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Увод
Обект  на  този  труд  е  българският  роман  след  1989г.  Негов  предмет  ще  бъде

отразяването  на  променената  поетика  на  романа  след  1989г.  Дисертацията  изследва  по-

обстойно само някои от представителните романи на литературата след 1989г. - с оглед на

невъзможността да се обгледа цялото романово поле достатъчно задълбочено и подробно.

Задачата на изследването е да бъде направен опит за въвеждане на темата в критическия

дебат на съвременността. Работата създава своя собствена рамка, която ограничава полето на

изследване и се стреми да даде ключ към литературното поле на 90-те години през един

нехронологически  литературно-исторически  поглед.  За  него  важни  стават  понятия  като

„традиция“ и „поколение“.

Подходът тук се стреми да изрази в някаква, макар и условна, подредба процесите в

литературата, и по-конкретно в романа, на изследвания период. В този смисъл работата се

движи  от  по-мащабния  литературно-исторически  поглед  към  детайлното  вглеждане  в

градежа  на  романа.  В  теоретичен  план  това  се  изразява  чрез  идеите  на  Ролан  Барт  за

„вътрешна история на литературата“ и на Цветан Тодоров за „поетика“.

Работата предлага и своя условна класификация на групите романи на десетилетието

на 90-те години, като посочва своя интерес към романите с т. нар. „модерна поетика“, които

всъщност отразяват променената поетика в романа след 1989 година. Също така важни се

оказват и новите тематични доминанти в прозата, които повлияват наратива на романа. От

гледна точка на затворените интерпретации на конкретните произведения, представени като

примери  за  дадена  тенденция,  важен  елемент  на  поетиката  се  оказва  наративната

идентичност на персонажа, в чийто градеж се отразяват както начините на разказване, така и

отношението повествовател – герой.

Тази линия на интерпретация се следва в работата върху постмодерния роман,  а и

върху „женското писане“.

Глава I. Българското литературно поле на 90-те години

1. „Литературната революция“, или как се стигна до 1989 година

Опитът за литературна история представлява вглеждане в процесите и явленията както

през  социалния  живот  на  литературната  творба,  така  и  през  нейния  вътрешен  свят,

представен  като  интерпретация  на  заложените  в  нея  проблеми. Първият  проблем  на

контекста, поставен с оглед на изследвания обект – романът след 1989 година, който следва



да се отвори, е проблемът за границата и за поетиката на границата – какво разделя и какво

свързва 1989 година в литературата. Наред с това ще бъде представен критическият език на

десетилетието, който от своя страна да се вслуша в литературната полифония на 90-те години

и да се опита да я препредаде. Последният проблем затваря рамката с опита си да посочи

връзката на периода с  традицията и ролята на феномена „поколение“ за доизграждане на

отношение към традицията и миналото. Въпросът за изграждането на мост към предишното

е важен, за да утвърди самата литература след 1989 година като отделен период в българската

литература  и  най-вече  да  се  щрихират  пътищата,  по  които  това  се  случва.  С  оглед  на

разглежданите  проблем  на  литературното  десетилетие  се  извеждат  основните  черти  на

литературното  поле,  които  предзадават  процесите,  настъпили  в  поетиката  на  романа  и

изобщо в литературата.

Литературата след 1989 година е наречена ретроактивана, с всичките си завръщания

към  миналото.  Александър  Кьосев  говори  за  реставрационен  копнеж  по  традиционни

социални модели на Модерното време,  които възраждат нови табута в политиката.  Някак

неизбежен  се  оказва  паралелът  между  политика  и  литература  в  този  исторически  етап.

Именно като такъв той се обръща към миналото. Политическото в литературата, и изобщо в

духовния живот, се оказва водещо и неизменно „закачено“ за българската културна ситуация.

Това ще бъде категоричното посочване и на Михаил Неделчев в статията му „Годината, в

която литературата се превърна в политика“, и на Пламен Дойнов в статията „Раздвоената

година: последната криза на комунизма през 1989 – социолитертурни ефекти“. „Теоретичните

спомени“  на  Александър  Кьосев  също  възраждат  идеята  за  непрекъснатото  спомняне  и

осмисляне на периода „преди“, а и „след“ 1989г. Така 1989г. се превръща в година на края и

година  на  началото,  олицетворяваща  Прехода.  Невъзможността  да  се  намери  ясен

политически  път  обяснява  объркаността  на  литературното  поле  от  този  период  –  голяма

литература тук наистина няма, не само защото съвременността трудно разпознава гениите си,

а  и  заради  многоезичието  на  тази  съвременност,  чиято  специфика  бива  заглушена  в

полифонията  на  деня.  Постепенно  обаче  литературното  поле  се  оттърсва  от  тези

квалификации,  макар  политическите  игри  винаги  да  са  рефлектирали  върху  него.  Като

резултат от това ще видим чертите на „новата публичност“, които повлияват литературата.

1989 година е  определена като „раздвоената  година“.  Раздвоението ѝ се  случва на

първо място в  езика.  Според Пламен Дойнов промяната се случва първо там, затова тази

революция  може  да  бъде  наречена  „литературна  революция“,  поведена  от  интелигенти  –

учени и литератори. На тази страна от проблема обръща внимание Миглена Николчина в

книгата си „Изгубените еднорози на революцията“. Раздвоеният език довежда до раздвояване



и размиване на поетиката на 90-те години – повторението, цитатността на тази литература,

„възпаляването“ на езика на тоталитарната доктрина са модусите на живеене на „новата“

литература.  От  перспективата  на  десетилетията  преди  89-та  година  Миглена  Николчина

представя „случването“ на литературните 90 години, като резултат от процеси, свързани с

изграждането  на  нови  интелектуални  среди,  основани  върху  идеите  на  семинарите,

провеждани в  Университета,  но и не само.  Още тук става ясно разностилието,  идеята  за

многогласността, на появата на различни типове почерци, диалогизиращи или дебатиращи

един с друг.  През  90-те  години те  започват да се развиват,  но в  началото остават трудно

видими като цяло в литературното поле. Така или иначе, още тук се усеща желанието на

литературата за изграждане на свой облик. Посочено е предчувствието за изграждане на нова

изразна система на литературата, повлияна от чертите на Семинара. Те се оказват почвата,

на  която  израстват  новите  езици,  както  и  новите  черти  на  поетиката  –  синкретичност,

постмодерност,  авторефлексивност, цитатност,  пародийност и др. Така Преходът се оказва

преди всичко преминаване към ново отношение към езика в/на литературата.

2. Мостове от/към традицията – граници и поетики на границата

Макар литературата от началото на 90-те години да изглежда абсолютно авангардна,

отхвърляща предишното, тя все пак представя литературното настояще като „съзнателно“. То

представя осмислен усет и познание за миналото, и то в такава степен и по такъв начин, по

какъвто миналото не е могло да осъзнае  и да разкрие себе си. Точно този усет е наличен в

литературните процеси на 90-те години и макар за десетилетието да се говори като за време

на липсващия, отсъстващия литературен канон в българската литература, именно то изгражда

стабилните мостове с традицията, за да се впише в нея.

Потапянето  в  литературното  поле  на  последното  десетилетие  на  века  (и  първото

десетилетие след „края“ - 1989 година) изисква да посочим явленията като единични, като

отношения, констелиращи едно с друго, без да се опитваме да градим хронология. Отказът от

хронология не означава задължително, че 90-те години страдат от липса на събития. Но дали

наистина има „големи“ събития в литературата на 90-те? Ако е така, то тогава дали те ще са

продукт на т. нар. „голяма литература“? Милена Кирова определя самото десетилетие като

събитие: „Ретроспективната представа за 90-те години изглежда парадоксална. Не може

да  се  открие  някакво  „голямо”  събитие,  а  в  същото  време  целият  период  придобива

статут  на  събитие”  (Кирова  2002:21).  Динамичността  в  литературния  живот  тогава  е

преекспонирана дотолкова, че се оказва, че голямо събитие в новата ни литература наистина

няма. И същевременно всяко нещо става събитие. Опитът на този текст е в усилието да се

види как самото явление „90-те“ мисли за себе си и как изследователите – съвременници



изговарят най-новата ни литература.

Настоящият текст предлага едно метаговорене и метавглеждане в литературното поле

на 90-те години. Два са типовете критически текстове, които ще бъдат разгледани тук и които

ще предложат различното отношение към конкретното литературно десетилетие. Това са, от

една страна, текстовете, които са „вътре в това време”, „вътре в литературата”, това е т. нар.

перспектива на „жабешкия” поглед (манифести, рецензии), и от друга страна, текстовете от

дистанция – предлагащи перспективата на „птичия” поглед. Обектът „90-те” избира за свой

предмет традицията и отношението към нея, избира да говори през метафората на моста не

за да се опита да хомогенизира литературното поле на 90-те години (което не е хомогенно), а

заради появата на тази метафора в разгледаните критическите текстове.

Владислав  Тодоров  в  книгата  си  „Адамов  комплекс“  разглежда  по  един  различен,

„нов“ начин както естетиката на комунизма, така и тази, която идва след нея. Оказва се, че

„новото“ е много тежко обременено от предишното. Грешката на това време би бил опитът за

достигане на радикалност и цялостност на настоящата литературна ситуация, което доста от

текстовете  се  опитват  да  внушат.  Ето  защо  Тодоров  връща  идеята  за  фрагмента  в

литературата и в полето на литературата, идваща от Гео Милев и неговата представа за

литературност. С това критиката от началото на 90-те препраща все пак към една традиция на

българската литература. Фрагментът ще се окаже наистина важен конструкт за литературата

на  90-те  години.  Следва  да  се  видят  „посланията“  на  самите  манифестни  текстове  на

десетилетието.

90-те се колебаят между „преди“ и „сега“, но като че ли от страниците на периодиката

от самото начало на десетилетието по-скоро личи желанието да се демонстрира окончателно

скъсване с традицията на предходната литература. Бр. 1 на „Литературен вестник“ от 1991

година предлага  своя  програмен текст  -  „Литературен вестник днес“,  който се  опитва да

направи равносметка по отношение на традицията.  „Днес“  е „мост“  между вчера и утре.

Метафората на моста като повторение на днешното идва да посочи едновременно и връзката

с вчера, и отдалечаването, опита да се забрави предишното. Манифестният текст на Едвин

Сугарев не отрича, че днешното ще се гради върху отломки, но подчертава, че сега няма език,

който  да  изговаря  настоящето.  Старият  език  е  абсолютно  нефункционален.  За  празното

наследство на 90-те години говори още един текст - от 1989 година (във в. „Глас“, преди това

през 1988 година огласен в кръга „Синтез” и публикуван отново през 1991г. в първия брой на

„Литературен вестник”). „Радикалният манифест“ на Александър Кьосев посочва липсите на

литературни маркери въобще. Тръгвайки от празната клетка на българския читател, той стига

до предложението за „литературен събор“, на който литературата трябва да бъде разпусната.



Демонстрацията  на  крайности  в  този  текст  идва  да  скандализира,  но  и  да  подчертае

празнотата  на  литературното  поле,  която  отново  е  предизвикана  от  миналото.  И  докато

текстът на Сугарев изказва все пак някаква сигурност, че нов език ще се изкове сега – „от

нахлуващите  понятия,  политически  митове  и  социални  метафори,  от  гротескното

преобръщане на старите представи“ (Сугарев 1991:1) (и все пак това няма да е езикът на

литературата), то Кьосев представя ситуацията доста по-катастрофично.

Тук е подчертана и липсата на читател в българската среда, което ще се окаже важно

посочване от гледна точка на връзката му с поетиката на този период. Ролята на читателя ще

се окаже водещ елемент в поетиката на романа. Поетиката ще се гради като опит за търсене

на  така  наречения  „реален  читател“.  От  друга  страна,  това  е  клетката,  определяща  най-

външното ниво на анализ на творбата според постановките на Ролан Барт. Кризата на този

елемент ще се отрази върху опита на литературното поле да формира собствена територия.

Интересно е  да  се  посочат точно тези трудове върху 90-те  години,  които разчитат

литературата през призмата на отминалото време. В работите си върху поезията на 90-те

години  на  XXв.  Пламен  Антов  и  Пламен  Дойнов  предлагат  позиции,  разглеждащи

литературното  десетилетие  като  нещо  вече  случило  се,  като  нещо  приключило.  Този

метапоглед е необходим (за този труд),  защото самото му съществуване успява да покаже

литературата след  1989г. като градяща или по-скоро вече изградила своя традиция, изявила

се като самостоятелен период в съвременната българска литература. Интердисциплинарните

есета  на  Александър  Кьосев  в  книгата  „Лелята  от  Гьотинген“  също  работят  в  посока

осмисляне  на  периода  „90-те“,  но  като  че  ли  с  доста  резерви  по  отношение  на

съществуващата литературна среда.

Книгата  „Поезията  на  1990-те:  българско  и  постмодерно“  е  организирана  около

генезиса и развитието на българския постмодернизъм. Постмодернизмът като (тенденция) е

важен тук, доколкото чрез него може да се конструира отношението към езика като модус,

през който мислим 90-те години на XX век. На следващо място в работата на Пламен Антов

се  откроява  „българското“  като  конструкт  на  традицията.  То  представлява  един  сюжет,

отключващ  врати  към  различни  традиции  на  нашата  литература.  Разбира  се,  и

постмодерното, и българското от гледна точка на традицията се свързват с отношението към

езика и изграждането на нов поглед върху него. Неслучайно новото време е представяно като

такова на първо място чрез езика, езиковите игри с традицията. Пламен Дойнов определя

кризисната  граничност  на  времето  след  1989  година  като  „шоков  обрат,  езиков  взрив,

културна експлозия“ (Дойнов 2007:95).

Една от най-интересните реализации на метафората на моста през 90-те години е тази,



която свързва това време с  модернизма от началото на века. Десетилетието вижда себе си

като приемник на тази традиция. Това е видно дори в плана на литературно контекстуалното

– с възраждането на литературни кръгове и групи като „Стрелец“, „Нов Златорог“, „Новия

кръг Мисъл“.

На следващо място в разглеждането на връзката с традицията се явява още една важна

черта на литературното поле – неговия синкретизъм. Пламен Дойнов определя литературната

ситуация така:

Иде нова устност на литературата – връщане към омировските и трубадурските ѝ

начала,  когато  стиховете  са  се  изговаряли  и  пеели,  когато  са  били  действащи  лица  в

спектакъла на съществуването (Дойнов 2004:13)

Тези начини на изговаряне на литературата също имат отношение към традицията. В

цитирания  текст  Пламен  Дойнов  припомня  първата  премиера  на  Авторския  литературен

театър със заглавие „Тела и текстове“,  където литературата е  важно да се види и чуе,  не

толкова да се чете. В по-късните спектакли на АЛТ – „Смъртта на кръга „Мисъл“, „Живи и

мъртви в българската поезия“,  „Как ехото заглъхва“ и „Резерватът „Висящите градини на

България“ поетите Бойко Пенчев, Георги Господинов, Йордан Ефтимов и Пламен Дойнов

„викат  сенките  на  класиците  на  българската  литература“,  пренаписват  шедьоври  и  ги

представят като свои, с което подчертават играта на литературата с традицията. Такава игра

стават „Българска христоматия“ (1995г.) и „Българска антология: нашата поезия от Герова

насам“ (1998г.), създадени от „четворката“.

Играещата  литература  на  90-те  се  връща  към  много  стари  традиции,  имащи

отношение към начина на живот на литературата.  Синкретизмът се състои именно в това

заличаване  на  границите  между  изкуствата  –  музика,  танц,  театър,  слово.  Новият

синкретизъм обаче има отношение и към модернистичната традиция на Пенчо Славейков.

Идеята  за  високото  и  ниското  в  литературата  тук  отпада,  поне  що  се  касае  до

постмодернизма.  Проектът  на  Славейков  е  изцяло  заличен  в  тази  нова  ситуация  на

постмодернистични нагласи. Литературата в своите лудични форми на изява смесва, размива

високото и ниското, популярното, масовото и елитарното. Но може би тя все пак ще се върне

към някакви свои правила и ще възобнови идеята за „литературност“.

3. Поколението като канон-формиращ фактор

С оглед на стремежа на литературното поле да начертае връзките си с традицията и да

се  оттласне  от  нея,  като  създаде  собствена  такава,  работата  по-нататък  се  спира  върху

поколението на 90-те години. Чрез този феномен е представено ясно дискусионното поле на

тези  години.  В  раждането  на  дискусиите  около  литературата  на  новото  се  виждат



разнопосочността в позициите, дори що се касае до една литературна категория, в каквато се

е превърнало понятието за поколение в литературата.

Задачата да се излъчи поколение на 90-те години е свързана с оформяне на цялостния

облик  на  литературното  десетилетие.  То  започва  да  се  разбира  като  мерна  единица  за

произвеждане  на  исторически  етапи  –  най-вече  в  полето  на  литературата.  Дисертацията

разглежда няколко теоретични постановки, на базата на които се строи това понятие, с оглед

на възможността да се види дали понятието се оказва функционално за този литературно-

исторически период.

Целта на този текст е да покаже дали българската литература от края на миналия век е

обозрима и възможно ли е при цялата фрагментация на литературното поле да се говори за

някакво единство, което би могло да даде например понятието за поколение. Единството на

литературното поле ще се търси както по посока на идеята за общност с нейно вътрешно

предназначение, така и по посока на паметта, която трябва да е обща (според Манхайм и

Нора).  Други  важни  черти  на  поколението,  които  Дойнов  посочва,  са  появата  на  нов

светоглед и на нов език, макар тук да става дума по-скоро за много езици, така че в този

смисъл единството не е по отношение на почерци и стилове.

Пламен Антов говори за  „първо и  второ постмодерно поколение на  90-те“  (Антов

2010:32-33),  като в първото постмодерно поколение поставя фигури като Зл. Златанов, А.

Илков, К. Мерджански, които осъществяват поврата към постмодернизъм и чиято основна

характеристика на поетиката им е езоповския език (откъдето идва оформянето на идеята за

някакъв общ език).  Бихме казали, че това са именно поетите,  унаследили алтернативната,

интелигентско-бунтарската  линия  на  поезията  от  60-те  год.,  които  преобръщат  езика,  от

чиито  творби  се  виждат  ясно  новите  поетики,  категорично  заявени  в  поезията  от

десетилетието на  90-те.   Второто постмодерно поколение на  90-те  години има своя ядро

според  Антов  и  това  е  известната  „четворка“  Пламен  Дойнов,  Бойко  Пенчев,  Йордан

Ефтимов и Георги Господинов, както и новите млади около тях. Това разделение на 90-те,

приютяващи не едно, а цели две поколение отново идва в полза на фрагметарността на това

десетилетие по отношение на поетика и литературен процес като цяло.

Пламен Дойнов, за разлика от Антов, е привърженик на тезата за едно поколение на

90-те,  което  обаче  в  етапа  на  формирането  си  няма  поколенческо  съзнание,  по-късно  се

излъчва  като  такова,  но  тогава  пък  става  все  по-осезаемо  разделението  на  културното

пространство на кръгове и групи.

В ретроспективен план се припознава тази формация – поколение на 90-те години на

XX век в българската литература.  Въпреки нееднородността на поетиките на десетилетието,



въпреки очевидния стремеж към фрагментиране на литературното поле самата литературна

публичност  на  страниците  на  „Литературен  вестник“  в  края  на  последното  десетилетие

определя  наличието  на  такова  понятие,  което  се  оказва  все  пак  функционално  за

десетилетието. Визиите за това дали има или няма такава група, която да задава общ модел в

литературата, са много различни и нееднородни, както и самото десетилетие. Може да се

приеме възможността  да се  говори за  поколение на 90-те  години,  което обаче е  понятие,

различно от това, което се разбира като поколение преди идването на 90-те години. Това е

може би вече нова категория, която отново е свързана с историзирането на литературата, но

повече  се  приближава  до  нагласата  за  обединяване  на  кръговете  и  групите  от  идеята  за

различност, за разнопосочност в поетики, почерци и стилове, от идеята за свобода на словото

в литературата.

Така  в  тази  част  от  работата  се  оформиха  три  основи,  върху  които  се  представя

контекста на 90-те години. Интересното е, че това са три опори, които изграждат отношения

помежду си: език – традиция – поколение. От ситуацията в на липса на език на новото време

се стигна в крайна сметка до идеята за нов тип отношение към езика.  В атмосферата на

новата публичност става видимо „износването“ на стария език на литературата и неговата

функционалност, само доколкото може да послужи като стимул, който да породи реакция на

новото спрямо старото. Появата на алтернативно езиково поведение в политиката, а по-рано

и  в  литературата  (преди  1989г.)  довежда  до  изграждане  на  нова  изразна  система  на

литературата  (след  1989г.).  Тя,  разбира  се,  е  построена  върху  предишния  модел,

преобръщайки го, пародирайки, цитирайки, като освен това езикът бива съобразен и с новите

условия на синкретичност на изкуството. Всичко това се оказва повлияно и от променената

политическа ситуация в България.  Така от идеята за алтрернативно езиково поведение се

отива  към  разклоняване  на  езиците  на  литературата  и  достигането  до  така  нареченото

Вавилонско  стълпотворение  на  90-те  години.  Идеята  за  традицията  пък  се  свързва  със

заявката на 90-те години да скъсат с всичко предходно. Всъщност обаче е налице изграждане

на здрави връзки с традиции от други етапи на литературата – най-вече с тази на модернизма.

Ефектите от този градеж отново се виждат на новото на новата поетика на литературата. В

отварянето  на  тези  връзки  стават  още  по-видими  тенденциите  в  литературното  поле  –

интереса  към  фрагмента,  към  устността  на  литературата,  играта,  цитата,  пародията,

авторефлексията по отношение на езика,  постмодернизма като творчески стил-реплика на

модернизма.

Настабилността на литературното поле, неговата флуидност и разнородност, сякаш не

позволяват  ясно  да  се  говори в  исторически  категории за  това  литературно  десетилетие.



Работата решава да „изпробва“ феномена „поколение“, за да покаже трудността на този етап

да  бъде  представен  като  низ  от  хронологически  последователни  събития.  Дебатът  около

поколението на 90-те – има ли такова, или не, кои са неговите представители, кои са „местата

на памет“ и т.н., само потвърждава още веднъж полифоничността на десетилетието, доказва,

че всъщност можем да говорим за мрежа от поетики на тази литература.

Глава II: Поетика и роман. Поетика на романа

Последното литературно десетилетие на XX в. се оказва с една основателно различна

поетическа нагласа, в основата на която стои промяната в отношението към литературата –

тази културна институция, която се опитва да разкъса веригите на идеологията и политиката

и като че ли най-после заживява собствен живот. А що се отнася до романа, той започва през

90-те  да  търси  своя  нов  образ.  След  края  на  десетилетието,  когато  той  разцъфтява,

променяйки се, ще бъде посочена нуждата да се търсят причините за променената поетика на

романа: „българският роман е в движение, в опит за развитие и промяна. Излишно е да

гадаем крайните граници на този процес. Вместо това можем да вникнем в причините, да

проследим перипетиите, да обясним резултатите, защото по някакъв начин сме вписани в

него, доколкото той изразява културните потребности на своето/нашето време.“ (Кирова

2003).

Ако проследим бегло развитието на българския роман, който е обект на настоящата

работа,  от  средата  на  XXв.  до  началото на  Промените,  ще видим различните тенденции,

които  повлияват  и  променят  българския  роман.  Те  са  свързани  както  с  изместването  на

тематичните полета,  така  и  с  ново отношение към човека,  към субекта  в  художествената

творба, а оттам се развиват и различните релации между разказвачите в прозата, обекта на

изображение  в  нея  и  връзките,  които  двата  компонента  създават,  за  да  оформят

художествения свят в творбата.

1. Българския роман след средата на XX в. - развитие на процесите в прозата

50-те години на XX век са останали в литературата ни като „връх” (един от върховете)

в литературното развитие. Това е „времето на романа” или така наречения „щурм на романа”,

„голямата романна вълна”. Обглеждането на литературните тенденции от средата на XX в. е

необходимо, доколкото това е опит да се проследят хронологически тенденциите, които се

извеждат или като произтичащи една от друга, или като паралелно развиващи се, но винаги

следващи един последователен процес на развитие, който да държи образа на литературата в

неговата монолитна цялост. Всяко ново произведение бива вместено в този единен процес.

От една страна, основна линия си остава „епическата вълна”, от друга – на втори план



започват да действат деепизиращи процеси в литературата,  от трета се появяват поетите-

прозаици, откъдето пък се слага началото на говоренето за „лиризация в прозата”. Всички

тези явления са обгледани като естествено произтичащи едно от друго, като различни образи

на  „все  по-високото  развитие  на  литературата  ни”,  което  е  видяно  като  резултат  от

обществено-политическата ситуация.

По-нататък в разгледаната в работата теория на Михаил Бахтин върху епоса и романа

се открояват на преден план различията при изграждането на персонажа в епоса и този в

романа. Принципите на изграждане на героя ще се окажат от съществено значение, защото

именно  това  ще  стане  причина  за  поява  на  една  алтернативна  линия  от  тенденции,

противостояща на идеята за „епически роман“, в който съвременността се „изживява“ като

героичното настояще, в който се пресъздава някаква идея за цялост на художествения свят.

„Епическото“  в  езика  на  критиката  се  превръща  в  маркер  за  добра  литература.  Всяка

следваща тенденция в литературата бива обвързана с него като сигурен белег за легитимация

на дадената литературна творба пред идеологията.

Развиващите се паралелни нови тенденции са свързани както с развитието на жанра,

така  и с  раздвижване на  поетиката  на  романа –  подчертан интерес  към идентичността  в

романа и нейното развитие, психологизъм на персонажа, мозаична композиция на творбата и

др.  Това  се  оказва  най-задълбочено  развито  в  лиризираната  проза  на  творци,  които

преминават от поезията в прозата. „Себе си” и търсенето на „себе си“ е всъщност конструкт

на новата проза, която поставя в центъра на повествованието идентичността. Тя се превръща

в потенциал  да  се  пише по  различни начини,  да  се  градят  различни типове  текст,  да  се

фокусира  вниманието  „навътре”,  тя  е  и  отказ  от  обективното  повествование,  зачерква

„птичия поглед” на повествователя и го заменя с множество начини на гледане, от които се

раждат разнообразни разкази и разказвания. Изчерпването на „епическото” е доказателство за

новата  нагласа,  която  е  нагласа  не  към  всеобхватното,  а  към  детайлното  гледане,  към

динамичния текст, който се стреми да изрази неуловимата същност на идентичността. Тя от

своя страна е идентичност, която не знае себе си, не е идентична на своето непроменимо,

константно „аз”.

Лиризираната проза се оказва тенденция, отразяваща новия статут на човека в романа.

Тя  се  оказва  и  основната  линия,  подриваща  „епическото“  е  романа.  До  каква  степен  е

проникнало то в критиката става ясно в някои от разгледаните позиции, от които се вижда

опитът  да  се  свърже  лиризираната  проза  с  епическото.  В  крайна  сметка,  независимо  от

спецификата на процесите,  чрез които това се случва,  налице са нови процеси в романа,

които следва да бъдат отразени.



Промяната на нагласите за литература, размразяването на епичното, деепизиращите

процеси  и  фрагментарността  на  повествованието  като  резултат  от  циклизираната  проза,

лиризацията  –  се  свързва  с  новия  обект  на  съвременната  проза  –  "вътрешният"  човек,

човекът, обърнал се към себе си. В главата "Поетика и стилистика на съвремнния роман" от

книгата  "Съвременният  български  роман"  Боян  Ничев  посочва,  че  статутът  на

личността в  съвременния  роман  е  променен,  а  това  от  своя  страна  довежда  и  до

изменения  и  в  самата  поетика  на  романа.  Редно  е  да  проследим  именно  линията  на

отношението към личността и в романите след 1989 година, откъдето биха могли да се видят

измененията и в поетиката на романа на 90-те години.

2. Българският роман на 90-те години – движение на поетиката
 Проявите на романа в началото на 90-те години са съвсем единични явления, трудно

обединяващи се около една тенденция. Това още повече подчертава прекъсването след 1989 г.

на един завършен литературен етап с негови собствени процеси и появата на нов, каквато е

заявката на литературното поле. Една от тезите,  на които този текст настоява,  е  свързана

както  с  новите  жанрови  форми  на  десетилетието,  така  и  с  ролята  на  поезията  върху

променената поетика на романа.

Езикът на поезията, нейната проблематика и особености повлияват поетиката на новия

роман. Стремежът на литературата да смени своя инструментариум от техники и похвати

става видим в началото на 90-те години. Новото отношение към езика на литературата също е

на  лице.  В  ситуация  на  езикови  експерименти,  на  освобождаване  от  матриците  на

предишното, в полето на поезията първо са видими промените.  Прозата ще прави своите

опити,  съизмервайки  се  не  толкова  с  прозата  от  миналото,  а  с  наличната  литература  на

настоящето – поезията.

Езиковите  игри,  пародийните  техники,  а  и  така  наречената  интелектуална,

философски улегнала литература,  се случва първо в  поезията.  По-късно тя  започва да се

изявява и в романа – с подчертан интерес към възможностите за изразяване на съвременния

тип характер в прозата, както и с любопитство към потенцията на езиковия експеримент. В

последното десетилетие на  20 в.  се  появяват зародишите на  много по-големи тенденции,

свързани с тези отношения, които ще започнат да се разгръщат едва към 2000г. и най-вече

след това. В статията си „За границите на романа“, която излиза през 2005 година и около

която се заформя дебатът за съвременния български роман, Милена Кирова (2005) говори

именно  за  този  потенциал  на  литературата,  излизащ  извън  рамките  на  литературното,  а

именно възможността за явяване на нови жанрови форми в  прозата, което е маркер за новост

и различност на литературното поле на прага на новото хилядолетие. Тук Милена Кирова



отчита въпроса за романа и за неговата поетика като отложен, което прави жанра да изглежда

още по-изключен от възможността да се говори за него. Става все по-голяма необходимостта

от преразглеждане на новите жанрови форми след 1989 година и тяхното взаимно влияние,

което довежда до конкретни резултати.

Всяка революция в литературата идва с поезията.  В началото на 90-те години след

появилите се нови „жанрове“ писателите продължават да търсят нови художествени форми.

Като резултат от „кризата на жанровете“ (Дойнов 2006), се появяват и т.нар нови жанрови

форми. Търсенията на литературата стигат и дотам, че не става ясно различима границата

между жанровете. Те стават флуидни, трудно определими. Това от своя страна открива нови

перспективи за поетиката на новата литература. Нови жанрови форми се появяват в поезията,

но и специфични, пак нови жанрови особености се появяват и в романа.  Причината да се

случи новата поетика не бива да се търси в „борбата между жанровете“, а в това, което те

правят  един  за  друг,  за  да  се  оформи  многоликото  литературно  поле  на  90-те.  Изобщо

хибридността на жанровете държи в себе си нагласата за промяна в поетиката. В първата

глава една от предложените хипотези за начина, по който да се гледа на литературното поле,

беше възможността то да се види като връщане към синкретизма на изкуството.

Много ясно личи вливането на езика на поезията в прозата на Златомир Златанов и

Георги Господинов. Те най-напред изковават своя личен (пост)модерен стил в поезията,  а

след това го пренасят в своята проза. Прескачането на „постмодернистичните електрони“ в

поетиката на романа се оказва в някакъв смисъл онзи кълн на този тип тенденция в прозата,

който ще ни даде основание изобщо да говорим за подобен тип процеси в прозата ни. На

второ място илюстрация на романовото писане, захранено от тенденции в поезията, се оказва

изявата на женския глас в поезията на българските писателки от края на 80-те и началото на

90-те години. „Асимволия“ на Миглена Николчина (1995) например отново заговаря за езика,

за преобръщането му, за градежа на изцяло нов понятиен апарат, ново средство в поезията,

което да изрази литературните търсения на този нов етап в литературата.

Женският глас в поезията на 90-те години очертава наличието вече на една тенденция,

нова за литературата на периода:  „от особена важност и даже с програмен характер се

оказва новият избор на митологични идентичности в женското писане...Митологизмът на

90-те представлява отглас и отговор на тази нагласа, манифестен израз на желанието за

концептуална промяна в позицията на пишещата жена.“ (Кирова 2001). Стихосбирките на

Миглена  Николчина,  Амелия  Личева,  Виргиния  Захариева,  Силвия  Чолева  илюстрират

именно такава нова позиционираност на жената в литературата. Още повече, че както беше

отбелязано вече,  „женското писане“  също първо се  проявява  в  поезията,  а  след това  и  в



прозата. Това може да се види конкретно през няколко творчески фигури. Именно поетеси

като Силвия Чолева и Виргиния Захариева прокарват тенденцията да се „пренесе“ женското

писане в прозата. Те развиват своя специфичен „женски“ почерк първо в поезията, а след

това  преминават  и  към  романа.  Аналитичното  представяне  на  женската  гледна  точка,

философското  самовглабяване,  сексуалната  освободеност  на  женския  образ  поставя  една

голяма  традиция  в  българската  литература  на  90-те  години.  Поезията  ражда  тази  нова

позиционираност на гледната точка,  а романът я доразвива,  оформяйки я като автентична

интерпретация  на  европейската  феминистична традиция.  Поезията,  която  държи връзка  с

традицията, сама става традиция, като изговаря първа проблемните ядра на литературата от

този период.

Еднозначно класифициране на тенденциите, процесите и явленията в романа на това

време  е  трудно  да  бъде  направено.  Така,  както  самото  литературно  поле  го  изисква,  ще

постъпи и настоящия текст, като се рои не в подредеността на една-единствена групираност

на романите, а ще се оглежда във всички възможни посоки, за да изгради един относително

верен образ  на  ситуацията  с  романа оттогава.  Това би послужило по-точно на  целите  на

работата, които са да представи новото в начина и в обекта на разказване в творбата.

Първото деление, което основателно можем да направим за романите на 90-те години,

е свързано с по-горе представеното отношение (1)„високо – ниско“, обяснимо със стремежа

на литературното поле да намери своята публика. Литературата, която търси своя „реален“

читател, се оказва разделила се окончателно с добрия литературен вкус. Освободеността на

литературния език позволява на писатели и поети да се отклонят от собствения си стил и

почерк, за да „угодят“ на публиката, която се интересува от всичко, което до този момент е

било  забранено.  Най-добрият  пример  за  тази  тенденция  се  оказват  романите  на  Христо

Калчев.  От  трилогията  за  „дяволите“  до  вулгарния  роман се  вижда  изминатия  път  към

търсенето на „реалния“ читател. Видян е опитът на „ниското“ да се домогне до „високото“ в

тази дефиниция за роман, минаваща през жанровата етикеция, чрез която масовото се заявява

като ново и модерно. Ако се върнем към конкретните особености на поетиката, можем тук да

откроим следното: на първо място субектът на изображение в романа, в който настоящият

текст заявява, че се вглежда, е пределно опростен откъм психологически преживявания, а

оттам художествената структура също максимално се опростява.

Вторият тип романи, които стоят във фокуса на вниманието тук, са онези, които стоят

на  границата  между  високото  и  ниското –  онези,  които  държат  връзката  и  с  масовия

читател,  но  се  стремят  да  кажат и  нещо повече,  като се  спират по  свой си начин върху

психологическото  преживяване  на  „аза“  и  начините  на  представянето  му.  Тук  спокойно



можем да поставим романите на Виктор Пасков и на Мария Станкова.

Третият тип роман е вече този, който не се интересува от масовия читател, на който

репортажното изображение остава чуждо. Той се самовглъбява, ражда свой собствен език,

свой собствен свят, чуждеещ се от „реалистичното“, „социалното“ и „битовото“. Тук, разбира

се, присъстват романи, доста различни от гледна точка на своята поетика, но обединени от

търсенето на нови пътища в поетиката на романа. Това са романите,  които се стремят да

формират високия литературен вкус на десетилетието.

 Може би едни от най-успешните романи от началото на 90-те години, що се отнася до

(2)тематичната доминанта на десетилетието, ще бъдат именно тези, които  преосмислят

близкото минало,  опитват се  да  го  изрекат,  да  му поискат  сметка,  но  го  правят  по  един

своеобразно различен начин, чрез свои собствени наративни техники, модели, чрез изява на

автентичен, нов стил. Много близко с тази тема се свързва и  темата за поколението.  На

първо място тук трябва да се постави романът „Германия – мръсна приказка“  на Виктор

Пасков, а към края на десетилетието и някои от романите на Владимир Зарев, а още по-късно

и „Дзифт“ на Владислав Тодоров, „Мавзолей“ на Ружа Лазарова, „Улица без име“ на Капка

Касабова и „Партиен дом“ на Георги Тенев. Тук може да бъде поставен и „Баронови“ на Ив.

Петров, който обаче далеч не стига славата на предишните работи на писателя. Текущата

тематична класификация, гледаща на едро романите на десетилетието, се фиксира и върху

друга  една  важна  тема  за  литературата  на  това  време  –  това  е  темата  за  тялото,  за

телесното като отклик на съвременното моделиране на романа. Важно е да се отбележи тук,

че  поетиката  на  тялото  се  оказва  и  конструкт  на  наратива  в  някакъв  смисъл,  което  вече

отпраща към нов тип класифициране на романовостта през 90-те години. Много интересно е

също вписването на друга една тема, свързана с поетиката на тялото – това е  библейската

тема, най-вече в т.нар. „женска проза“ на 90-те години.

Романите,  които  обръщат  поглед  към  западните  теории пък,  ще  се  опитат  да

задействат компенсаторните механизми като опит да създадат (3) роман с модерна поетика –

романите на Златомир Златанов, както и „Естествен роман“ на Георги Господинов от края на

десетилетието. Този тип роман съперничи на така наречения, най-общо казано, роман, който

се придържа към  традиционния тип разказване.  Често тук попада романът, който има за

свой обект съвременната социална действителност – социалният роман. Най-основателно е

тук  да  поставим  онези  работи  на  Александър  Томов,  които  излизат  след  1989  година  и

обявяват себе си за романи на съвременността. Като алтернатива на т. нар. социален роман

ще видим как се появяват две дискусионни по своята природа тенденции в романа на 90-те

години, които най-общо определихме като модерните поетики на десетилетието. Става дума



за постмодерния роман на 90-те години и за „женското писане“ като явление в съвременния

български роман.

3. Що е поетика, или за рамката на теоретичното вглеждане

Революционният текст на Галин Тиханов „Защо съвременната литературна теория се

ражда  в  Централна  и  Източна  Европа?“  (Тиханов  2002)  показва  не  само  произхода  на

литературната наука, нейните етапи на развитие, но и проявите ѝ на ново вливане в други

научни  полета.  Борбата  за  „литературност“  на  самата  литература,  за  независимост  на

литературната наука, придобива нови значения в края на 20 век и началото на 21-ви. Тиханов

обявява смъртта на литературната наука, настъпила под въздействие на „новите явления във

философията  и  културната  теория“.  За  горна  хронологическа  граница  на

литературознанието той посочва 90-те години на 20 век. Става ясно, че новите литературни

течения са сформирани под влиянието на тенденции в други области на хуманитаристиката.

Освен това те са така „скроени“, че методологическият им апарат успешно се справя и в

полето на културната теория и философията например. Синкретизмът в литературното поле

съвсем адекватно битува и що се отнася до критиката. Според Галин Тиханов „двигател на

промяната в  литературната наука  са  били...  вътрешната еволюция  на  философията  и

разочарованието  от  традиционните  и  все  по-безнадеждно  изхабени  методи  на

литературните изследвания...“ (2002). Такава е до голяма степен литературната ситуация в

България след 1989 година, когато и в литературната наука, и в литературата се търси новото

в  умората  от  изкованите  от  социалистическия  реализъм  похвати  за  „правене“  на

художествената творба.

В  този  смисъл  ще  се  опитаме  в  критически  план  да  построим  едно  понятие  за

„поетика“, което ще се подчинява на съвременни значения, онагледяващи новите тенденции в

литературата и в литературната наука. То, разбира се, ще почива и на установени през 20 век

теории, представящи го по различен начин и градящи новия обем на това понятие. Подходът

ще бъде до известна степен импровизаторки, доколкото влива в себе си различни теоретични

течения. По този начин текстът авторефлексивно ще се пита доколко теорията отговаря на

изискванията на новото в литературата.

Това, което Ролан Барт нарича „вътрешна история на творбата“, е обект на анализ тук.

Смятам, че понятието за поетика се припокрива до голяма степен именно с тази вътрешна

история, бележеща всичко, което прави художествената творба такава:

Барт нарича вътрешна история на литературата именно историята на сменящи

се поетики, диалогът в схващанията за това как трябва да изглежда персонажът, как



трябва да изглежда разказването, трябва ли да има разказване, динамиката на жанровете

и  т.н.  Тази  история,  от друга  страна,  се  занимава  с  отношенията на  литературните

произведения едно към друго, с отношенията им с произведения, които не се считат за

литературни, но също са текст, както и с диалога им с произведения на други изкуства.

(Ефтимов 2005).

По подобен начин определя поетиката и Цветан Тодоров в „Що е структурализъм?“

Той също проучва двете страни на понятието за поетика – абстрактна и вътрешна. Джонатан

Кълър обаче представя един цялостен анализ, който свързва тези две страни, като преливащи

една в друга. На първо място Кълър отново тръгва от читателя и неговото отношение към

текста  на  романа,  затова  първата  дистинкция,  на  базата  на  която делим романите според

Кълър е  lisibilite/illisibilite (четивност/нечетивност).  На следващо място той се спира на

друго ниво в структурата на анализ, което представя връзката между читателя и текста вече

не откъм възприемането на  света  на  текста  от  читателя,  а  по-скоро откъм полагането на

външния свят в този на романа. Това ниво на класифициране критикът озаглавява наративни

конвенции.

Романът  като  „система  от  системи“  отговаря  на  структуралисткото  виждане  за

литературната творба и същевременно се родее с идеята за равенство между различните нива

в  поетиката  на  романа,  тоест  отпраща  към  идеята  за  „ризома“.  „Системата  от  системи“

бележи и нееднородността на елементите в романа, които са преплетени един с друг като

мрежа, вълмо. Например подобен тип отношение е съчетаването на голям обхват от стилове –

от най-ниските до най-високите равнища на езика. Според Итало Калвино писателят трябва

да си изработи стил, който да отговаря на неговата собствена комплексна епистемология за

света. Романът за него е стремеж към препредаване на реалности, мащабност на различни

равнища, която обаче остава нереализирана. Знаците за нея обаче стоят винаги. Да вложиш

нещо  допълнително  към  света,  това  е  приносът  на  писателя  и  така  наречената

„множественост“ на литературната творба. За Калвино творбата и нейния вътрешен свят е

опит на нетърпението ѝ да изчерпи  „множествеността на описуемото в краткостта на

изтляващия живот“(Калвино 2012:176).

Във връзка с опитите да се изрази „множествеността на описуемото“ се явява и т. нар.

миметична конвенция на Кълър, подчинена на определени принципи на изображение на

доза  действителност  в  романа.  Розалия  Ликова  регистрира  едно  ново  значение  на

миметичното,  което  е  многоаспектно,  най-вече  отнасящо  се  до  езика.  Според  нея

подражанието е продуктивно, когато се отнася до свободната игра на въображението, тоест

опитът на автора му позволява да съчетава в произведението си множество впечатления, да



играе с тях, да ги преподрежда и в крайна сметка да създава художественост. Интересно е

упоменаването  на  миметичното  в  „Естетика  на  модерното  изкуство“,  където  Димитър

Аврамов говори за постмодернизма като за време, когато се връща мимезиса, подражанието,

имитацията, измамата на окото. В смисъла на понятието мимезис тук стои едно двустранно

отношение. То съчетава в себе си хем подражателното, хем игровото, измамното.

По-нататък анализът на Кълър навлиза във „вътрешността“ на творбата, за да разкрие

значенията ѝ. Нивата на смисъла, които читателят може да намери в творбата, представят в

дълбочина  романовата  организация.  Всяко  едно  от  тях  отговаря  на  определен  елемент  в

организацията  на  произведението  -  конструирането  на  сюжета,  загадката  (завръзката)  и

перипетиите  за  достигане  до  отговорите  в  историята,  изграждане  образа  на  персонажа с

неговите  черти,  темите  и  мотивите  в  творбата,  както  и  мястото  ѝ  в  литературното

пространство. се опитва да провиди романа като схема, система, чийто център е героя. За

настоящата работа е важно достигането именно до този елемент на поетиката, доколкото той

се оказва определящ в романа от разглеждания период. Неговото място в света на творбата

бива преосмислено, преозначено и натоварено с нови функции.

Неслучайно водещо оттук насетне ще бъде мястото на персонажа, изграждането на

неговата идентичност, на неговия свят в романа, който в крайна сметка ще се окаже самият

свят  на  творбата.  Героят  се  превръща  в  център,  който  диктува  „вътрешните“  процеси  в

романа,  определя движението на  наратива.  Например ако разгледаме от  тази перспектива

романите на Емилия Дворянова и на Мария Станкова, ще видим, че структурата на творбата

и при двете е базирана на опит да бъдат предложени различни входове към идентичността на

персонажа. Отношението на разказвача към героя също ще има водеща позиция, доколкото

според мен, точно то отразява начините на разказване в романа – онова, което ми се струва

основно, когато говорим за поетика на романа

Отношението между персонажа и неговия романов свят държи в себе си много от

отговорите на въпроса за променената поетика. В книгата си  „Самият себе си като някой

друг” Пол Рикьор говори за наративна идентичност.  Тя ще ни интересува като елемент на

поетиката, представящ мрежата от връзки между разказвача и разказването. Разказването –

чрез него трябва да видим осъществяването на наративната идентичност. Да разказваш, това

значи да казваш кой какво е направил, защо и как, излагайки във времето отношението между

тези гледни точки. Много често то се реализира чрез гледането и виждането, чрез говоренето

и подслушването на вътрешните гласове на героите от повествователя. За да навлезем още

повече в дълбочината на това  как се разказва романа, как се разказва човекът в романа, се

опираме на работите на Жерар Женет и Мийк Бол върху фокализацията, изследващи именно



гледната точка като способ за градеж на творбата. Те имат отношение точно към раждането

на идентичността чрез погледа, гледната точка, субекта и обекта на гледането – погледът като

механизъм  на  изграждането,  гледната  точка  като  специфичен  начин  на  създаване  на

идентичността, субектът като този, който извършва процеса на идентифициране, а обектът е

точно представящата се идентичност.

Диалогът в схващанията за модуса на разказване, който слепва конструкта „поетика“,

е в последна сметка чисто критическата договореност за това що е поетика. В основата на

представянето  на  разказа  и  начина  на  разказване  в  творбата стои  близкото  четене  на

произведението,  което  само  посочва  как  е  „направено“  то.  Работата  на  този  текст  е  да

наблюдава и  да  разпитва художественото произведение,  като  обобщи накрая   пресечните

точки в романа, които определяме като тенденции.

Глава III: Поетика на българския роман – вариации
В своята  последна завършена  лекция  за  множествеността  Итало Калвино  изразява

желанието  си  литературата  в  новото  хилядолетие  да  запази  една  основна  линия  на

познанието.  По този начин той изгражда моста  между традициите в  литературата (нещо,

което присъства като опит за българската литература от края на 20 век тук):

Познанието като множественост е нишката, която свързва най-важните творби

както на т. нар. модернизъм, така и на т. нар. постмодернизъм, нишка, която – отвъд

всички етикети – ми се ще да продължи да се развива и в идното хилядолетие... (Калвино

2012: 182)

Наличието  на  такава  свързаност  в  литературата  държи  винаги  целостта,

непрекъсваемостта на литературния процес.  Настоящата работа направи заявка по-горе за

интереса  си  към  онези  творби,  онаследяващи  модернизма  в  литературата  на  новото

хилядолетие.  Цитираният  фрагмент  от  „Американските  лекции“  на  Итало  Калвино  също

потвърждава тази заявка. Тук ще се търси онази „множественост“ и онова „познание като

множественост“, което ще свързва новото с модернизма. На няколко места беше посочено

това намерение на този текст. Именно интереса към този тип наследство на литературата и

разглеждането му в дълбочина стеснява обекта на изследване. Така настоящият труд, имащ

съзнание и за други посоки в развитието на поетиката на романа, все пак избира за свой

фокус  именно  тази.  Извън  него  остават  романите,  проблематизиращи  „грубата“

действителност – тези, които претендират, че предствят „истината“ за социалното. Това са

освен романите на Христо Калчев, за които ще стане дума тук, но и тези на Владимир Зарев,

Александър  Томов,  Здравка  Евтимова  и  др.  Това  са  произведения,  в  които  поетиката  на

романа изглежда слабо променяща се или изобщо отсъства някакво кардинално отклоняване



от традиционния тип разказване.  Извън този обхват остават  и  т.  нар.  пародийни романи,

които до голяма степен биха могли да се свържат с тенденции при постмодерния роман, но

все  пак  могат  да  се  разгледат  отделно  от  тях.  Тук  например  може да  попадне  и  романа

„Дзифт“  на  Владислав  Тодоров,  който  в  работата  тук  получава  малко  по-различна

интерпретация. Този роман би могъл да се разгледа и като пародия на „черен“ роман и като

пародийно  преобръщане  на  социалистическия  свят,  нещо,  което  става  видимо  в

интерпретацията  му  тук.  По  подобен  начин  може  да  се  прочетат  и  романите  на  Милен

Русков,  които  категорично  извеждат  като  значима  линията  на  пародийното  преобръщане.

Смятам,  че  това  са  посоки  в  романовото  развитие,  неизменно  важни  в  отразяването  на

промените  в  поетиката,  но  са  и  достатъчно  обхватни,  за  да  бъдат  разгледани  отделно  и

достатъчно задълбочено.

В тази част от работата ще бъдат разгледани по-мащабни пресичания на тенденции,

породени най-вече от тематични промени в романа, които повлияват и на езика, и на стила на

романа,  показват и „новия“ герой и новия художествен свят,  в  който той се развива.  Ще

видим някои от посоките на развитие на поетиката на романа – по какъв начин се изменя тя с

оглед на „общите места“, които наблюдаваме и които сме предзадали в по-горните глави.

1. Поетика на тялото
Може би едни от най-ярките опити за отграничаване от поетиката на предходното в

романа са свързани с проблематиката на тялото като тема и  инструмент на изображение в

литературата. Това е новата, гола литература, която се отрича от принизяването на плътта за

сметка на морала. Чрез тялото, се разгръщат новите посоки в поетиката на романа. Маските

на литературата спират да бъдат интерес на аудиторията,  която се е  наситила на фалшив

морал, на напудрен език, инспириран от фалшивия пиедестал на властта.

Поетиката на тялото става водеща след 1989 година, дори в публичното пространство

е  доста  функционално  говоренето  за  тялото  като  един  отсъстващ  опит  в  българската

литература. Опит, който трябва да бъде набавен. Изравя се от литературата всичко, което би

могло да даде тласък на една нова традиция на мисленето и писането за тялото. Тема в брой

18 на „Литературен вестник“ от 1991 година е „Българското тяло“. От поместените текстове

се вижда опитът за набавяне на традиция в това говорене. От текста на Едвин Сугарев „Към

въпроса  за  парламентарната  еротика“  става  ясно  все  още  актуалното  отношение  между

властта и плътта. В броя присъстват още статии като „Човешкото тяло“ на Найден Шейтанов

и Мария Шейтанова и разбира се „Из „Философия на будоара“ – III диалог от Маркиз дьо

Сад“. Все по-често на страниците на вестника се появяват еротични разкази („XXв.“ на Деян

Енев) и статии като тази на Елена Константинова „Първият български еротичен роман излиза



от забрава“, която реферира романа „Тъмни зори“ на Кирил Христов. А през 1992 година

излиза сборник, посветен на еротичното -  „Ars Erotika”, който категорично заявява интереса

към  плътта  като  обект  на  желание,  но  и  далеч  не  само  това.  Сборникът  теоретизира

еротичното  и  отговаря  на  въпроси,  касаещи  морала  и  властта  във  връзка  с  еротичното

желание, хвърля поглед към другия като мое осъществяване, към постигането на вечността,

докосване на душата на другия в изкуството на Ероса.  През същата 1992 година излизат

стихосбирки  със  следните  заглавия:  „Книжно  тяло“  –  Станислав  Градев;  “Sex  Shop”  –

Владимир  Сабоурин  и  „Българско  народностно  тяло“  –  Божидар  Богданов.  Отново  през

същата година се състои и първата премиера на АЛТ „Тела и текстове“. Пак в „Литературен

вестник“ се появяват откъси от книгата на Сей Шонагон, както и рецензии на филма на П.

Гринауей. Интересът на десетилетието съвсем не се изчерпва обаче с тези примери. Едва ли

има роман, написан непосредствено след 1989 година, който да не проблематизира тази тема

като зачеркване на табуто на социализма.

Тук  се  спирам  на  тялото  в  два  негови  аспекта  –  веднъж  като  обект  на

повествованието и  втори  път  като  елемент  на  повествованието.  Тези  две  нишки  на

реализация  на  поетиката  на  тялото  непрекъснато  ще  се  сплитат  тук,  за  да  показват

нееднозначните отношения между елементите на поетиката – в случая темата за плътта и

рефлексията ѝ върху градежа на текста. Важни стават въпросите за еротиката в българския

роман, както и за езика като инструмент на представяне на плътта.  Но освен тези връзки

темата се  развива и чрез други такива,  присъстващи в романа,  отношения.  Нека изведем

някои от тях като реализирани в текстовете на романите на десетилетието с отпратки към по-

късни произведения. Някои от посочените по-долу отношения се оказват до голяма степен и

металитературни явления, какъвто е случаят с вулгарния роман, за който също ще стане дума

по-нататък в изложението.

Тялото и властта

Интересуват ни тук отношенията между идеологическата власт и тялото в плана на

художественото  изобразяване.  На  първо  място  тук  неизменно  се  вклинява  и  темата  за

социализма,  за  недалечното  минало.  Разиграването  на  схемата  за  табуиране  на  всякакви

телесни моменти от страна на Системата става очарователен сюжет за част от романите след

89-та. Същевременно обаче интенциите на идеологията към представяне на тялото на вожда

като извор на живителни сили в литературата намира свой израз по времето на комунизма.

Тази схема бива преобърната след падането на режима и мощното, здраво и едро тяло на

властта става смешно, подиграно и отхвърлено като възможност на литературата да си набави

символност с обратен знак. Титаничността на тялото трябва да напомня мощта на Партията в



литературата на комунистическото ни минало. Същевременно този така богат символен ред

става  повод  в  по-ново  време  върху  него  да  се  гради  пародийното  отношение  на

съвременността към подобен тип литература и култура.

Комунистически овластеното, представено чрез знаците на плътта, винаги присъства в

романа  след  1989  година  като  представяне  на  личен  разказ,  субективно-оценъчно,

представящо лично преживяване. Тук ще изброим една поредица от заглавия, вместващи се

успешно в тази схема на реализация на този тип отношение. Това са „Германия – мръсна

приказка“, „Синеокият слепец“, „Японецът и Потокът“, „Баронови“ „Наръчник по саморъчни

убийства“, „Искам го мъртъв“, „Естествен роман“, а по-късно и „Мавзолей“, „Дзифт“ и др.

Емблематичен пример за тялото като обект на повествованието е романът на Виктор

Пасков „Германия – мръсна приказка“, който се оказва извор и родоначалник на поне две

тенденции  в  прозата  в  тази  посока.  От  една  страна,  оттук  започва  „личният“  разказ  на

българския роман за комунизма, а от друга – разказът, представящ сексуалното, изявата на

плътта за сметка на морала като антипод на комунистическите догми. Интересното тук е, че

телесното  се  проявява  и  като  отношение  към  комунистическата  власт,  и  като  форма  на

свобода. Моралът няма място в този роман. Тук телесното има две функции, явявайки се в

два свои аспекта. Единият е свързан с езика и езиковото поведение на героя, а другият води

към отношенията с властта. Тук ще представим само един пример от този втори аспект на

проява на плътта.

Много силен момент в романа, показващ кървавата прегръдка между идеологията и

Виктор, е сексуалният акт на героя с комсомолката Настя. Самият образ иронизира абсурдите

на сляпото следване на комунистическата идеология. Социалистическите символи, празни от

смисъл, тук са обругани и това става именно чрез плътта.  Представата за тялото, което е

срамно и забранено за изобразяване по време на комунизма, тук бива наложена върху самата

идеология. Героят е класовият враг, който бива наказан от младата комсомолка – с гордост и

страст.  Цялото  ѝ тяло  е  прочетено  през  комунистическите  символи,  през  тоталитарната

идеология,  която  подчинява  света.  Тя  е  насилникът,  той  –  жертвата.  Езикът  на  творбата,

описващ художествената ситуация на обладаването, не може да си позволи да бъде просто

вулгарен.  Той носи в  себе си безнадеждността на времето,  което представя.  Паско-героят

потъва  в  утробата  на  комсомолката,  където  нейното  светло  бъдеще  се  среща  с  неговото

мрачно бъдеще, изпълнено с безнадеждност. В дадения пример личи ироничното отношение

към идеологията, която непременно трябва да се свързва с едно светло бъдеще и веднага след

това идва безнадеждността на героя, потънал в тялото на властта. По-нататък в работата ще

разгърнем  по-подробно  преживяванията  на  героя  като  резултат  от  революционната  му



нагласата му към света.

В  „Японецът и Потокът“ на  Златомир Златанов ставаме свидетели на  един език,

съчетаващ в себе си интелектуалност и разголеност. Романът е един от езиковите шедьоври

на  десетилетието,  разиграващ  модерни  теории  –  постмодерни,  неофройдистки,

психоаналитични и т.н., където присъствието на отношението към социализма е заплетено по

свой си начин с плътското и по този начин е не просто подиграно, но в голяма степен и

преодоляно в съзнанието на героя. За сравнение, в разказите на двамата герои, адашите Борис

Гетов – младши и Борис Арсянов, личи много ярко едно отношение към „стерилността“ на

Системата, убиваща всяка възможност за плътска проява. Дори идващите на власт „нови“, се

държат по начина, който социализмът им е наложил. Когато на плажа се появява едно хубаво

копие на Дора Грашнова, новите демократи не позволяват вербално да изразят щенията си

към това „маце“. Техните образи на закостенели мръсници биват комично разобличени. От

една страна, тук властта е представена като безполова и стерилна, а от друга, тя е населена от

същества, стигнали дъното в своите сексуални извратености. Една от причините за падането

на  Системата  според  Борис  Гетов  –  младши  е  стерилността ѝ,  която  я  довежда  до

самоизносване  и  безнадеждно  повяхване.  Чисто  телесните  сравнения,  отпращащи  към

нефункционалност, оформят образа на всяка власт като неефективен. Системата не е просто

изчерпана, а никога не е успявала до произведе, да роди нещо хубаво за човека. Онова, в

което го превръща, е кенеф, задръстен от нечистотии. Ченгето дава много точна оценка за

себе си като клозет на Системата, която го е използвала за своите „естествени нужди“.

Едно  от  ключовите  представяния  на  властта,  както  и  при  Виктор  Пасков,  подлага

образа ѝ на всички табута, които тя се е опитвала да снема от себе си през десетилетията. В

„Цензурираните писма“ на Японеца до Нели той ѝ припомня вечерта, в която са решили да

учат  заедно  за  изпита  по  история  на  БКП.  Не  става  дума  за  иронично  или  саркастично

отношение към Партията тук, а по-скоро за това, че тя се превръща в повод за реализация на

всички  морални  забрани,  наложени  от  нея  самата:  „Каза  ми,  че  ще  караме  по  ред  с

куесчъните. Истински чанч!...Огънят на борбата пламна. Семето на протеста кълнеше.

Прекипял в борбата, с желязна закалка заорах в бустана с пъпешите...“

Открито сексуалните подигравки към комунистическата идеология представя самата

нея  в  представата  на  човека  като  празна  от  смисъл,  фалшиво  се  историзира  „великото

минало“ на Партията, помпозните паради на дисциплина, морал и чест стават повод героите

да се обучават в сексуалните практики, за които не бива да се говори, нито да се мисли.

Парадоксът в ситуацията показва в езиково-игрови план неглижирането от страна на Японеца

на цялата изкуственост и маскираност на Системата.



Според Бойко Пенчев традицията, поставена от Виктор Пасков, формира един модел

на  отношение  към  властта  през  личния  опит  на  героя,  оттам  и  през  едноличното

автобиографично говорене, което води до унифициране на този тип роман. Струва ми се все

пак, че поставянето на традиция в тази посока е важна тенденция в прозата на 90-те години,

която заслужава внимание, като представително за периода явление в литературата.

Тялото и вулгарният език в романа

Една  от  класификациите  на  романите  на  90-те  години  поставя  читателя  като

определящ фактор за поетиката. Именно масовият вкус ражда жълтата литература, разчитаща

на  низките  страсти  и  на  липсата  на  въображение  при  употребата  на  езика,  представящ

телесното и сексуалното в романа. Масовият читател не само задава какво да се пише, но

сякаш казва и как това да се прави.

В резултат на това в средата на 90-те години се появява и проблема за вулгарното

писане като  тенденция,  наложена  от  Христо Калчев.  Тук  ще  разгледаме  онова явление в

литературния процес, което предизвиква една от дискусиите за канона в последната декада

на века. В романите на Христо Калчев тялото като обект на повествованието завладява целия

текст и езика му. Текстът злоупотребява с плътта до степен на безпощадна  разголеност и

порнография. Показано е всичко, което може да се види, въображението няма място в тази

литература  на  голия  факт,  на  подземното,  мръсното  и  екшъна.  В  трилогията  на  Христо

Калчев – „Нерон Вълкът“, „Калигула Бесният“ и „Цикълът на Месалина“ вулгарният текст

„дразни  воайорския  инстинкт  на  българския  читател,  още  повече,  че  всичко  тук  вече  е

споделено, защото е позволено“ (Кирова 2002). Към вулгарния етос бива причислен и Владо

Даверов  с  романа  му  „Възторжен  и  див“,  а  няколко  години  по-късно  и  Стефан  Кисьов

рискува да влезе в тази рамка. Като причина за появата на такъв тип бестселъри се посочва

жълтата преса. Тя се оказва родителката на вулгарния роман, тя му подготвя подходящата

генеалогическа  среда  и  му „осигурява  сноп  дискурсивни техники“.  Това  са  опасностите,

които крие Преходът – залитания по масовото, пошлото и вулгарното. Но това означава смърт

за добрата литература. Именно тогава става важен въпросът за формирането на литературния

вкус, за мярата на позволеното и непозволеното в литературата. Не става дума за налагане на

нови табута в литературното поле, а за оформянето на новия облик на тази литература – в

какво се превръща тя, ако не разбере правилно свободата си. Можем да кажем, че този тип

роман е огледало на света, на социалната действителност тогава.

Но ако този тип роман има отношение към социалното, с оглед на онова, което смятат

за  „социално“  в  романа  Барт  и  Калвино,  то  той  съвсем  не  отговаря  на  принципите  на

социалния роман. Тук имаме наличие на едно миметично в смисъла на старото понятие за



подражаване, копиране на действителността, отношение към нея. Авторът не изгражда нова

реалност. Той не създава, а копира реалността в нейните грозни прояви, изкривени от друга

среда – вестника,  за  да  утоли жаждата  на читателя за „обективно“ представяне на света.

Текстът  следва  онази  наречена  от  Кълър  „наративна  конвенция“,  според  която  читателят

открива в текста един очакван свят, разпознава го като познат, но нищо повече. Онова, което

по-горе нарекохме „конвенция на писането“, представяща онези елементи в романа, които

придават  новото  в  релаността,  които  карат  читателя  да  разбере  и  да  осмисли

действителността, тук липсват. Онзи „приход към реалността“, „дескриптивният остатък на

реалността“ се оказва не елемент на повествованието, а единствен негов конструкт. Друг е

въпросът,  че  това  не  е  непосредствено  случващата  се  действителност,  на  което  настоява

вулгарният роман, а е копие на нея, изманипулирано от медийното.

В този смисъл,  от гледна точка на поетиката на романа,  той се  оказва  четивен по

терминологията  на  Барт и  Кълър,  традиционен  като  разказване,  макар  и  може би нов  за

българския  читател  като  представяне  на  българския  свят  в  него.  Нов  като  проблематика,

ретрограден  като  изграждане  на  наратива,  опростени  сюжетни  линии,  не  особено

психологизирани персонажи, липса на вътрешни колизии на характерите, липса на някакъв

тип развитие на героя.

„Литературен  вестник“  и  вестник  „Култура“  поместват  по  няколко  текста  от

конференцията,  посветена  на  вулгарния  роман,  където  с  оглед  на  проблема  за  масовата

литература се отваря важният въпрос за това как функционира литературната институция на

новото  време.  Димитър  Камбуров  говори  за  „контралитература“  в  тези  романи,  където

„литературата  се  отказва  от себе  си,  за  да  се  отдаде  на  реалния  свят,  на  активния

живот, на твърдия език, на „артиста“ на времето.“(Камбуров 1997).

 Тук тялото не носи в себе си никакви отпратки към по-сериозни послания, дори не

успява да уподоби света на себе си в своята грубост. Виждаме още подражание на няколко

нива,  отклоняващи механизмите за  литературност в  посока към пазарното.  Първото ниво

представя  подражания  на  уличния  език,  на  жаргонизмите  и  вулгаризмите  от  медийната

реалност.  Второто  ниво  представя  миметично  отношение  към  именно  тази  изкривена

действителност, родена от жаждата за зрелище на масовия читател. А третото ниво се отнася

до  конкретните  наративни  практики  в  романите  на  Калчев,  които  следват  една  световна

традиция на криминалното и масовото.

Тялото и еротичното в романа

Еротичното  свързва  индивида  с  другия,  като  смисълът  на  това  свързване  е  намиране  на

някаква  същност.  Ерос  е  винаги  устремен към  Психея,  макар  тя  да  не  познава  лика  му.



Еротичното  е  възможността  за  случване,  възможността  за  сюжет.  Ако  порнографското

показва,  разголва,  еротичното  ще  скрива,  ще  загатва  и  ще  бъде  винаги  повод  на

въображението за интерпретация. В основите на тази идея стои до голяма степен българското

„écriture  féminine”  в  романа  на  90-те  години.  Като  разгръщаме  аспектите  на  еротичното,

подготвяме анализа на възможните му прояви в „женското“ писане от периода. Еротичното е

повод за вглеждане в себе си, в своето собствено тяло като вход към друго осъществяване на

себе си. То е повод за вглеждане, търсене, изследване на тялото на другия, като различие,

което да ме означи. „Претърсването“ на тялото на другия е породено от желанието, „сякаш

механичната причина за моето желание е в тялото срещу мен“ (Барт 2005: 204) Чрез другия

да търсиш себе си.  Моята  невъзможност за  другост ме кара  да  изпитвам любопитство и

копнеж за достигане до другостта на другия, до онова, което е странно и непознато за мен.

По  този  начин  индивидът  потвърждава  собственото  си  наличие  в  света.  Човекът  като

стремеж  към  свързаност  със  света,  сливане  с  различието  на  обекта  на  собствените

въжделения.  Целият  този  процес  препотвърждава  желанието  на  човек  да  изразява

непрекъснато себе си, да се посочва, да се провижда като фактор в очите на обекта на любов

и така да се удвоява, да се продължава в света.

Не само тялото, но и вещта и дрехата могат да отключват скрита енергия, която да

загатва  някаква  отвъдност  и  същевременно  продължителност  на  моето  „себе  си“  някъде

другаде („Passion или смъртта на Алиса“). Всеки стремеж към осъществяване на себе си би

могъл  да  бъде  еротичен.  Утоляването  на  жаждата  на  душата  за  завръщане  в  лоното  на

познанието е цел на еротичното преживяване. В този смисъл  писането също може да бъде

еротичен  акт.  Езикът  възбужда  желание,  отваря  врати  към  „другото“.* Словото  като

сакралност,  като проява на божественото („Земните градини на Богородица“) е следа към

достигането на тази изконност на света.

Възраждането на идеята за писаното слово като памет на благородната душа, както и

разказването като такава памет, се случва в романа на 90-те години („Госпожа Г.“, „Адриана“,

„Сутрешни залези“).  Езикът му достига до онзи читател, който настоява на търсенето на

„високото“ в литературата. Тук най-плътно се настаняват онези заглавия на романи, които

причисляват себе си към литературата, родена в лоното на модерната поетика. Демоничният

Ерос на романа възражда в себе си непрестанно жизнеността на стремежа към космическото,

съблазняващ смъртта като още един вход към вечността, и най-вече, подновява процеса на

писането  като  означаване  на  паметта  на  Душата  („Къщата“,  „Земните  градини  на

*
Виж Ролан Барт. Разговорът. - В: (Барт 2005: 87). Авторът тук описва езика като възжеланото тяло на 

любимия.



Богородица“).

Струва ми се, че тези процеси, пречупени през повествователния ъгъл на виждане в

романа, са възможни и налични в творчеството на Емилия Дворянова, Албена Стамболова,

Мария Станкова,  Теодора Димова,  Елена Алексиева от  края  на  20  и началото на  21  век.

Милена  Кирова  мотивира  „парадигмата  на  „новия  еротизъм  като  методологическа

стратегия“ в едно възможно доразвиване на теорията – то се случва именно чрез тялото, или

както тя го нарича „приход на тялото“. Сетивното и сетивната метафорика се обвързват пряко

с употребите на телесното, а то от своя страна – с удоволствието. При всички случаи тялото

се оказва много важен момент при опита за интерпретация на текста. В допълнение на идеята

за  текста  като  еротичен  жест  се  спираме  на  онези  полу-проявени  моменти  (елементи)  в

текста, където проблясва примамливото желание на творбата да се разголи, да загатне целия

смисъл.  Еротичното  на  текста-тяло  ще  потърсим  на  първо  място  в  заявяването  му  като

„живо“,  като  сетивност  на  нивото  на  значенията,  и  на  второ  място  като  начин  на

представимост,  на  излъчване  на  „еротичното“  на  нивото  на  изграждането  на  наратива.

Движението  на  тялото  е  движение  на  текста.  Вторият  аспект  изисква  наблюдения  върху

синтаксиса в творбата,  гледните точки на разказвачите в прозата,  перспективата на героя,

поставимостта му в текста като характеристика на субективния „вътрешен глас“ в романа.

Тази методологическа стратегия се разгръща и става видима в процеса на интерпретация на

творбата, която е оставена сама себе си да представи.

В първата декада на новото столетие излизат романи, в които се открива представената

тенденция. През 1995 година е издаден романът „Passion или смъртта на Алиса“ на Емилия

Дворянова,  където  виждаме  вариации  на  представения  проблем.  Още  в  първия  ѝ роман

„Къщата“ (1993) се усеща изявата на специфичен почерк, свой стил, в който сякаш думите

са обвивки, дрехи на конкретни значения, които разказвачката търси, заедно с търсенето на

мистериозната къща с момчето. В „Passion...” този стремеж към изковаване на собствен език,

затворен само в рамките на художествената творба, е изведен окончателно и се налага като

собствен почерк на Емилия Дворянова.

С  оглед  на  разглеждания  въпрос  за  еротичното  тук,  може  да  се  каже  съвсем

категорично, че дори самата книга заявява намерението си да го проблематизира. Времето на

романа  е  „времето  на  Голямата  Еротика“.  В  него  се  усещат  гласовете  на  всеки  един  от

разказвачите – съвсем ясно, много различни един от друг.  Опитите им да разберат Алиса

минават през идеята за еротичното, заложено като възможност в романа. Самата реалия на

еротичното в романа е само един неин аспект, който държи в себе си забулените значения в

тъканта на текста. Повествованието се стреми към достигането му – от Алиса и от другите



чрез нея и нейното тяло.

По свой начин Теодора Димова разработва тялото като реализация на героите си в

своите романи след „Емине“. И в „Адриана“, и в „Майките“, както и в „Марма, Мариам“

присъства библейската тема. В „Майките“ повествованието следи близките гледните точки

на  децата  на  съвременността,  поставени в  ситуация  на  спомена.  Под формата  на  разпит

детското преживяване бива излято в болезнена история за недъзите на обществото. Тялото

тук присъства като нещо външно на детския свят.  Грубостта на света е  представена чрез

плътта, а любовта и нежността на Явора са сякаш безплътни, но единствени те са истински и

желани  в  този  свят.  Разказването  тук  следва  традиционните  християнски  представи  за

духовното като чистота и телесното като преходност, като нещо, на което душата не бива да

се подчинява. И в „Адриана“ присъства като образ Бог, който тя открива, или по-скоро който

нея открива. Но тук той е съвсем истински образ в живота ѝ – не като друг, а като себе си ѝ се

явява  Той.  Появата  на  Бога,  който  посочва  пътя  на  героя,  не  изненадва  хоризонта  на

читателско очакване. Отново темата за телесното в отношение с безплътното намира своя

интерпретация тук. Адриана е представена чрез погледа на друга героиня – Юра, която слуша

разказа ѝ и го препредава на Теодор. Той на свой ред трябва да се превърне в „съсъд“, където

историята да се излее. Писането, творенето чрез него, е подчертано в текста на романа –

веднъж чрез множеството ситуации на разказване и преразказване и втори път чрез фигурата

на Теодор, зад която стои самата авторка.

В учудения поглед на Юра Адриана няма тяло, тя е смутена в началото на текста от

парадокса на желанията на възрастната жена „да лежи гола на плажа през лятото“. Адриана е

само един разказ за своето тяло, не носи дори следите на някогашната си красота, но има в

себе си спомена за нея. Разказът ѝ е наситен с изявата на нейното младо и предизвикващо

греховни мисли тяло, докато присъствието ѝ в сегашното отпраща по-скоро към духовното

осъществяване.  То  от  своя  страна  е  някак  материализирано.  Ако  телесното  при  Емилия

Дворянова иззема функциите и характеристиките на душата, то при Теодора Димова става

обратното:  „Никога  не  съм  виждала  олицетворение  на  самия  дух,  казала  Юра,  не  съм

виждала материализиран духа“. Бурният свят на Адриана се свързва с морето, в което тя се

влюбва.  То  представя  и  нейната  обърканост,  и  страстта  й.  То  се  превръща и  в  обект  на

желание. В него иска тя да се разтвори и чрез него да отиде у дома си, да осъществи себе си

чрез смъртта. „Адриана“ не (до)разказва историите на познатите ни герои. Романът изплита

друг сюжет – около „безплътното“ осъществяване на персонажа. Образът на морето е ключов

в произведението. То е топос на преминаването към себе си, но е и мястото на случване на

истинската любов на героинята. Тук тя се среща с Бога, намира лицето си и започва да губи



плътта си – за сметка на родилата се в нея чиста душа.

Тези възможности ми се виждат до голяма степен развити в роман като  „Сутрешни

залези“ (2000) на Ангел Ангелов. Напрежението между тялото и душата тук като че ли е

снето, с изключение на някои от представените моменти на насилие, макар и в тях да я има

идеята за тялото и душата, които вървят ръка за ръка в художествените интенции на текста.

Гледните точки в представяне на наративния свят тук са две – на Маркизата и на автора.

Авторът  като  герой,  който  стои  отвън  на  случващото  се,  дава  оценка  за  него,  описва

състоянието на  Маркизата  и  подчертано  поддържа идеята  за  „обективна“  перспектива на

разказването.  Тялото  на  една  проститутка  е  разказ  с  много  истории,  познало  като  че  ли

повече  от  този  свят,  отколкото  някога  би  искало.  Подобен  тип  знания  за  „истинската

същност“  на  света – на  грубия земен свят,  предават ужаса от  тази реалност в цялата  му

пълнота. Собственото тяло изучава възможностите си да не бъде това, което е. Маркизата се

опитва да преживее всичко, което ѝ се случва така, сякаш то се случва на друга жена. Ангел

Ангелов  представя  по  неподражаем,  автентичен  начин  „мутренския“  свят  в  романа  през

погледа на жена, която става част от него.

Историята на нейното тяло приземява разказа до история на телесното изобщо, но в неговите

садистични прояви. То носи в себе си паметта за всякакъв вид насилие, което плътта може да

понесе. Душата в този текст намира покой през покоя на тялото, макар жената да успява в

даден момент да се дистанцира от пошлостта и мизерията на тази действителност. И тук

духовното ще дойде като спасение, но преди това тялото трябва да изстрада всичко, което

има да се изстрадва.

С проследяването на образа на тялото като обект на повествованието и като елемент

на повествованието в няколко романа от последното десетилетие на XX век и началото на

XXI век става видимо разгръщането на поетиката на романа през една тема и през една визия

за  текста-тяло  в  много  посоки.  Падането  на  цензурата  по  отношение  на  литературата  в

крайна сметка я превръщат в едно непрестанно менящо се пред очите на читателя поле на

свободата.

2. Поетика на паметта – образи.
Миналото и разказът за него, текстът като спомен.
Материалът, който ще бъде наблюдаван тук, са два романа, отстоящи един от друг във

времето.  Обект  на  изследване  тук,  както  стана  ясно,  са  романите  „Германия  –  мръсна

приказка“  (1993) на Виктор Пасков и „Дзифт“ (2006) на Владислав Тодоров.  Предмет на

изследването  е  паметта  за  миналото  и  нейните  ефекти  в  настоящето.  И  двата  текста

проблематизират 60-те години, времето на комунизма, като повод за размисъл над него. Това



време е видяно като преживявано сега, в момента, но носи в себе си белезите на отминалото.

Гледната  точка  на  едноличните  разказвачи  тук  представя  субективното  преживяване.  В

единия случай то се реализира като търсене на себе си в някакви лични образи на родното и

свободата („Германия – мръсна приказка“),  а  в другия – чрез писането на автобиография

(„Дзифт“),  в  която  да  откриеш  смисъла  на  съществуването  си.  Макар  и  по  същество

различни,  разгръщащи „общите“  проблеми  на  повествованието,  всеки  по  свой  си  начин,

двата романа могат да бъдат прочетени в руслото на един развиващ се повествователен и

тематичен проблем за паметта и тялото, за родното като част от мен и като чуждо на мен,

миналото като опора и бич, предишното като сегашното, като същото, същостта на „призрака

на  комунизма“.  Помненето  чрез  плътта  („Дзифт“),  освобождаването  през  тялото

(„Германия...“),  изтъкаването  на  светове  чрез  текста  и  телесността.  Текстът  като  тяло

(„Дзифт“), тялото като дрехата на настоящето – веднъж красива и примамлива и втори път

воняща  и  гнусна  („Германия...“).  Още,  двете  творби  отключват  опозицията  устност  –

писмовност на текста на романа. Диалогизиращи един с друг и самовглъбени в себе си, те

разказват различни истории за травмите на миналото, от които не може да се избяга, които

преминават  граници  и  остават  загнездени  в  настоящето  на  романа,  въплътено  в

идентичността на героя.

Двата  текста  градят  себе  си  върху  наративните  идентичности  на  обърканите

персонажи,  като  държат  в  себе  си  и  гледната  точка  на  разказвача  –   преобладаващата

фокализация тук е вътрешна, опит за осъществяване на себе си чрез другите, разказ за мен

самия, а и за света извън мен, заключен в съзнанието ми като спомен. Фокусът е „вътрешен“

и  заради  пределната  слятост  на  повествовател  и  герой,  който  разказва.  Почти  нищо  от

историите на другите не остава скрито за разказвача. Той препредава мислите, чувствата и

действията  им.  До  голяма  степен  в  „Германия  –  мръсна  приказка“  това  се  постига  и

благодарение  на  възможностите  на  автофикцията.  В  „Дзифт“  това  е  възможно  заради

граденето на текста чрез спомена,  който се пише.  Героят вече е  разкрил всички загадки,

разпознал  е  и  чувства,  и  мисли  на  останалите  участници  в  действието  –  всичко  вече  е

достъпно от перспективата на смъртта.

Поколение и памет в „Германия – мръсна приказка“ на Виктор Пасков
В  емблематичния  за  90-те  години  роман  на  Виктор  Пасков  „Германия  –  мръсна

приказка“  много  ясно  бива  очертана  темата  за  новото  поколение  и  за  сблъсъка  му  с

предишното и същевременно с предизвикателствата на сегашното. Като че ли именно тази

творба събира в себе си множество тенденции, характерни за десетилетието – автофикция,

фрагментарност, оценка за миналото, темата за свободата, вулгарния език на човека, търсещ



свободата, търсещ идентичността си, образа си в едно време на конфликт между това, което

светът е, и това, което трябва да бъде.

През  мястото  на  Виктор  Пасков  в  литературната  история  може  да  се  види  как  в

българската проза се сменя посоката  на движение на поетиката.  Между „Балада за Георг

Хених“ и „Германия – мръсна приказка“ сякаш стои пропаст.  Докато светът в „Баладата“

представя  приказното  и  вълшебното,  божествения  свят  в  представата  на  едно  дете,  то

романът от 1993 г. вече показва гнева на новото поколение. Гняв, свързан с безумията на

времето, в което се живее, съпротивата срещу това да бъдеш онова, което се очаква да бъдеш.

Необходимо е да се отбележи, че темите, които Виктор Пасков засяга в двете творби, са доста

сходни. Между тях съществува и близост на ниво изграждане на повествованието. Въпреки

това  двете  творби  бележат  принадлежността  си  към  два  различни  етапа  в  българската

литературна  история.  Ако  в  „Балада  за  Георг  Хених“  се  усеща  „дискретната,  но

безкомпромисна критика на суровата комунистическа система“ (Гърдев 2006), то в „Германия

–  мръсна  приказка“  тази  критика  прераства  в  откровен  упрек  на  новото  поколение  към

историята, невъзможността да се живее повече в оковите на комунистическата родина.

Целият роман на Виктор Пасков сякаш се стреми да възроди безвъзвратно отминало

време  на  свободата,  на  близостта  с  приятелите.  Ако  първата  част  на  творбата  представя

времето на споделеност, освободеност на духа, време на мечтите и на граденето на утопични

светове, то втората ще срине всичко това в съзнанието на героя. Единственото, което ще го

крепи, ще го връща към „онова време“, ще е споменът за обичта.

Онова, от което се страхува властта, е самият човек, индивидът и всичко, което го

прави  такъв.  Затова  именно  той  е  на  фокус  в  новия  роман,  като  основен  елемент  на

поетиката. Осъзнаването на възможността да си различен вече те прави свободен. А властта,

както  и  моралът  като форма на  власт,  не  обича свободата.  Ето защо и тук  се  оказва,  че

проявите на разюздано сексуално поведение могат да се прочетат като препотвърждаване на

различието, индивидуацията на героя, който предпочита да бъде затворен в своята самост

(идентиност „ipse” по определението на Рикьор), и така да открива отговорите, себе си, да

намира  всеки  път  своята  душа.  Образите  на  приятелите  са  знаци  на  революционното  –

спрямо властта на комунистическия морал. Осъществяването на героя чрез спомена за тях му

дава път към собствената му свобода на духа. Опитът на героя е все в тази посока. Той обаче

бива непрестанно скършван.

 И  тук  отново  личното  осъществяване  става  чрез  обичта,  която  се  свързва  със

свободата. Само неговите съмишленици могат да му я дадат – онези, които няма да успеят да

изградят новото поколение на  свободата,  но  ще бъдат винаги знак на  нейните идеи.  Тук



виждаме  тесните  връзки  между  това  възможно  поколение  и  идентичността  на  героя-

разказвач, върху които се гради тъканта на романа.

Потъването  в  света  на  грозното  гарантира  разтваряне  в  него  до  невъзможност  да

разпознаеш, да намериш себе си. Голямата тема, до която болезнено достига Пасков в този

роман, е темата за изгубената безвъзвратно идентичност – национална или лична, в света на

отчаянието. Тя е видяна в категоричния образ на обърканото алтернативно поколение. Много

важен  стълб  в  граденето  на  повествованието  на  90-те  се  оказва  именно  темата  за

идентичността  на  човека,  на  търсенето  на  себе  си.  Едно  „себе  си“,  което  е  било

разпарчатосано,  свикнало да се мисли чрез категорията  „ние“,  като част от митинговото

множество. Различността е сродна тема на темата за идентичността. Именно в осъзнаването

на  различието  си  Паско  ще  търси своята  идентичност.  Ще се  отлъчи от  бащата,  с  което

символично ще напусне комунистическия свят на бащите, ще провиди образа на отеца като

нищожен, лишен от традиционните ценности на родното, на кръвта, на геройството. И така

ще започне да търси път към себе си – през собствените си неоформени идеи за свобода и

справедливост. Ще се връща многократно към онази група от неудачници, които са му дали

нещо, искрено, чисто, свободно и любовно.

Романът „Дзифт“ - куца история на паметта. Изграждане и разграждане на текста-тяло
Романът „Дзифт” на Владислав Тодоров заявява намерение да разкаже една история,

която  не  е  могла  да  се  означи  като  автобиография,  но  до  известна  степен  тя  е  точно

автобиографична. Това е последната нощ от живота на Лев Желязков, най-дългата нощ от

годината,  разказана  от  самия  него.  „Дзифт”  е  произведение,  което  има  отношение  към

разказването  и  текста  като  резултат  от  него.  Текстът  представлява  една  цялостна  тъкан,

изплетена от диалогизиращите езици в романа. Той се разполага между  паметта и  плана,

между  реалното и  условното,  между  писмеността и  устността,  между  истината и

неистината.  Тук ще  ни интересуват отношенията между елементите на текста, както и от

отношението  на  текста  към  тях.  и  всичко  това,  рефлектиращо  върху  идентичността  на

персонажа. 

Нагласата  за  писане,  въобще за  разказване,  е  заявена още в  първото изречение на

романа. Историята, която ще се разкаже (а така ще разкаже и героя си), ще придърпа към себе

си паметта като трамплин, от който да започне разказването. Пак на същата, първа страница

се явява и планът като механизъм, по който да се гради една възможна, желана реалност. Но

доколкото планът се  случва в  момент на  паузиране на  живота  (в  затвора),  практиката  на

разказване през него е само заявена, без да бъде реализирана. Оттук насетне историята ще

разчита само на паметта и на настоящето, което идва да си разчисти сметките с миналото. По



този  начин  то  отрича  всякакви  отношения  с  бъдещето.  Така  се  заявява  и  времето  на

разказване, което ще бъде многократно препотвърждавано. Рамката, която си задава текстът, е

обвързана с времето. Историята, която ще бъде написана, е вече случена.

В романа „Дзифт“ героят прави пътуване, обратно на това на персонажа от романа на

Виктор Пасков. Докато образите от миналото крепят Виктор в настоящето, при Молеца тези

идеализирани образи се стопяват пред него, оказват се празни, образи, които копаят гроба му.

Любимата Ада събира в себе си чертите и на Регина, и на Илона, но още повече – тя е и

красивото  минало,  и  пошлото  настояще.  И  докато  Виктор  има  все  пак  някаква  опора  от

миналото, която да го кара да продължи, то при Лев Желязков тя липсва. Чернилката е заляла

целия  му  свят.  Неприспособимостта  на  героя  към  света  на  настоящето  е  очевидна.

Нероденото му (по-скоро несъществуващото) дете е знак за липсата на бъдеще на подобен

тип човек – борец, опитващ се да възроди красотата на света от лъжовното минало. Минало,

което  се  оказва  празно,  а  спомените  стават  все  по-илюзорни.   Началната  ситуация  на

разказване се опитва да изведе една абсурдност на света, който започва да се разкрива пред

Лев.

Свободата и тук е образ, чрез който героят желае да се идентифицира. Но ако Паско

все пак успява да „вкуси“ истинската свобода, за Молеца това се оказва невъзможно. Той

никога  не  успява  да  достигне  до  своята  истинска  свобода.  В  света  навън  той  се  оказва

преследван от миналото си, от един престъпник, който му взема всичко. Молеца случва своя

бунт  срещу абсурдността  на  настоящето,  срещу света,  ограбил  надеждите  му,  откраднал

миналото му, живота му.

Актът на писането е подчертан в началото на разказа като намерение да се сложи край

на една история, която си има работа с миналото. Към този акт текстът се връща отново в

края на разказа, когато реално се случва писането на историята. Началото и краят са една и

съща  точка.  Героят  се  намира  в  състояние  преди  смъртта,  а  между  началото  и  края  на

историята  стои  едно  особено  време  на  спомнянето,  чрез  което  може  да  се  направи

равносметката  за този живот.  Това е  перспективата  на близкото минало, която променя и

онова минало на любовта и надеждата, в което героят е моделирал собствената представа за

себе си. Едва след равносметката може да се случи бъдещето, но вече като отпращане към

един  друг  свят,  отвъден,  където  няма  куцащи  истории.  Самопризнанията  са  документът,

който  означава  наличността  на  живота  на  Лев  Калудов  Желязков,  единственото

доказателство,  че  той  е  бил  в  света.  Писането  отпраща  непрекъснато  към  текста.  Краят

съвпада с началото. Получава се един затворен кръг, при който финалът винаги ще отпраща

отново и отново към самия текст и към неговото препрочитане.  Празният лист,  който се



приземява до Лев, показва неговото отношение към писането. Последният празен лист трябва

да бъде изпълнен, за да се сложи край на тази история, за да се сложи точка на този живот.

Затова романът достига своя финал в изречението „Молецът, който случайно живя и не без

друго умря”. Случайното живеене е свързано с празнотата на битието, което ще намери своя

смисъл някъде другаде.

Стремежът  на  Лев  към  разказване,  към  довършване,  към  цялостност  се  оказва

неуспешен. Неслучайно текстът непрестанно се връща към себе си, затваря се в себе си и

отново и отново се опитва да се разказва. Разказът като живот е онази валпургиева нощ, в

която  тялото  непрекъснато  се  самопосочва.  Карнавалът  разкъсва  целостта  на  текстовия

организъм и ни го представя разчленен. Опитът да се съберат частите представлява разказът

на Молеца – единствен той се опитва да оцелости света. 

Връщайки  се  на  опита  за  сдвояване  на  двата  текста,  предствени  през  заложените  в  тях

проблеми  и  специфични  черти  на  повествование,  стил,  персонаж,  настоящата  работа  ще

посочи наблюденията си върху двата изследвани обекта, като в съпоставителен план изведем

приближаванията и разбягванията спрямо „общите места“ в произведенията.

Персонифицираните „аз“-разказвачи и в двата текста реализират себе си чрез опита да

се идентифицират през свободата и разбиранията си за нея. Разказът в „Германия – мръсна

приказка“ някак много повече държи на своята диалогичност в плана на представяне,  на

устността  и  непосредствения  спомен  от  миналото.  Проявата  на  автофикция  в  романа

настоява на някакъв тип „истинност“,  която литературата  може да  предложи.  Цели се не

толкова рефериране към действителността,  колкото един по-интимен, по-личен разговор с

читателя. От тази перспектива езикът се подчинява на практиките на разговорното, той е

суров, циничен и брутален като света.

Героят  в  „Дзифт“  пише  показания,  в  опит  да  създаде  едновременно  с  това  своя

автобиография. Макар писането да се оказва важно в самото произведение, устните разкази

градят структурата на творбата. Идеята за автобиография тук има за цел не референция към

външна реалност, а създаване на собствена такава, която да представи един живот, който не

се е състоял. Себе си иска да убеди Лев Желязков, че е живял, че е намерил свободата си в

света  на  абсурда.  Истината  е,  че  чуждите  истории градят  неговия живот.  Езикът  е  също

описателно  отрезвяващ,  отнасящ  се  най-вече  до  лексика  от  ниския  разговорен  регистър,

представящ света през материално-телесната долница с интенциите, че самият свят е склад за

нечистотии.

Свободата – така желана и от двамата герои-разказвачи,  се осъществява по сходен

начин – чрез спомена и чрез напразната надежда за промяна. При Паско тя е жива в спомена



на приятелите – знаци на надеждата, при Лев – тя е в спомена за любовта към Ада. За разлика

от героя в  „Германия – мръсна приказка“,  Молеца осъзнава,  че  е  живял с  една фалшива

представа за тази свобода, която се превръща в затвор, щом разбира, че го е крепяла една

лъжа за едно неродено дете. Но докато при Виктор Пасков обърканият герой сам не може да

излезе от капана на отчаянието, предпочел да участва в опита за убийство на собствения си

нероден  наследник,  при  героя  на  Владислав  Тодоров  няма  надежда.  Отчаянието  става

тотално, светът никога не е бил това, което е трябвало да бъде, защото Молеца не открива

дори  гроба  на  собствения  си  син,  едно  несъществуващо  дете,  чиято  липса  зачерква

възможността за спасение от затвора на живота. И все пак свобода има, или поне стремеж

към нея. Макар за един ден навън, жив, Лев Желязков е много по-свободен от Виктор.

От  гледна  точка  на  фрагментарността  на  структурата  на  романа  виждаме  също

промяна. В романа от 1993 година разказът е доста по-насечен, сякаш скандира посланията

си, измества бързо фокуса от едно събитие към друго, но ги държи в противоречивия тон на

творбата,  люшкащ  се  между  отчаянието  и  надеждата  за  промяна.  В  „Дзифт“  имаме

емоционално единни фрагменти, преливащи един в друг. Историите са организирани по един

и същи начин. Те са лудични и звучащи престорено автентично. Те успяват да „катурнат“

опита за личен разказ на Молеца и завладяват структурата на текста. Именно по тази причина

телесното в тях става много важен белег на текстовостта. Разказът започва да „накуцва“, да

„заеква“, за да представи по свой автентичен начин абсурдността на света, който се превръща

в „лайнарка“ - място, събиращо неограничено количество нечистотии. В „Германия – мръсна

приказка“ плътта представя отношение към комунистическото минало през сексуалния опит,

но тя е важна и като репрезентираща двата свята – на надеждата и на пошлостта и мизерията.

Тялото на Регина се превръща в метафора на грозотата в света.

По отношение на градежа на романите е важен още самият фокус върху разказването.

При Виктор Пасков по-скоро виждаме отказ изобщо да се разказва, да се пише (макар да има

споменаване, че се пише роман). Спомнянето като начин на построяване на творбата е също

фрагментарно.  Историите  на  приятелите  са  като  проблясъци  на  паметта,  така  са  и

представени – нестройни, но истински, някак не конкретни, но държащи в себе си идеалното.

При „Дзифт“ отношението към разказването е вече друго. Личи опитът за оттегляне на

романа от практиките на фрагментиране на наратива с акцент върху писането на роман като

живота, но не истинския, а само този, който творбата може да създаде. „Реалното“ в романа

не  предизвиква  препратки  към  биографични  реалности,  не  дава  повод  за  усъмняване  в

условния свят, който се твори. Романът сякаш все повече започва да се връща към някакви

свои закони на художественото повествование. Виждаме все по-отчетливо прехождане към



антимиметичното,  към  пластичното  изобразяване,  онова,  което  отказва  връзка  с

действителността, отрича я, макар да ни дава повод да мислим върху нея – да я съдим по-

разсъдливо.

Глава IV: Български постмодерен роман?
Необходими  са  най-малко  две  уговорки,  когато  говорим  за  поетика  на  романа  в

рамките  на  „програмата“  на  постмодернизма  в  българския  му  вариант.  На  първо  място

работата  изисква  изясняване  на  отношенията  между  понятието  за  поетика  във  връзка  с

постмодерното и на второ място следва да се разгледа релацията българско - постмодерно.

Като говорим за възможността да гледаме съвременната литература през решетката на

теоретичното, с оглед на неговата невъзможност за случване в края на  XX – начaлото на

XXIв., както го дефинира Галин Тиханов, имаме предвид така наречената децентричност на

понятията в ново време, формиращи по нов начин онова, което още формалистите наричат

„литературност“.  Понятието за поетика на художествената творба,  набелязано като строго

литературен набор от „похвати“, определящи направата на романа, е историческо понятие,

което  търпи промени.  От  миметичното  като  модус  на  презентация  и  „репрезентация“  на

действителността  (начинът  на  „изобразяването“  ѝ)  в  литературното  произведение,  което

събира  в  себе  си  емпиричния  опит  на  вековете  при  Ауербах,  до  собствено  българските

„варианти“  на  понятието  –  като  „подражание  на  въображението“  (Розалия  Ликова)  или

„измама на окото“ (Димитър Аврамов), набелязани по-горе, виждаме едно движение на само

един аспект от идеята за градеж на художествената реалност, който се оказва разноречив от

гледната точка на критическото му представяне.

Понятието за поетика в своята теоретична природа предполага определен набор от

техники на представяне в рамките на художествената творба или най-общо в  литературния

дискурс. Теоретичното вглеждане, представено тук, посочи неговите особености от гледна

точка  на  френския  структурализъм,  където  то  получава  своя  най-ясен  съвременен  образ.

Усилието да се чете съвременната художествена творба през идеите на Барт и Тодоров, както

и  тези  на  Кълър,  показва  до  голяма  степен  съпротивата  ѝ  спрямо  възможностите  на

понятието. То би могло да се разглежда като получило вече своите нови черти – което се

вижда от конкретните прочити на  творбите,  своите измествания или намествания спрямо

новата  художествена  ситуация  в  литературното  произведение.  Налагайки го  като матрица

върху постмодернизма като опитност в литературата на 90-те години в България, се вижда

съпротивата на новата стилистика и новите почерци в литературата спрямо идеята за единна

поетика.

Ако се  върнем на възможностите  на понятието „поетика“  да  изрази съвременните,



постмодерните представи за литература, трябва да отбележим, че именно Лиотар споменава

това понятие при изясняването на постмодерната перспектива към „естеството на социалната

връзка“. Като говори за играта на експериментиране върху езика, в скоби той поставя думата

„поетика“.  Оттук  може  да  се   мисли  и  да  се  приеме  като  постмодерна  поетика  всеки

експеримент с езика, въобще езиковите игри в рамките на една литературна творба. Но не е

ли  това  работата  на  пародията,  иронията  и  пастиша  в  литературата  изобщо?  Без  да  се

спираме върху възможността да се приеме такава перспектива към поставения въпрос, ще

кажем, че може би тук отново си имаме работа с промяна на обема на понятието „поетика“.

Розалия  Ликова  например  дефинира  постмодернизма  „не  като  сбор  от  отделни

художествени  похвати,  не  само  като  нововъведения  в  стила  и  създаване  на  нови

стилистични насоки, не само като сбор от понятия с променено значение, а по-широко,

като цялостно отношение към света...“  (2001: 13). От гледна точка на предмета на нашата

работа  –  поетиката,  е  трудно  да  се  опитаме  да  се  ограничим  до  разбирането  на

постмодернизма за него, доколкото тук се играе с едно размито, фрагментирано отношение

към изкуството и литературата в частност. По-скоро ще държим перспективата на Лиотар,

който твърди, че  „художникът сам формулира правилата на своята работа в процеса на

създаването на текста. Над текста застава правото на читателя, който създава свои

версии на написаното и свои истини в процеса на четенето“. (цитат по  Ликова 2001: 13).

Тази  идея  е  видима  при  Цветан  Тодоров и  неговата  идея  за  „анализ“  на  художествената

творба през оптиката на читателя.

Като  че  ли  всеки  критически  текст  трябва  да  се  страхува  от  изречението

„Постмодерното  е…“,  макар  с  този  предикат  да  се  спекулира  много  в  теоретичен  и

критически  план.  Ихаб  Хасан  също  обръща  внимание  на  това  („Не  трябва  ли

постмодернизмът поне за сега да бъде оставен без понятие, като своебразна литературно-

историческа  „отлика“  или  „черта“?  (Хасан  2000).  Постмодерното  винаги  си  играе  с

възможностите  за  казване  и  премълчаване  на  това  какво  е,  като  подражава  на

деконструкцията, която също се привижда като основа на постмодернизма. Още по-опасно е

самото  постмодерно  да  се  заяви  гласно  като  такова  –  поне  такава  е  ситуацията  с

„постмодерното“ в българското литературно поле. Постмодернизмът винаги казва какво не е,

означавайки нещо друго и бивайки другото на литературната традиция, посочващо от какво

бяга, с какво играе и в какво се въплъщава. Флуидността на понятието му позволява да обема

целия арсенал от познати на съвременността (а и не само на нея) техники в литературната

творба. Така това понятие се шири в литературата, изкуството, архитектурата и философията

и се опитва да обеме всички сфери на живота и във всяка една от тях да моделира идеята за



постмодерното, което обединява в себе си различието.

Критиката  от  последните  две  десетилетия  не  спира  опитите  си  да  се  разправи  с

постмодернизма.  Един  от  безспорните  етикети  на  90-те  години  на  XX  в.  в  българската

литература е именно той. Тук няма да ме интересува генеалогията му, нито неговите прояви

преди  1989  година.  По-скоро  този  текст  ще  се  опита  по-нататък  да  направи  едно

„постмодерно сдвояване“ на текстове, заявени вече като постмодерни. Ако се върнем към

„изворния  постмодернизъм“,  както  Михаил  Неделчев  го  нарича,  ще  видим  и  неговите

конкретни черти, дадени му от критиката.

И така, първото „постмодерно“ сдвояване ще се отнася до два романа - единият от

самото начало на 90-те години, а другият е роман от непосредствената наша съвременност.

Но този път това четене ще бъде някак също така лудично и по свой си начин подредено.

Става дума за прочит на „Храмови сънища“ на Златомир Златанов и „Физика на тъгата“ на

Георги  Господинов  през  една  друга  „постмодерна“  решетка.  Ще  се  интересувам  тук  от

„вътрешната  история  на  литературата“,  както  Ролан  Барт  я  нарича,  за  да  видим  дали

постмодернизмът има в себе си енергията да гради такава „история“.

Шестте  черти  на  литературата  на  новото  хилядолетие  според  Итало  Калвино  са

лекота, бързина, точност, нагледност, множественост, съдържателност. Тук ще ме интересуват

лекотата и множествеността. Това са черти, които обговарят много ясно и точно процесите,

които  се  случват  в  постмодерния  роман.  Още  повече,  че  в  предложените  сравнителни

анализи  чрез  тези  понятия  много  ясно  се  виждат  приближаванията  и  оттласкаванията  в

романите на Златанов и Господинов.

1. Лекотата („Храмови сънища“ и „Физика на тъгата“)
Понятието за лекота,  представено тук като една от водещите черти на писането на

новото  хилядолетие,  неизменно  се  свързва  с  отношението  действителност  –  художествен

свят. Итало Калвино обяснява писането на художествена литература по следния начин: „през

цялото време (докато е писал, през последните четиридесет години – б.м. И.К.) основната

ми грижа беше да отнемам тежест. Винаги съм се старал да отнемам тежестта на

човешки  фигури,  на  небесни  тела,  на  градове,  но  най-много  усилия  съм  полагал  в

облекчаването на повествователната структура и езика.“ (Калвино 2012: 21).

Това е стремежът на писателя – „дирене на лекотата като реакция на тежестта на

живота“ (Калвино 2012: 57)

Писателят винаги трябва да борави с отражението на света, което е различно от самата

действителност.  Така  лекотата  се  оказва  отношение  към тежестта  на  действителния свят,

вложено в стила на автора, в образите, които създават усещане за лекота в произведението, и



в езика, разбира се. С мита за Персей и Медуза Калвино изяснява също отношението между

ужасното и красивото в света и в творбата. От допира на Медуза до морските растения се

раждат коралите, много нежни и красиви образи. Именно по този начин писателят проявява

отношението  си  към  света.  От  ужасното  на  света  трябва  да  се  роди  красивото  в

литературната творба. Така лекотата в произведението все пак ще напомня за тежестта на

света.

Обръщам се към романа „Храмови сънища“ и неговото разполагане между лекотата

и  тежестта  на  художествената  творба.  Като  типичен  постмодерен  роман  (ако  изобщо  в

постмодернизма  има  нещо типично)  „Храмови сънища“  не  може да  бъде  преразказан.  В

представянето на битието-към-съня разказвачът Елен Славейков е твърде обладан от езикови

игри, в които въвлича и читателя. Тук виждаме тежест на две нива – веднъж на нивото на

наратива, реализиран като поредица от сънища, събуждания и въобразявания, и втори път –

на нивото на езика. Двете нива са много свързани помежду си, доколкото касаят текста на

романа.  Нито  на  нивото  на  наратива,  нито  на  това  на  езика  персонифицирания  „аз“-

повествовател  не  снема  тежестта  от  текста.  Макар  непрекъснато  да  го  коментира,  да  се

опитва да го предложи на един също толкова въображаем читател,  колкото е и светът на

героя-разказвач.

Книгата е  рефлексивна,  коментираща литературни произведения,  себе си,  героя си,

градяща  мистификации  (около  Александър  Прайс),  критична  към  наратива,  твърде

фрагментарна  и  много  тънко  иронична.  Важна  особеност  е  вплитането  на  митологични

сюжети в разказа, най-често срещаният е този за Артемида и Актеон. Източната философия

тук  намира  своя  почва  също.  Текстът  амбициозно  заявява  намерението  си  да  бъде  храм,

храмоподобен текст. Върху плоскостта на текста се очаква да се открият онези прозрения и

„съновиденчески  провидения“,  които  се  случват  в  свещеното  пространство  на  храма.

Първият явяващ се в текста храм е киното. То е пародия на храма, в който героят бива осенен

от историята, която филмът разказва.  Филмът става неговото битие. Това е едно визуално

битие, което се гради чрез образи: „Картини без текст. Текст без картини – това бе моето

спящо битие.“ В него, разбира се, героят намира опори през фигурите на Бога. Бог, който

говори през  устата  на  Марлон Брандо или на  Т.  С.  Елиът.  А Бог  е  Александър Прайс –

писател, въобразен от героя Елен Славейков, чийто дисертационен труд изследва същия този

Прайс.  Наративът  търси  фонетична  и  семантична  близост  между  Елен  Славейков  и

Александър  Прайс.  Текстът  разчита  не  само  на  смислите,  които  сам  читателят  може  да

открие в него, но и държи да посочва все нови и нови минни полета на смисъла, нови нива на

информативност.  Името,  което води до идеята  за животното елен,  после мита за Актеон,



който е същият този герой, а след това се набърква и славеят, редом до него застава Пенчо

Славейков, който да мотивира нарационната воля на романа, а накрая и Прайс, чието име в

превода си отново ни връща към идеята за славея. Ако потърсим още примери в тази посока

и стоим все още само при появяващите се имена, ще видим как Златанов успява да вплете

само в едно сравнение на героя „като бай Ганьо-Финеганьо“ алюзия към две литературни

традиции. Колкото и да се опитва читателят да държи активни семантичните полета в този

текст,  това  се  оказва  почти  невъзможна  задача.  Онова,  което  прави  писателят  е  да

преумножава значенията и да изпълва текста с тежестта на безбройните послания на текста,

на  многото  опити  да  изненада  и  да  учуди  читателя,  да  го  предизвиква  на  всяка  крачка.

Наративната идентичност е крайно проблематизирана, загубена не само в света, но и в себе

си, в собствената си реалност, която също е неустойчива.

Идеята  за  лекота  според  Итало  Калвино  не  е  изпълнена  напълно  в  тази  творба.

Напротив, текстът с нарастването си натежава все повече и повече, но само от гледна точка на

граденето на наратива.  Езиковите игри на моменти също тежат и оставят впечатление за

езика като за една безкрайна верига,  заплитаща думи и значения. Онова,  което можем да

наречем  опит  за  олекотяване  на  творбата,  е  точно  отношението  към  действителността  –

художествената  такава.  Питането  тук  е  доколко  тази  действителност  е  ясна  все  пак  за

читателя, може ли той да открие „своето“ в този текст, или остава загубен в „другото“ на

текста, което остава скрито за него. Тук творбата май и не претендира за онази лекота, за

която Калвино говори. Проблемът тук е не у Персей и не у Медуза, а в огледалото, което

затруднява виждането на художествения свят. Огледалата са много и всяко е обърнато към

другото – като препращане на значенията някъде другаде, като умножаване и разпиляване до

безкрай.

След тежкото „битие-към-съня“ на „Храмови сънища“ този текст ще се обърне към

лабиринтите на  „Физика на тъгата“,  за да види доколко рецептата на Итало Калвино за

литературата  на  новото  хилядолетие  е  актуална  за  българския  роман.  Докато  героят  на

Златанов  остава  доста  плътен  като  присъствие  в  текста,  въпреки  многото  му  имена,

размножаването на аз-а при Господинов фрагментира наратива в много голяма степен. Тук са

съвсем  ясни  и  отчетливи  отделните  гледни  точки.  Разграничаването  им  е  категорично

заявено, макар писателят да ги обединява под общата идея за паметта на човечеството, а и не

само на човечеството. По-скоро близостта на отделните герои представя повторяемостта на

емоционалната  история  на  човека,  отколкото  да  представи  един  субект,  разположен

едновременно  в  миналото,  в  настоящето  и  в  бъдещето.  Времето  е  представено  през

шизофренното,  както Джеймисън го дефинира,  разглеждайки постмодерното.  Сякаш няма



дележ между историите на различните идентичности. Езикът е един и същ, представянето –

също. Един персонаж, който пронизва всички времена, слива ги в едно безкрайно настояще.

Героят  наистина  отговаря  на  формулата  „аз  сме“,  която  е  заявена  още  в  началото.

Повторяемостта на спомнянето е една от основните забележки към романовото писане на

Господинов, заради която повествованието се разлива до безкрай. Една от най-специфичните

черти на това писане е особената гледна точка, която е много близка и винаги е насочена

отвътре-навън към света. Светът извън мен не съществува. Има го само през моите очи. През

всичките очи на всички родени през вековете.

Лекотата на наратива на „Физика на тъгата“ се крие именно в това близко говорене на

персонажите. Те споделят като на себе си. Историята на съдбите им е всъщност история на

една съдба. Паметта е памет за мен самия. Господинов знае как да говори интимно с читателя

и да му позволява да влиза в творбата, да се намества удобно в наративните идентичности на

персонажите. От тази гледна точка това е един четивен роман, който е изцяло отворен за

читателя и за възможностите той да дописва текста.

2. Множествеността („Японецът и Потокът“ и „Естествен роман“)
Във второто постмодернистично сдвояване сме отново при Златомир Златанов и при

Георги Господинов, но вече с романите „Японецът и Потокът“ (1993) и „Естествен роман“

(1999). Онова, с което двата романа от началото и от края на 90-те години се отличават, като

отваряне и възможно затваряне на постмодерното в самото десетилетие, е специфичната идея

за роман, която носят в себе си. Уникалността на езиците в тези романи може да ни даде

основание  да  говорим  за  постмодерното,  което  не  се  затваря  в  граници  и  йерархии,  а

представя неудържимата фриволност на българското литературно поле на 90-те години.

Множественост – за нея заговаряхме на няколко пъти в настоящия труд. Тя е израз на

романа-енциклопедия на Итало Калвино и представя стремежа на литературата да свърже

всичко  в  мрежа  от  връзки,  от  значения.  Литературата  живее  със  своя  потенциал  за

всеобхватност, всепроникване в различни сфери на познанието. Именно то е от значение и за

Итало Калвино в литературната творба. Повествователното знание, за което Лиотар говори,

обема  в  себе  си  всички  типове  знание  –  включително  и  научното.  Става  дума  за

множественост на познанието, която един роман може да има в себе си като потенция за

осъществяване, като отвореност към читателя и към света, една незавършеност, в която да се

събират едновременно нищото, фрагментът, и Вселената.

От друга  страна,  множествеността  може да  се  представи и през  идеята  на  Цветан

Тодоров за  множествената идентичност на персонажа, заложена в неговите отношения с

„другия“.  Идеята  на  Пол  Рикьор  за  незастиналостта  на  „себе  си“,  осъществяването  на



наративната идентичност като движение, изместване от това, което си в даден момент, също

предполага множествеността на субекта на разказа.

Трета страна на множествеността се корени в начина на градене на тази наративна

идентичност  от  разказвачите.  Всяка  нова  перспектива  към  персонажа  е  още  една  негова

страна, изгражда или затвърждава наличните вече в историята характеристики на персонажа.

Можем да наречем този процес множественост на виждането.

В много отношения романът на Златомир Златанов създава впечатление за наличие на

„всичкото“ в себе си. При първи прочит читателят остава с усещането, че в тази книга е

изразено многообразието на българските 90 години, и то не само в литературата. Болките от

миналото,  преосмислянето  му,  рефлексия  на  писането,  игровост,  случайност,  темата  за

поколението,  тялото  като  фантазъм,  семинарността,  новата  митология,  вулгарният  език,

мистификацията (на героя), писането („записките“), скрити цитати, фрагментарност на стила,

социализъм,  пародия  на  миналото,  иронично  отношение  към  настоящето,  заличаване  на

границите между времената и още компоненти на текста на романа, които в заедността си

формират  като  че  ли  тенденциите  –  социални  и  културни  на  времето,  в  което  се  явява

„Японецът  и  Потокът“.  Тук  можем  да  кажем,  че  се  реализира  множествеността  на

познанието в  романа  „Японецът  и  Потокът“.  Тя,  разбира  се,  се  реализира  във  връзка  с

множествеността на виждането на героя, тоест в отделните истории за него. Основната роля

на езика в този текст също е във връзка с тази множественост на познанието. Целта му е да

коментира и да управлява направата на романа.

Образът на Японеца се оказва най-важният и най-проблематичният в текста. Неговите

изчезнали „плажни записки“ правят фигурата му още по-загадъчна.  Още като дете той е

представен през невъзможността за дефиниция, за определяне. Епилептичните му припадъци

„разкривяват“  лицето  му,  то  „било  разрязано  на  две  асиметрични  половини  с  различен

профил“. Това се оказва предпоставка,  белег,  не само за трудното определяне на неговата

идентичност,  а  и  за  непрестанното  му  изхлузване  от  полето  на  видимото,  знак  на

възможността за бягство от реалностите на живота.  Неслучайно единият от разказвачите,

опитвайки се да го определи през своя език, го смята за двоен агент.

Японецът  става  символ  на  освободеност,  онзи,  който  създава  свои  правила  в

реалността  на  Потока.  Издига  едни,  „убива“  други.  Създава  икони  –  Дора  Грашнова,

реализира скритите желания на участниците в играта, създава идентичности (Нели), твори

„лоши“  герои  –  Борис  Гетов  –  младши.  И  всичко  това  под  маската  на  игровото,  на

несериозното. 

Огромната власт на Японеца над „простосмъртните“ още повече забулва в мистерия



неговия образ. Отново образът е възприеман някак двустранно – откъм неговата неописуема

мощ  върху  света  и  върху  съдбите  на  отделните  хора,  но  и  като  сила,  която  заразява

идентичностите на персонажите. Японецът е катарзисът, състоянието, до което всеки трябва

да  стигне,  преди  да  си  заслужи  свободата.  Той  е  и  непрестанно  преговаряният  урок  по

измъкване от лапите на тоталитаризма – чрез играта. Разказът на Борис Арсянов преминава

отвъд границите на света на Системата. В него той стига до момента, в който тя трябва да

бъде  погребана.  И  това  по  някаква  случайност,  или  не,  се  случва  на  мястото,  на  което

Японеца  по-късно  ще  намери  смъртта  си.  Борис  Арсянов  става  „погребален  агент“  на

сгромолясващата се комунистическа Система.

Оттук насетне разказвачът ще разкрие най-голямото прозрение, до което сам достига.

В света няма същности, има само копия, игри и маски, чрез които човек може да участва в

него и да бяга от него. Симулацията е заместила същността, тя е преумножавана, разтваряща

се във всички нива на битието, за да се окаже тя самата единствената истина: „Май вече се

догаждах, че всичко е симулация и симулация на симулацията, само че в суперсимулацията

на японската си мнителност, питам се обаче, на каква достоверна почва бях стъпил, за да

направя такова идиотско изявление?“ Симулацията създава реалността. И ако комунизмът се

оказва  суперсимулация според героя,  то  единственото нещо,  което може да го замести,  е

друга такава. Онова, което идва след предишното, е все същото, или негово копие. Загубата

на почва под краката обяснява не само объркаността на човека,  но и на устройството на

света. За да успееш в такава реалност, ти самият трябва да се превърнеш в добро копие на

обект, който владее симулацията – Японеца, да научиш всичките „японски“ номера, за да

държиш в ръцете си „суперсимулацията“ на Потока.

Още по-сложна става играта в „шпионските записки“ на Борис Арсянов, когато той

определя  Японеца  като  единствен  автор  („всеобемащ“)  и  същевременно  произведение  на

„симулиращото ни съществуване“. Отново идентичността на героя приема друго лице, още

едно  лице,  което  да  доведе  текста  до  абсолютната  невъзможност  за  „виждане“  и  за

дефиниране на този многолик и същевременно безобразен герой. Играта на симулации, копия

и случайности продължава в петата част на романа „Записки за духове“. Реалността, която се

гради тук, видимо се измества от това, което текстът представя като свой романов свят. На

още едно равнище на наратива виждаме присъствието на копието, на симулацията. Близнакът

е повторението на Японеца в света на творбата, той може да напомня за брат си чрез себе си,

чрез своето лице.  Този мотив връща към началото на творбата, където в анонимния разказ е

казано, че лицето на Японеца е асиметрично – с два различни профила. Пита се тогава дали

братът е  неговото друго лице,  или е още едно повторение. Тук можем да предложим две



посоки  на  тълкуване  с  оглед  на  проблема  за  множествената  идентичност  на  персонажа.

Първата  представя  Павел  като  Японеца,  който  се  е  вмъкнал  в  „кожата“  на  брат  си  и  е

надхитрил  Николай,  който  винаги  е  бил  по-облагодетелстван.  Втората  показва,  че  героят

трикстер  отново „изиграва“  целия свят  –  чрез  смъртта  на  брат си.  Той отново  се  оказва

неуловим, избавяйки се от участ, която трябва да е негова.

Романът „Японецът и Потокът“ е книга, разгръщаща потенциала на интерпретацията.

Тя  е  „постмодерното  като  практика“  в  романа,  както  Бойко  Пенчев  определя  българския

постмодернизъм. В него се реализират трите нива на множествеността, които предложихме

по-горе. Множествеността на познанието, според която романът в своята недовършеност, в

своята фрагментарност, продължава до безкрай, е реализирана тук.  Още повече, че това е

книга, която има какво да каже за действителния свят и за състоянието на литературата във

времето,  в  което  излиза.  Множествеността  е  свързана  не  само  с  наличието  на  различни

перспективи в текста, но и с начина, по който той стига до невъзможността на неизразимото.

Още един роман за нищото и за всичкото е творбата на Георги Господинов „Естествен

роман“.  Книгата е определяна като емблематичен за корпуса на българската постмодерна

литература роман или още като „ортодоксално постмодерен“ (Сливински 2008). Тук също

можем да говорим за реализиране на своеобразен тип множественост – на познанието, на

идентичността и на виждането. И в основата на всички тези линии ще стои езикът. Георги

Господинов изгражда един свой си роман-енциклопедия, който да организира по друг начин

„логоцентризма“ на знанието, трупано и структурирано през вековете по определен модел,

който  според  Лиотар  е  спекулативен.  В  „Естествен  роман“  се  апострофира  именно  този

модел.  Още  в  първия  епиграф  става  дума  за  „естествената  история“,  която  назовава

видимото. Още тук повествователят се обръща към онази изгубена простота на нещата, която

изглежда  наивна  заради  очевидността  си.  В нея  трябва  да  се  търси  същината.  В романа

повествователното  и  престорено  научното  знание  съжителстват  заедно.   Освен  това,  той

теоретизира романовото, дълбае назад в началата на културата,  историята и литературата.

Именно в началото трябва да се търси и възможността историята да бъде разказана по друг

начин. И ако множествеността на познанието тук се крие в опита за моделиране на нов тип

емоционално-научно,  „естествено“ знание за  света  (световете)  ни,  то множествеността  на

виждането и на идентичността се разпиляват в „атомизираната“ структура на романа. Ако се

опитаме да проследим множествеността през тези две линии и тук, ще можем да направим

заключение  за  потенциала  на  постмодерното  да  „изказва“  или  да  „премълчава“  себе  си.

Самата  фасетъчна  структура  на  романа  подсказва  и  начина,  по  който  може  да  се  види

множествеността му – като случайно събрани сегменти, които заговарят един с друг.



„Аз“-ът на този роман, негов единствен субект, е разказването. Персонаж в романа е

само  този,  който  умее  да  сътвори  история.  Всеки  път,  когато  започва  нова  история,

разказвачът започва да живее отново – в различно лице, опитвайки се да преодолее теготата

на  днешното.  Множествеността  на  идентичността  на  героя  се  реализира  чрез  всички

истории, които минават през него, към които той се стреми, търси и записва. Това е и нещото,

което държи неговите  различни образи свързани един с  друг.  Тук  виждаме  един образ  в

зародиш, но много по-разпиляващ се в своята мания за разказване.  Това е  „събирачът на

истории“  от  „Физика на  тъгата“.  Той е  имплицитно представен в  един от  епиграфите на

„Естествен  роман“.  На  второ  място,  множествеността  на  виждането  (изобразяването)  е

отново свързана с моделирането на разказа и неговия интерес към детайла, към онова, на

което човек не обръща внимание в своето гледане. Сегментите на разказа представят малките

истории  като  детайли  на  живота.  Дори  основната  сюжетна  линия  на  раздялата  е  някак

представена  на  порции,  а  в  нея  само  субектът  на  разказа  се  променя,  потъва  в  своята

идентичност на тъгата – толкова, че да не го познаят и приятелите му. И на трето място, в

същината  на  това  разказване  ще  стои  множествеността  на  познанието,  която  търси  във

видимото  невидимото,  която  понякога  се  отказва  от  думите  със  страх  те  да  не  погребат

значенията.  Множествеността на познанието се реализира и чрез идеята животът да бъде

видян като възможен сюжет, или като няколко възможни сюжета.

Мащабите на езика в романа нарастват във всички посоки – като самите растящи една

от  друга  истории,  като  кореновата  система  на  наратива.  Докато  романът  не  стигне  до

естественика и неговия опит. Той разбира, че съдбата на човека е в думите. Те го разиграват,

надсмиват му се, чертаят бъдещето му. Текстовете боравят с идентичности, разместват ги,

разпиляват ги, фрагментират ги или ги консервират в буквите.

И в двата романа – „Японецът и Потокът“ и „Естествен роман“, образът на езика е

проблематизиран.  Подобна  цялостна  рефлексия  към  езика  е  много  характерна  за

постмодерното писане. Чрез нея се осъществява и множествеността във всичките ѝ прояви в

двата романа. Макар трите линии на множествеността в разглежданите творби да се развиват

по различен начин, наличието им показва до голяма степен постмодерната игра с образи,

идентичности,  начини  на  изображение.  Ако  например  идентичността  на  Японеца  остава

скрита в чуждите истории, липсата на лично явяване в разказа да предизвиква потенциала на

множествения прочит на  тази наративна идентичност,  то  при Георги Господинов е  точно

обратното – в многото лица на персонажа не само читателят се губи, но и самият разказвач,

самият герой се оказва загубен в своите множество парчета. Ако героят на Японеца държи на

дистанция себе си от читателя в своите „Цензурирани писма“, в чийто код стои възможността



за безкрайно разплитане на значение, в „Естествен роман“ непрестанното разказване показа

безпомощността на езика да стигне до някаква истина. И в двата случая обаче е регистриран

проблем с езика, загубена е връзката на думата с референта. Този проблем се оказва обект на

постмодерното  изобщо  с  неговата  типична  рефлексия  към  езика.  В  този  смисъл

постмодерното е „идеология на репрезентацията“ (Hutcheon 2002:6). Това е репрезентация на

самия език, включваща авторепрезентацията. Двата емблематични романа на „българското

постмодерно“  регистрират  проблематичен  свят  с  проблематичен  герой.  Именно  в  тази

недоизясненост, кризисност на света и човека, е множествеността на познанието, към която

се  стреми  романът-енциколпедия  на  Итало  Калвино.  Между  лекотата  и  тежестта  на

литературата, между нищото и всичкото в романа стои образа на постмодернизма – също

толкова неясен и проблематичен, но някак затворен в себе си.

Глава V: Българският роман и „женското писане“
В настоящата глава се фокусирам върху проблематичността на женското писане от 90-

те  години  на  XX в.  в  България,  което  може  би  никога  преди  това  не  е  било  така  ярко

представено  в  прозата.  Неслучайно  заговарям  и  за  идентичност,  понеже  женската  проза

винаги  носи  в  себе  си  претенцията  да  назове  онова,  което  не  може да  се  изкаже,  да  се

вербализира, да хване неуловимото. Текстът ще показва опитите на авторките на 90-те години

да назоват женската идентичност чрез образите на героите си. С оглед на женското писане в

български контекст определящата ос,  по която се случва опитът да се изговори женската

субектност,  е  тялото.  По  тази  ос  се  развива  повествователният  свят  на  творбата,  като

привлича към себе си специфични теми и мотиви.

За Ролан Барт ангажиментът на писателя към реалността се свързва с почерка – в

онова, което той превръща в свой избор на човешко поведение, в тотален знак, в начина, по

който той избира да свърже своя език и стил с „необятната История на другите“. Затова за

Барт  почеркът  е  „акт  на  историческа  солидарност“.  Почеркът  е  интенционалност,

сугестивност.  В  него  личи  социалният  избор  на  писателя  да  пише  по  точно  този  начин.

Според Барт съществуват подобни почерци на писатели,  по-точно такива,  които могат да

бъдат сравнени един с друг, доколкото са свързани с едно и също движение и отговарят на

социалната употреба на неговата форма. При почерка обаче се появява двустранност, той е

мотивиран  от  „Историята“,  от  социалната  ангажираност  на  писателя и  от  езиковия  му и

стилистичен  избор,  но  и  от  паметта  на  самите  „думи“.  Във  времето  писателят  може  да

променя своя почерк и това зависи от точно тази памет, която носи в себе си определени

значения. Така че свободата е само в „жеста на избиране“, защото в крайна сметка езикът

носи в  себе  си спомена на  своите  употреби.  В този смисъл има писатели,  които остават



винаги в рамките на един свой почерк и такива,  които във времето придобиват различни

почерци.

От гледна точка на поетиката на романа, „почеркът“ на Барт прави две неща – свързва

още веднъж и някак по-плътно романа с действителността, с Историята, и  влага в него света

на  писателя.  Женското  писане  отразява  също  поетиката  на  романа  в  такава  посока.  То

утвърждава веднъж някаква кардинално нова социална промяна в света и след това отразява

авторовата рефлексията в романа. Този процес в мащабите на българската съвременност и с

оглед на романа е мотивиран от Милена Кирова в статията ѝ „Постфеминизмът – когато

липсва феминистична традиция“, за която ще стане дума тук.  Юлия Кръстева също посочва

„желанието“ на литературата да представи своето отношение към действителността, най-вече

що се касае до феминистичната литература. Проблемите на женската идентичност и нейното

художествено проявление са свързани и със статута на жената в обществото, и с желанието ѝ

да се утвърди в него, посочва Кръстева.

Ако  потърсим  по-дълбока  мотивация  в  идеята  на  Барт  за  „почерка“,  обвързана  с

„женското писане“, ще стигнем неизменно отново до Езика и правото на „женски почерк“,

като алтернатива на каноничното и като опит за градене на алтернативни входове в канона.  В

статията „Постфеминизмът – когато липсва феминистична традиция“ Милена Кирова (2004)

посочва  границите,  в  които  се  помества  тенденцията  „écriture  féminine”  в  българската

литература.  Основната  ѝ  теза  е  базирана  на  това,  че  в  българска  среда  се  появява

постфеминизъм,  който  не  онаследява  някаква  определена,  българска  феминистична

традиция. Постфеминизмът у нас (не)осъзнато следва френската традиция на Люс Иригаре,

Елен  Сиксу  и  Юлия  Кръстева,  в  чиято  основа  стои  идеята  за   критика  на

„фалологоцентризма“, на универсалната норма на мъжкото, на установения символен ред, на

който и жените-писателки трябва да се „подчиняват“. 

Като централен пример в това отношение се явява прозата на Емилия Дворянова, но

не като открит дебат срещу тези установени правила, а като алтернативна поетика в романа.

Нейното  място  в  българската  литературата  се  свързва  изобщо  с  началото  на  „женското

писане“.  Милена Кирова определя романите на Емилия Дворянова „Passion или смъртта на

Алиса“ (1996) и „Госпожа Г.“ (2001), както и новелата „La Velata” (1998), заедно с романът на

Албена Стамболова „Това е, както става“ (2001) за начало на „женското писане“ в българската

проза. Текстът разглежда също мястото на Елисавета Багряна в литературната традиция и

отговаря на въпроса защо тя не може да бъде поставена в началото на една феминистична

традиция.

Тук е ред на извеждането на един вече поставен в работата аспект на интерпретацията.



Става дума за тялото като елемент и като обект на повествованието. В женската проза то най-

често  се  свързва  с  темата  за  еротичното,  през  желанието  се  представя  и  женската

идентичност  и  „разливането“  на  течливия  „женски“  текст.  Отново  на  преден  план  идва

„еротизмът  като  методология“,  по  определението  на  Милена  Кирова,  за  изграждането  на

повествованието. Става дума за тип еротизъм, който отразява идеята за липса на граници, що

се касае до удоволствието и до текста като представящ това удоволствие.

ази  методология  на  „другия  еротизъм“  се  обвързва  с  текста  като  подобен  тип  еротично,

удоволствено  преживяване.  Текстът-тяло  носи  в  себе  си  всички знаци на  удоволсвието  в

неговата безграничност в някои от романите на „женското писане“ в българската литература.

Такива са например „Passion или смъртта на Алиса“, „Госпожа Г.“, „Емине“. По-различен е

еротизмът в романи като „Наръчник по саморъчни убийства“ и „Искам го мъртъв“, където

еротичното е по-близо до разбирането на Батай. То е свързано с нагона по смъртта. Но тук

има и нещо друго, едно завръщане към старозаветното като тематика и представимост на

женското себеусещане, изпълнено с мистична сила. При всички случаи има едно отместване

от патриархалното разбиране за еротично. Традиционното е изтласкано, не е активно като

модус на градене на текста, а и като психическо преживяване на света. Самият художествен

свят  придобива  нетрадиционни  черти.  Това  се  обвързва  и  с  начина,  по  който  е  вложена

„женската“ идентичност в наратива.

С  оглед  на  въведените  понятия,  обвързани  с  „женското  писане“  и  представящи

неговата поетика, в тази част от работата ще представим две авторки с техните първи творби,

които  могат  да  се  видят  като  представителни за  тази  тенденция  в  литературата  на  90-те

години.  Става  дума  за  две  различни  посоки,  за  две  разклонения  на  самата  тенденция,

вложени в почерците на Емилия Дворянова и Мария Станкова.

1. Почеркът на Емилия Дворянова - „Госпожа Г.“ и „Земните градини на 
Богородица“ и новият тип разказ

Според  Милена  Кирова  „текстът-Дворянова“  не  просто  се  самоизключва  от

парадигмата на патриархалния модел, но и обръща поглед към западните традиции. Той е не

само философски ерудиран, но и гради своя естетика, своя поетика, без да проблематизира

другостта  си,  „за  да  не  попадне  в  кръга  на  патриархалното  самоопределяне“.  Един  от

основните  мотиви в  романите  на  Дворянова  е  библейското,  християнското  като  извор  на

особен тип отношение към света, към красивото и истинното. Интересно тук е, че текстът

стои хем оттласнат от патриархално-християнското, хем в дълбочината на неговата естетика.

Освен това, това е почерк, дълбаещ в значенията – такъв, който се интересува от писането

като плетка, като възможност в него да се вложи женското.



Романът „Госпожа Г.“ - траекторията на погледа в търсене на идентичност

Нишките, които заплитат сюжета на „Госпожа Г.“, прилични на плитките, които самата

героиня плете, за да се оплете в тях, са водещ елемент и в поетиката на романа на Емилия

Дворянова.  Погледът  плете  тези  нишки  в  различни  посоки,  оплита  ги  като  перфектна

паяжина, в центъра на която ще стои единствената Истина.

Разказвачите в този роман са и неговите герои. Те плетат своите истории, които се

застъпват една с друга, припокриват се, всеки за себе си стига до същността, която е винаги

една и съща. Воайорът, Елизабета (Госпожа Г.) и Магдалена са разказвачите тук. Разказите на

всеки един от тях се градят по различен начин – през някакъв свой субективен поглед, който

знае някаква Тайна. Именно Тайната, както и копнежът по Истината, обединява тези герои-

разказвачи.  Интересно е да  се отбележи,  че  ако воайорът е  фокусирал погледа си главно

върху госпожа Г., то тя, объркана в себе си, ориентира погледа си в две посоки – навътре и

навън:  навътре  към себе  си  и  осъществяването  си  (което  докрай  остава  неясно  за  нея  и

неприемливо за света) и навън към хората, които обича – всеки по различен начин. Любовта

е също конструкт, който обединява героите. Отново в невидима нишка, но този път това е

нишката  на  любовта,  героите  се  реализират  един  чрез  друг.  Любовта  свързва,  завързва

завинаги героите на  този роман.  Познати или непознати един за  друг,  те  са  обвързани в

любов един към друг. Най-видно е това в образа на госпожа Г., обичаща господин Г., без да

има нужда наративът да уточнява кой от двамата герои, носещи една и съща фамилия, обича

тя.

Не просто за гледна точка трябва да се говори тук, а най-вече за гледане, за погледите

на разказвачите,  които творят персонажа.  А персонажът се  оказва  в  центъра на  света  на

цялата  книга.  Сюжетите  на  книгите  на  Емилия  Дворянова  се  явяват  през  образите  на

персонажите,  през  техните усещания.  Светът  е  представен  интериорно,  някак  извътре на

самия себе си. Това усещане идва от ситуацията на разказване – субективният разказ, който е

пределно  психологически,  свой,  със  свой  код  и  модус  на  учленяване.  В  този  смисъл

фокализацията  е  винаги  вътрешна.  Единият  от  разказвачите,  воайорът-фокализатор,

представя цялото романово повествование през своя субективен поглед. Дори третоличното

говорене на разказвача е все някак откъм неговото съзнание.  Разказът винаги стои откъм

вътрешния  свят  на  героя,  който  живее  своята  история.  Тук  можем  условно  да  разделим

разказването на три истории, които се редуват – за Истината, за Любовта и за Тайната.

Истината,   пазеща цялата  Вселена,  е  в  утробата  на  госпожа Г.  Тя  крие  Тайната,

свързана с желанието да видиш същината на света, заровена вътре в теб. Тази истина ще

търси воайорът във всички „същества“, които повтарят по някакъв начин госпожа Г. Тя се



търси вътре в самата госпожа Г., входът към Вселената е нейната вагина. Разказът на воайора

можем да наречем  разказ за Истината. Наративът, който се изгражда чрез образа на този

разказвач,  всъщност  чертае  истинското  лице  на  госпожа  Г.  Той  създава  живота  ѝ,

действителността  ѝ.   Тази  първа  част  от  гледна  точка  на  наративната  техника  показва

особения, интимен начин на разкриване на действителността както на героинята, така и на

разказващия я. За разлика от другите части на творбата, тук водещо се оказва написаното

слово – записките на воайора, красиво закътани в папка с име „Госпожа Г.“, както и неговият

личен дневник. Не просто потокът от мисли на героя е важен тук, а това, което той е решил

да впише. И вписвайки, да създава свят.

Моделът на разбиране на света чрез писменото слово във въображението на воайора

сякаш повтаря идеята на Калвино за връзката между действителност и художествен свят:

„Писмената (реалност – б.м.  И.К.) като модел на всеки процес  от реалността… нещо

повече  –  единствена познаваема реалност… дори въобще едничка реалност и  толкоз…“

(Калвино 2012: 57) Тайната пък е свързана с мълчанието на Лазар, както и с нежеланието

на воайора да бъде видян от госпожа Г. Ако бъде видян от нея, ако бъде означен, умира не

само той, но и нейният свят. Разказът на седемгодишното дете Магдалена стои най-близо до

другия конструкт, на базата на който се гради поетиката на романа. Маги е много обвързана с

разгадаването на Тайната, с достигането до истината, към която се стреми романът. Именно

малкото  дете  чрез  общуването  си  с  Лазар  разкрива  Истината  пред  читателя.  Разказът  на

Магдалена е разказ за разкриването на Тайната.

Любовта е констелация от отношения между героите.  Любов, силна и убийствена,

проникваща и завладяваща, но и градяща целия живот на Елизабета – такава е любовта на

безименния воайор, който ще се прероди в Лазар. Такава е и двойствената любов на Бета –

към Константин и към Кирил. И накрая, любовта, затваряща кръга от разкази, между Лазар и

Магдалена – любов, обвързана с мълчание, която разкрива цялата Тайна на книгата. И всичко

това затворено в кръг. Кръговете, циклите, повторенията са също конструиращи поетиката на

творбата. Като разказ за любовта към всеки, към себе си, към света, се явява историята на

Елизабета, която е разказ за Любовта.

На равнището на композицията историите на воайора и на госпожа Г. са обгърнати в

началото и в края на книгата от „Пролог“ и „Епилог“ с общото заглавие „Седем“. Именно в

тези части се появява малката Магдалена, която отваря една история, една приказка за Тальо,

която още не е намерила своя финал. Още не е дошъл героят  („Тя“ или „Той“), който да

довърши историята на Госпожа Г.  Без самата  Маги да подозира,  тя се оказва този герой.

Между пролога и епилога се разполагат двете линии на романа, следващи една след друга и



заплетени една в друга.

Гледането  и  виждането  се  оказват  нишката,  която  държи всеки  един от  разказите.

Погледът ще се окаже истинският повествовател на романа, който ще чертае траектории към

смисъла и ще търси знаци за същността на нещата. И тук идентичността ще се разстила в

невъзможността ѝ да бъде обхваната докрай.

Така  в  романа  „Госпожа  Г.“  откриваме  за  пореден  път  модела  на  наративната

идентичност, вложена или в самото писане, или в погледа. Поетиката на творбата показва

търсенето на смислови връзки във всички посоки, изграждайки свой език, цяла система от

означаващи  и  означаеми,  функционираща  по  друг  начин.  Плетенето  на  нишки  между

отделните разкази и герои в множество различни аспекти проблематизира нормалността на

битието  като  изказано  веднъж  и  завинаги.  Светът  на  женското  е  в  неуловимостта  му,  в

неговата менливост – дори на нивото на разказа. Изплъзващата се от означаване идентичност

на госпожа Г. го доказва. Воайорът успешно разработва схемата на виждането и вписването

като опит за достигане до същността,  но и неговият разказ се оказва оплетен,  потънал в

образа на героинята, който той иска да бъде, с която иска да се слее, за да я притежава, но и

за да бъде себе си чрез нея.

Женските светове в „Земните градини на Богородица“

Преплитането  на  земното  и  небесното  в  романа  на  Емилия  Дворянова  „Земните

градини на Богородица“ се случва някак постъпателно с нарастването на повествованието. В

началото небесното само оставя своите знаци в земния свят, после читателят бива запознат с

цялата история на знаците и накрая му се разкрива целият смисъл. Топосът на Богородица –

Атон, свещеното място, се оказва късче от земята, на което действат други закони – морето е

по-синьо от най-синьото море, ароматът на цветята поражда желания, чудесата не са нещо

необичайно. И, разбира се, в текста, който заявява още в самото начало желание, стремеж да

се напише роман за Богородица, са сплетени съдбите на три героини, които носят името на

Мария.

Типичният  похват  на  редуването  на  гледни  точки  при  Дворянова  е  налице  и  тук.

Другата-Мария, Мария и Мария-другата се оказват свързани не само чрез приятелство. Всяка

от тях преживява топоса Атон и това става някак по сходен начин, защото „смисълът няма

как да е друг“. Повествованието като че ли умишлено се опитва да отчужди мъжкия поглед и

мъжката  гледна  точка,  за  да  се  фокусира  върху  женското  преживяване  на  светостта.  А

светостта е декларирана и под формата на епиграф-корона, който стои в началото на всяка от

частите. Наративът отново тече във всички посоки, за да се слее в едно лека-полека и накрая

всеки знак да стане очевидна отпратка към смисъла.  Повествователят,  уж приел гледните



точки на героите, някак, криейки се зад тях, настоява на една собствена над-позиция, която

държи в себе си истината. Отново множество въпроси струят от текста на романа на Емилия

Дворянова, но тук може би най-пряко (в сравнение с другите ѝ романи) стои един конкретен

въпрос  –  изчезването  на  Мария.  Мария  се  оказва  образ,  възбуждащ  любопитството  на

читателя, не само защото именно тя е липсващата, но и заради възможността да се стигне до

„осмия ден“ чрез нея, тоест да се достигне до някакво друго времепространство. Изчезването

ѝ е важно, за да може другата-Мария и Мария-другата да намерят отговорите, до които не

могат да стигнат сами.

Две  са  водещите  смислови  опори,  на  които  се  подчинява  повествуването  при

изграждането на тези образи – от една страна, това е  библейското, а от друга –  женското.

Преплитането  на  тези  две  линии  прави  текста-Дворянова  автентичен,  доказва  почерка  ѝ,

който разкрива възможностите на жеснкия себеизраз чрез божественото.

Мария е важна за другите две героини, за да намерят те път към себе си. Нейното

изчезване само им показва, че те самите са изчезнали – дори почти буквално – Михаил сякаш

забравя жена си, докато е на Атон. Неговото търсене е твърде неясно – кого търси той –

конкретната Мария, Богородица или жена си. Женските образи тук се изграждат най-вече

чрез себе си. Няма го необходимият външен поглед, за да съществува жената такава, каквато

тя е в света. Погледът е важен тук, както е в „Госпожа Г.“, но е различен дотолкова, доколкото

това е един самоградящ се поглед, всяка една от героините обръща своите очи към другата, а

заедно с това гледат и навътре – в същината на света,  на своя свят и на небесния.  Не е

случайно редуването,  по-точно сливането,  на вътрешния глас на всяка една с мислите на

другата. Метапозицията на разказвача стои все пак твърде близо до всяка една гледна точка и

ги сплавява в едно. Отношенията между трите Марии, сближили достатъчно една с друга

себе си, се разпростират и като отношения към „външния“ свят. Всяка една разчита знаците

на небесното в земния свят – всяка изминава пътя до него като израз на себе си.

Образът  на  Мария  е  удвояван,  утрояван,  безкрайно  множащ  се  в  света,  в

пространството. Богородичният камък напомня на Мария-другата за Мария, носи и предава

любовта и нежността ѝ. Но той е най-вече знак на самата Богородица. Тогава се пита как

точно са  сплетени всичките тези образи – дали не са все един и същи образ,  роящ се в

архитектониката на творбата, или става дума за различни образи, свързани помежду си чрез

общото наричане  (името)  и  чрез  съдбите си.  Всяка  от  тях  е  повторение  на  единствената

Мария, но е знак и за други библейски персонажи – тук се появява в историята за Богородица

и  Мария от  Магдала.   Името  носи  спомен,  вечно връщане  към Богородица,  но  понякога

разказът напомня и за Мария Магдалина чрез тялото на героинята Мария. Не някой друг, а



именно Богородица трябва да открият героините, за да открият и своята приятелка Мария, а

така и себе си.

2. Мария Станкова и световете на „женската идентичност“ в романите ѝ 
„Наръчник по саморъчни убийства“ и „Искам го мъртъв“

Мария Станкова заявява своя афинитет към проблематиката на  тялото и душата още в

първия си роман, а след това той бива доразвиван и в следващите ѝ романи – „Искам го

мъртъв“ и „Каталог на душите По“. Онова, с което тази проза не просто впечатлява, а дори

стряска,  е  нейната  готовност  да  изведе  персонажите  си  до  максималното  психическо

напрежение,  в  което  те  сякаш  излизат  от  себе  си,  разпадат  се  на  „браунови  частици“,

раздвояват се между себе си в реалността и себе си в съня. Образите се роят в текстовете ѝ,

без  да  искат  да  представят  себе  си  в  завършен,  цялостен  психологически  профил.  Те  са

излизащи  от  рамките  на  нормалното,  изпадащи  в  изстъпления,  които  се  приемат  като

абсолютно  нормални  в  художествената  тъкан.  Ненормалността  на  героините,  често  пъти

заявявана  откровено  като  лудост,  придава  на  наратива  такава  позиция,  в  която  той

непрестанно да се фиксира в „различните модуси на психическото преживяване“. Така той

става  фрагментарен,  на  парчета,  представящи  все  нови  и  нови  лица  на  „женската“

идентичност.

Модуси на преживяване на злото в „Наръчник по саморъчни убийства“

Наративът тече като един безспирен поток от мисли на героинята – „несиметрични“

мисли,  които  доста  добре  представят  ситуацията  на  света,  в  който  тя  се  намира.

(Асиметрията донякъде би могла да се свърже не само с лудостта,  но и с женскостта по

принцип, но това би могло да се разбере като стереотипно представяне на женското, такова

при Мария Станкова няма.) Светът е черно-бял, а тя е прозрачна. Още в началото на романа

се  появява  образът  на  Злото,  чрез  който  тя  ще  се  идентифицира,  като  се  опитва  да  се

отграничи от него. Злото е черно, а тя е прозрачна, така че черното успешно преминава през

нейната  идентичност –  объркана,  неразбираема,  идентичност на  самотна жена,  отчаяна и

загубила всичко, опитваща се да се намери сред множеството свои проявления. Неслучайно

безименната героиня,  иначе така категорична в заявяването на образа си като действен,  в

изповедта си в „аз“-форма се рои на множество гласове. Образът се разпада на всичките си

гласове, на тяло, прогонено от себе си.

Мария Станкова предлага собствена интерпретация на проблема за Ероса и Танатоса,

вложени в „наръчника“. Интересно е да се отбележи, че още при първото убийство героят се

разкрива изцяло пред читателя.  Той представя своя образ като роящ се,  образът е  много-

образен.  Не би  било  правилно  да  се  каже,  че  той  има  много  лица.  Неведнъж героинята



„излиза от себе си“, за да наблюдава това, което се случва, което тя сама извършва.  С всяка

следваща среща със Злото жената е изкушена да се бори с него, но тази борба започва да

придобива  характер  на  желание,  на  еротичен  порив  и  сексуално  удовлетворяване.

Унищожаването,  убийството  тук  определено  се  случва.  Триумфът  на  желанието  или

желанието  за  триумф довеждат героинята  до екстаза  на  смъртта.  Тя  докрай  осъществява

онова, което може да се нарече белязване на обекта на любов със знака на разрушението. Не

са случайни и препратките към садизма в тази история. Чрез тях е показано засилването на

желанието за осъществяване чрез унищожение.

Отново се връщам на идеята за привлечеността от злото. По някакъв начин смъртта,

убийството,  е  не  просто  победа  над  Злото,  а  и  осъществяване  на  любовното  желание.

Смъртта  може да  се  прочете  като акт  на  еротичното притежание,  случаите  на  фаталните

влюбвания  на  героинята  са  точно  такива.  Тя  изпитва  влечение  към  Злото,  иска  да  има

физически контакт с него, да го усети, да му се наслади, да го има за себе си, а след това да го

унищожи, както богомолката откъсва главата на партньора си. Самият сексуален акт може да

се види като борба, като опит да надвиеш другия, да имаш власт над него. Свързването на

смъртта  с  еротичното  удоволствие  не  е  нова  идея.  Тук  тя  е  експлицитно  заявена,  но  е

интересно да се отбележи, че всичко това неизменно се свързва с природата на персонажа.

Обезценяването на себе си при героинята се е случило още в детството, при появата

на второто дете, след което първото е станало излишно. По-нататък тя ще се запита „Не съм

ли  аз  Злото?“  и  ще  заявява,  че  Злото  е  заразно.  Героинята,  дали  съзнателно,  дали

несъзнателно, поставя себе си под въпрос. Това у нея е предизвикано от неразбирането на

света и на хората. Както в еротичния акт, в борбата си със Злото, жената се загубва, тя се

заразява от него, убива, но не намира утеха, щастие и любов. Не намира бягство от самотата.

Може би намира някаква свобода за себе си, но тя е относителна, защото винаги ще има едно

зло, което „да те чака на крайната гара“. Зло, което да те изкуши и срещу което да се бориш,

докато самият ти не се превърнеш в това, срещу което се бориш. Телесността тук – в текста и

в неговите смисли, представя шизофренната, разпокъсана идентичност на лудата жена.

Сън и реалност в „неромана“ „Искам го мъртъв“

През гледната  точка на  една жена се  разкрива или се  изгражда светът на  „новото

време“ в романа „Искам го мъртъв“. Сара не е старозаветен персонаж, макар да се явява като

такъв  в  сънищата си.  Още самото име на  героинята  отпраща към един символен ред на

матриархалното. Няма как да остане незабелязано това в романа, особено когато в сънищата

се явява едно старозаветно време-пространство на случването. В „Бедата на „матриарха“:

жените и канонът в литературата“ Милена Кирова припомня линията на „матриархалното“ в



теологически смисъл, което се свързва с имената на Ева, Сара, Ревека, Рахил, определени

като „символично поколение на прародителките“.

Романът  избира  да  говори  за  една  важна  проблематика  на  посткомунистическата

действителност през погледа на една жена, която като че ли би направила какво ли не за пари,

но всъщност в себе си тя носи както състрадание към другите,  така и идеята за морал и

търсене на смисъл за себе си. По-скоро с вярност към себе си и своята женска природа се

свързва нейният образ. Разговорите с Бога, търсенето му, напомнят ситуацията в „Госпожа

Г.“, когато героинята открива своя собствена връзка с Бог, осъзнава се като негова дъщеря. По

някакъв начин Сара и мълчанието на Бог, липсата на глас от другата страна на линията, я

карат да се взре в себе си и да търси неговия образ там. Тогава именно тя ще спре да мисли

себе си като грешница, ще изгради връзка между Бог и себе си вътре в своя свят. Но първо тя

трябва да пренареди, да подреди хаоса на „външния“ свят.

Наративът на „неромана“ на Мария Станкова е изграден на основата на спомена и

съня.  Тези  два  елемента  оформят  композицията  на  творбата.  Може  да  се  допусне

разглеждането  на  творбата  през  двата  разказа  –  на  сънуващата  Сара  и  на  Сара  в

действителния свят, който тя си спомня.

Телефонистката Сара е човек, който разкрива идентичности. Опознала света навън, тя

влиза и във вътрешния свят на хората, които се разголват пред нея, показват ѝ интимния си

свят.  Фалшът на  реалността тласка хората  да реализират себе  си чрез  въображението си.

Оказва се, че те са с твърде травматични идентичности. Душевните рани не могат да бъдат

излекувани, те могат да бъдат само споделени. Не само гладът върлува тук, но и нищетата на

душевния свят. Той е изкривен, перверзен, карикатурен и грозен. Сара разбира душите на

тези хора, говорейки за телата им, като се опитва да задоволи именно тялото. Как описват

себе си „клиентите“ на Сара – изглеждат така, както биха искали да изглеждат, имат това,

което биха искали да имат. Грижата за душата е свързана с грижата за тялото. Душевната

незадоволеност се разчита в  телесната такава – това е  нуждата да си сит във всяко едно

отношение. Това е нуждата да знаеш, че си цялостен човек. Гладът е свързан и със страха,

защото най-големият страх е да не умреш от глад – „хората се страхуват и ядат. Колкото

повече се страхуват, толкова повече се тъпчат.“ Душата и тялото са обвързани едно с

друго.  Необходимостите  на  тялото  предизвикват  „плач  на  душата“.  Липсите  са  колкото

телесни, толкова и духовни.

За тази особена връзка между тялото и душата говорят красноречиво сънищата на

Сара. Сънищата ѝ се оказват огледални образи на света, в който се намира, така, както тя го

възприема. И в тях тя си дава сметка за мястото си в света. Кошмарите на Сара се появяват



почти винаги в началото на определената глава, те не биват разтълкувани от Сара след това,

но тя има неясни предчувствия.  Тя си задава  въпроси всеки път след кошмар.  Много от

нейните сънища са свързани с библейски реалии. Тя самата се оказва библейски образ в тях,

в което се съдържа и спецификата на романовата поетиката. В първия си сън Сара е Исус на

кръста, а в следващите е библейската Сарра, жената на Авраам, по-нататък тя е грешната

жена на Лот.

 Преживяването  на  Христовото  разпъване  от  жена  е  акт  сам  по  себе  си  тласкащ

наратива в една много различна посока – с обръщане на перспективата по посока на женската

визия  за света, едно субективно, но и типологично различно случване.

По особен начин си кореспондират тялото и душата на  Сара.  В съня си тя  вижда

тялото си отвътре и възкликва:  „Не съм красива отвътре…“ Тялото започва да се топи, а

душата на Сара – да изчезва, да се разтапя в света. Повествованието по-нататък потвърждава

рисковете  душата на Сара да бъде загубена,  разпиляна в  света.  Между  „Не съм красива

отвътре…“  и „Става ми тежко на душата“ съществува зависимост. Сънуваното тяло е

разголената, разнищена и некрасива душа. Душа, обременена от греховете на света. Онова,

което  я  държи  закачена  за  този  свят,  онова,  което  стои  като  опора  на  същността  ѝ,  е

надеждата, че един ден Вселената ще я засмуче през телефонната слушалка, че Господ ще я

чуе.

Героинята поема нова идентичност. Появява се онази трета Сара, с която неизменно се

асоциира  името  на  персонажа.  В  горещата  и  жълта  пустиня  Сара  е  влачена  от  някого,

изпепелявана  от  горещина.  Тук  тя  вижда  ръцете  Божии,  които създават „дом“.  Тогава  тя

разбира, че е Сарра. И започва раждане. Раждането на Агар-и-Сарра. Трябва да се отбележи

тук, че Сара в съня си е и Агар, и Сарра – сякаш две страни на живота, които не могат да се

обикнат,  но  все  пак  са  заедно.  Бременността  е  още  един  аспект  на  нейната  женска

идентичност. Тук има едно тяло, което реализира в себе си „аз“-а и другия, само, че другия

също носи в себе си другостта на още един живот. Тази тройна закрепеност в едно тяло

проблематизира идентичността на героинята още повече, усложнява я и привнася все нови

значения в нейната обърканост и неопределимост. Според Юлия Кръстева бременността е

радикално  изпитание,  свързано  с  раздвоение  на  тялото.  Виждаме  тази  идея  тук  още по-

сложна  през  слепеността  на  две  женски  тела,  раждащи  другото,  още  повече,  че  тази

близначна  близост  на  двете  се  свързва  и  с  полюсни  състояния  на  обич  и  омраза.

Съжителството на „аз“-а с другостта, която се оказва по-силна, защото е умножена по две,

представя проблематичната идентичност на героинята, идентичност в криза, заплашена от

унищожение.  Юлия  Кръстева  пише  за  състоянието  на  бременност  при  жената:  „Това



фундаментално  оспорване  на  идентичността е  съпроводено  от  фантазъм за  цялост  –

нарцистична завършеност.“ (Кръстева 1997: 34)

В този смисъл Сара се стреми към точно такъв тип оцелостяване на себе си, минаващо

през идентичностите на другото, за да познае и да приеме собственото си лице. Нейният

образ, оказал се в криза, съчетава в себе си омразата и любовта на човека, насочени към него

самия.

Сънищата и действителността на  Сара са различните разкази,  които интерферират,

рефлексират един върху друг. Някъде в тези разкази, заровени навътре в субекта, се крие и

истината. Между всички тези светове някак естествено се прокарва и здравата нишка между

тялото и душата, мотиви, които се развиват устойчиво в текста, за да го превърнат в смислово

активна тъкан.

Поетиката на „неромана” на Мария Станкова настоява на близкото говорене на героя

разказвач, на обръщането към себе си. Споменът, сънят и молитвата са форми на реализация

на себе си. Тук те имат пряка връзка с изграждането на наратива на „Искам го мъртъв”.

Женската идентичност тук се подчинява на спецификите на разказа – събира своите

парчета. Сакатото тяло означава травма и в психологически план, разпадащото се, грешно

тяло,  представя  разпадаща се  душа,  губеща се,  линееща идентичност.  Тези  „болести“  на

психологическото състояние на героинята биват излекувани от нея самата – в осъзнаването

на нейния двоен живот – в действителността и в библейската реалност на съня.

Заключение

Дисертационната работа  „Българският роман след 1989 година: промени в поетиката“

се опита да осветли литературното поле на 90-те години, представяйки различните езици на

критиката  и  литературата  от  периода.   С  това  се  обяснява  и  полифоничността  на

десетилетието – с неговото различно отношение към езика на литературата, с разнопосочните

стилистики, с новите почерци.

Работата  представя  също  отношението  към  миналото  и  начините,  по  които  90-те

години го преосмислят,  създавайки своя традиция,  основаваща се  на цитата,  пародията  и

парапародията, „възпалението“, а и на изграждане на нов тип модерна поетика в романа.

В  тематично  отношение  поетиката  на  романа  компенсира  липси,  свързани  с

проблематизиране  на  тялото  в  художествената  творба,  както  и  ново  представяне  на

библейското, така важната тема за миналото и за поколението като начин идентичността на

персонажа да намери свои устои в света. Персонажът е поставен като централен елемент на

наратива,  а  начините,  по  които  се  реализира  неговата  динамична  идентичност,  имат

отношение  към модуса  на  разказване,  организиран от  перспективата  на  разказвача.  „Аз“-



разказването и вътрешния фокус в романа са представителни за поетиката на периода – почти

всички  разгледани  романи  отговарят  на  тази  схема.  Фрагментарното  представяне  на

романовата  действителност пък има отношение към фасетъчната композиция на някои от

романите.

Работата  върху  постмодерния  роман  избира  оптиката  на  „лекотата“  и

„множествеността“ при Калвино,  за  да се даде по-ясен израз на чертите на новия роман,

представен от „Храмови сънища и Японецът и Потокът“ на Златомир Златанов, както и от

„Естествен роман“ и „Физика на тъгата“ на Георги Господинов.

Проблематичната женска идентичност в романа получава своя реализация в работата

основно през почерците на Емилия Дворянова и Мария Станкова. Тук е изведен отказът от

случването на текста през езика на патриарахално-овластения канон. Създаването на свой

език, на свой почерк, изразяването на различния женски глас в прозата,  всичко това дава

възможност да се говори за „модерна“ поетика, разчитаща на правилата, които сама създава,

а не на конвенционални романови схеми. Именно в тази нова тенденция, преосмисляща и

преразглеждаща  традиционни  теми  като  патриархално-християнското,  може  да  се  види

новото в езика и в поетиката на романа.

Всички представени в работата посоки и оптики към изследвания обект се свързват с

основната задача на този труд – да се опита да представи една по-цялостна картина на така

или иначе фрагментарната ситуация в романа на 90-те години, като отчете назряващите в

този  период  тенденции,  които  се  развиват  най-вече  в  по-късни  романи  на  българската

литература, като посочи оттласкванията им от отминали литературни тенденции в романа и,

разбира се, като навлезе в художествения свят на творбата и го изследва.

В „множествеността“ на разгръщане на поетиката на новия роман стои и въпросът за

невъзможността на поставения проблем да бъде изчерпан. В този смисъл в работата остават

необговорени бели петна, но и потенциал за разгръщане на обекта в нови посоки.
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