата цел е частната митология, 
тоест разказ, който би бил тълкувание на 
един частен живот. Но – да се запитаме 
отново – чий живот?
За всички читатели на прозата на Шулц 
е ясно, че най-голямо внимание в нея е 
отделено на бащата, че нараторът се 
облича във фигурата на син. В същото 
време обаче това дете не разказва за 
себе си твърде много и нищо интересно 
не научаваме за него. Не мога да намеря 
в разказите на Шулц никаква интересна 
интерпретация на биографията на малкия 
Йосиф и дори фрагментът „Пролет”, 
в който бащата отстъпва място на 
влюбеното синче, говори повече за света, 
отколкото за пъпчивия любовник.

Метафизика и мазохизъм

По съвсем друг начин стоят нещата при 
бащата.
Виждаме го измъчен, в непрестанна 
треска, с дълбок трепет в сърцето за 
вечната тайна, непрекъснато атакуващ 
и изнасилващ с помощта на най-
рисковани експерименти същността на 
нещата. На този преживял какво ли не, 
преследван от съдбата човек е писано да 
отглежда самотно своите медитации 
върху спасението на света сред тъпо и 
безразлично обкръжение, безчувствено 
към неговите метафизични терзания, и 
едва ли не да бъде съкрушен под напора на 
метафизичната си мисия. 
Разбира се, този баща няма нищо общо 
с уравновесения търговец на платове 
Якуб Шулц. Но ако Шулц настоява, че 
митологията, която създава, е частна  
митология, а пък тя на свой ред се 
опитва да открие по-дълбокия смисъл в 
биографията, то за чия биография изобщо 
става въпрос тук?
Шулц ни дава важно указание как да 
разбираме това в писмо до С. И. Виткевич. 
След като обяснява откъде идва 
интересът му към рисуването и какво 
представляват „Канелените магазини”, 
казва следното: „По някакъв начин тези 
„истории” са правдиви, представителни 
за маниера ми на живот, за моята 
особена съдба. Доминанта в тази съдба 
е дълбоката самота, откъснатостта 

от нещата от всекидневния живот”. 
Значи всичко е ясно. Шулц почти по 
един и същи начин разказва за бащата 
и за себе си, за самотата на бащата и 
за собствената си самота. Поставя и 
двамата извън света на всекидневните 
суети и осъжда и двамата на неразбиране. 
А също така кара и двамата да търсят 
смисъла на действителността, а в 
еретичните експерименти на бащата 
и неговите най-различни, повече или по-
малко фантазмени теории е доста лесно 
да открием писателския, или по-широко 
– артистичния проект на самия Шулц. 
Интересно е следното. Шулц 
окачествява „Канелените магазини” 
като „автобиографична повест”, или 
по-точно „духовна генеалогия”. Но нали 
нищо особено не ни казва за детето, 
което уж разказва всички тези истории. 
Най-интересен е разказът за бащата, за 
неговите похищения върху същността на 
нещата, които – като се вземе предвид 
колко пъти Шулцовият наратор споменава 
любовта си към есенцията – разбулват 
метафизичните експерименти с прозата 
у самия писател. Детето в света на 
„Канелените магазини” не е самотно, 
то има на разположение множество 
най-различни приятелчета. Самотник 
е бащата. Шулц открива себе си във 
фигурата на бащата, което е толкова по-
интересно, защото фигурата на бащата 
играе ключова роля в мазохистичната 
трактовка на Шулц като художник. 
Всички знаем това (макар че не всички 
искаме да го видим). Върху повечето 
гравюри на Шулц мъжът е унижаван от 
жената. На въпроса на един художник 
защо само върху рисунките се изживява 
сексуално, Шулц отговаря, че не би бил 
в състояние да напише мазохистичен 
роман. И наистина не написва, макар 
че унизяването на бащата от Адела 
придобива недвусмислено еротична 
форма. Но тук ме интересува нещо друго. 
В мазохистичното отношение, както 
доказва Жил Дельоз, автор на книга за 
друг писател от Галиция – Захер-Мазох, 
когато мъжът е унижаван от жената, то 
той е малтретиран и унизяван не сам по 
себе си, а като въплътена в него фигура на 
бащата. В мазохистичния свят бащата 
не може да бъде фигура на правото и 
властта, затова неговата традиционна 
функция бива подложена на преобръщане и 
деградиране. Достатъчно е да си спомним 
фигурата на бащата у Кафка – няма двама 
по-различаващи се един от друг писатели 
от тази гледна точка. Бащата на Кафка 
е величествено чудовище, което редуцира 
сина до ролята на нищожен червей, бащата 
при Шулц е лишен от каквато и да било 
власт. И само заради това Шулц, човек, 
унизен от собствените си депресии 
и изпълнен с неверие в себе си, може 
същевременно да представи себе си като 
клиент на садистичната жена и като 
бащата, когото никой в семейството не 
зачита. Шулц се е нуждаел от образа на 
бащата, за да представи самия себе си, 
така както му е било нужно да излезе в 
света, за да се върне в Дрохобич.

М А Л К И  Л И Т Е Р А Т У Р И

През пролуките

Тогава каква е връзката между Шулцовото 
странстване между център и периферия, 
между провинцията и столиците на света, 
с неговото страстно търсене на върховния 
смисъл в собствената биография? Мисля, 
че е основополагаща. „Този свят на 
близки и малки неща, в който се отварят 
пролуки към безкрайното, дълбоко ми 
отговаря” – признава през 1933 г. Шулц 
в писмо до Стефан Шуман по повод 
негови стихове. Това е и много сполучлива 
характеристика за собственото му 
творчество. Светът на близките и 
малки неща – това е неговата провинция, 
семейство, фактите от собствената му 
биография, неговият дом. В този свят 
от време на време се появяват процепи, 
през които в дома му поглежда светът 
и разкрива по-дълбокото дъно на това, 
което е на една ръка разстояние, разкрива 
друго, „духовно измерение”. И именно в 
това се състои литературата според 
Шулц – в пренасянето на това, което е 
локално и идиоматично, към пределите 
на универсалния опит, в отварянето на 
това, което е зазидано и идиосинкразно, 
в пропускането към това, което е едно и 
също във „вечната си другост”. По тази 
причина Шулц е не само велик писател, 
който може да бъде разбран от целия 
свят, но и писател, който може да бъде 
патрон за всички преводачи. Творчеството 
му споява великата фигура на превода, 
на транслирането като пренасяне 
на читателя от един свят, напълно 
разбираем, към свят, не напълно разбираем, 
и обратно - от свят, който е прекалено 
нечетивен, тъй като е твърде близо до 
нас, към свят, много по-очевиден, защото 
е споделен от другите. Постоянното 
странстване между тези два порядъка, 
между дома и света, обикновеното и 
всеобщото, превръща Шулц в писател, 
който ни тълкува, всички нас – поляци, 
евреи, украинци, американци 
– какви сме в действителност. 

Преведе от полски ВЕРА 
ДЕЯНОВА
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На 18 декември 2012 г. след кратко боледуване почина 
големият български актьор Георги Калоянчев (13.1.1925 
– 18.12.2012)

Георги Калоянчев завършва актьорското си образование 
във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ при проф. Стефан 
Сърчаджиев през 1952 г. и дебютира в Народния театър. 
През 1957 г. е поканен от своя учител в състава на 
новосъздадения Държавен сатиричен театър, където 
намира най-благоприятната среда за своя творчески път.  
Роли: 
Другарят Велосипедкин - „Баня” от Владимир Маяковски. 
Постановка Стефан Сърчаджиев - 1957 г.
Децата - „Баба, дядо, мама, татко и ние” от Енчо 
Багаров и Нейчо Попов. Постановка Енчо Багаров и Нейчо 
Попов. 1957 г.
Марио - „Кралят отива на война” от Борис Априлов и 
Венцеслав Георгиев. Постановка Стефан Сърчаджиев и 
Рангел Вълчанов. 1957 г.
Делчо Малчев - „Тайни” от Боян Дановски и Петър 
Славински. Постановка Боян Дановски. 1958 г. I награда 
за актьорско изпълнение от Първия национален преглед 
на българската драма и театър – София юни 1959 г. III 
Димитровска награда за театрално изкуство
Остап Бендер - „Дванайсетте стола” по романа на Иля 
Илф и Евгений Петров. Постановка Гриша Островски. 
1959 г.
Спиридон Църквата - „Побеснялото агне” от Аурел 
Баранга. Постановка Михай Райку 1959 г. III Димитровска 
награда за театрално изкуство
Присипкин -  „Дървеница” от Владимир Маяковски. 
Постановка Боян Дановски. 1959 г.
Ламбурт - „Главата на другите” от Марсел Еме. 
Постановка Гриша Островски. 1960 г.
Иванчо Йотата - „Чичовци” от Иван Вазов. 
Драматизация и постановка Методи Андонов. 1960 г.
Полицай - „Балът на манекените” от Бруно Ясенски. 
Постановка Гриша Островски. 1961 г.
Цар - „Свинските опашчици” от Ярослав Дитл. 
Постановка Методи Андонов 1962 г.
Бояджията - „Третото желание” от Вратислав Блажек. 
Постановка Методи Андонов. 1963 г.
Тончо Папучков - „Червен смях” по материали на Георги 
Кирков, Христо Смирненски, Гео Милев, Александър 
Жендов, Крум Кюлявков, Георги Караславов, Орлин 
Василев. Постановка Боян Дановски, Гриша Островски, 
Методи Андонов. 1964 г.
Калю Янчев - „Мачово бърдо” от Мирон Иванов. 
Постановка Методи Андонов. 1964 г.
Сила Силич Копилов - „Смъртта на Тарелкин” от А. В. 
Сухово-Кобилин. Постановка Методи Андонов. 1965 г.
Бидерман - „Бидерман и подпалвачите” от Макс Фриш. 
Постановка Гриша Островски. 1965 г.
Иван Александрович Хлестаков - „Ревизор” от Гогол. 
Постановка Методи Андонов. 1966 г.
Големанов - „Големанов” от Ст. Л. Костов. Постановка 
Нейчо Попов. 1966 
Телериг - „Старчето и стрелата” от Никола Русев. 
Постановка Методи Андонов. 1969 г. I награда за 
актьорско майсторство на IV национален преглед на 
българската драма и театър
Кочкарьов - „Женитба” от Н. В. Гогол. Постановка 
Нейчо Попов. 1971 г.
Тонко Папучков - „Фаталната депеша” от Орлин 
Орлинов. Постановка Борис Спиров. 1971 г.
Марин Дулев - „Хипотезите около подпалването на 
Ловчанския мост на 3 август 1925 г.” от Георги Мишев. 
Постановка Гриша Островски. 1972 г.
Швейк -  „Швейк през Втората световна война” от 
Бертолт Брехт. Постановка Лучиян Джуркеску. 1973 г.
Чико - „Кораб с розови платна” от Васил Априлов. 
Постановка Никола Петков. 1974 г.
Новоселцев -  „Служебен роман” от Рязанов и Брагински. 
Постановка Йосиф Венков. 1974 г.
Кшищоф Максимович - „Час пик” от Йежи Стефан 
Ставински. Постановка Николай Люцканов. 1975 г.
Чиновникът - „Сако от велур” от Станислав Стратиев. 
Постановка Младен Киселов 1976 г. Награда на САБ за 
сезон 1976/1977. I награда за актьорско майсторство на VI 
национален преглед на българската драма и театър
Филка - „Интервенция” от Лев Славин. Постановка 
Валентин Плучек. Режисьор Юлиан Козловски 1977 г.
Живота Цвийович - „Д-р” от Бранислав Нушич. 

Постановка Анастас Михайлов. 1978 г.
Разумен - „Рейс” от Станислав Стратиев. 
Постановка Младен Киселов. 1980 г.
Поп Стайко - „От много ум… Вражалец” 
от Ст. Л. Костов. Постановка Асен 
Шопов. 1980 г.

Г-н Люлин - „Госпожице, да му отпуснем края (Кабаре 
“Парнас”)” от Любомир Пеевски. Постановка Маргарита 
Младенова и Младен Киселов. 1981 г.
Професорът  - „Биволът” от Иван Радоев. Постановка 
Младен Киселов. 1982 г.
Йоната - „Кошници” от Йордан Радичков. Постановка 
Младен Киселов. 1982 г.
Алцест - „Мизантроп” от Молиер. Постановка Бранко 
Плеша 1983 г.
Ганьо Балкански - „Господин Балкански” от Георги 
Данаилов. Постановка Иван Добчев. 1985 г.
Максим Кузмич Варавин - „Дело” от А. В. Сухово-
Кобилин. Постановка Крикор Азарян. 1986 г.
Бай Ноно - „Одисей пътува за Итака” от Константин 
Илиев. Постановка Иван Добчев 1986 г. I награда за 
актьорско майсторство на VIII Национален преглед на 
българската драма и театър, районен етап София май 
1989 г.
Сватанак - „Балкански синдром” от Станислав 
Стратиев. Постановка Иван Добчев 1987 г.
Ноздрьов - „Мъртви души” 
от Николай Гогол. Постановка 
Здравко Митков. 1989 г.
Илия Чворович - „Балкански 
шпионин” от Душан 
Ковачевич. Постановка 
Николай Поляков 1990 г.
Сава коминочистачът - 
„Клаустрофобична комедия” 
от Душан Ковачевич. 
Постановка Борислав 
Чакринов 1991 г
Големанов - „Големанов” от 
Ст. Л. Костов. Постановка 
Борислав Чакринов. 1992 г.
Водещ и Кантонерът - „Пет 
бременни пиеси” от Дарио Фо 
и Франка Раме. Постановка 
Пламен Марков. 1993 г.
Четвърти старец - „От 
другата страна” от 
Станислав Стратиев. 
Постановка Пламен Марков 
1993 г.
Амеде Букчиниони - „Амеде” от Йожен Йонеско. 
Постановка Елена Цикова 1995 г.
Лило - „Зимните навици на зайците” от Станислав 
Стратиев. Постановка Пламен Марков 1996 г.
Ромул Август - „Ромул Велики” от Фридрих Дюренмат. 
Постановка Здравко Митков 1996 г.
Фесте - „Дванайста нощ” от Шекспир. Постановка 
Мариус Куркински 1997 г.
Пенсионираният дух - „Преди последния спектакъл” от 
Любомир Пеевски. Постановка Илия Добрев 1998 г.
Анто - „Вчерашни целувки” от Юрий Дачев. Постановка 
Бина Харалампиева. 2000 г.
Мила Родино - „45 години не стигат (Българската 
мечта)” от Иван Кулеков. Постановка Рашко Младенов. 
2002 г.
Кръстьо Чокоев (Сокол 1) - „Космонавти” от Илко 
Иларионов. Постановка Димитър Стоянов. 2005 г.
Реджиналд Паджет - „Квартет” от Роналд Харвуд. 
Постановка Десислава Боева 2006 г.

Георги Калоянчев постига пълноценната си реализация 
през 60-те години на XX век в работата си с режисьора 
Методи Андонов. Може да се каже, че Андонов го 
„извайва“, развивайки богатството на творческата му 
природа. Под това благотворно въздействие изкуството 
на Калоянчев формира уникално съчетание между 
клоунадата и психологическия театър. Клоунът се 
впуска в удоволствието на играта, в свободното поле на 
импровизацията и неусетно, или с рязък обрат, достига 
до трагичната гротеска. Същевременно, притежавайки 
таланта на  „органичен“ актьор, Калоянчев успява 
да постигне въздействащо драматично и трагично 
внушение, изграждайки психологически образ. В своите 
най-силни роли в „Смъртта на Тарлекин“ от Сухово-
Кобилин, 1965 г. и в „Ревизор“ от Гогол, 1966 г.  получава 
много високи оценки не само от българската театрална 
критика, но и при международните турнета на 
Сатиричния театър, особено в Белград и Москва, където 
е приет възторжено. 
“Ревизор” на М. Андонов пламна с истински пламък 
на комедията, сериозно проучена, богато и елегантно 
изпълнена. По-чист и по-богат театрален език човек 
почти не може да си представи.”1 
“Обликът и силата на представлението беше 
ненадминатата игра на Г. Калоянчев в ролята на 
Хлестаков. Той се движеше в този гоголевски вечен 
панаир на човешката трагикомедия. Неговото излизане 
на сцената с чаплиновска невинност, неговите движения 
и импровизации, винаги озарени от вътрешен огън, 
неговото мълчание, което говори – всичко това показва, 
че пред нас се намира една извънредно артистична 
индивидуалност.”2 
Като Тарелкин Калоянев е ярък, гротесков, със зловеща 
ирония провежда основния смислов план на спектакъла. 
Тук, и като Хлестаков, от него струи заразяваща 
енергия, особено динамичен е в „Ревизор“ – обаятелен, 
енгматичен, понесен от вихъра на обзелата го еуфория. 
Въображаемото вмъкване в „кожата“ на някой друг 
– на Ревизора, от когото всички се страхуват, когото 
ухажват и който контролира и манипулира живота им, 

1 М. Миркович. – в. “Политика експрес”, 8. II. 1967, Белград.
2 в. “Вечерни новости”, 7. II. 1967. Белград

постепенно става за него магическо превъплъщение – и 
тук режисьорът Методи Андонов въвежда актьора в 
зоната на абсурда, където той се оказва виртуозен. 
Калоянчев получава първа награда на Четвъртия 
национален преглед на българската драма и театър 
през 1969 г. за ролята на Телериг от „Старчето и 
стрелата“ от Никола Русев (отново постановка на 
М. Андонов). Това е един от най-сложно изградените 
от него театрални образи. На принципа на „театър в 
театъра“ Телериг се представя не със своето истинско 
лице, а разиграва признаците на една синилна старост, 
за да заблуди враговете си и да разплете мрежата на 
предателския заговор. Сред  рецензиите за спектакъла, 
които прочетох, най-пълна представа създава написаното 
от Васил Стефанов: „… прегърбен, със ситна и малко 
смешна старческа походка, с изкривена настрани глава, 
с резки, пъргави движения, Калоянчев представлява 
фигура, в която може да се открие всичко друго, освен 
величие и царственост. Този смешен старец, този сякаш 
вдетинен от възрастта си цар като последен шегаджия 

се киска от задоволство, че 
е изиграл противниците си, 
като ги е оставил да стрелят 
по едно чучело, което той 
без стеснение е сложил да 
го замества на трона. Той 
често се смее и смехът му е 
по-скоро хихикане. Но един 
по-изострен слух ще различи 
невесели нотки в този смях. В 
него няма някакво глуповато 
самодоволство, както може 
да се стори в първия миг... 
Наглед Телериг е плячка, 
която враговете му ей сега 
ще стрият в ръцете си. 
Фактически обаче той е, който 
си играе с тях. (...) Неговият 
жив, остър, изпитателен поглед 
умело прониква в чуждите 
мисли, без да издава своите. 

Неговата мисъл тегли невидимо конците на събитията.”3 
През 60-те години Калоянчев постига голяма 
популярност с ролята на Големанов в едноименната 
пиеса на Ст. Л. Костов, постановка на Нейчо Попов 
(1966 г.), спектакъл с много дълъг сценичен живот, 
игран над 400 пъти. Впечатляващо е превъплъщението 
му в различните варианти на енигматичната фигура на 
Чиновника, което граничи със сюрреалистичното – в 
„Сако от велур“ от Станислав Стратиев, постановка 
на Младен Киселов, 1976 г. По-късно, в „Зимните навици 
на зайците“, постановка на Пламен Марков, през 1996 
г. Калоянчев изиграва централната роля в още една 
пиеса на Станислав Стратиев, която е изградена 
предимно върху монологичния изказ и концентрация 
върху психологическото развитие, върху вътрешните 
движения.  
Бай Ганьо в „Господин Балкански“ от Георги Данаилов, 
постановка на Иван Добчев през 1985 г. можем да 
видим като продължение на образа на Големанов, и в 
двата персонажа е потърсено народопсихологическото 
портретиране, но при Бай Ганьо е заострено 
сатиричното внушение. В ролята на Бай Ноно (Първа 
награда за актьорско майсторство на VIII национален 
преглед на българската драма и театър)  в „Одисей 
пътува за Итака“ от Константин Илиев, постановка 
на Иван Добчев, 1989 г., Калоянчев изгражда силно 
въздействащ трагичен образ, който по автентичността 
на преживяването напомня присъствието му в киното, 
най-вече на Следователя от „Вълчицата“ на режисьора 
Рангел Вълчанов. 
Връщам се към най-силното впечатление, което е 
оставило у мен изкуството на Георги Калоянчев. 
Спомням си, че когато излезеше на сцената, той се 
преобразяваше – по това веднага разпознаваш големия 
актьор – независимо дали е на репетиция, дори най-
„черна“ репетиция, на която останалите предпочитат 
да маркират, или на представление, той играе с цялата 
си енергия, концентрация и въображение и приковава 
вниманието ти, пренася усещането си, че е обсебен от 
магията на театъра.

АННА ТОПАЛДЖКОВА

3 Васил Стефанов. Георги Калоянчев – Телериг. – сп. Театър, 
кн. 7, 1969, с. 8.

Георги Калоянчев - незабравимият

Рубриката се поддържа с финансовата 
подкрепа на Национален фонд “Култура”

Сила Силич Копилов - „Смъртта на Тарелкин” от А. В. Сухово-
Кобилин. Постановка Методи Андонов. 1965

 Големанов - „Големанов” от 
Ст. Л. Костов. Постановка 
Нейчо Попов. 1966 

Ганьо Балкански - „Господин 
Балкански” от Георги 
Данаилов. Постановка 
Иван Добчев. 1985
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Надредност и трансмодалност: 
учение за трансподобието

Литературен вестник 9-15.01.2013

Миглена Николчина

Този текст е опит да събера разпръснатите си 
размишления върху модусите на опериране на 
българското теоретично мислене. Първите два термина 
препращат към Никола Георгиев и Радосвет Коларов. 
Третият термин очевидно не препраща към нищо и е 
включен поради непреодолимата тяга, която думата - 
доколкото това е вече дума – „трансподобие” упражнява 
върху мене. Тази тяга несъмнено се дължи до голяма 
степен на това, че е сънувана дума и следователно 
кондензация и изместване на тайни послания. Тъй като 
съм записала съня, мога дори да го датирам - 17.06.2010. В 
този сън трябваше да разкопая бащиното си завещание 
- при все че баща ми и в съня ми, и в действителност 
бе все още жив тогава, - което се оказа бледорозов 
полупрозрачен камък с поставена в него бележка, която 
видях, повдигайки камъка срещу светлината. След като 
счупих кристала, за да извадя бележката, оказа се, че там 
пише „ТРАНСПОДОБИЕ”. „Аха - казах си аз в съня си, 
- учение за трансподобието.”

Трансподобието ме озадачи и очарова и още през 
следващите дни обсъдих тази кентаврическа дума с 
колеги от Катедрата по теория на литературата, 
чудейки се заедно с тях какво би се получило от 
обръщането й в изцяло българска или изцяло латинска, 
или може би старогръцка форма. Едно е сигурно - тъй 
като сънят е от 2010 година, а книгата на Радосвет 
Коларов „Повторение и сътворение”, където фигурира 
„теоретическото отклонение” за трансмодалната идея, 
излезе през 2009 (пък и аз я познавах отпреди това), 
трансподобието не можеше да няма връзка с онова 
преселение или метемпсихоза на идеи, чиято прекъсната, 
белязана от амнезия, периодически отпиваща от водите 
на Лета траектория е описана там. 

Защо този камък обаче, тази полупрозрачна, меко 
сияйна опаковка? В записа на съня си съм го определила 
като алабастър или гипсов кристал. Алабастърът би 
ме отвел към едно пътуване до Египет и по силата на 
хилядолетни асоциации към темата за метемпсихозата, 
гипсът - към единственото му находище в България 
в с. Кошава, Видинско, откъдето баща ми по всяка 
вероятност във връзка с откриването на тази мина 
през 1965 година беше донесъл подобен камък - т.е. 
отвъд психоаналитичните клишета кристалният гипс 
води към пряко заявената тема за приемствеността и 
наследяването. Една от разновидностите на кристалния 
гипс обаче се оказа селенитът, иначе казано, лунен камък. 
Според комерсиализираните New Age спецификации 
наред с многото си други мистични и здравословни 
свойства селенитът е камък на „духовната яснота” и 
„трансформацията”, който дава достъп до знанието 
за минали и бъдещи животи и чиито репрезентации са 
пясъчният часовник и знакът за безкрайност. Излиза, че 
завещанието, до което се бях добрала, е трансформация, 
в чиято сърцевина се е загнездило трансподобието като 
метемпсихоза на трансмодалната идея, надмогнала 
амнезията в надредността на една кристална яснота.

Това методологически крайно съмнително прекосяване 
на съня, смъртта, подземните залежи и уловените 
като насекомо в кехлибар писмовни послания още в 
опита ми да го превърна в тема за литературоведско 
обсъждане, та макар и извън официалното време на един 
катедрен съвет, беше вече придобило за мене смисъл 
на конфронтация с действителната или имагинерна 
невъзможност да се създаде научна школа в областта 
на хуманитарните и социални науки у нас, включително 
в най-ярко физиономичната област на българското 
литературознание. Тази невъзможност, дължаща се 
както на забраната върху подобни кристализации по 
време на ancienne régime, така и на по-фини локални 
проблеми на генеалогиите на авторитета, застигна 
с днешна дата идеята, че школата е вече отживяла 
форма в случването на съвременното научно мислене. Би 
могло да се каже и така: приемайки тази невъзможност 
– ерудитски изчерпателно и логически безупречно 
аргументирана от Никола Георгиев – за съвременно и 
дори може би за перманентно състояние на нещата, ние 
все пак живеем нечовешката чистота на теоретически 
постулати, чиито недотам чисти практически реалности 
продължават да не са точно такива. Това живеене не само 
се разминава с прагматичните наличности някъде другаде, 
но и пренебрегва формите на собствената си внедреност в 
„диалогови полета”, които (тук цитирам Деян Деянов) са 
условието за възможност за научното мислене въобще.

Ще използвам като отправна точка изключително удачното 
предложение, направено от Цвета Хубенова, конференция, 
посветена на творчеството на „структуралистите” 

Мирослав Янакиев, Никола Георгиев и Радосвет 
Коларов, да бъде наречена „Невидимата школа”. Това 
название съзнателно или не препраща към един свой 
метафоричен антипод, „невидимия салон”, конципиран 
от Цветан Стоянов, самият той принадлежащ 
към антиподна спрямо  „структуралистите” 
невидима школа от 1960-те години. Ако в невидимия 
салон Стоянов гласно и негласно вижда симбиозата 
между идеологическата догма и доксата, между 
цензурата и конформността, ако тази невидимост 
е същевременно невидимата вездесъщост на 
репресията, невидимите школи в онази епоха 
изработват, преднамерено или не, споделена 
теоретична платформа, личностен диалог и обща 
сфера на влияние в утопичния хоризонт на една 
невидима и все пак функционираща критическа 
публичност. 

При това те заемат теоретична позиция, 
която би могла да бъде описана като вертикален 
катастрофизъм. Както отбелязва в края на 
1990-те Боян Манчев, невъзможността по 
време на комунизма за българските мислители 
да участват в „хоризонталните” международни 
дебати търси разрешение в опита да се заеме 
метапозиция и да се интегрира вертикално 
сумата на цялата теоретична мисъл въобще. Тази 
вертикална интеграция има и допълнителния и 
твърде съществен смисъл да бъде политическото 
опако на монодийното официално говорене, като 
противопоставя своята всестранна начетеност 
и вкус към прецизен аналитизъм на едрото 
идеологическо клише. Така тя е плод на двойна 

периферийност - спрямо международните дебати и 
спрямо черната дупка на идеологическия център - а 
периферията, да напомним, е според Лотман мястото 
на усилен семиотичен динамизъм и на неуморен диалог, 
на напрежение, което се стреми да поражда нови езици и 
метаезици, на универсализъм, продуциран от размяната 
на местата между център и периферия. 

Като следствие българската теория се характеризира 
от нещо, което би могло да се нарече „сводовост” - 
където свод, отвъд архитектурния си смисъл на купол, 
който по-скоро затваря и притиска, трябва да се разбира 
като небесен свод, но и като библиотечен каталог на 
каталозите, своден каталог. Теорията е свод на битието, 
бихме могли да кажем на това място. Сводовостта е 
библиотекарската небесна твърд в качеството й на 
хетерогенно съчленяване на автори, школи, дисциплини и 
широк обхват от науки, което съчленяване отива далече 
отвъд идеята за интердисциплинарност и чийто чезнещ 
в мараня кръгозор би могъл да бъде обхванат само от 
едрите утопии за тоталност на знанието и езиците. Най-
сетне сводовостта има и този друг „своднически” смисъл 
на сгледа между различни дискурси: на хитрите стратегии 
по събиране на легитимни или недотам легитимни 
теоретически партньори. От тази гледна точка нейният 
гений е гений на посредничеството, нещо очевидно в случая 
с Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, които започват 
научната си биография във Франция като проводници на 
руските формалисти (Тодоров) и на Бахтин (Кръстева).

Във всеки случай не е учудващо, че от такъв един 
„литературоведски Олимп” Никола Георгиев със 
задоволство обглежда „честите и много резки промени 
в литературоведските идеи и концепции, сформирането 

и разпадането на не една школа” (ЛВ, бр. 
40, 05.12.2007) през втората половина на 
ХХ век. Невъзможността да се създаде 
школа у нас се оказва - отвъд историческите 
и геополитическите обстоятелства 
- резултат от един по-широк (или 
широкоъгълен, както казва Боян Манчев), 
многoфасетъчен поглед, който е възможен 
само от тази олимпийска позиция, определена 
от Никола Георгиев като надредност. 
Иначе казано, школа няма, защото школа 
няма, светът най-после ни застигна в това. 
Надредността позволява да се извади наяве 
претенцията, преструвката или чисто и 
просто слепотата на школата. И все пак.

Въпросът, към който клоня от самото 
начало, очевидно е: Не е ли надредността, 
този етос на невъзможността на школата, 
все пак отличителната черта именно на 
една школа, на едно отличително справяне 
с апокалиптичното стълпотворение 
на езиците? За да бъде така, не би било 
достатъчно просто добавяне на редове, 
лавинообразно струпване. По-скоро бихме 

си представили момент на саможертва или самозабрава 
на надредността, нейно гмуркане или потапяне, при 
което тя да загуби съзнание за своите процедури и да 
се превърне в метемпсихично, отпило от водите на 
Лета преселение. Трансмодалност: у Радосвет Коларов 
трансмодалната идея е идея, която преминава от един 
дискурс в друг, от една дисциплина в друга, от една епоха 
в друга и при тези преходи се сдобива с аури, които я 
правят неузнаваема, разделят превъплъщенията й до 
степен те да се отричат едно друго или, което още 
по-често се случва, да престават да се познават едно 
друго. Самото припознаване отвъд аурите на тази 
единосъщост, което Радосвет Коларов така или иначе 
се наема да прави, е на свой ред… надреден начин да се 
разкрие динамиката, процесуалността, метаморфозата, 
сингуларните точки на инфлексия и усукване, в чиято 
кристална обвивка се настанява трансподобието, това 
мнимо подобие, при което аурата се запазва, разпръсква, 
умножава, наслагва, усилва, но ядрото тихомълком е 
подложено на подмени и трансформации. 

В резюме, тази квазипсихоаналитична топология ни 
позволява раблезианската всеядност или както я 
нарекох, сводовост на българското литературоведско 
и въобще теоретично мислене да бъде описана през 
надредността като нейна етика, трансмодалността 
като нейно несъзнавано и трансподобието като 
мембраната между двете, която улавя 
трансформацията едновременно като обект 
и като ефект на изследването и която, най-
вече, създава елементарните условия за обмен 
(диалог и превод) при подобни свръхизискващи 
обстоятелства.

Конференцията Изплъзващият се предмет 

на литературознанието. Невидимата школа: 

Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет 

Коларов се проведе на 28, 29, 30 ноември 2012 

г. в СУ. Организатори са направлението по 

Теория на литературата към Института 

за литература при БАН; катедра Теория 

и история на литературата в СУ „Св. 

Климент Охридски” и Културният 

център на СУ „Св. Климент Охридски“. В 

настоящия брой публикуваме докладите на 

част от участниците в техните съкратени 

варианти, пълните версии очаквайте в 

сборника от конференцията.

С Л С
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Боян Манчев

Моята начална хипотеза, която е също така и крайна 
хипотеза, е следната: в дълбочината на проекта на 
„Повторение и сътворение” на Радосвет Коларов можем 
да открием едно завръщане към романтическия жест, 
към теорията на немските романтици (повторение, 
може би не съзнателно и целенасочено търсено, но 
безспорно мотивирано от структурно-типологически 
нагласи, от родства по избор). 
В този кратък текст, с който искам да приветствам 
наново мисълта на Радосвет Коларов, ще се съсредоточа 
върху едно ключово според мен и моите колеги 
„метаепистемологическо” понятие, понятие донякъде 
трудно и енигматично: понятието за трансмодална идея. 
Ще приведа една от неговите най-синтетични дефиниции 
в книгата, тази от заключителното резюме на английски 
език, където Коларов пише следното: „The separate chapter 
“The transmodal idea” introduces the concept of “transmodal 
idea” which signifies a migrating idea crossing the border of 
various sciences as a common impulse, a conceptual nucleus. 
(...) Two such ideas are discussed – that concerning the 
multiple potentiality (the coexisting virtual variants of the 
idea) and the idea of conceptual blending when in the blended 
mental space between two ideas there emerges a fresh structure 
of meaning.”
В заключението на „теоретическото отклонение” 
„Трансмодалната идея” Коларов заявява не по-малко 
категорично: „Опитах се да представя две идеи – идеята 
за множеството на потенциалните съприсъствия 
и идеята за трансгресията като участващи в 
различни научни теории. Абстрахирането на такива 
трансмодални идеи има смисъл за обосноваването на едно 
метаепистемологическо равнище в човешкото мислене, 
за което към сегашния може да имаме само смътна 
представа”1.

Преди обаче да поставим въпроса относно сложната 
категория трансмодалност, е редно да се запитаме 
за присъствието на една донякъде изненадваща и 
обременена с хилядолетна традиция категория, а именно 
категорията идея. Какво означава категорията идея 
тук? На първо място, интересно би било да обсъдим 
избора между две категории, понятие и идея. Защо 
категорията идея е предпочетена пред понятие? Дали 
става дума за завръщане към една, най-общо казано, 
платоническа традиция? Изборът на категорията 
идея, дискредитирана поради неизбежните си 
„идеалистическо”-платонически импликации, е безспорно 
смел. Действително двете категории, понятие и идея, 
се явяват понякога в книгата като квазисиноними, но 
безспорно тенденцията е именно категорията идея да 
заеме централно място. Така терминът „идея” започва 
да функционира като нещо повече от наименование на 
епистемологичен поврат – нова „изследователска” идея 
(подобно първо, епистемологическо значение е безспорно 
у Коларов); но тя е и обективна изследователска 
категория, идея, подложена на изследване. 

Ще започна с едно връщане към философията на Имануел 
Кант, което, вярвам, би ни помогнало да разберем много 
по-добре залога на (опосредстваното) отношение между 
тезите на Радосвет Коларов и радикалните идеи на 
авторите от кръга от Йена. Интересува ме понятието 
за естетическа идея, ключово за разбирането на залога 
на обсъжданото тук. У Кант естетическата идея е 
определена като „онази представа на способността за 
въображение, която дава повод да се мисли много, но без 
някаква определена мисъл, т.е. понятие, да може да й 
бъде адекватна”. Следователно „тя е противоложното 
(Pendant) на една идея на разума, която, обратното, 
е понятие, на което никакъв наглед (представа на 
способността за въображение) не може да бъде 
адекватен”2. Така естетическите идеи се явяват като 
посредник между идеите на разума и сетивния опит 
или въображението. През призмата на ключовото 
спекулативно понятие за Darstellung, и същевременно 
през старата опозиция между поезия и проза, Новалис 
имплицитно подлага на критика Кантовата идея. В един 
от непубликуваните си фрагменти той противопоставя 
романа на поезията като миметичен или дори мимичен 

1 Радосвет Коларов, „Повторение и сътворение: поетика на 
автотекстуалността”, изд. „Просвета”, София, 2009, с. 350-
351; 227.
2 Имануел Кант, „Критика на способността за съждение”, прев. 
Цеко Торбов, изд. на БАН, София, 1980, § 49, с. 205-206.

(„романът е мим”), представящ тип (в това отношение 
той е по-близо до Хьолдерлин, разглеждащ лириката 
като модерния род пар екселанс, отколкото до Фридрих 
Шлегел, който запазва това място именно за романа): 
„Романът се занимава с живота; той представя (ре-
презентира) живота. В сравнение с поезията той не е 
повече от мим. Романът (...) е илюстративният израз 
на една идея, сетивното й осъществяване. Но идеята 
не се оставя да бъде включена или затворена в едно 
предложение, в една фраза. Идеята е безкрайна серия 
от предложения: тя е ирационална, неформулируема, 
несъизмерима величина” (вж. „Фрагменти, подготвени 
за нови сборници”, 1983). Виждаме, че старата опозиция 
между поезия и проза тук придобива спекулативно 
измерение. Романистът се явява у Новалис като 
автентичен кантианец: романът, в качеството си 
на „илюстративен израз на една идея, сетивното й 
осъществяване” съвършено отговаря на това, което 
самият Кант определя като Darstellung: в първото 
въведние на „Критика на способността за съждение” той 
употребява глагола darstellen, за да опише „ефективното 
осъществяване на понятието”. 
И така, ако „кантианският” по своята природа 
роман в цитирания фрагмент на Новалис не е нищо 
повече от „мим”, то поезията е романтичският 
жанр par excellence и следовтално тя се явява, може 
би в несъзнателно миметично съперничество с Кант, 
като самият жанр на спекулативното. Можем да 
предположим, по силата на негативното заключение, 
че поезията е именно жанрът на идеята, на Идеята 
като «безкрайна серия от предложения» и несъизмерима 
величина. Тази спекулативна операция, разбира се, е 
свързана с радикално новия статут на категорията 
идея в романтическата философия. Ще се огранича само 
с Фрагмент 121 на Фридрих Шлегел, обявяващ: „Идеята 
е понятие, завършено до ирония, абсолютен синтез на 
абсолютни антитези, непрекъсната и самопораждаща 
се обмяна”. В лоното на тази идеализираща традиция 
Новалис е този, който „инжектира” най-радикално 
принципа на множественото в Идеята; потенцията на 
идеята е ефект, на първо място, на множествения й 
характер, на хетерогенността й: „Колкото повече мисли, 
светове и разнородни състояния се пресичат в една идея, 
толкова тя е по-гениална, индивидуална и привличаща” 
(Новалис, „Поетика”, 1315). (В това отношение можем 
да предположим и наследството на Кантовия анализ на 
възвишеното – афектът на възвишеното, респективвно 
негативното удоволствие, породено от него, са толкова 
по-мощни, колкото по-несъвместими са включените в 
него противоречащи си, полемични елементи.)
Ставането-идея на романтическа идея е множествено 
ставане. 
Вече не е възможно естетическата идея да бъде 

3 В работата си с непубликуваните фрагменти на Новалис 
ползвам различни източници, измежду които безспорно най-
представителен е т.нар. Historische-Kritische Ausgabe: Novalis, 
Schriften, под ред. на Paul Kluckhohn и Richard Samuel, Stuttgart: 
Kohlhammer Verlag, т. II (1960) и III (3 изд. 1983). 

отделяна от идеята на разума и следователно вече не е 
възможно Darstellung, представянето, да беде определяно 
като представяне на идея на разума от естетическа 
идея: това Кантово разграничение очевидно трябва 
да бъде преодоляно. Ироничната романтическа идея 
детерминира и радикално новия тип на Darstellung: 
представянето на идеята отсега нататък ще се явява 
като ставане на идеята – множествено ставане на 
идеята, което е собственото й ставане, ексцедирайки 
по този начин аналогическата парадигма на Кантовата 
Darstellung. Така в крайна сметка поезията неизбежно ще 
се яви у романтиците като органон на Идеята. 

Нужно ли е да повторя формулировката на Новалис? 
Идеята за множествено ставане безспорно може да бъде 
съотнесена с идеята за множествена потенциалност у 
Коларов. Тази структурна аналогия би ни позволила да 
формулираме експлицитно две имплицитно заложени 
тези: 

1) Потенциалното е множествено; 

2) Потенциалното е ставащо; ставането на 
потенциалното се нарича сътворяване. 
Сътвореното ново не е срез, а ставане, осъществяващо 
се чрез хетерогенезиса, при който инвариантът се 
оказва инвариант на динамиката на модализацията4. 
Така модализиращото повторение се оказва необходим 
момент на ставането на творбата: то е нейна 
иманентна динамика, различна от процесуалността на 
„творческия процес” (линия, която се опитах да защитя 
в изследването си върху „Наративната система в 
романите на Достоевски”)5.

В изследването на Радосвет Коларов става дума за 
повторително, но и претворяващо, трансформативно 
завръщане към категорията потенциалност –отправяща 
към аристотелианската традиция и заемала ключово 
място не само в генеративната лингвистика на 
Чомски, но преди него и в най-мощната неструктурална 
лингвистична теория на XX век, тази на Гюстав Гийом, 
вписваща се в спинозистко-бергсонианската традиция 
и силно повлияла на цитирания от Коларов Жил Дельоз 
– традиция, която също така ми е особено близка. 
Според Гийом, преди да бъде система от различия, езикът 
представлява перманентен процес на актуализация. В 
развиващата Гийом лингвистична теория на Красимир 
Манчев понятието „трансмодалност” обозначава 
перцептивните и интелективните понятия, близки на 
модалните идеи/понятия като изразяващи отношение 
към факта; развивайки въпросната лингвистична теза в 
наратологическа перспектива, преди петнайсет години 
въведох понятието „трансмодален преход”, обозначаващо 
именно осъществения в повествователната фикция 
преход между противоположни перцептивно-
интелективни композиции. (Анализите на „Едип цар”, 
„Идиот” и „История на окото” се оказаха особено 
плодотворни в това отношение.) От тази гледна точка 
трансмодалността би могла да бъде схваната като 
понятие, което работи и по вертикална ос – понятие 
от генеративен порядък, но не в смисъла на Чомски. 
Тя би означавала не само процесите на семантична 
„трансгресия” в метаепистемологическия порядък, 
въведен в изследването на Коларов, а и генеративната 
трансформация на семантичната потенция. 

4 Тук може да се постави въпросът за това как тезата на 
Коларов върху множествената потенциалност във връзката 
й с инварианта се отнася към едно от ключовите понятия 
на структурната семантика на Гремас, а именно понятието 
за изотопия, което сякаш имплицитно се опитва да разреши 
проблема със семантичната динамика на (повествователната) 
структура, която винаги е множествена. На друго място 
се бях опитал да разкрия хегелианската матрица на модела 
на Гремас, но безспорно на основата на посредничеството 
на романтическо влияние и върху Хегел, и върху Якобсон 
би могло да се говори за обща концептуална матрица на 
мислене на „вариативния потенциал”, вписан в инварианта 
като негова структурна динамика. Коларов новаторски се 
опитва да свърже тази линия с нови когнитивни проучвания, 
отвъд антропологическите моделизации на „високия” 
структурализъм.
5 Тези две (хипо)тези са свързани с поставените въпроси, 
респективно прочити на двама от колегите, с които 
започнахме обсъждането на „Повторение и сътворение” – Дарин 
Тенев и Еньо Стоянов. На първата сбирка на СЛС Дарин Тенев 
постави въпрос върху инварианта и неговото отношение 
към множествеността, а Еньо Стоянов настояваше върху 
процесуалния характер на новото.

Мислещата литература
Трансмодална идея, потенциалност и сътворяване

на стр. 15
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Галина Георгиева

В текста Паметта срещу машините от книгата 
си Повторение и сътворение: поетика на 
автотекстуалността Радосвет Коларов категорично 
се противопоставя на една тенденция в хуманитарната 
мисъл от втората половина на 20. в. на успоредено 
говорене за машината и творчеството, тенденция на 
съпоставяне на процеса на производство с художествения 
акт. „Интересът ми е насочен към постмодерните 
употреби на машината и по-конкретно представата за 
създаването и възприемането на литературния текст 
като за машинно производство” (Коларов 2009: 164). 
Критиките на литературоведа както към буквалните 
опити за изместване на творчеството от механичното 
устройство (в лицето на Калвино и Силие), така и към 
метафоричните, според Коларов, употреби на фигурата 
на машината (в лицето на Дельоз и Гатари) са от 
позицията на субекта и присъщата му мнемоническа 
способност, неговата памет в собствено когнитивен 
план. Наличните днес множество компютърно генерирани 
програми за писане на поезия и художествена проза, за 
театрална и филмова драматургия, така популярни в 
дисциплините по творческо и сценарийно писане в САЩ, 
дигиталните програми, при които случайни словесни 
комбинации звучат като метафори, които и Коларов 
споменава, като че ли потвърждават възможността за 
„безсубектното смесване на кодове и мозаична игра на 
цитати”, възможността за машинна програмираност 
на художествения акт и дори възможността за 
стимулиране на реторическата функция на езика (при 
всевъзможните механични комбинации на собствено 
езика като материал, при все отсъствието на 
референциалност, смислови значения и контекст на тази 
„чиста” реторичност). Това, което занимава Коларов 
обаче е възможността за трансформация на човешки и 
социален опит, възможността за активиране на културни 
пластове, конвенции и кодове, при която трансформация 
„протича превръщането на старото в ново” (Коларов). 
В този процес, определящ самия акт на творчеството, 
ключово е мястото на паметта, с характерната й 
гъвкавост, избирателност, авторефлексивност и 
потенциалност. Потенциалност, „актуализирана при 
поискване” (Уолтър Кинч), която в крайна сметка 
трансформира тъкмо определени културни, текстови 
и социални пластове, маркирани от съзнателната 
или не, авторефлексивност на субекта (докато други 
пластове държи в резерв). „Човешката памет освен 
това се разграничава от електронната по своята 
структурна нефиксираност, потенциалност” (Коларов 
2009: 171). Тази потенциалност, трансформативност, 
интерпретативност на запаметеното – което никога не 
е просто фиксация на материала/обекта, нито пък знание 
за него или реторически ефект от възможни комбинации 
– съпоставя, снажда, монтира, дадени текстови пасажи, 
оголвайки собствено креативния процес. „Насрещното 
движение на текстовете един към друг е мнемонически 
акт, то е припомняне – възстановяване на паметови 
следи. Агент на интертекстуалните сцепления е 
паметта” (Коларов 2009: 169). За литературоведа, 
в унисон с френския философ Бергсон, „паметта е 
нестихващ акт на интерпретация. Тя непрекъснато 
се отмества от простата фиксация, копираното 
възпроизвеждане на отминало събитие или текст. 
„Може да кажем, че разстоянията между текстовете са 
мнемонични позиции, в които протича превръщането на 
старото в ново” (Коларов: 2009: 172).

Тук ще направя една привидно широка крачка, като 
опитам да съпоставя интертекстуалността в 
литературата с монтажа в киното. Тези наглед 
несъотносими практики могат да намерят своето 
формално подобие в принципа на съединяване на отделни 
стари парчета в нова смислова цялост, парчета, в чието 
движение едно към друго се съдържа памет; чието 
движение е „възстановяване на паметови следи”. Разбира 
се, сцеплението при монтажа възстановява ракурси 
към обекта, които човешката памет съхранява като 
множество от потенциалности, активирани тъкмо 
„при поискване”. Знанието за всички възможни ракурси 
към снимания обект, за неговите няколко плана на 
изображение – общ, среден, близък и пр., за контекста на 
този обект и за неговите части (детайли) – ръка, очи, 
уста или каквото и да е, е налично у зрителя, доколкото 
даденият обект е виждан в неговия извънфилмов 
живот, в пребиваването му в реалния, така да се 
каже, свят. Извикването на определен ракурс и план 
към него, сцеплението с точно определен друг ракурс 
и план чрез монтажната техника, чрез физическото 
срязване на точно определено квадратче и сцеплението 
му с друго квадратче – при което тоталността на 
обекта се нарушава за сметка на определена негова 
позиция, страна или част – активира взаимодействие. 
Това взаимодействие, което, освен че имитира 
действието на човешката памет с нейната гъвкавост, 
избирателност и частичност, всъщност обработва 
опита тъкмо през елипсите, през отрязаното, през 
разстоянията между пасажите (в които разстояния се 
извършва мнемоничният акт). Налице са процеси като 

интерпретация, подбор и трансформация. При 
това тази частичност ни е представена чрез две 
апаратури – веднъж чрез камерата, която „не 
е пригодена да вземе под внимание” (Бенямин) 
тоталността на обекта и непрекъснато (чрез 
действията на оператора) сменя позицията 
си спрямо него и втори път чрез монтажната 
техника, чрез композирането (действието на 
монтажиста) на поредицата от заети позиции 
спрямо обекта. Привличайки тук разсъжденията на 
Бенямин по повод ролята на „апаратурата”, както 
я нарича, в представянето на киноактьора пред 
зрителя, можем да кажем, че „той [монтираният 
филм] обхваща известен брой моменти на 
движение, които трябва да бъдат разпознати от 
камерата като такава” (Бенямин 2000: 141). В 
светлината на монтажната операция даденият 
предмет, конкретният материал изникват в нова 
светлина – те се трансформират, като в избора 
и сцеплението на познатото се появява новата 
оптика спрямо материала. Така апаратурата 
не е просто патерица на паметта, протеза 
на способността за запаметяване на „това, 
което е било” (по Барт), а тъкмо поради своето 
несъвършенство, поради непригодността да вземе 
под внимание тоталността на обекта работи 
фрагментарно, гъвкаво и пластично, но като 
разчита на едно вече налично знание у зрителя, 
привидно тотално знание за този обект в неговото 
пребиваване в триизмерния свят. Изборът на 
монтажиста интерпретира визуалните късове 
реалност, като ги сглобява в нов контекст, при 
който протича специфична трансформация на 
житейския и социален опит на зрителя тъкмо чрез 
поставянето на този опит в нов контекст. 
Тук привличам на помощ работата на руския 
авангарден кинематографист Дзига Вертов 
по филма му „Човекът с кинокамерата” (1929) и 
концепцията му за „живота „внезапно” (жизнь 
„вразплох”). Зад тази концепция стоят поведението на 
гъвкавата, незнаеща никакви прегради камера и не по-
малко пластичния монтаж: „В бъркотията на живота 
решително влизат: 1) киноокото, оспорващо зрителната 
представа за света, формирана от човешкото око 
и предлагащо свое „виждам” и 2) монтажистът, 
организиращ за първи път видените минути на 
животостроенето” (Вертов 1923: 144). Камерата 
на Вертов влиза в родилния дом, фризьорския салон, 
полицейския участък, шивашкия цех, дори в монтажната 
стаичка, застава по средата на кръстовището, на 
трибуната на стадиона, а след това монтажът 
изработва неочаквани, „свежи” връзки между тях, с 
които всички елементи на живота в града изглеждат 
„поновому”, „като за първи път” видени. Така дългото 
и тясно парче плат изпод ръцете на шивачката се 
съпоставя с кинолентата в ръцете на монтажистката, 
а процесът на шиене с процеса на монтиране; наредените 
в хоризонтална редица бебета са съположени с 
хоризонтално подредените прозорци на сградите, а 
после и с празните пейки край морето – уподобени по 
своята хоризонтална подредба. Всъщност често тъкмо 
геометричните пропорции (формалните белези на 
вещи и процеси) са в основата на съпоставката (както 
синхронна, така и контрапунктна) и отношенията, 
изявени чрез монтажа (без тази геометрия да изчерпва 
или смислово побира всички аспекти на съпоставките 
и отношенията). Динамиката на геометричните 
отношения е това, което извиква монтажа, среза, 
точката на пресичане. Монтажът се появява там, 
където дадена права се прекъсва, за да се срещне, 
кръстоса, противопостави или просто подмени с друга 
права, напълно различна, а понякога и с крива (като тъкмо 
в точките на взаимодействие всяка една ще привнесе 
при себе си някои от характеристиките на другата). 
Това прекъсване, маркиращо разстоянието на правата 
(множеството от съставящите я точки), което 
Вертов мисли като интервал, конституира принципа 
на монтажа, обуславя необходимостта му. Тези точки 
на прекъсване, които са и точки на динамичен обмен, 
интервалите между вещи, движения и материя, са това, 
което прави видими „наново” самите вещи, движения 
и материя при това винаги допълнително натоварени с 
нови свойства и вплетени в нова организация. 

Нещо повече, машината, камерата може да допълни 
жизнения, видим опит, като отведе зрителя до места, в 
които той преди това не е бил, като му засвидетелства 
пространства, които чрез своята човешка ограниченост 
той не познава. Налично е знание, опит, памет, които 
само кинокамерата може да потвърди. Когато след 
прожекциите на „Човекът с кинокамера” Вертов 
коментира нападките срещу филма, споменава, че някои 
от тях се свеждат до това, че филмът му показва „не 
„живота какъвто е”, а живот, какъвто те [зрителите] 
не са виждали”. Тук в съзнанието веднага изниква сцената 
с влака в началото на лентата, в която виждаме кадър, 
заснел преминаването на влака отдолу, а после виждаме 
как операторът спокойно изважда заровената в земята 
камера. „Това е сложен експеримент, който <…> рязко 

противопоставя „живота какъвто е“ от гледна точка на 
въоръженото с кинокамера око („киноокото“) на „живота 
какъвто е“ от гледна точка на несъвършеното човешко 
око (Вертов 1966: 109). 

Тук ще спра, без да съм изчерпала въпроса, и ще отворя 
казаното в перспективата на разбирането на Виктор 
Шкловски за „остранението”. В основата на това 
понятие е наличието на „затруднена форма”, която, 
стимулирайки „продължителността на възприятието”, 
„създава усещане за вещта като представа” (на руски 
„видение” – „представа”, но и „виждане”), прави я наново 
видима, като я изважда от лекотата на механичното 
й, а с това и неосезателно „разпознаване”. „Нещата, 
възприемани няколко пъти, започват да се възприемат 
чрез разпознаване: вещта е пред нас, ние знаем за това, но 
не я виждаме” (Шкловски 1996: 19). Виждането на нещата 
е обусловено от въвличането им в нов ред от отношения, 
от промяна на обичайната ситуация, в която сме 
свикнали да ги виждаме, от наличие на напрежение 
между тях, породено от поява на нещо непредвидено. 
Самото изкуство привнася остранностяване спрямо 
ежедневното социално поле и освобождава, през ефекта 
на остранностяването, човека от собствените му 
механично повтарящи се рутинни действия. Ако 
вещта мине край нас незабелязано, то употребата 
й се превръща във формула, ако „алгебризацията” 
на живота изсуши усещането за живот, „то този 
живот като че ли не е съществувал” (по Шкловски). 
Творческият процес, интерпретативната работа на 
паметта, трансформацията в елипсите на мнемоничния 
акт и активирането „при поискване” на застинали 
в потенциалност знание, образи, ракурси в идеалния 
случай е работа с опита през похвата на остранението. 
Осмисляйки кинематографичната си практика, Вертов 
отбелязва: „Моят път е насочен към създаването 
на свежо възприятие на света. Ето аз разшифровам 
поновому неизвестния за вас свят” (Вертов: 1966: 55). И 
този затрудняващ, деавтоматизиращ нов екранен (към 
екрана, но и откъм него самия) поглед, съсредоточил 
чисто кинематографичния жест на монтажа, е 
това, с което Вертов отговаря на търсените от 
Шкловски похвати на остранностяването в рамките на 
литературния текст.

В заключение можем да направим извода, че машините 
може и да не са протеза на паметта, но произвеждат 
ефекти на внимание и на нова видимост, така че те 
не са изключени от процеса на творчество и не са 
несъвместими с него.
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1. Невидимата матрица

Основното колебание за обема на понятието матрица 
е между две крайни дефиниции: от осмислянето й като 
невидим инватриант, схема, модел до възможността да 
бъде разглеждана като пластичен инструмент, който 
извършва операции на променливост и дестабилизарaне. 
Деривати на това понятие с оглед на теоретичните 
парадигми през 20 в. може да извлечем още от 
контекста на руския формализъм и структурализма 
(заедно с неговите разклонения към семиотиката и 
антропологията). В своята „Морфология“ Владимир 
Проп от огромен корпус емпиричен материал индуктивно 
извлича и абстрахира модел от 31 функции и 8 стабилни 
персонажа. В структуралната антропология подобен 
класически пример е партитурата, която съставя 
Клод Леви-Строс върху мита за Едип въз основа 
на четири вертикални реда, които представляват 
снопови отношения. Парадигмата, която се очертава 
от версиите за Едип на древните митографи, 
Софокъл, Аристотел, Фройд са само различни клетки, 
инкорпорирани в тази по-обща структура. Всички 
версии – устни, трагедиографски, критически и 
психоаналитични – са еквивалентни, няма нито една 
надредна и те всички действат от инстанцията 
на едно ниво, така че опозицията оригинал - копия е 
невалидна.1 Ако гледаме през рамката на Проп и Леви-
Строс, озадачаващото в инвариативността е свързано 
с разбирането за парадигмата, модела или матрицата 
като своеобразен метаезик със свой синтаксис, който 
може да префункционализира материала от текстовете 
в нови групи отношения и свидетелства за тяхната 
модална зависимост.
През 1978 г. М. Рифатер в „Семиотика на поезията“2 
въвежда понятието матрица, заедно с понятията модел 
и текст като варианти на една и съща структура. 
Матрицата и моделът в тяхното взаимодействие 
бележат програмата и динамиката на отклонението, 
което съставя самия поетически текст. Матрицата 
е вътрешният, ядрен елемент, той остава винаги 
хипотетичен, докато моделът (и неговите миметични 
митарства) отбелязва начините, по които се извършват 
външните му проявления. Макар и хипотетична, 
матрицата има свой материален израз, който 
обаче винаги е скрит, не е наличен в конктретната 
повърхност на творбата, доколкото именно матрицата 
е изтласканото от текста. Поради това и начинът на 
функциониране на матрицата структурно наподобява 
анализа на неврозата при Фройд. Матрицата е 
онзи мотор от минимална единица (дума, семема, 
изречение), който поражда серията от вариации и 
повторения (симптоми). Тя е достъпна само за една 
външна на творбата позиция, каквато е читателската 
и анализаторската. Така в самата творба винаги се 
натъкваме на перифрази на този матричен елемент, 
на обходи, обиколки, които генерира матрицата 
като афазии и отклонения, описвани в структурно-
психоаналитичната традиция по оста на метафората 
(сгъстяване) и метонимията (изместване).
Понятието матрица е силно уязвимо. В него се 
съдържа идеята за ригидност (т.е. опростяване на 
концепцията за обект и възможността за моделиране). 
По отношение на жизнения опит матрица би било 
онова, което винаги възпроизвежда миналото и 
традицията. Матрицата може да бъде мислена в 
отворения интервал между инвариант и потенция 
(никога докрай актуализирана), между тези две понятия 
осцилира и теоретичният проект на Радосвет Коларов. 
Понятието за матрица, така както е въведено и 
функционира в книгата „Повторение и сътворение: 
поетика на автотекстуалността“ (2009), е изработено 
в пресечената точка между водещите концепти 
от заглавието – повторение и сътворение. Именно 
матрицата е онзи генератор, който позволява да бъде 
положено повторението като креативен акт. 
Нещо повече, матрицата е посочена като 
„междутекстов генератор, стремежът към изчерпване 
се отнася не до вътрешното пространство и 
конституция на отделната творба, а до въплъщаване 
на вариантите на множествената идея в отделни 
творби, извършвано по протежение на творческия 
път на автора“3. Подобна перспектива вече е зададена 
в „Литературни анализи“ със статиите „Проблемът 
за автореминисценциите и „лирическата“ памет 
на Елин Пелин”; „Блежки към поетиката на Елин-

1 Клод Леви-Строс, „Структура на митовете“, Структура на 
мита, София: СА, 164.
2 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, Indiana University Press, 
London: 1978, 19.
3 Радосвет Коларов, „Работата на матрицата“, Повторение и 
сътворение, 95-6.

Пелиновия разказ“ и „Комуникативният статус на 
Вапцаровата поезия”4. Идеите за лайтмотивната 
техника, автореминисценции и повторителни 
структури в границите на творчеството на един 
автор от последната книга на Р. Коларов отиват отвъд 
конкретните литературни анализи, за да прераснат 
в цялостната теория на автотекстуалността, 
организираща творбите в ограничената макрорамка на 
авторовото творчество. 

2. Трансформационната матрица

Началното определение на матрица в това изследване 
сякаш насочва към мисленето й на едно морфо-
структурално равнище: „Инвариантът на идеята, която 
се реализира чрез множество варианти-повторения, ще 
назова с термина матрица.“ Но тази начална точка е 
въведена, за да бъде надскочена. Решаващ за разбирането 
на Коларов е дефисът между вариант и повторение, 
свидетелстващ за тяхната модална зависимост. 
Оттласкването от матрицата като инвариант (или 
от едно структуралистко потекло), засегнати в 
„Повторение и сътворение“, могат да бъдат сведени до 
четири аспекта: 1. Материален; 2. Биологичен; 
3. Кинетично-механичен; 4. Трансформативен. 

обект Материален Биологичен
процес Кинетичен Трансформативен

Материалният аспект на матрицата посочва 
връзката й с клишето или принадлежността й към 
един конкретен порядък. В случая с Рифатер тази 
материалност на матрицата се свежда до конкретната 
дума, фраза или отношения, които са ядреният скрит 
елемент в творбата, матрицата е уловена в материални 
означаващи. Коларов, разгръщайки тази идея вече с 
оглед на автотекстуалността като потенциална 
ядка-мотив, която се премества от творба в творба, 
претърпява изменения като част от появата си в 
нова текстова среда. В този случай ядрото се променя 
по кинетично-механичен път, обновявано от кората 
на различния контекст и съответно е подложен на 
изчерпване чрез серия от варианти5. Този случай на 
функциониране може да бъде наречен материално-
кинетичен модус, доколкото при него промяната е 
свързана с повторението като преместване, без да бъде 
засегната самата матрица. Блестящият и фин анализ 
на матрицата море-човек в творчеството на Бодлер 
демонстрира възможностите на този модус. Струва си 
да се отбележи, че според този анализ „Съответствия“ 
и „Албатрос“ – две от най-образцовите стихотворения 
в поетиката на Бодлер, бележат съответно точката 
на генериране и на изчерпването на тази матрица. Т.е. 
„Албатросът“ е едновременно място на изчерпването и 
място на трансформация.
Но може ли самата матрица да е в трансформация? За 
да бъде даден отговор, трябва да прибегнем до другите 
два аспекта на матричното, т.е. до биологично-
трансформационния модус. Органиката в матрицата 
при Коларов идва през сплитането на bios и graphe 
или от разработването през когнитивните подходи 
на идеите около паметовите следи, креативната 
памет и креативната повторителност. За разлика 

4 Радосвет Коларов, Литературни анализи, София: 1999.
5 Коларов, Повторение и сътворение, 177.

от материално-кинетичния модус, където 
повторението действа като техническо-
дубликатно средство, тук имаме сътворение в 
„генетико-биологическия смисъл на създаване, за 
което подсеща етимологията на думата „матрица” 
(срв. на латински ‘mâtrîx’: женско същество, 
което има малки; дърво, което пуска издънки; 
начало, извор, причина“6). Генетичността тук не 
е метафора, а самият принцип на пораждане, тя е 
самата текстопораждаща програма.
Матрицата нима е онази невидима утроба, 
която износва творбите в латентния период, 
предшестващ всяко сътворяване? Нима тя е 
пространството преди творбата, от което, 
ако използваме биологичната метафора на 
Коларов, израстват филизите на идната творба? 
Матрицата тогава е хетерогенна спрямо 
творбата, положена е в някакви субнива, тя е 
образувание от друг порядък. Подобна концепция 
е развита от Ю. Кръстева през двоичния 
код на семиотичното и символното, където 
символният ред е структуриращ и контролиран 
от инстанциите на езика, бащата, закона, докато 
семиотичният ред е онова субниво, което е 
отвъд тези инстанции. Важен за тази концепция 
е терминът chora, извлечен от Платоновия 
“Тимей” – това е онзи трети род, който не е 
родът на идеите, нито на техните подобия, а 
на пространството, което не е законосъобразно 
и не може да бъде постигнато посредством 
разсъждение, но то е пораждащото всевместилище 
на всичко съществуващо7. Според Юлия Кръстева 
chora-та не влиза в реда на репрезентацията, тя е 
нито модел, нито копие, предшества и е в основата 

на всяко фигуриране и спекулация. Chora е звуковият и 
кинетичен ритъм, ритмично пространство8. Ритъмът 
като минимален повторителен механизъм също може 
да установява матричност отвъд копието, отвъд 
оригинала. В тази линия е любопитно да се разгледа 
„матрицата на анакрустичните ритморазличители 
с възможните преводи на стойностите им в 
традиционната стиховедска терминология“, както 
например прави М. Янакиев с поемата „Септември“ на 
Гео Милев, която „отговаря на израза 111 от матрицата 
на анакрустичните ритморазличители“9. Анкрузата е 
неударената сричка в началото на стиха, която не влиза 
в метрическата стъпка, тя е подобна на празна клетка, 
която обаче е част от ритмичната организация.
В биологично-трансформативния модус можем да 
видим матрицата като chora, тя поражда не просто 
повторителни структури в различни творби, но е 
механизмът, който поражда самият субект в процес 
на трансформация. Подобно нейно движение работи в 
книгата „Смисъл и майцеубийство“ на М. Николчина. 
Оставайки в рамките на творчеството на една авторка 
– Вирджиня Улф, автотекстуалността е проследена 
не само през структурата на процесуалността и 
повторението, но и през семиотичното пространство на 
прекъсването и безмълвието.
Така chora-та е „пространство на създаването и 
раз-създаването на субекта, но и на обекта … през 
различните етапи на тяхното проблематично и 
несигурно отделяне“10. Така перспективата, която 
задава Коларов в своето изследване, може да бъде 
препрограмирана в колебливото движение на chora-та, 
където креативното и деструктивното движение идват 
в един общ спазъм. Този спазъм е ексцес и нарушение 
на хомогенните езикови редове. Трансформацията на 
субекта води до трансоформативност на матрицата 
и обратно. Матрицата не просто генерира нови 
версии, самата тя е в изменение. Въпросите може 
ли самата матрица да е в трансформация и може 
ли матрицата да произвежда празното се пресичат 
във връзка с трансмодалността, мислена обаче като 
прекъсване, празнота, замълчаване, нарушение, ексцес на 
литературоведската идея11.
Разбира се, вертикалните пробези, онези прекосявания на 
хетерогенни редове – пробезите на транспозицията, са 
местата, където може да се наблюдават вгъванията и 
усукванията на матрицата. Освен невидимата матрица, 
която проследява Коларов, развивайки понятието от 
Рифатер и Лиотар, и трансформативната матрица, 
която сама себе си създава и руши, можем да предвидим 
и още една, трета версия на матричното: имплозивната 
матрица.

6 Пак там, 94
7 Платон, „Тимей“, 52a8, d3, 506, Диалози, т. 4, С., 1990.
8 Julia Kristeva, “The Semiotic Chora Ordering the Drives”, 
Revolution in Poetic Language, transl. Margaret Waller, Columbia 
University Press, New York: 1974, 26.
9 Мирослав Янакиев, Българско стихознание, 97-98.
10 Миглена Николчина, Смисъл и майцеубийство, 16.
11 За трансгресивността на трансмодалната идея при 
Коларов виж Еньо Стоянов, „Статутът на идеята 
– литературоведска и трансмодална“. - Литературен вестник, 
бр. 1/2013, с. 13.
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Еньо Стоянов

Настоящият текст представлява опит да се проведе 
съпоставка между предложените неотдавна мащабни 
проекти на Никола Георгиев и Радосвет Коларов, 
развити съответно в „Тревожно литературознание“ 
и „Повторение и сътворение“. Основната нишка, 
ориентираща съпоставката, ще бъдат специфичните 
модификации на понятието за идея, към което 
прибягват посвоему и двамата автори. Докато при 
Никола Георгиев идеята се появява като един от 
трите опорни термина в концептуалната триада, 
изграждаща гръбнака на аналитичния апарат на 
„надредното литературознание“ – „литературоведската 
идея“ (Георгиев 2006, с. 17-35), при Радосвет Коларов 
коментарът върху „трансмодалната идея“ заема особено 
място под формата на „теоретично отклонение“, което 
очертава смислови траектории отвъд относително 
лимитираната област на последното му (засега) 
изследване (Коларов 2009, с. 220-227). Предлаганата 
съпоставка цели зад това понятийно съвпадение да 
очертае не само възможността да се мисли някаква 
общност в позициите на Никола Георгиев и Радосвет 
Коларов, но и да осигури видимост на някои съществени 
различия.
Появата на понятие за идея и при двамата автори 
може би трябва да се мисли като особен опит за 
трансформация на класическия проект за „история на 
идеите“ на Артър Лъвджой. Докато при Никола Георгиев 
Лъвджой е споменат само мимоходом и съответно 
връзката е сякаш по-скоро типологична, при Радосвет 
Коларов позоваването е съвсем експлицитно. Въпреки 
това паралелът между Лъвджой и Никола Георгиев 
от „Тревожно литературознание“ изглежда особено 
продуктивен, доколкото и двамата се опитват да 
обосноват нови изследователски области в контраст с 
доминиращите подходи при историческото разглеждане 
в съответните им дисциплини. Лъвджой (Lovejoy 1936, 
pp. 3-23) настоява на необходимостта да се отиде отвъд 
„измите“, догматичните концептуални конструкции, 
свързани с историческото редуване на философски 
доктрини. Вместо това той се стреми да проследи в 
тях едно носещо, движещо историчността на мисленето 
ядро – идеята. Сходна е и ролята на предложеното от 
Никола Георгиев понятие за литературоведска идея, 
доколкото то влиза в сложна конфронтация с другите 
две понятия, чрез които се обосновава сферата на 
„надредното литературознание“ – литературоведската 
концепция и литературоведската школа (последното 
понятие сякаш е и най-близкият аналог на „измите“ като 
институционално и догматично утвърдени форми на 
историческо битие на европейската мисъл, срещу които 
се съпротивлява Лъвджой). Тъкмо литературоведските 
идеи са натоварени от Никола Георгиев с известна 
устойчивост, на чийто фон се проследяват измененията 
на винаги временните концепции и скоропреходните 
школи в литературознанието. 
Но може би освен за релевантността на идеята като 
опора за историческо разглеждане е редно да помислим 
и за историчността, свойствена на самото понятие за 
идея. Европейското понятие за идея търпи множество 
трансформации, но тук ще се съсредоточим само върху 
един аспект от тази менливост, доколкото именно 
той би ни предоставил евристични предимства в 
съпоставката между проектите на Никола Георгиев и 
Радосвет Коларов. Става дума за различната посока, 
в която се решава същностната определеност на 
понятието за идея чрез връзката му с проблема за 
илюзията между Платон и Кант в европейската 
философия. Именно около представата за илюзия, 
заплахата от заблуда съществува някаква тревожност, 
някакво колебание, което незабавно възниква редом с 
философското понятие за идея. При Платон идеята не 
е просто детерминация на действителното, тя служи 
и в рамките на един критически механизъм. Чрез нея 
той се опитва да разграничи два вида представи, два 
вида привидност – истински копия на действителната 
идея, автентични нейни уподобявания, и фалшиви, 
привидни копия, зад които всъщност не стои нищо, 
„копия“, които само привидно възпроизвеждат. Тъкмо 
наличието или липсата на връзка с идеята прави 
при Платон тази разлика между два вида илюзии 
– приемливи и неприемливи, частично адекватни и 
напълно неподчинени на всякакъв принцип на адекватност 
(Платон 1990). При Платон идеята служи за критерий 
за диференциране на илюзии, но тъкмо при условие, че 
самата тя не е илюзия. Впоследствие това се променя 
най-вече при Кант, за когото се оказва, че има илюзия, 
свойствена на самото равнище на идеите. Тук вече 
самата идея става приемлива, продуктивна илюзия, 
ориентираща познавателния интерес. Тъкмо с оглед 
на това проблематично полагане на идеята спрямо 
илюзиите можем да потърсим съществена разлика между 
употребите на понятието при Георгиев и Коларов. 
Въпреки че триадата „литературоведска идея-
концепция-школа“ сякаш напомня на платоническа 
конструкция, литературоведската идея на Никола 
Георгиев има по-скоро кантиански заряд. Този 
„кантиански момент“ на идеята при Георгиев може 
да се забележи още в самия списък с примери за идеи, 
предложен в „Тревожно литературознание“ (Георгиев 
2006, с. 22-24).  Изредените петдесетина идеи 
всъщност могат с лекота да се преподредят като 
антиномии, като взаимоотричащи се двойки твърдения. 
Илюзорността, свързана с тяхната едностранчивост, 
е допълнително подсилена от другите две понятия 
– литературоведската концепция (определено 
съчетание от литературоведски идеи с една от тях 
като опорен център) и литературоведската школа 

(свързана с институционализиране на концепцията 
в един винаги ограничен социален хоризонт) добавят 
във все по-висока степен измерения на систематично 
заблуждение в литературоведското поле. Но тази 
експанзия на илюзорността отвъд идеята може да 
ни накара все пак да се запитаме дали не остава нещо 
„платоническо“ в предлаганото от Никола Георгиев 
„надредно“ литературознание – нали тъкмо относително 
стабилната идея служи за опора и ориентир при 
демаскирането на специфичните форми на илюзорност, 
свойствени на концепцията и школата? Самите три 
регистъра, въвлечени в определянето на проекта на 
Никола Георгиев – литература, редно литературознание, 
надредно литературознание – сякаш настояват за 
подобна посока на четене. Но тук може би е прибързано 
да привиждаме някаква платонистка йерархия, 
доколкото в конструкцията на Георгиев надредното 
литературознание има статут по-скоро на междинен 
регистър, на своеобразен арбитър между литература 
и литературознание. То непрекъснато функционира 
като механизъм, чрез който от една страна, се 
установява аналогия между процесите в литературата 
и литературознанието и, от друга, се прави опит тази 
аналогия да не се срути в хомология и неразличимост. 
Не на последно място това означава, че определени 
характеристики, чрез които традиционно литературата 
е била определяна като илюзия тук непосредствено 
стават характеристики на знанието за литературата 
(реторически жестове, логическа неконсистентност и 
т.н). Но дали тази транспозиция не рискува да превърне 
самата литература в някакъв винаги поне формално 
гарантиран стабилен корелат, спрямо който се състои 
отклонението на илюзиите?
В „Тревожно литературознание“ литературоведската 
идея е определена като възглед, работещ в корелация 
с понятие за факт – литературоведски факт. В 
текста на Никола Георгиев обосноваването на 
понятието за литературоведска идея е разгърнато 
чрез една симптоматична апосиопеза, прекъсваща 
дефинирането на термина, след която се врязва 
говорене за литературоведски факти (Георгиев 2006, 
с.19-20). Предложено ни е реципрочно детерминиране 
– по отношение на факта литературоведската идея 
става възглед, а по отношение на възгледа фактът 
става литературоведски факт. Идеята набавя на факта 
видимост в литературознанието, придава му статут на 
елемент от тъканта на литературата. Същевременно 
именно като възглед спрямо външния за нея факт тя 
неизменно се разгръща като някаква винаги стеснена 
перспектива. Идеята не обхваща всички факти, тя 
избира някои факти като литературоведски – винаги 
за сметка на други факти, които оставя в някаква 
неопределеност. Тази ситуация обяснява настояването 
на Никола Георгиев, че идеята винаги е едностранчива. 
Нейната едностранчивост се дължи именно на този 
неизбежен момент в конституирането й като възглед 
спрямо факти, т.е. в скритата й селективност по 
отношение на полето, спрямо което се изгражда. 
Доколкото литературоведската идея е по необходимост 
неспособна да обхване всичко, тя е свързана с илюзия в 
опита си да се инсталира като изразител на всичко, на 
цялата литература. 
Но какво в крайна сметка е този „литературоведски 
факт“, спрямо който се установява възможността 
за илюзия при идеята? Важно е незабавно да отчетем, 
че става въпрос именно за литературоведски, а не 
за литературен факт. Принадлежността на един 
литературен факт към литературата би била 
гарантирана независимо от всякакви възгледи. Сякаш 
не така стоят нещата с литературоведския факт. 
Литературоведският факт е преди всичко факт. 
Неговата „литературоведска“ определеност е онова, 
което му е привнесено от литературоведската идея. 
Излиза, че литературоведската идея, мислена вече 
като правило за подбор на факти, е решаващ фактор 
в обособяването на самата литература. Според тази 
логика неизбежно се натрапва изводът, че литературата 
е онази съвкупност от факти, която е обособена от 
самото селективно правило на идеята възглед. 
Какво става с даден литературоведски факт, когато 
литературоведската идея не му обръща внимание? 
Стопява ли се, изчезва ли, потъва ли като част 
от някакъв недиференциран фон на избрания чрез 
идеята литературоведски факт? Или напротив, 
остава си факт под някаква форма, съхранява своята 
диференцираност и съответно може да придобие 
видимост редом с литературоведския факт, но чрез 
друга, нелитературоведска идея, т.е. в полето на 
друга дисциплина, наука, форма на знание? Втората 
възможност изглежда по-вероятна, доколкото в 
текста на Никола Георгиев фактичността на факта 
е подсигурена от друг порядък на удостоверяване, 
независим или опериращ редом с наблюдението-
литературоведска идея. Става въпрос за т.нар. 
техническа уязвимост на факта, променливостта в 
неговото съдържание в зависимост от нови наблюдения 
или изчисления (Георгиев 2006, с. 20). Оказва се обаче, че 
литературоведската му форма – литературната му 
принадлежност – няма нищо общо с това. Съответно 
самият статут на илюзията в идеята става 
неясен – дали тя е илюзорна, защото не може да обхване 
литературата, или защото не признава, че сама тепърва 
конструира литературата от инак хетерогенната 
множественост от факти? 
В това отношение е показателен и примерът, който 
самият Никола Георгиев дава при въвеждането на 
разликата между литературоведска идея и концепция 
– позицията на Роман Ингарден от „Литературното 
произведение на изкуството“, свързана с идеята за 

„литературното произведение като чист интенционален 
предмет“, наречена от Георгиев „стожерна“ за 
съответната концепция (Георгиев 2006, с. 37-41). 
Според Георгиев тази идея на Ингарден тепърва ще 
влиза в конфликт със „стожерните“ идеи в други 
литературоведски концепции. Но дали този изцяло 
литературоведски ред на конфликти, разкриващи 
едностранчивостта на споменатата идея, напълно 
изчерпва нейната релевантност? Нима от една 
друга гледна точка тази идея, свързана, разбира се, с 
определена група факти, не е идея на друга дисциплина, 
не оперира същевременно и в друго поле, в друга серия 
от конфликти с други, нелитературоведски идеи? 
Както е известно, съчинението на Ингарден е замислено 
като част от по-общ философски проект, с който той 
се опитва да обоснове една принципна разлика между 
чисти интенционални обекти и реални обекти. В този 
проект литературното произведение е само пример за 
цял клас от обекти, за който могат да се приведат и 
други примери. Така „стожерната“ идея в концепцията 
на Ингарден може да се мисли в порядъка на идеи, 
принадлежащи към дисциплинарното поле на „теория 
на обекта“ редом с идеи на Хусерл, Майнонг, Ръсел и пр. 
(без при това да престава да бъде и литературоведска 
идея, редом с онези на Уелек, Якобсон, Де Ман и пр.). Тази 
двусмислена положеност на споменатата идея между две 
дисциплини и може би дори в две „едностранчивости“ 
сама трудно може да бъде разрешена едностранно. 
Като излаз от подобни затруднения може да послужи 
предложеното от Радосвет Коларов понятие 
за трансмодална идея с неговата подчертана 
трансдисциплинарност. Краткото „теоретично 
отклонение“ на Коларов обаче самї не е лишено от свои 
собствени трудности, които тук ще опитаме да опишем 
и поне частично да разрешим. При Коларов понятието 
за идея сякаш е върнато обратно към платонисткото 
му детерминиране с оглед на проблема с илюзията. 
Заблудата или илюзията тук не е на равнището на 
идеята, а е изцяло на равнището на „варианта“, появяващ 
се в полето на дадена дисциплина: „Въпросната нишка 
[на мигриращата из различни дисциплини в даден момент 
трансмодална идея] може и да не бъде припозната при 
битуване на идеята в различни научни номенклатури, в 
различни парадигми. Инвариантното в нейните прояви 
може и да не излезе на повърхността на видимостта. 
В такъв случай, условно казано, връзката между 
траекториите на различните й вариации прекъсва. 
Отделните й вариации имат слепота една за друга“ 
(Коларов 2009, с. 220). Става въпрос за невидимост на 
идеята тъкмо в нейната проява, в множествеността на 
нейните прояви. Слепотата и прекъсването са илюзии 
– има идея, която остава отвъд видимостта. 
Но дали тази идея трябва да се мисли като устойчива 
предзададена същност, която в своята независимост 
и отвъдност упражнява контрол и налага конвергенция 
на вариантите? Какъв е статутът на понятието 
за инвариант, чрез което е описана тук идеята? В 
рамките на този текст понятието „трансмодална 
идея“ е представено като общо понятие, за което са 
предложени два примера, две конкретни трансмодални 
идеи (Коларов 2009, с. 221-227). Интересното е, че тези 
два примера са същевременно и двете ключови черти 
или характеристики, чрез които ни е представено 
самото общо понятие. В говоренето за „трансмодална 
идея“ при Коларов има сриване на две равнища, оформя 
се едно особено пресичане между общо и частно, между 
универсално и особено. Работата на примерите не 
се изразява в това да се предложат няколко случайни 
съдържания на някаква обща форма, която илюстрират, 
а сами са трансмодалната идея с нейните два ключови 
аспекта – вътрешна множественост и трансгресия. 
Първият пример - сложността на предмета в неговата 
множествена потенциалност - е трансмодалната идея 
„в себе си“, а вторият - трансгресията, пресичането 
на граници като производство на нещо ново - е 
трансмодалната идея „за себе си“. Тъкмо този момент 
ни кара да приемем, че „инвариантът“, за който често 
се говори като за противоположност на слепотата на 
вариантите едни за други, всъщност не е нещо външно 
спрямо самите варианти. Съответно трансмодалната 
идея не е обособена като някакъв фундамент или стожер 
в градежа на някаква концепция. 
Позицията, предложена от Коларов, е различна от тази 
на Никола Георгиев със своята интердисциплинарност, 
но това е интердисциплинарност в особен смисъл 
на думата. Интердисциплинарността тук не идва 
да замести дисциплините, предлагайки им един общ 
хоризонт на споделеност. По-скоро дисциплините се 
самонадхвърлят към своето външно, става мислимо 
едно динамично самоусложняване и трансформиране на 
самата дисциплина чрез контакта й с другото – може 
би пак с фактите, но винаги в разрез с илюзията за 
предрешеността на тяхната определеност.  
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Камелия Спасова

1. Надредно литературознание на сцената

В “Тревожно литературознание” Никола Георгиев 
предлага литературознанието да бъде разделено на две 
нива: наблюдавано и наблюдаващо литературознание. 
Точката на погледа разделя двата дяла като обект 
и субект на литературознанието. Наблюдаваното 
чертае границите на литературата и определя пълнежа 
на понятия като литературоведскa идея, факт, 
концепция и школа, докато наблюдаващото използва 
повишението в една метапозиция, за да извършва 
своите (авто)рефлексивни операции. Концептите, 
които изработва Н. Георгиев за двата дяла са 
съответно редово и надредно литературознание. 
Надредното литературознание е определено като 
памет и самоосъзнаване, „то наблюдава, анализира, 
обяснява литературоведския живот“1. В крайна сметка 
разликата е в инстанцията на наблюдение. Изследването 
на Радосвет Коларов „Повторение и сътворение“, 
разграничавайки интра- и интертексуалните връзки, 
извежда парадокса на наблюдението при наличието на 
две гледни точки – вътрешна и външна. Външната 
гледна точка подрежда, систематизира, дава 
инструментариума на още едно възходящо ниво на 
концептуализация, докато „по-вътрешна гледна точка 
повишава ентропията, дезорганизираността“2, тя 
усилва литературоведските „страсти и неволи“, ако се 
върнем към ироничния и полемичен стил на Н. Георгиев. 
Може ли да заподозрем в разграничаването на редовото 
и надредното литературознание преобразуване на 
Шилеровата дихотомия за наивен и сантиментален поет, 
но пренесено върху почвата на литературознанието? 
Наивният литературовед анализира литературата 
през съвършенството и окръглеността на своите 
прочити. Надредният литературовед през критическите 
императиви на един рефлексивен механизъм е призован 
да се тревожи, доколкото тревожността е самата 
осцилация, породена от постоянното оттласкване към 
още едно следващо метаниво. 
Литературознанието, основано на естественото и 
идиличното, срещу литературознанието, критично 
преработващо настоящето с поглед към един 
футуристичен хоризонт, не са просто два абстрактни 
типа. Техният сблъсък може да се проследи като 
исторически конфликт, протекъл на българска сцена през 
70-те години на 20. в. Много внимателно проследяване 
на хетерогенния генезис на съвременната литературна 
теория в България с оглед на разпрата около „Диви 
разкази“ в началото на 70-те прави Боян Манчев в 
статията „Интерпретации на идеологията, идеология 
на интерпретациите (Върху полемиките в българското 
литературознание)“3. Двата лагера са центрирани 
около Тончо Жечев и Никола Георгиев, привърженици 
на импресионистичната критика са Кръстьо 
Куюмджиев и Здравко Петров, докато зад новата научна 
структуралистика парадигма застават Искра Панова, 
Огнян Сапарев и Атанас Натев, като залогът е в един 
идеологически цензуриращ контекст да бъде произведен 
нов метод. Ще си позволя да приведа един по-дълъг 
цитат от статията на Манчев от 1999 г., доколкото в 
него вече са събрани и разпознати като единомишленици 
фокусните имена от настоящата конференция:

Когато се опитваме да разглеждаме характеристиките 
на определена „школа”, ние го правим на първо място чрез 
репрезентиращите я общотеоретични трудове. […] Очевидно 
липсата на основополагащ теоретичен текст поставя под 
съмнение общотеоретичното единство на лансираните 
концепции, защото създава представата за липсата на 
критическа (само)рефлексия, в резултат на която се 
обособява дадена школа. (…) Случайно ли е, че най-значимите 
„частно”-теоретични съчинения на епохата („Българско 
стихознание” на М. Янакиев, „Звук и смисъл” на Р. Коларов, 
„Българската народна песен” и „Анализ на лирическата творба” 
на Н. Георгиев) не експлицират по-широкия контекст, в който 
се поместват?

Тезата на Манчев продължава по посока на разкриването 
на възможностите на металитературоведския проект 
на Н. Георгиев, като акцентът пада тъкмо в набавянето 
на липсващата критическа саморефлексия върху 
епистемологичната сцена на литературознанието. 
Саморефлексията върху литературоведските понятия 
и процеси набавя не само надредно ниво на наблюдение, 
но то и подрива опита да бъде обявен основополагащият 
теоретичен труд или да бъде манифестирана поредната 
модна школа през перманентната критическа дистанция 
към всяка текуща позиция. Надредната позиция оказва не 
само външна съпротива на политическата тоталитарна 
рамка, но и вътрешна: не позволява налагането и 
монопола на дадена литературоведска позиция. 
Конституирането на теоретични школи Н. Георгиев 
предлага да бъде анализирано през жанровете на 
литературоведкста програма, манифест и некролог, като 

1 Никола Георгиев, Тревожно литературознание, София: 2006, 15.
2 Радосвет Коларов, Повторение и сътворение, София: 2009, 34.
3 Боян Манчев, „Интерпретации на идеологията, идеология 
на интерпретациите (Върху полемиките в българското 
литературознание)“, Литературна мисъл, бр.1/1999.

така бъде описана цялата дъга от програмното намерение, 
съпротивата и конфликтът с предходните, та до самия 
залез на концепцията, една добре проучена едипална 
конфигурация. В контекста на българското теоретично 
минало от надредната позиция като основни глави в тази 
история са припознати структуралисткият подход и 
неговото естествено продължаване в наратологията 
и междутекстовите прочити, които са последвани 
от… провалящата се деконструкция. „Българските 
литературоведи прилагаха явни деконструктивистки 
подходи, но срамежливо премълчаваха какви са, коя 
концепция прилагат и какво представлява тя. Повтори 
се историята със структурализма (?) в България през 
60-те и 70-те години на XX век. Но ако тогава подобна 
откритост бе практически невъзможна, какво й пречеше 
в края на века? […] За литературоведите в България няма 
„ни тъй, ни инак“. Сдружаването в школи, групи, кръгове 
е старо минало и малко вероятно бъдеще.“4 Когато 
нещо се повтори, тогава има симптом – за зацикленото 
повторение и началата не е да липсват наблюдения в 
българската теоретична мисъл5. Но въпросът стои 
– повтаря ли действително литературоведската сцена 
на 80-те и 90-те историята през 60-те и 70-те? Имам 
основание да се съмнявам. И в настоящата ситуация 
отново е диагностициран недостиг на критическа 
саморефлексия и манифестиране на собствената позиция. 
Недостиг, който позицията на металитературоведа 
трябва да запълни, конструирайки история там, където е 
имало липса или, нека си послужим и с този обикнат образ 
– издигайки мостове през литературоведските пропасти. 
Преди политическата ситуация е запрещавала, а сега…

[скуката, безсъбитийността]
„Тревожно литературознание“ предвижда и подобна 
оптика, наречена реконструктивистко литературознание 
(разбира се, тази перспектива може да я открием 
далеч по-рано в подзаглавието на образцовата 
статия „Как е съшит „Шинел“ на Гогол (опит за 
реконструктивистки анализ)“6. Нека да формулираме 
една хипотеза под формата на въпрос: дава ли 
възможност реконструктивистката гледна точка да 
припознаем „невидимата структуралистка школа“ през 
един реконструктивистки жест към миналото. Тезите 
за реконструктивистката перспектива са развити 
освен в други текстове на Н. Георгиев и в статията 
му върху Чехов. В нея се обсъжда безсъбитийността и 
скуката в творчеството на руския драматург, където 
сред множеството слабо свързани, прекъсващи епизоди 
липсват сюжетните центрове на ясно отграничени 
начало и край. Поставяйки въпроса в надредна позиция, 
се питаме: скучае ли българското литературознание? 
Или очаква пушката да гръмне, за да произведе онзи 
край, който ще отвори новите начала; липсващите 
манифести и некролози ли са причината за реториката 
на неизтощимата агония. По-скоро историята на 
българското литературознание трябва да бъде разказана 
по друг начин – слабо свързани, прекъсващи епизоди 
организират своя логика на събитията, тя е истинско 
предизвикателство за опитния реконструктивист. 
Между сцените на 60-те и 70-те и 80-те и 90-те могат 
да се открият и други сюжетни връзки, освен тази на 
недостига и провала, свързани с нехомогенна и агонална 
генетика на литературоведските идеи и концепции.
Началото на „Чайка“ на Чехов въдворява един добре 
познат ренесансов похват, тя започва с пиесата, 
написана от младия Константин Трепльов и играна 
пред езерото на домашния спектакъл в имението 
Сорин, в която има ли нещо по-скучно от „тази мила 
селска скука! Горещо, тихо, никой нищо не прави, всички 

4 Георгиев, 2006, 248.
5 Миглена Николчина, Смисъл и майцеубийство, София: 1997.  и 
Ал. Кьосев, „Списъци на отсъстващото“, Българският канон? 

Кризата на литературното наследство. София: 1998.
6 Никола Георгиев, Мнения и съмнения (съст. А. Личева), София: 
1999 

философстват“7. Но пиесата е саботирана от самия 
Трепльов малко след началото й, разгневен, той спуска 
завесите и обявява края на представлението. Двойното 
начало на „Чайка“ е цезура, краят на илюзиите за „нови 
форми“. Прекъсването от страна на Аркадина, която 
„ако е за шега, готова съм да слушам и бъртвежи, но тук 
има претенция за нови форми, за нова ера в изкуството“8. 
Скуката е бавното придвижване на идеите в една 
медийна среда, която чака заря от скоротечни 
събития, скуката е времето, обременено с традиция, 
съсредоточеното съзерцание на миналото. От позицията 
на надредното литературознание претенцията за нови 
парадигми в теорията може да бъде посрещната само 
в иронична светлина, която да осигури критическата 
дистанция и да посочи като реторически ефект 
дръзките формулировки в метафориката на раждането 
и смъртта на литературоведските концепции. 
Металитературознанието обаче не застава нито 
от страната на Аркадина (традицията), нито от 
страната на Константин (новите форми), то използва 
драматургичния похват на сцена-в-сцената, за да открои 
по-внимателно теоретичния агон. 
Парадоксът на пиеса-в-пиесата сработва и на 
методологично равнище. Текстът на Н. Георгиев 
„Литература в литературата, театър в театъра. 
Генеалогия на налудността“, включен в сборника в 
чест на Радосвет Коларов „Да отгледаш смисъла“, 
преработва похвата именно на това метаравнище. 
Той е въвеждащ за панела на „изследователската 
група по сравнителна топология“ с магистрите по 
литературознание – Петя Абрашева, Петър Михайлов, 
Деян Денев, Дарин Тенев, Емилиян Николов, Георги Илиев, 
като чете паралелно „Хамлет“ и „Рибарски живот“ 
именно през това удвояване на кода, като същевременно 
чете и литературоведското настояще. Наред с 
ярките дефиниции на това що е литературоведска 
школа, идея, конецепция е изказана тезата, че „една 
част от литературознанието се самопоражда“9, 
т.е. може да мислим за автопойезис и теория. 
Металитературознанието прави видими теоретичните 
рамки, така както похватът на сцена-в-сцената не 
действа през една външна позиция, а прави видима 
сгъвката, която чертае граници. Невидимимите школи 
имат своите мълчаливи точки на видимост.

2. Инсцениране на Мишеловката: сляпото петно

 Мишкувайте, но тайно!
   Шекспир

Настоящият текст с тавтологично заглавие „Двете 
сцени: сцена в сцената“ разчита на повторението, 
и то мислено не като реторическа фигура, а като 
метафигура. Повторението е концептуализирано 
тъкмо като метафигура в изследването на Р. Коларов 
„Повторение и сътворение“ със своя потенциал да 
твори през варианта. Двете възможни значения, които 
префиксът мета- задава, са: първо, надредна фигура за 
теоретичния поглед на анализатора; и второ, минимален 
автопоетичен и авторефлексивен (самооглеждащ се 
или себесъзнаващ се) жест. През перспективата на 
пораждащото удвояването открива или вдига завесите 
пред самата сцена на сътворението. С тази уговорка 
ще си позволя едно повторение на началния по-дълъг 
цитат от Манчев, но приведен десет години по-късно 
в частта „Френската българска следа: радикализъм, 
материалност, процес“ от „Ново българско име във 
френската теория“ на М. Николчина, предприемайки 
металитературоведската операция на цитат в цитата:

Като един от парадоксите на конституирането на 
българската теория Боян Манчев посочва липсата на 
основополагащи текстове. По собствените му думи, „най-
значимите „частно”-теоретични съчинения на епохата 
(„Българско стихознание” на Мирослав Янакиев, „Звук и 
смисъл” на Радосвет Коларов, „Българската народна песен” 
и „Анализ на лирическата творба” на Никола Георгиев) не 
експлицират по-широкия контекст, в който се поместват”. 

7 А. П. Чехов, „Чайка“, II д., Избрани творби, София: 1978, 447.
8 Чехов, „Чайка“, I д., 436.
9 Никола Георгиев „Литература в литературата…“, 427.
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Нека да обобщим казаното по отношение на централната 
за нас категория идея. У романтиците се сблъскваме 
с изцяло нова идея за Идеята, с антиплатонически 
характер; в това отношение Радосвет Коларов, за 
разлика от може би най-значимия днес реставратор на 
платонизма и респективно на Платоновото понятие за 
идея Ален Бадиу, би се оказал на страната на Шлегел и 
Новалис заедно с всички онези измежду нас, посветили се 
колкото на изследването на повторението и различията, 
толкова и на динамиката на трансформацията. На 
основата на изказаните хипотези бихме могли да 
завършим с предположението, че идеята е сама по себе си 
трансмодална. Идеята е трансмодална не само в смисъла 
на „мигрираща идея”, на трансдисциплинарно ядро – на 
генеративно епистемологическо понятие у Коларов, 
а и в смисъла на хетерогенезиса, в който се състои 
множествената й потенциалност и от който тя черпи 
енергията си. 
Ако развием по-нататък изказаната тук хипотеза, бихме 
могли да твърдим, че подзаглавието на „Повторение 
и сътворение” - „Поетика на автотекстуалността” 
– неизбежно отправя към автопойетическите теории 
на романтиците и отново особено към идеите на 
Новалис. Размишлението върху тези теории ни отведе 
до идеята, че теоретичният жест е рефлексивен 
жест, имащ основанията си в литературния текст. 
Способността за производство на метанива, които 
в генеративен срез имат трансмодален характер, 
е иманентна характеристика на литературния 
текст. Рефлексивната операция, трансформирайки 
литературния дискурс, създава негово рефлексивно ниво, 
което всъщност е именно поетологическият модус 
на литературата. Именно в подобна насока вероятно 
бихме могли да разсъждаваме върху особеността на 
метаепистемологическата операция, предположена от 
Радосвет Коларов. От тази гледна точка формулата, 
въведена в подзаглавието на книгата, би изразявала 
трансформативния залог, обясняващ сдвояването 
на повторение и сътворение именно като иманентен 
трансформативен потенциал на литературния 
дискурс, който, от една страна, има способността да 
трансформира себе си, а от друга – да мисли себе си, 
тоест да произвежда собствено теоретично поле. 
Задачата ни оттук нататък, съзвучна на новаторското 
усилие на Коларов, би била да развием в динамичната 
перспектива на идеята за актуализация на множествена 
потенциалност колкото прословутата, толкова и спорна 
идея за „поетическа функция на езика”, дефинирана от 
Якобсон в коловоза на романтическата автопойетична и 
автотелична идея. Именно „синтезът” на категориите 
процесуална потенциалност и рефлексивност описва 
новата идея за сътворяване и мотивира необходимостта 
от формулирането й. Ако последната представлява 
повторение на романтическия жест, то е единствено 
под знака на романтическата идея за ново: новото 
като трансформация и ставащо 
събитие. Или за да завърша с думите 
на Фридрих Шлегел от неговия „Курс 
по трансцендентална философия”: 
„Философия, която не е нова, не е 
истинна”. 

3. Имплозивната матрица, или как се сътворява 
чудовище

За да стане ясно какво е имплозивна матрица, можем 
да си послужим с пример от романа на Мери Шели 
„Франкенщайн, или новият Прометей“ и по-специално 
със сцената на сътворението на съществото от нов род. 
Чудовището е сътворено на два пъти: веднъж от Виктор 
Франкенщайн като част от самия наратив на романа 
от 1818 г. и веднъж като разказ в прочутия предговор 
„Авторката за своя роман“ от 15 октомври 1831 г., 
когато Мери Шели обяснява как се е зародила идеята 
през 1816 г. като писателски залог в средата на Байрон, 
Пърси Шели и доктор Полидори. Началото на пета глава 
съживява „узрелия плод на двугодишен труд“ на студента 
Виктор Франкенщайн, тя е разказана изцяло през неговия 
субективен поглед, разочарован от изродния външен 
вид на своето създание: „Беше мрачна ноемврийска 
нощ, когато узря плодът на моя труд. С вълнение, 
граничещо с агония, събрах около себе си апаратурата, 
необходима да запаля живот в безжизненото тяло, 
легнало в краката ми. Беше вече един часът през нощта; 
дъждът барабанеше унило по прозорците и свещта почти 
догаряше, когато в мъждукащата чезнеща светлина 
видях да се отварят мътните жълти очи; съществото 
задиша тежко и крайниците му конвулсивно потръпнаха”.
Повторението на сцената на сътворението идва в 
по-късно написания предговор към второто издание, 
разказана е още веднъж, но като по-ранната случка, 
„разкриваща“ появата на чудовището във въображението 
на авторката. Този момент може да бъде наречен 
автомитологичен напълно в духа на романтизма, където 
удвояването през кода на въображението заема своето 
специално място. Автомитологично е сътворяване на 
авторски мит около собствената творба, оформянето 
на аурата й на безподобност, повдигане на завесата 
отвътре, така че да бъде демонстрирана работата 
на матрицата, както в следния цитат: „Неканено, 
въображението ме облада и ме поведе, дари съзнанието 
ми с образите, чиято яснота надхвърляше обичайните 
граници на един сън. Видях — със затворени очи, но 
изострено умствено зрение — бледия студент по 
скверни изкуства, коленичил пред нещото, което 
бе сглобил. Видях как ужасяващото привидение се 
протяга, а след това, задействувано от някаква мощна 
машина, показва признаци на живот и започва да мърда с 
непохватни, полуживи движения. […] Отворих от ужас 
очи. Така се бях вживяла в това видение, че ме побиха 
тръпки от страх и ми се искаше да изместя злокобния 
образ на моята фантазия с обкръжаващата ме реалност”. 
Двата генезиса във „Франкенщайн“ осъществяват 
структурирането и противопоставянето на два 
порядъка – в романа и в неговия предговор, – като 
съответстват на битийни порядъци тук и отвъд. Те 
са два свята, две сцени.  Тези две сцени на сътворение 
имат различен статут, те са отдалечени една от друга, 
но същевременно съвпадат, защото могат да си влияят 
една на друга. Самият акт на присъствие (един път като 
въобразяване и още веднъж в творбата) идва, за да заличи 
разликите между тях и да засвидетелства включването 
на едната сцена в другата, като всяко действие в тази 
удвоена сцена е от съдбоносно значение. С имплозивната 
матрица може да се наблюдава именно това удвояване, 
пораждане на две (като имплозията и двете са част от 
концептуалния речник на Зупанчич от „Най-късата сянка. 
Ницшевата философия на двете“). То се разграничава от 
простото повторение в рамките на едно произведение, 
доколкото то сцепва самата творба в два порядъка. 
Естествено, двете сцени на сътворяването на 
чудовището не са прост пример, те демонстрират 
потенциала на чудовищното да поражда хетерогенеза 
при всеки опит да бъде въведено в ред. Така тази трета 
версия на матричното, имплозивната матрица, е 
механизъм на среза и разподобяването, но и място за 
въобразяване на аура към творбата.

Невидимата матрица: двете 

сцени на сътворението

от стр. 12

Мислещата литература

от стр. 10

[…] От друга страна, Манчев отбелязва „износа” на 
българска теория през 1960-те години и посочва Цветан 
Тодоров в качеството му на експликатор на характерното 
за нея метарефлексивно разчертаване на полето. […] Тук 
бих добавила също, че като набавяне – на френски - на 
основополагащи текстове могат да бъдат видени и изявите 
на Юлия Кръстева от първия й период – „Семейотике” 
(1969), „Революцията в поетическия език” (1974) и 
„Полилог” (1977) могат да бъдат разпознати като дългите 
и амбициозни сенки на вертикалната българска теория с 
нейната собствена амбиция да снеме – или по-скоро „вдигне” 
– в себе си свода на световната мисъл…10

Двете сцени освен като похват могат да бъдат 
разчетени и в геополитически план като двете 
литературоведски сцени: случващото се тук, в 
българското литературознание, и случващото се 
на Запад. В този случай трябва да бъде засегнат 
въпросът за „вноса“ и „износа“ на теоретични 
идеи, като бъде разгърната гореизложената теза за 
сводовостта на българското литературознание. Тук 
реконструктивистите могат да се заемат с историите 
около Бубер-Бахтиновия диалог и полифония пренесени 
през Ю. Кръстева от Изток на Запад. Книгата, която 
вече е подхванала тази следа и проследява сложните 
релефи на тези две сцени през прехода е „Изгубените 
еднорози на революцията. Българските интелектуалци 
през 80-те и 90-те“. В нея с помощта на понятие 
като „хетеротопна омонимия“ се “диагностицира 
преобръщане – инверсия – вследствие на това, че едно 
утопично измерение се е оказало в плен на огледално 
отражение“11. Монтажът на две перспективи, 
промяната между две гледни точки, който е механизмът 
на действие на пиеса-в-пиесата, е релевантен и за това 
вглеждане на контекстите един в друг, при което 
сбъднатата утопия или теория се оказват отвъд, в 
една налична отвъдност. Понятия за липси, анахронизми 
и догонвания са вече изтощен речник, те обаче не са 
необходими през теоретичния захват на Николчина, 
който работи с наличното и неговото постоянно 
проективно отместване другаде. Ето един възможен 
разказ за хуманитарното поле от 60-те и 70-те към 80-
те и 90-те, за Изтока към Запада и обратно.
Има и друго, инсценирането на сцена от участниците 
в играта винаги залага капан. То е мишеловката, през 
която трябва да се маркира сляпото петно, така 
че да стане видимо това, което непосредствено 
се вижда. Невидимостта и безсъбитийността 
на литературознанието с възможните му школи, 
идеи, концепции е отказ да бъде избран както 
реконструктивисткият, така и манифестиращия 
(автопоетично моделиране) път. 
Манифестът действа пряко, той първолично обявява 
събитията, новите форми и новите концепции, но е 
уязвим да не съвпада с обявеното. Урокът на надредното 
литературознание е да бъдем предпазливи с подобни 
жанрове, защото от манифеста до некролога, или една 
концепция време, е 15-20 години. Похватът сцена-в-
сцената е по-прикрит, ала перформативният му ефект е 
не по-малко поразяващ. Той е самата имплозивна матрица, 
която полага рефлексията на ръба между двете12. На 
наблюдаващия в този случай му е отказана външна гледна 
точка, той попада на самия ръб между двете сцени: там, 
където фигуративното е in statu nascendi.

3. Ръбът: влез в себе си

…чистото иманентно само-сътворение на модерния 
субект: то произхожда от „духа“ на пиеса-в-пиесата и 
вече не се нуждае от трансцендентален гарант.13

Преобразуващото литературознание работи върху 
пресечната точка между теорията на просецуалността 
и ексцеса. Тези понятия съставят, всяко по нов 
онтологичен начин, структурата на събитието и задават 
възможността както за ретроактивно изваждане на 
генеалогични разкази, така и за акта на преобразуване на 
тези наративи. Ако трябва да се повтори: разкъсването 
на процесуалността е оня ексцес, който произвежда 
изключението; а онова, което разтегля ексцеса в 
протяжност, вече въвлича традиция по прочитане на 
учителите. В тази двойна (извънредна) позиция бележеща 
е концепцията за изменение, през която изработването на 
теоретични парадигми е свързано с перформативното им 
трансформиране. Самата перспектива също е раздвоена 
от минимално различие, тя е паралакс, (авто)модификация.
Инструментариумът на преобразуващото 
литературознание не прави статична разкадровка на 
метаморфозата, за да разчлени моментите на преход, 
пренос и превод, а по-скоро се опитва плътно и пластично 
да следва преображенията на своя обект. Оттук и 
проблемът за езика на теорията, който формира своя 
терминологичен ресурс през оператори, които могат да 
уловят и проследят метаморфозата през лабиринтите на 
нейната протяжност. Този език е в съпротива както на 
механичното безстрастно наблюдение, така и на отказа 
от рефлексия на прагматичния консуматор. Този език е 
кентавър – така завещаха 80-те. Неотменното вклиняване 
на различни дискурси в литературоведския – философски, 
политически, психоаналитически, социологически – отваря 
още повече езика в един хетерогенен регистър, през който 
да бъде мислена творбата.

10 Миглена Николчина, „Ново българско име във френската 
теория“, Култура, бр. 38/2009.
11 Миглена Николчина, Изгубените еднорози на революцията. 

Българските интелектуалци през 80-те и 90-те, София: 2012,  20-21.
12 Мария Калинова, „Невидимата матрица: двете сцени на 
сътворението“, Литературен вестник, 1/2013, 15.
13 Bernhard Greiner, „The Birth of the Subject out of the Spirit of the 
Play within the Play: The Hamlet Paradigm“, The Play within the Play. 
The Performance of Meta-Theatre and Self-Reflection, 3.
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В рамките на настоящия текст ще се опитам да 
предложа реконструкция, може би преобразяваща 
реконструкция на едно теоретично преобразование, 
което се отнася към проблема за връщането на автора в 
литературоведския дискурс.
Онзи, който е възпитан с „Анализ на лирическата 
творба” на Никола Георгиев, вероятно в началото 
е посрещнал последната засега книга на Радосвет 
Коларов „Повторение и сътворение: поетика на 
автотекстуалността” с известно учудване от едно 
привидно отдалечаване между двамата литературоведи. 
В известния параграф „Кой говори в лирическата творба” 
на своята работа Никола Георгиев ясно застава срещу 
приравняването на автор и говорител в модерната и 
съвременната лирика, а с това и срещу въпроси от типа 
„Какво е искал да каже авторът?”. Ние, пише Георгиев, 
„разбираме разликата между реална авторова личност 
и художествена условност” (АЛТ, с. 29-30), поради 
което не може да приемаме повече, че в лириката говори 
самият поет. Това налага въвеждането на ново понятие, 
което с внимание и уговорки се появява, за да се наложи 
дотолкова стабилно в българския литературовески 
речник, че днес ученици и кандидат-студенти говорят 
за „лирически говорител” дори когато става дума за 
разкази, повести или романи. Разбира се, движението 
в „Анализ на лирическата творба” е обратното и 
„лирически говорител” е въведено като аналог в лириката 
на онова, което е повествователят или разказвачът 
по отношение на повествователните текстове. 
Методологическият императив да се четат самите 
произведения е наложил някаква забрана да се говори за 
автора, за неговата биография, психология и т.н. Този 
двоен императив Георгиев е удържал във всичките си 
аналитични и критически текстове. 
Точно поради тази причина на пръв поглед изненадващо 
изглежда централното място, което посвещава на 
автора Радосвет Коларов в „Повторение и сътворение”. 
Не на някой друг, а на автора. Защото това е книга, 
която тематизира автора и авторовото съзнание. И 
когато се говори за паметови следи, желание, импулси 
или възприятие, се има предвид емпиричният автор, 
било то в биографичен, психологически, психоаналитичен, 
когнитивистки или дори невробиологичен и 
психоневрологичен смисъл. Въпреки че името на Никола 
Георгиев е споменавано на няколко пъти в книгата 
(предимно в рамките на отделните литературни 
анализи), изглежда, че Коларов изразява скрито, но 
принципно несъгласие с методологическия императив 
на Георгиев. Сякаш казва: грешка е да се обърне гръб 
на автора като реална личност – той не може да бъде 
просто изоставен, оставен вън от литературоведското 
внимание и литературоведските речници.

Бих искал обаче да предложа път връщането на автора 
у Коларов да се чете не като скрито несъгласие или 
имплицитна критика, а обратно – като удържане и 
преобразуващо развитие на позицията на Георгиев в 
посока, която виртуално вече е вписана там. 

Като начална точка ще използвам „Мълчаливите диалози 
в литературата” поради ключовото място, на което 
този текст е цитиран в „Повторение и сътворение” 
(ПС, с. 31). Препратката с дълъг цитат се появява в 
самото начало на главата „Творба и творчество: интра/
интертекстуалност”, където, веднъж отдръпнал се 
от критиките, заявили гръмко смъртта на автора, 
Коларов се заема да очертае собствения си проект. 
И действително този проект, предлагащ, от една 
страна, да се мислят произведенията в творчеството 
на един автор във взаимната им свързаност, а от 
друга, отделната творба да бъде разкрита в нейната 
множественост, в нейното разпръсване през отнасянето 
й към останалите творби, този проект сякаш подхваща 
и развива идея, описана от Георгиев в „Мълчаливите 
диалози…” под името „вътреавторски връзки” („Мнения 
и съмнения”, с. 202). Ала как да се примирят иронията 
на Георгиев към „органичната връзка” между „личност 
и творчество” и към „единството на авторовия дух” 
(пак там) и утвърдителното настояване на автора 
като осигуряващ „пространство с гарантирана 
функциноналност на връзките между текстовете” (ПС, 
с. 24, 41) от страна на Коларов?
(Нека временно забравим, че става дума за двама различни 
автори, и мислим сингуларните точки на интензивност 
в една виртуална и нелинейна траектория на изменение и 
преобразувание.)

В средата на „Мълчаливите диалози…” са зададени 
четири въпроса към диалогичния принцип: 1. Достатъчна 
ли е думата „диалог” за изразяване на междутекстовите 
връзки? 2. Какви са границите на диалога? 3. Кой е 
субектът на диалога? 4. Кои са движещите сили в 

диалога? (МС, с. 194). В тези въпроси лесно се открива 
следата на публикуваната две години по-рано книга 
„Анализ на лирическата творба”. Става дума за едно 
особено и натрапващо се разграничение, проведено през 
трети и четвърти въпрос. Това, което тези въпроси 
имплицират, е отказ от смесване на субект на диалога 
и движещи сили на диалога. Задачата, поставена тук, 
е авторът да не се отъждествява лесно с този, който 
говори, със субекта на литературата (и в частност на 
(между)литературните връзки) и след това да се намери 
действена инстанция (сили) вън както от автора, 
така и от субекта. Различаването на двете нива в 
„Мълчаливите диалози в литературата” става, като се 
задават два, приети като несъвпадащи, въпроса вместо 
един: „Кой е субектът на диалога?” и „Кои са движещите 
сили на диалога?”

Първият въпрос е поставен в специфична светлина 
от диалогичната или междутекстова ситуация 
– разговорът не предполага един-единствен субект, 
бил той и субект на изказване. Георгиев обаче не пита 
„Кои са субектите?”, не употребява множествено, а 
единствено число – „Кой е субектът” и при това: „Кой 
е субектът на диалога”. Зад тази форма на въпроса 
като че ли се крие една хипотеза: Дали в разговора не 
става дума не за двама или повече субекти, а за един, но 
множествен субект, един вътрешо напрегнат, разтерзан, 
сложен – комплексен – субект? Тази хипотеза би могла 
да отведе далече, бъде ли свързана и със специфичния 
контекст на втората половина на осемдесетте години 
(статията е публикувана през 1987 г.), но тук няма да 
проследявам тази нишка. Предпазливият отговор на 
този първи въпрос не е изказан в тетична форма, но 
ако бъде положен тезисно, би гласял, че носителят на 
междутекстовостта е „равностойно двустранен” – 
текст и възприемател. Множественият, двустранният, 
изначално двойният, раздвоеният, двоящият се субект 
на междутекстовостта е сглобка, кентавър, наполовина 
текст, наполовина човек. Човешката част е пасивна, 
пасивно активна – възприемател, читател. Текстовата 
част е пасивна, зависима-независима. „Принципната 
равностойност на текст и възприемане” (МС, с. 
199), от която произлизат противоречия всеки път, 
когато един от двата елемента бъде привилегирован, 
обаче едва ли е истинско решение тъкмо защото 
това не са движещите сили на междутекстовостта. 
Двустранният, двоен субект е задвижван, не задвижващ. 
Субектът не само не е производител, но не е и деятел. 
Въпреки това именно този субект поддържа разговора 
като разговор, като раз-говор, разделяне на говоренето, 
разтварянето на говореното към другото, към другите 
текстове и другите възприематели, едновременно. 
Разтваряне (раз-говаряне) на говоренето и изговореното 
към неговото преобразувание. А оттук и: субект на 
преобразувание. Двоен субект на двойна неопределеност: 
нестабилност и неопределеност на текста (с кои 
други текстове си говори? какви са междутекстовите 
връзки?), непредопределеност на читателското решение, 
колебание на възприемателя (кой и как ще прочете 
този или онзи текст). „Повторение и сътворение” 
напряга до крайност, интензифицира тази насока: 
„Тази нестабилност и неопределеност [нестабилност 
и неопределеност на връзките между текстовете 
в едно творчество] се пренася и на равнището на 
читателското възприемане. […] С други думи, от 
читателя зависи как ще подреди авторовия текст-свят” 
(ПС, с. 40).

Ала ако този двустранен субект не е нито производител, 
нито просто деятел, пита „Мълчаливите диалози…”, то 
„коя е силата, която обвързва двете страни и ги поставя 
в такова взаимно разположение?” (МС, с. 199). И на този 
въпрос в текста е трудно да се намери ясен отговор, 
изложен тезисно. Това, което като че ли насочва към 
отговор, е следното изречение: „Предпоставка и начало 
на диалогичното е наличието на някаква общност: 
било то епоха на създаването, авторски контекст или 
най-често идейно-съдържателни връзки на основата на 
приликата, контраста и взаимната допълнителност” 
(МС, с. 204). Някаква общност. Това може да бъде 
чуто като „нещо общо” – епоха, контекст, връзки. 
Но предхожда ли общото двустранния субект „текст 
и възприемател”? Но може би общността е не нещо 
общо, което пресича отделни елементи, а самото 
виртуално свързване-поделяне, едва в което елементите 
стават това, което са? В този смисъл това би била 
общност, която включва двустранния субект текст-
възприемател. Да го изразим другояче: възприемателят 
влиза в общността, става част от общността на 
разговора при сдвояването си с текстовете. И това е 
едновременно и предпоставката, и началото на разговора. 
Какво означава това свързване на предпоставка и начало? 
Предпоставката е вече начало; началото е все още само 
предпоставка. Така се удържа виртуалното. 

Общността е място на виртуалните връзки. И текстът 
се разкрива като възможна връзка между читателя и 
други текстове, читателят – като възможна връзка 
между един и друг текст. Но кое би гарантирало 
границите на подобна общност? Кое би гарантирало, че 
тази общност не води до идеята за „диалогичност без 
граници” и „текст без граници” (МС, с. 196)? На този 
въпрос „Повторение и сътворение” дава отговор. Един 
от различните възможни отговори. И този отговор 
е: авторът. Авторът тук не е свързан с авторовото 
намерение (Как иначе би могло да се говори толкова 
за несъзнавано, за незабелязана от субекта работа на 
паметта и т.н.?), с психо-биографично предопределяне на 
смисъла на произведенията, с инстанция, която да казва 
кое какво значи, с авторитетната фигура на субект на 
изказа. Избегнати са всички тези клопки, теоретични, но 
и практико-анализационни за говореното върху автора. 
Но е отворен нов път за литературоведско внимание 
към автора, който да се е съобразил с критиките на 
последните стотина години. Авторът не е субектът 
авторитет или субектът суверен на смисъла. Авторът 
е „производител”. Но производител на гаранция за 
функционалност на връзките между текстовете. 
Може да се каже: авторът е автор на общността. Но 
на общността като място на виртуални връзки. В 
този смисъл авторът е автор на общността, която 
сама се твори и разтваря като общност, несигурно и 
неопределено. Оттук идва важно следствие. Авторът, 
неговата биография и т.н. не могат да ни помогнат 
непосредствено при тълкуването. Всеки път те просто 
ще се превръщат в част от онази общност, към която 
принадлежат текстовете и възприемателят – нови 
възможности, но отново малко сигурност. Въвеждането 
на автора гарант обаче е формална стъпка, която обръща 
перспективата. Сега не авторът ще обяснява неща 
за произведенията, а обратно – през произведенията, 
чиято функционална обвързаност ще гарантира, ще 
може да се научи повече за автора. Другояче казано, 
не психологията ще помага на литературознанието, 
а обратно – литературознанието ще допринася за 
психологията. Това преобръщане на перспективата не 
изменя на императива на „Анализ на лирическата творба” 
и остава при внимателните и фини прочити на самите 
текстове. Ала този императив е преобразуван: на първо 
място, намерен е начин за такова използване на автора, 
което да не предрешава несигурностите и същевременно 
да гарантира чисто формално функционалността на 
междутекстови връзки, а в този смисъл и почтеността 
на аналитичното свързване на един и друг текст; на 
второ място, самата задача на внимателното четене 
сега е впрегната в служба, от една страна, на познанието 
за автора, а от друга – на открояването на възможни 
връзки, които инак биха останали незабелязани. Авторът 
е върнат; върнат е като изследователски обект и 
същевременно като онова, което не пречи, а разкрива 
и поддържа виртуалното разпръсване на творбите в 
неочаквани връзки с други творби. 

Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна
от стр. 1
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