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ЦВЕТАН СТОЯНОВ С ЮЛИЯ КРЪСТЕВА И ГЕОРГИ МАРКОВ

Миглена Николчина

Резюме’. В съ-противопоставяне спрямо Юлия Кръстева и Георги Марков, тек
стът изследва позицията на Цветан Стоянов -  творческа, но и политическа -  като 
представителна за „трагедията на епохата“ с нейното усилие да се противостои 
на репресивния комунистически режим със силата на интелекта. „Несъвпадащото 
съвпадение“ доразвива Бахгиновото многогласие като залог за социална транс
формация, която „воюва с мозъци" и спори с комунистите „с цялата сложност и 
познаване на противника“. Подобно на галерията от „победени непобедени“, ко
ито Стоянов пресъздава, поражението му е може би една от най-светлите точки в 
недалечното ни минало.

Ключови думи: несъвпадащо съвпадение, просветителство, емиграция, Шесто уп
равление

Този текст е своеобразно продължение на предишен текст, в който 
Юлия Кръстева беше сдвоена с Вера Мутафчиева (Николчина 2011), и е по
реден епизод в опита ми да подхождам към проблеми през биографично- 
интелектуални сдвоявания, като например това между Мераб Мамардашвили 
и Луи Алтюсер (Nikolchina 2014). Този процес, процесът на сдвояване, което 
всъщност въобще не е нужно да бъде биографично -  биографичното тук е 
само колорит, сюжетно подчертаване на една интелектуална интрига, -  е 
процес, обратен на психоаналитичното разцепване (Spaltung) и теоретично 
опако на двойничеството. Той не е в никакъв случай мислен като съпоставка 
или пък сливане, а като засрещане, съ-противопоставяне, казано с един тер
мин на Лотман, в което се появява, също като при двойничеството, един 
ефект, който бихме могли да наречем -  през наблюденията върху двойничес
твото у Младен Долар -  намигване на Реалното (Dolar 1991: 13). Бързам да 
кажа, че това реално е политическо и в този смисъл материален остатък от 
политически кастрационни процеси, чийто характер се оказва мълниеносно 
осветен от тази поява. Ефектът на светкавицата в бурна нощ -  като при сре
щата на два облака или като при сблъскването (за да прибегнем отново към 
Лотман в този момент) на граничните области на две семиосфери -  е основа
нието и мотивацията за предприеманите в изследването ми сдвоявания, 
включително настоящето. Налице е тенденцията обаче самото сдвояване да 
се цепи и двойките да се окажат повече от една. Такъв е и настоящият случай.
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Фикционална и биографична:
Олга/Юлия Кръстева и Дан/Цветан Стоянов

Дан е персонаж, който се появява в първия роман на Юлия Кръстева 
Самураите. Той пристига в Париж от неуточнена в романа комунистическа 
страна, откъдето известно време преди това е пристигнала с официална сти
пендия Олга Морена, главната героиня на Самураите -  пристигнала и „заб
равила“ да се върне. Дан е представен като ярък, начетен, надарен, широко 
скроен, макар и тромавичък в по-фините работи интелектуалец, полиглот с 
раблезиански апетит за култура, от когото Олга е научила всичко, което знае 
за световната литература. Дан е дошъл в Париж, за да се опита да убеди Олга 
да се върне в родината. Двамата са имали любовни отношения и той я е изп
ратил на гарата при нейното заминаване, но не любовни са аргументите, на 
които Дан набляга в усилието си да я върне: може би защото чувства, че Олга 
вече се е отдалечила и емоционално, и сексуално, и интелектуално и, както 
казва той, е минала в другия лагер -  има се предвид не капиталистическият 
лагер, а лагерът на структурализма. Така или иначе аргументите на Дан са 
теоретични и политически, при това в неразчленимостта на едното от друго
то. От всичко на света най-много мразя гехницизма и покорността, казва той. 
На Изток сме покорни, а вие тук сте техници. Когато Олга му обръща внима
ние, че на Запад са много по-политизирани, отколкото у дома, и че така наре
чените от него „техници“ са политически активни, гневни протестиращи (из
ползваме случая да изтъкнем, че срещата между Олга и Дан се състои някъде 
в навечерието на 1968 г.), той отговаря: „Това е само игра. Протестират, за
щото нищо не ги застрашава. Загубили сте усет за смъртта -  и като заплаха, и 
като мотивираща сила“ (Kristeva 1990: 64).

Олга не се трогва от тези доводи и Дан се завръща без нея в незнайната 
си славянска страна. Преди това обаче той се е превърнал в емблематична 
фигура, която дава ключ към заглавието на романа. Въпреки разминаването 
си и въпреки че не искат да си го признаят. Олга и Дан споделят една утопия 
-  утопията за писането като бойно изкуство, за това, че „най-добрият начин 
да се действа -  преди, във и след смъртта -  е като се съединят изкуството на 
войната и изкуството на писането“ (Ibid.: 63). Тази утопия е намерила израз в 
книгата на Дан, която по чудо е преодоляла цензурата в страната му и в която 
като притча, изразяваща собствените му възгледи, е разказана историята на 
японския самурай от XVI1-XV1II век Иоко Ямамото. „Ти май си забравила, че 
общувам с властите у нас“ -  казва той на Олга (je discute avec le régime de là- 
bas (ibid.: 62) -  английският превод I'm in dispute with the regime back home
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(Kristeva 1992: 44) създава погрешното впечатление за спор и разпра, докато 
смисълът на френски в този контекст е по-скоро в компромиса въобще да се 
разговаря, „общува“ с режима -  ще се върна към това)... „Но -  продължава 
Дан, -  притчата на Ямамото ни припомня, че има видове компромис, които 
не са предателство: един от тях се нарича писане -  оня вид, при който писа
телят рискува службата и живота си.“

Дан се появява още веднъж в романа -  когато се разбира за неговата 
предивременна смърт. Тази смърт обаче -  след неуспешна операция от пери
тонит -  е, мисли си Олга, естествена и следователно скучна. (За сравнение, 
когато два пъти по-възрастният баща на Юлия Кръстева умира при същите 
обстоятелства, тя разчита в това комунистическа конспирация и посвещава на 
случая следващия си роман Старецът и вълците.) И към това ще се върна.

В един роман, където под фиктивните имена повечето от персонажите 
са лесно разпознаваеми исторически фигури -  Цветан Тодоров, Ролан Барт, 
Клод Леви-Строс, Бенвенист, Филип Солерс, Лакан, Дерида и пр., -  Олга 
Морена е неприкрито самата Юлия Кръстева. „Олга“ е не просто славянско 
име, което пасва на неуточнената родина на героинята; това е името на уче
ничка на Симон дьо Бовоар, прототип на образи в романи както на Бовоар, 
така и на Сартр, сложно преплетена в техните отношения и най-сетне омъжи
ла се за дългогодишен любовник на Бовоар: накратко, „Олга“ е тук емблема 
за амбицията на Кръстева нейните „Самураи“ да бъдат спрямо собствената ù 
интелектуална епоха онова, което са „Мандарините“ на Бовоар за сцената на 
френския екзистенциализъм. Доколкото обаче „Морена“ е старославянската 
богиня на смъртта, не би било учудващо, ако видим и още нещо в името „Ол
га“, което е засвидетелствано за пръв път в този си вид като име на киевска 
княгиня от X век, обявена за светица. При това самото име е със скандинавс
ки произход и означава „свещен“. Нека мимоходом напомня и това, че една 
от двете поетеси в Пенчо-Славейковата псевдомистификация На острова на 
Блажените се казва Вита Морена (тя е Деледа в първото издание, но името е 
коригирано ръкописно от поета на Морена). Така че „Светата смърт“ приляга 
както на самурайската идеология на романа, според която писането е непрес
танно подновявано самоубийство, така и на тайнствения произход на Олга 
Морена.

Разказът за Дан ще съкратим -  зад това име се крие Цветан Стоянов, 
чийто портрет съвпада в повечето детайли е други негови портрети от съвре
менници (изключвам някои детайли като твърдението в Самураите, че Дан 
не играел никакви игри освен от време на време шахмат, където винаги губел. 
Картите -  покер и най-вече бридж -  са неотменен щрих в повечето спомени
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за Цветан Стоянов. Има ли обаче конкретна книга на Цветан Стоянов зад 
фикционалната книга за самурая Ямамото?

Биографично-фикционална:
Цветан Стоянов и Буди Будев 
(като не забравяме за Кандид)

Този въпрос е важен по няколко причини, като най-непосредствен драз
нител е това, че така, както е описана, самурайската притча противостои на 
някои магистрални интерпретации на Цветан Стоянов, интерпретации, на ко
ито и аз често съм се позовавала, колкото и тази магистралност да си стои и 
до днес в полето на общите изречения и на преобладаващата липса на рецеп- 
ция на творчеството му, която да е на висотата на неговите качества. Накрат
ко казано, въпреки изобилните и в повечето случаи недовършени работи на 
Стоянов, излезли предимно посмъртно -  като например недовършеният про
ект да се напише сума на европейското мислене в неговите философски и ли
тературни форми през квазимарксистката призма на отчуждението или като 
например недовършеният проект за нередуцируемата свобода на творческото 
начало в Геният и неговият наставник -  Цветан Стоянов е наложен от свои
те приятели и издатели, но също и от някои акценти в собствените му писа
ния, като гений на устното слово, на разговора. Аз самата прибягнах до този 
мит за него в Изгубените еднорози (Николчина 2012), като продължавам да 
настоявам върху неговата културна и политическа релевантност.

Истината обаче е, както обикновено, по-сложна и опитът да се отгатне 
конкретна книга зад фикционалната самурайска притча може да открехне път 
към нея. Преди всичко тъй като Юлия Кръстева може да бъде запитана по 
въпроса, аз я попитах. Тя ми отговори, че -  без да е виждала текста напечатан 
-  преди нейното заминаване Цветан Стоянов е споделял с нея замисъла си за 
диалог между Лао Дзе и Конфуций. Този диалог излиза със заглавие „Ки
тайска хроника или още хроника за срещата между двамата най-мъдри“ в сп. 
Септември през 1967 г. и би могъл да е текстът, за който Дан се чуди пред 
Олга как се е промъкнал през цензурата. Защо китайското е станало японско е 
интересен въпрос с оглед на Юлия Кръстева, но засега ще го оставя настрана. 
По-същественото е, че финалът на диалога -  Лао Дзе зарязва монашеското си 
усамотение в планината и се връща към обществените битки, което ще рече и 
към писането -  е близо до самурайската поука на Кръстева поне що се отнася 
до единството между писане и действие, до виждането за писането като 
„бойно изкуство“. Диалогът би могъл да бъде четен с различна степен на па-
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раболично приближение до подмолни спорове на Стоянов е актуални тогава 
идеологически „повели на времето“ и до винаги актуалната тема за интелек
туалеца и неговия социален и политически ангажимент. Всъщност и трите 
диалога, включени в първия том на двутомника от 1988 година (Стоянов 
1988: 357^109) -  „Орфей“, „Втората част на разговора“ и „Китайски хрони
ки“, който единствен е излизал приживе па Цветан Стоянов, -  се занимават с 
проблема за твореца и общността в различни ракурси. В „Китайски хроники“ 
този ракурс е важната за целия период на режима -  и може би не само за него 
-  тема за вътрешната емиграция, поради което ще отложа по-внима-телното 
разглеждане на този диалог за друг път и вместо това ще се съсредоточа вър
ху творба, която по-пряко кореспондира със срещата и разминаването между 
Олга и Дан, тъй като се занимава с твореца и външната емиграция.

Става дума за романа „Изключителната биография на Буди Будев“, кой
то също, ако се съди по запазени писма на Стоянов1, е бил в завършен преди 
заминаването на Кръстева за Париж, макар и да излиза едва през 1969 година. 
Това е последната от общо четири повествователни творби с проблематичен 
жанров идентитет, които излизат, докато Цветан Стоянов е още жив. Ще се 
получи, че геният на разговора не само е оставил стотици страници, които да 
бъдат публикувани след смъртта му, но и приживе е издал доста -  четири бе
летристични книги, една теоретична (Нишките, които се прекъсват) и една 
научно-популярна (Мъдростта па древните митове), без да става дума за 
публикациите в периодичния печат -  това не е толкова малко за период от 
десет години! Нещо повече -  голяма част от тези работи се занимават именно 
с проблема за писането, така че ролята на Дан като рупор на това бойно из
куство в Самураите се оказва съвсем уместна. Друг е въпросът, че белетрис
тичните творби на Стоянов -  по причини, които се нуждаят от изясняване, -  
остават практически незабелязани както в собственото си време, така и през 
последвалите десетилетия.

Жанрово Изключителната биография на Буди Будев отговаря на разби
рането на Бахтин за авантюрния хронотоп и плътно се доближава до прийо
мите на философската новела на Волтер. Подобно на Волтеровия Кандид и в 
типичната за Волтер „марионетъчна техника“, която Стоянов коментира в 
„Нишките, които се прекъсват“ (Стоянов1988а: 271), героят на романа Буди 
Будев пренася през всевъзможни изпитания, странствайки по света, една 
идея, в която по младежки наивно е повярвал и която при странстваиията му 
се оказва подложена на комико-трагична проверка от реалността. Както и в

1 Писмо до Петър Алипиев. http://liternet.bg/publishl4/cv_stoianov/p_alipiev_2.htrn, посете
но на 23.03.2015.
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случая с имената на героите на Волтер (Стоянов внимателно анализира тези 
имена в Нишките, които се прекъсват), името е значещо -  Буди препраща 
към будност, свяст, жажда за знание и духовно развитие, просвещение, бъ
дещност и цял рой възрожденски идеали. Удвояването (въобще удвояването е 
един от похватите в романа) на името обаче несъмнено поражда пародиен 
ефект. Заедно с това Буди препраща и към Буда, с чието име споделя своите 
дълбинни индоевропейски значения (на пали Буда означава „просветен, съ
буден“ от глагол -  който има същия корен и на санскрит, -  за будя, възприе
мам, разбирам и пр.) и тази препратка също играе роля в романа, тъй като 
високата философска точка -  или може би точката на най-дълбокото отчая
ние -  е белязана от визия за света като илюзорно протичане, като вихър от 
фантомни частици, в който нищо трайно не може да бъде удържано, никаква 
форма, никаква идентичност, никаква сигурност...

Но да продължим с паралелите с романа на Волтер. Подобно на Кандид 
Буди живее в нещо като замък: наследствен провинциален дом, описан като 
„котловина в котловината“ (Стоянов 1969: 6)2. Подобно на Кандид, Буди си 
има учител. Учителят на Кандид е Панглос, буквално „Всезнайко“ -  „най- 
големият философ на провинцията, следователно на земята“3, чиято (всъщ
ност Лайбницова) идея за предустановената хармония по-нататъшните прик
лючения на ученика ще подложат на проверка. Учителят на Буди преподава 
френски и се казва Мардук Арменеца -  арменец, защото арменското е за бъл
гарите синоним на космополитизъм, Мардук, защото това е името на важно 
вавилонско божество, френски, защото Париж е Вавилон на XX век. Тази ва
вилонско-космополитна мечта, чиято емблема е Париж, тази илюзия за прос
ветителски полиглотизъм ще бъде идеята, захвърлена на изпитанията на ре
алността, когато Буди, отново подобно на Кандид, е изритан от своя младеж
ки рай -  в неговия случай поради идването на комунистите на власт. Преди 
това да стане обаче, преди, подобно на Кандид, Буди да се завърти в полити
ческите, социалните и милитаристките бури на собствената си епоха, героят 
на Стоянов се влюбва в девойка, за която -  пак подобно на Кандид -  се оказ
ва класово неподходящ, тъй като той е „мръсен богаташки син“ и, както му 
тръсва тя, „ние принадлежим към два различни свята“ (Стоянов 1969: 20). 
Списъкът с аналогии може да бъде удължен и включва попадането в своеоб
разна интелектуална утопия (у Волтер тя се намира в Южна Америка, а у

‘ Изразът препраща иронично към дебатите за „котловинната литература“ през 60-те го
дини -  иронични препратки към „илоскостъпието“ „котловинността“ има и в диалога „Втората 
част на разговора“, за който ще стане дума по-нататък.

3 Цветан Стоянов цитира това Волтеровско припокриване с „котловинността“ в анализа си 
на Кандид -  вж. Стоянов 1988а: 270.
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Стоянов -  в Африка). Ще добавя само това, че и в двата случая героят полу
чава накрая своята любима в сериозно накърнен вид (у Волтер тя буквално е 
загубила някои части от тялото си, у Стоянов тя довежда дете от офицера, 
преследвал и тормозил Буди). За Волтер това е израз на мъдрост, на приемане 
на реалността. За Стоянов това е по-скоро поражение -  вижда се и от сложна
та многопластовост на финала на собствения му роман, и от раздвоеността му 
по отношение на финала на Волтер, който според него свидетелства за „отказ 
от големите надежди, ограничаване в мъничките, елементарни цели“ (Стоя
нов 1988а: 270).

Кои обаче са тези големи надежди в романа на Стоянов, надежди, от 
които героят му, подобно на Кандид, ще трябва да се откаже? Бихме могли да 
ги определим като две различни надежди или като аспекти на една и съща 
просвещенска илюзия. От една страна, това е упованието, шумно изразявано 
от бащата на Буди, във „великите демокрации“, които „скоро ще почукат на 
нашата врата!“ Вместо великите демокрации обаче на вратата на дома на Бу
ди почукват трима мъже, които откарват с автомобил баща му и когато след 
много ходатайства бащата се завръща, „той беше вече със сломен дух, ругае
ше комунистите само насаме, а публично мълчеше“ (Стоянов 1969: 19). Този 
момент на посечени надежди е удвоен в епизода с унгарските събития от 
1956 г., където Буди попада -  докато бунтовниците се надяват Западът да се 
намеси на тяхна страна, по радиото долита вестта, че англичани и французи 
са нападнали Египет, за да си върнат Суецкия канал, затова пък по будапе
щенските улици се появяват руските танкове, започва стрелба и разруше
ние... Трябва да се подчертае, че както смазването на опозицията в България, 
така и въстанието в Будапеща, са показани от Стоянов без никаква идеологи
ческа компенсация, което прави излизането на този роман една от най- 
големите загадки на българското книгоиздаване за цялото време на комунис
тическия режим. Оправдателната мотивация на Стоянов -  както се вижда и от 
кореспонденцията му -  би могла да бъде, че Буди е „контра“ и нещата са по
казани през неговия поглед, но романът оставя сериозното впечатление, че 
това, както и погледът на „простодушния“ Кандид, е тъкмо гледната точка на 
младежки идеализъм и наивност, които не остават глухи за уроците на реал
ността. Тези уроци са критични към Запада по начин, който може и често 
действително се отнася към Запада, но заедно с това е прозрачна алегория за 
комунистически реални, какъвто е случаят с изникващия във всяко ново мес
топребиваване на Буди полковник Стоичков. В никакъв момент тази крайно 
двусмислена критичност не се преобръща в позитивна перспектива към ко
мунистическия режим в България. Нещо повече, познавайки цялостното
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творчество на Стоянов, можем да бъдем сигурни, че идеализмът и наивността 
на Буди са изгубените илюзии на неговия автор, което придава на романа 
горчивия привкус на автопародия. Така например изводът, до който достига 
Буди след краха на унгарските събития и преди това на не особено ефектив
ната българска опозиция -  че „интелектуалците (трябва да) воюват с мозъци“ 
и че „колкото и велик да беше синтезът между думите и делата, между слово
то и меча, (Буди) винаги би предпочел да сразява противника със слово, а не с 
меч“ (пак там: 119-120), -  е несъмнено част от дебат, който през петнадесе
тината години на творческия си път Стоянов не престава да води и със самия 
себе си, и със своите литературни приятели; дебат, който прави сродството 
му с Дан от романа на Кръстева особено видимо. Раздвоението между прос- 
ветителство и революция, между търпеливия труд на учителя и саможертве- 
ното предизвикателство на бунта е дилема, която Стоянов и неговите мисле
щи съвременници поемат от българското възрожденско наследство и страст
но пренасят в ситуацията на нова социална безизходица. С особено драма
тична сила това раздвоение е представено именно като наследено във „Втора
та част на разговора“, диалог, който инсценира спор между Ботев и Караве- 
лов в навечерието на Ботевото прекосяване на Дунава и чиято собствена вто
ра част -  изнесена от Георги Марков по Дойче веле, -  е за съжаление изгубе
на4. Така че най вече с оглед на този дебат а не само в буржоазно-интелек
туалния си произход и любовта си към Едгар По -  Цветан Стоянов е Буди 
Будев, радетел на воюването с мозъци, самурай на словото. Тъкмо този ас
пект на надеждата обаче -  за интелектуално надделяване в лицето на насрещ
ните исторически течения -  е подложен на особено жестоко разграждане от 
странстването на Буди през граници и океани от един град в друг и от един 
континент в друг.

Мечтата на Буди -  след като смирява първоначалните си амбиции да 
изпълни един рафт с многотомни съчинения -  е да напише „една голяма, об- 
щотеоретична и хуманитарна книга. Ако не можеше да напише своите два
десет и пет тома събрани съчинения, можеше поне да напише едно съчинение 
в един том и да обясни защо не може да ги напише -  можеше да напише за 
всичко, което се беше случило с тях, и за идването на комунистите, и за заги
ването на цивилизацията, и за тяхната трагедия! Така щеше да се казва и кни
гата -  Трагедия на епохата. Тя вече се очертаваше съвсем ясно пред въ
ображението му -  книга, която да събере като във фокус целия наш век, да 
бъде и равносметка, и прогноза за бъдещето! В нея щеше да има и филосо

4 „Втората часг па разговора“ драматизира този вътрешен и външен спор, без да оставя 
усещането за някакво разрешение.
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фия, и история, и география, и икономика, всички области на хуманитарното 
образование, дори поезия, тъй като щеше да е написана не сухо, а страстно и 
развълнувано, -  и преди всичко тя щеше да бъде един спор с комунистите, 
една съкрушителна критика на комунистите и то от възможната най-извисена 
висота, е цялата сложност и познаване на противника!“ (пак там: 8).

Трудно е да не разпознаем в амбициите на Буди почерка на самия Цве
тан Стоянов -  навика му да прави планове какво ще пише с години напред, 
мащабите на проекта му за отчуждението, дори особеностите на страстния му 
и развълнуван стил. Сред многото светци в календара на Буди -  от Данте до 
Сартр, когото той съзира да се разхожда по парижките улици от позицията си 
на отчаян клошар -  името на Гьоте не е споменато. Както по принцип е при 
Стоянов обаче, и тук бихме могли да направим паралел между белетристич
ните и теоретичните му текстове. В есе върху Гьотевото разбиране за светов
на литература Стоянов посочва, че тя е едновременно реалност и норма, иде
ал, и че в собствената му епоха три основни пречки стоят по пътя на този 
идеал -  култур-изолационизмът, антиподната тенденция към празен универ
сализъм, към уеднаквяване и най-сетне „превръщането на световната литера
тура в пазар“. „Така може да се стигне до загуба на големия човешки диалог 
и до търсене на екзотичното, на туристически привлекателното „за клиента“ 
-  литературата като зоологическа градина, където се показват любопитни 
животни. Това особено могат да усетят малките национални литератури“ 
(Стоянов 1988: 64).

Пред този тристранен ребус е изправен Буди Будев в опита си да смае 
света с „Трагедията на епохата, предадена от един българин!“ (Стоянов 1969: 
57). Систематично, безмилостно, изчерпателно Стоянов потапя мечтата на 
Буди да се включи в „големия човешки диалог“ в лабораторията на световни
те реалности. Решил се да „премине Рубикона“ и да напусне своята „котло
вина в котловината“ -  оня български изолационизъм, с който Стоянов не мо
же да се примири, -  Буди, сменяйки места и занимания, непрестанно трябва 
да пренаписва труда си, за да отговори на едни или други очаквания (натис
кът към уеднаквяване). Стоянов не ни казва в крайна сметка дали книгата на 
героя му е добра или лоша: поуката по-скоро е, че това няма значение, тъй 
като никой -  като се изключи един луд издател от Виена -  не го е грижа за 
„възможната най-извисена висота, с цялата сложност и познаване на против
ника,“ с които Буди се е надявал да направи „един българин“ изразител на 
„трагедията на епохата“. Да, Буди намира общ език е лудия виенски познавач 
на Фройд, с живеещия под мостовете парижки екзистенциалист, с африканс
кия крал, който е възпитаник на Сорбоната и крие от племето си своята ог
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ромна библиотека; той успява също така да натрупа шеметно забавен теоре- 
тико-еротичен опит, който илюстрира наваксването на психоаналитични зна
ния чрез секс с вдовицата на хитлеристки офицер, под строгия суперегов пог
лед на портрета му; а попълването на празнотите по съвременна френска фи
лософия чрез садо-мазохистки изстъпления ала „История на окото“... Особе
но успешен е той в завихрянето около себе си на едни или други тайни служ
би, като вездесъщият полковник Стоичков е винаги готов със своите писател
ски съвети и поучения, при това на език, който откровено възпроизвежда ко
мунистическите идеологически клишета, но и не по-малко клишираната ре
торика на работещите на български западни радиостанции. Това, което Буди 
не успява, е да съ-буди интерес към опита си да пише като българин за „тра
гедията на епохата“, да спори с комунистите „с цялата сложност и познаване 
на противника“, да събере национално-специфичното и универсалното... В 
крайна сметка Буди се отказва, захвърля ръкописа си на северните ветрове и в 
атмосфера на сгъстяваща се параноя, с помощта на цирк „Родни Балкани“ (ще 
оставя тази алюзия без коментар), скрит във вагона с дивите зверове (където 
им е мястото на екзотичните малки литератури), се завръща в бащината кот
ловина, към своята поочукана от живота младежка любов, за да стане библи
отекар и да ни изправи пред въпроса от „Втората част на разговора“, който не 
престава до края да терзае Цветан Стоянов: ще проработи ли най-сетне Прос- 
ветителството в България и може ли то да бъде достатъчно добра кауза? Или 
по-добре взрив, терор, самоубийство? Ужасното е, както се опасяват и Ботев, 
и Каравелов във „Втората част на разговора“, че саможертвата също може да 
премине без следа...

Цветан Стоянов и Георги Марков

Цветан Стоянов се среща с Юлия Кръстева в Париж, но не по времето и 
начина, разказан от нея в Самураите. Когато срещата в Париж се случва, той 
вече е женен за Антоанета Войникова, тя -  омъжена за Филип Солерс5, а за 
някакво убеждаване тя да се върне към интелектуалните си ангажименти там, 
където самурайските рискове са реални, едва ли е можело да става дума. 
Опит за такова убеждаване се случва другаде, с друг, и тук се явява намигва
нето на Реалното, с което започнах.

5 Така ми беше разказана тази среща както от Юлия Кръстева, така и от Антоанета Войни
кова.
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През януари 1971 г. Цветан Стоянов се среща с наскоро скандално 
емигриралия в Англия Георги Марков. Тази среща е по поръчка на тайните 
служби, те поставят на Стоянов задачата да убеди Марков да се върне в Бъл
гария (Христов 2005: 649). Той несъмнено се е опитал да го убеди, т.е. приел 
е задачата -  по причини обаче, които стоят далече от изолационистката и 
репресивната политика на комунистическите режими. Съпоставката между 
аргументите на Дан в Самураите и собственото творчество на Стоянов гово
ри достатъчно ясно за тези причини. От една страна, работата на българските 
интелектуалци е в собствената им страна, където съпротивата не е просто иг
ра, където чувството за смъртта е, уви, твърде живо. От друга страна, в соб
ствената им страна са и шансовете им да станат големи европейски и светов
ни фигури, да решат тристранния ребус на световната литература, като из
бегнат капаните на изолацията, празния универсализъм и пазарния зоопарк на 
националните литератури. Съхранено писмо от Георги Марков до Антоанета 
Войникова -  от 1974 г., когато Цветан Стоянов вече не е между живите -  по
твърждава, че разговорът е бил именно в този дух. Току-що спечелил на
града на Единбургския театрален фестивал, Георги Марков тържествува, че 
скепсисът на Стоянов относно шансовете на Марков да успее като писател в 
Англия се е оказал безпочвен. В следващите редове обаче Марков потвърж
дава опасенията на Стоянов за цената на един такъв успех: „моят роден език 
сега е английският и моите английски успехи нямат нищо общо с България“ 
(пак там: 257).

Така или иначе Стоянов се опитва да убеди Марков в нещо, което и ре
жимът иска от него. Отказът на Марков да се върне навярно прибавя няколко 
години към живота му. Верен на концепциите си, Стоянов се връща и шест 
месеца по-късно е мъртъв, както сам е предчувствал във „Втората част на 
разговора“, отказана му е дори аурата на тази смърт. През тези шест месеца 
той трескаво пише още една -  и последна -  от незавършените си книги, книга 
за това как Достоевски се бори със своя личен „наставник“ и цензор, докато 
пише собствения си незавършен последен роман Братя Карамазови. В тази 
последна работа, Геният и неговият наставник, страстна симбиоза между 
биография, теория и фикция, Стоянов обсъжда стратегии за „обработване на 
обработвана“ и развива идеята си за „несъвпадащото съвпадение“, понятие, 
което заостря политическото ядро на Бахтиновото многогласие. Дори когато 
възгледите на Достоевски като че ли съвпадат с възгледите на неговия „нас
тавник“, те все пак не съвпадат. В сърцевината на съвпадението има несъвпа
дение. Това е, разбира се, ситуацията на самия Стоянов в тази „втора част на 
разговора“ , който той води с Марков в Англия. При все че усилието му да го
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убеди да се върне съвпада с повелята на режима, съвпадение няма. Както се 
вижда от изпитанията на Буди Будев, Стоянов вярва, че тиранията трябва и 
може да се победи единствено отвътре, като се държи жива утопията за вели
кия диалог на човечеството.

Тази вяра не е просто на Стоянов: тя е репрезентативна за усилието, ам
бицията, надеждата, пределната напрегнатост на 60-те години. Амбиция ни 
повече ни по-малко чрез барон-мюнкхаузеновско интелектуално самоповди- 
гане да се превърне дефектът на системата -  нейната непоправима структур
на сгрешеност, но и нейната артефактност, изкуственост, направеност -  в път 
към духовно постижение от нов тин. Няма съмнение, че тази амбиция самата 
тя дублира грешките на режима, които при това твърде добре съзнава -  т.е. 
дублира ги в самия си опит да ги преодолее в нещо ново. От една страна, това 
е волунтаризмът, андрей-платоновското „ювенилно море“. Така както кому
нистическата идея си въобразяваме с чисто волево усилие може да прекрои 
действителността, нейните критици вярват, че могат да преобърнат нелице- 
приятните реалности в парадоксално предимство. От друга страна -  всъщ
ност другата страна на същото нещо, -  това е нейният утопизъм. Утопизмът е 
родилно петно и продукт на системата, който се обръща срещу нея и е всъщ
ност най-сериозният ù противник.

Същественото за този утопизъм е убеждението, че интелектът е сила, 
която със собствените си средства може ефективно да се изправи срещу реп
ресивния апарат на държавата. Корените на това убеждение биха могли да 
бъдат търсени от една страна в българското Възраждане като продукт на 
просветителските идеи (като син на издател, който е начинател на сп. Злато- 
рог Цветан Стоянов онагледява тази връзка), от друга страна -  във философ
ските и интелектуални начала на марксизма, които бележат реализирания в 
негово име режим с непреодолими парадокси. Отчитането на този възел е 
задължително, за да бъде разбрана позицията на Цветан Стоянов и генераци
ята, която той представлява. Тяхното интелектуално усилие е насочено кри
тично срещу репресивността и дефектите на системата, която посреща това 
усилие с недоверие и го мачка, колкото може; заедно с това самата тази аго- 
нална ситуация създава един особен поглед, който би бил иначе невъзможен. 
Засега бихме могли да опишем ефекта му така: комунистическият режим из
лъчва виртуално продължение на просветителския проект, което по силата на 
своеобразна оптическа грешка е проектирано върху реалния Запад. Другаде 
съм нарекла този фантазмен феномен „Западът като интелектуална утопия“. 
Цветан Стоянов твърде рано забелязва разминаването: още първата му по
вест, „екскурзоводската история“ Ние и Арчи свидетелства за това. И още там
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тази виртуалност е позицията, от която той ще се опитва да говори и за „тук“, 
и за „там“, като подчинява това говорене на сложна стратегия: не просто да 
бъде изразител на „трагедията на епохата“, но и да намери реторическите ре
сурси, които да позволят написаното да „мине“ през клещите на цензурата, 
като свръх това се опита със силата на логиката и убеждението да трансфор
мира собствените правила на режима, отваряйки ги за едно многоизмерно, 
непровинциално и идеологически неосакатено мислене.

Сложността отчасти се състои в това: в редица отношения позицията на 
Стоянов съвпада с аспекти от доксата на режима или най-малкото с някои 
логични следствия от тази докса. Това съвпадане не е компромис, то е автен
тично. Това съвпадане обаче... не е съвпадане. Стоянов дава максимално 
драматичен израз на съвпадането, което не е съвпадане, но което все пак 
трябва да изглежда като съвпадане, за да може въобще да добие публичност в 
условията на цензура, именно в Геният и неговият наставник. Книгата е 
центрирана върху усилията на „наставника“, професор по гражданско право и 
във върха на кариерата си оберпрокурор на „светейшия всерусийски управля
ващ синод“, дясната ръка на императора, Константин Победоносцев (чудесно 
име е оглед на собственото време на Стоянов, в което непрестанно победо
носни знамена се веят в официалните речи и ритуали) -  да впрегне „гения“ 
Достоевски в служба на собствените си идеи и каузи. Това е разказ за битката 
на Достоевски да устои свободата си като творец, манипулирайки манипула
тора (обработвайки обработвана, казано с думите на Стоянов), като го кара да 
вярва, че прави тъкмо каквото се изисква от него. Така, „вървейки по същия 
път, двамата, както ще се изясни, едновременно вървят и по твърде различни 
пътища“ (Стоянов 1988: 421 ).

Тази интелектуална схватка, играта на котка и мишка между разпола
гащия с огромна власт и съблазнен от силата си да управлява „души“ обер
прокурор и твореца, „гения“, който успява със средствата на изкуството да се 
изплъзва от тази власт, несъмнено е предложена от Цветан Стоянов като па
раболична автобиография -  и лична, и на едно поколение. Това е поколение
то, да не забравяме, което след постсталинистките надежди за либерализира
не на режима преживява неговото втвърдяване, в това число създаването на 
структурите на Шесто управление. Голямо е изкушението да се премине от
въд общите аналогии е оберпрокурора и да се потърсят конкретни фигури зад 
трескаво пресъздадената от Цветан Стоянов (сякаш е чувствал, а може и да е 
знаел, че не му остава много време) драма на Достоевски. Полковник Коста
дин Кюлюмов, офицер от Пето управление на Комитета за държавна сигур
ност, впоследствие един от създателите на Шесто управление и негов замест
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ник-председател през първите години, оспорван автор и съавтор на множест
во книги и сценарии с разузнаваческа тематика, в това число -  на сериала На 
всеки километър, неизменно присъствие в кафенето на Съюза на писателите 
и навярно най-дълбоко мразеното ченге там (Стефан Цанев го нарича „стра
шен “), е възможен аналог. Куриозно, първото му име почти съвпада е това на 
Победоносцев (понякога погрешно е наричан Константин). Разкази за Кюлю- 
мов са спрягани с редица от най-значимите писатели на епохата6. Без да се 
опитвам да преценявам достоверността на множеството анекдоти, които 
странстват за него, не е трудно да се сглоби от общите места в тях портрета 
на човек, който се изживява като персонаж, изскочил от шпионски филм: да 
не забравяме, че това е епоха, в която криминалната и разузнаваческата тема
тика започват да се лансират като (съревноваващи се е Холивуд) начини да се 
направи привлекателна комунистическата репресия не само в нейното геро
ично партизанско минало, но и в нейното не по-малко героично „разузнава- 
ческо“ настояще. Елегантен, циничен, в редица случаи брутално парадиращ 
задкулисна сила, Кюлюмов може и да не е най-злокобната възможна фигура, 
но със сигурност се опитва да я разиграе в благодатния за това писателски 
мизансцен. Доктрината за справяне с „идеологическата диверсия“ чрез при
вилегированото „обработване“ на талантливи творци със сигурност особено 
добре му пасва, като по този начин му позволява да споделя бохемския живот 
на писателите, без, така да се каже, да напуска бойния си пост.

Най-често и по най-болезнен начин името на Кюлюмов се свързва с 
името на Георги Марков: всъщност на бягството на Георги Марков се при
писва снемането на Кюлюмов от поста му в Шесто управление (има обаче 
мнения,че той запазва влиянието си там и след това, заедно със заплатата 
си)7. Според едно твърдение на Кюлюмов той искал да бъде изпратен лично 
да убеждава Марков да се върне, но изпратили други хора, сред които Цветан 
Стоянов. Цветан Стоянов добре познава Кюлюмов. Години преди това в пис
мо до варненския си редактор Петър Алипиев той нехайно се позовава на 
Кюлюмов като човек, на чиято подкрепа може да се разчита за излизането на 
Изключителната биография на Буди Будев. Дали Кюлюмов наистина се е 
намесил за излизането (няколко години по-късно!) на този поразителен по 
дързостта си роман, дали това е било маневра от страна на Цветан Стоянов? 
В епоха на цензура Кюлюмов е разполагал е простичък лост за печелене на

6 Информация за Кюлюмов по документи и от интервюта е редица писатели може да се 
намери в Христов 2005.

' http://www.nabore.bg/statia/shesto-upravlenie-na-ds-e-sazdadeno-ot-pisatel-647-14
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писателски души: като създава представата, вярна или не, че с негова благос
ловия творбите им ще виждат бял свят, а без нея — не8.

Не е трудно да си представим как Кюлюмов би могъл да подведе увере
ни в таланта си, светски софийски момчета като Георги Марков или Цветан 
Стоянов да си въобразят, че -  като се има предвид тщеславието му, амбиция
та му да се перчи не само като велик разведчик, но и като писател -  те ще мо
гат да „обработват“ „обработвана“. Репликата на Георги Марков, възпроизве
дена от Любомир Левчев, е показателна: „За това, че си давам мнението по 
въпроси, за които тези тикви нямат мозък, получавам свобода да правя какво- 
то си искам...“ (Христов 2005: 740). Ето как обаче е изглеждала тази работа с 
тиквите според виждането на Цвятко Цветков, също изпълнявал длъжността 
заместник началник на Шесто управление:

„Цвятко Цветков: ... както по отношение писането на своите книги, 
така и по друга линия и най-добре, и най-много, най-дълго, както каза Краси 
Райдовски, с (Георги Марков) е общувал полк. Костадин Кюлюмов.(...).

Водещ (Коритаров...): Да де, но това общуване може да е... Какво оз
начава, че го е ръководил?

Цвятко Цветков: „Ръководил“ -  употреби думата Краси (генерал Рай
довски). Аз употребих думата „общува.]“. А в общуването има и ръководство, 
има и манипулации, има всичко“9.

Общуването е важна тема за онези десетилетия, натоварена с многоиз- 
мерни културни и политически надежди. Неслучайно първият том от избра
ните съчинения на Цветан Стоянов, излязъл през 1988 г., е наречен от съста
вителите му Културата като общение. В мрачно ироничната си реплика 
Цветков въвежда тъмното опако, злокобното „исо“ (да препратим към упот
ребата на този термин у Богдан Богданов), което съпътства всяко общуване 
тогава и като реалност, и като неизменен тревожен фон -  „има и ръководство, 
има и манипулации, има всичко“. Знаем как свършва хюбристичната вяра на 
Георги Марков, че той „обработва обработвача“. Що се отнася до Цветан 
Стоянов, поне според един от приятелите му -  Йордан Василев, -  обстоятелс
твата около смъртта му са странни (хирургът, поставил неточна диагноза на 
Стоянов, също умира след няколко месеца). Аз обаче въведох тази биогра
фична скоба не за да добавя криминална загадка, която няма да мога да раз-

8 Това се вижда от писмата на Цветан Стоянов до Петър Алипиев http://litemet.bg/publis 
hl4/cv_stoianov/index.html посетено на 28.03.2015. Първото писмо е без година, но в него става 
дума за брака на Стоянов, така че би трябвало да е от 1967 г. и да следхожда второто.

9 http://focus-news.net/?id=t7310 (Посетено на 28.03.2015).
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реша, а за да подчертая на фона на нейната неразрешимост убеждението си, 
че Стоянов не би могъл да бъде разбран, ако подценим желязната хватка на 
концептуален контрол, в която е вписана амбицията му да се изправи сам, със 
силата на словото, срещу насрещните течения на историята. Тази амбиция 
придава на усилието му несвоевременен -  противоречащ на духа на времето 
-  трагически мащаб. Като в описаната от него бленувана от Буди Будев „кни
га, която да събере като във фокус целия наш век, да бъде и равносметка, и 
прогноза за бъдещето!“

Това Цветан-Стояново описание на амбицията на Буди Будев се предс
тавя като иронично и то е иронично, но не в оня смисъл, който се преструва 
да има, за да надхитри комунистическата цензура: в тази двойно иронична 
перспектива то си позволява да остане абсолютно директно. Колкото точно 
като описание на амбицията на самия Цветан Стоянов и на неговата епоха, 
толкова забележително с втората си част, която изважда наяве факта, че 
просветителството е само външната страна на тези начинания, че -  колкото и 
на сериозно да е вземано просветителството, го е все пак алиби за неартику- 
лирано залегналия в основата му и негласно споделян проект, който запазва 
актуалността си до края на режима: това е проект по отместване и девалиди- 
зиране на дискурсивния контрол, който властта се опитва да упражнява. Това 
е спор с комунистите, но спор, който вярва, че трябва да въвлича арсенала на 
цялата световна култура -  „от възможната най-извисена висота, с цялата 
сложност и познаване на противника“. Трябва да се „воюва с мозъци“: една от 
основните линии в критиката на Запада в „Изключителната биография на Буди 
Будев“ е именно, че не воюва умно с комунизма. Това, че Западът победи сякаш 
без да воюва умно, това, че имплозията на комунизма дойде от по-ефективната 
капиталистическа употреба на онова, което трябваше да бъде основният коз на 
комунизма -  масовата култура и манипулирането на масовото съзнание, -  не 
обезценява тезата на Стоянов, а напротив, предлага диагноза за заболяването, от 
което страдаме днес.
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