
15-21.07.2020
 Год. 29

Брой 28
1,50 лв.

П
ол

иц
ей

ск
и 

сл
уж

ит
ел

и 
в 

С
иа

т
ъл

 п
о 

вр
ем

е 
на

 е
пи

де
м

ия
т

а 
от

 и
сп

ан
ск

и 
гр

ип

Екипът на ЛВ излиза в лятна ваканция. Очаквайте бр. 29  
на емблематичната дата 9 септември. Дотогава: Пазете се!

Трябваше да се затвори прозорецът: удряйки по перваза, 
дъжд пръскаше по паркета, по креслото. В градината, 
по зеленината, по оранжевия пясък, със свежо и хлъзгаво 
шумолене се носеха грамадни сребърни призраци. Ехтеше и 
хлипаше водопроводната тръба. Ти свиреше Бах. Роялът 
бе вдигнал лакирано крило, под крилото се бе проснала лира, 
по струните пробягваха чукчета. От опашката на рояла 
се плъзгаше на груби гънки сърмен килим, изпуснал върху 
паркета разтворения опус. Понякога през вълнението на 
фугата халката издрънчаваше по клавишите, а непрестанно 
и прекрасно по прозореца барабанеше юлският порой. И без 
да спираш да свириш, леко наклонила глава, ти възкликваше в 
такт – по неволя напевно: – Дъжд, дъжд… Аз го заглушавам. 
Но не можеше да го заглушиш. Откъснал се от албумите, 
наслагани като кадифени ковчези по масата, аз те гледах, 
слушах фугата, дъжда, и в мен се надигаше чувство, свежо 
като мириса на мокрите карамфили, който струеше от 
всички страни: от лавиците, от крилото на рояла, от 
продълговатите елмази на полилея. Надигаше се чувство за 
някакво възторжено равновесие: и аз усещах музикалната  
връзка между сребърните дъждовни призраци и полегатите 
ти рамене, потрепващи, когато ти забиваше пръсти в 
крехкия блясък. И когато потъвах в себе си, целият свят 
ми се струваше такъв  – цялостен, съгласуван, свързан по 
законите на хармонията. Аз, ти, пороят, карамфилите 
бяхме в този миг вертикален акорд върху нотните линии. 
Разбрах, че всичко в света е игра на еднакви частици, 
съставящи различни съзвучия: дърветата, водата, ти… 
Единно, равностойно, божествено. Ти стана. Дъждът още 
премрежваше слънцето. Локвите наподобяваха ями в тъмния 
пясък, проблясваха в някакви други небеса, плъзнали под 
земята. На пейката, лъснала като датски порцелан, лежеше 
забравена ракета, струните покафенели от дъжда, рамката 
огъната като осмица. Когато стъпихме на алеята  – леко 
ми се зави свят от пъстрите сенки, от гниещите гъби. 
Помня те в някакъв слънчев просвет. Имаше остри лакти 
и бледи, сякаш опушени очи. Говореше ли – режеше въздуха 
с опакото на дланта, с блясъка на гривната върху слабата 
китка. Косите ти преминаваха, стапяха се в слънчевия 
въздух, трептящ около тях. Пушеше обилно и забързано. 
Издухваше дима през двете ноздри, несръчно изтърсваше 
пепелта. Сивото ти имение беше на пет версти от нашето. 
В имението ти бе звънтящо, пищно и прохладно. Снимка от 
него бе се появявала в едно лъскаво столично списание. Почти 

всяка сутрин се мятах върху кожения клин на велосипеда 
и шумолях ли шумолях по пътечката, през гората, по 
шосето, през селото и отново по пътечката  – към теб. Ти 
се надяваше мъжът ти да не дойде до октомври. И ние не 
се страхувахме от нищо, нито от клюките на слугите ти, 
нито от подозренията на семейството ми. И двамата по 
различен начин вярвахме в съдбата.

***
В онзи щастлив ден, когато пороят барабанеше и ти толкова 
нечувано хубаво свиреше, се разреши онова смътното, 
което незабележимо бе изплувало помежду ни след първите 
седмици на любов. Разбрах, че ти нямаш власт над мен, че не 
само ти, а цялата земя ми е любовница. Душата ми сякаш 
бе пуснала безброй чувствителни пипалца и аз живеех във 
всичко, като същевременно усещах как някъде зад прозореца 
гърми Ниагара и как – ето – в алеята шумолят и цопват 
продълговати златисти капки. Погледнах блестящата 
кора на една бреза и изведнъж почувствах: не ръце имам, а 
склонени вейки със ситни мокри листенца, и не нозе, а хиляда 
тънки корена, лъкатушещи, пиещи земята. Дощя ми се да 
се прелея така в цялата природа, да изпитам какво значи да 
бъдеш стара манатарка с поресто жълта долна част, водно 
конче, слънчево колелце. Бях толкова щастлив, че изведнъж се 
разсмях, целунах те по ключицата, по тила. Дори стихове бих 
ти рецитирал, но ти не можеше да ги понасяш. Усмихна се с 
тънка усмивка и каза: Колко е хубаво след дъжд. – Позамисли 
се и добави: Знаеш ли, сега се сетих, че за днес ме покани 
на чай оня, как беше, Пал Палич. Страшно скучен е, но нали 
разбираш, няма как. Отдавна познавах Пал Палич: случвало 
се е заедно да ловим риба, а той изведнъж запява с тъгуващо 
тенорче „Вечерен звън“. Много го обичах. Огнена капка падна 
от един лист направо върху устните ми. Предложих да дойда 
с теб. Ти зиморничаво размърда рамене. – Там ще умрем от 
скука. Погледна китката си и въздъхна. – Време е. Трябва 
да ида да си сменя обувките. В твоята мъглива спалня, 
прониквайки през спуснатите жалузи, слънцето се стелеше 
по две златни стълби. Ти глухо рече нещо. Зад прозореца с 
щастливо шумолене дишаха, капеха дърветата. И усмихвайки 
се на шумоленето, аз леко и не жадно те прегърнах.

Владимир Набоков, из „Звуци и други истории“, разкази, под 
печат в изд. „Колибри“, превод от руски: Мария Хаджиева

Звуци

„Звуци“  
на Владимир Набоков

Льоса интервюира Борхес

Нова испанска  
женска поезия

Емил Верхарен  
във второто издание  
на „Паралелни преводи“

Соня Андонова разговаря  
с Гойко Божович

Проза от Пол Боулс

Разговори  
 Ива Колева  
 Олга Клисурова
 Камелия Величкова

Ина Иванова  
за Златозар Петров

Невена Панова  
за Яница Радева

Нова българска
 Иванка Могилска  
 Тодора Радева 
 Нинко Кирилов 
 Румен Павлов

Представители  
на книжния бизнес в Русия –  
за кризата в сектора

Лице на броя 
 Диана Атанасова
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Първият 
тематичен 
кръг в новия 
брой 151 на сп. 
„Християнство 
и култура“ 
разглежда 
реакцията на 
църквите към 
пандемията от 
коронавирус. 
Гледната точка 
на православния 
свещеник в 
Западна Европа 
е представена 
от статията 
на прот. д-р 
Добромир 
Димитров 
Пандемия 
и духовен 
живот, а на 

методистката църква в България – от текста на 
пастор Даниел Топалски Църква в онлайн режим. На 
пандемията са посветени и статиите на чешкия 
католически богослов Томаш Халик Християнството 
във време на болест, както и разговора с френския 
журналист Жан Севилиа. В броя е представено и 
есето на Калин Михайлов Надежда. Втори тематичен 
център в броя е 500-та годишнина от смъртта 
на Рафаело, където са представени статиите на 
Владимир Градев Блясъкът на Откровението и на Асен 
Краевски Рафаело. Преображение Господне, които се 
спират на картината на Рафаело „Преображение“. 
На друга картина – „Сикстинската Мадона“, са 
посветените текстовете на Василий Гросман в превод 
на Деян Кюранов и на Мартин Хайдегер в превод 
на Владимир Градев. Рубриката „Християнство и 
история“ е представена с изследването на Венцислав 
Каравълчев Св. Яков Изповедник и епископ Анхиалски 
– невидимият закрилник на Поморие, а Съвременно 
богословие – с текста на отец Теодор Стойчев 
Разговорът между светите апостоли Павел и Йоан 
Богослов за личността на Христос. Рубриката 
„Християнство и съвременност“ включва анализа 
на Радостин Марчев В търсене на идентичност. 
Сложните отношения между свободните църкви и 
либералната демокрация в съвременна България и 
текста на Александър Ърл Христос и безкрайното 
представление на модерността. На темата За 
новопостроения храм на Въоръжените сили на Русия, 
неписаните критерии и компромисите с вярата е 
посветен разговорът с преподавателя по християнско 
изкуство Теодор Енчев, а в рубриката „Християнство 
и кино“ са представени текстовете на Димитър 
Радев Пътуване през образи, посветен на излезлите 
през последните години филмови продукции за 
Католическата църква, както и авторският синопсис 
на три епизода от филма „Месия“ на Роберто Роселини 
от 1975 г. Броят е илюстриран с творби на Рафаело.

Н О В О

Сто и 
седемдесетата 
годишнина от 
рождението 
на Иван Вазов 
е темата на 
брой 06 на сп. 
„Култура“. Дали 
творчеството 
на Вазов е 
единственият и 
голям български 
проект? И как 
днес четем 
творбите му? 
Отговорите – в 
статиите на 
Мирела Иванова 
и Митко 
Новков, както 
и в разговорите 
с проф. Милена 

Цанева и режисьора Борислав Чакринов. Темата 
„културата след вируса“ намира продължение в 
анкетата с Мариус Донкин, Даниела Димова и Красимира 
Александрова. А също и в текстовете на Орхан Памук, 
Реми Браг, Петер Слотердайк, Жан-Люк Нанси, Пламен 
Антов. Поетът Иван Ланджев обговаря „въпросите на 
сърцето“, Джонатан Гудакър се пита как в днешната 
ситуация „зрителите вдъхват живот на театъра“, а 
пианистите Аглика Генова и Любен Димитров разказват 

за проекта си „Рахманинов за четири 
ръце“. Разказът „Признание за таланта“ в 
рубриката „под линия“ е на Михаил Вешим, 
а фотографиите в броя са на Александър 
Иванов.

Новата стихосбирка  на Златозар Петров „Машини“ (изд. 
„Жанет-45“, 2020) неслучайно стартира с въведение, в 
което е намесен френският лекар и философ  Ламетри. 
„Нима знаем за своето предопределение нещо повече, 
отколкото за своя произход?“, пита той в своя трактат 
от 18. век „Човекът-машина“. Нима можем да отречем 
душата, без да продължаваме да я наричаме така, 
дискретно мистифицира битността си на „старателен 
дилетант“ два века по-късно един български поет.
Оптиката е зададена. Читателят е по(д)канен 
да влезе в света на „Машини“ – разбира се, през 
Докторската градина. Поетиката на Златозар 
Петров е разпознаваема, образите меко диалогизират 
с екзистенциалната печал, позната ни от „Топло 
животно и други стихотворения“ (Издателство за 
поезия „Да“, 2017). „Мени се времето, но всичко се 
повтаря - /екранът на надеждите остава!“
Природното и числата, сънуващите машини, умората, 
конструкцията и конституцията на живото, 
обръгналият към метафизичното, но потопен в него 
съвременен човек, който крачи през 
сухата земя на разума си. 
И неусетно прекрачва в 
единението  – в идеята, че 
„изкуство и природа са едно“:

Обзет от вдъхновение, 
                човекът-кукла
прекъсва своята задача – лека,
божествена и весела игра 
                       с числата –
и слиза от компютърния хълм
да навести децата си – дървета 
                                  и животни.

Особената прелест на тази 
стихосбирка е в размесването 
на пластове образност. Златозар 
Петров разбужда у читателя 
„знанието“ за библейските пейзажи 
в гневна сепия, за ангели и пастири, 
но също и за „една машина с формата 
на ангел“, намига с Анселм от 
Кентърбъри, припомня най-нови 
митологеми (от Уелбек и Зебалд до 
асоциативно достижимата безводна 
земя на „Дюн“). Винаги на ръба – 
между идеите, антропоморфната им 
форма, бунтът и отчаянието от отказаната хармония. 
В тази поезия единението на ирационално и разумно 
е интимизирано, изведено до съзнателен отказ от 
патетична логичност, игриво мистифицирано (спомнете 
си интелектуалното удоволствие от филмите на 
Пазолини). 
Светът на „Машини“ е изящно непонятен, но иронично 
достижим. И това – навярно – е единственото ни 
спасение тук и сега, в първата четвърт на 21. (век).
Затова и някъде около слънчевия сплит на книгата, 
ако си позволим да оприличим тялото є на човешка 
конструкция, стоят те:

Богове и хора
През август, лекомисления август,
боговете слизаха от планините,
прекосяваха картофените ниви и ливадите
и влизаха в компютърните градове,
където хората взаимно се измъчваха
по пътя си към щастието.

И ето, боговете се превръщаха в машини
и започваха да направляват хората
посредством музиката, математиката,
философията и поезията.

Но боговете са нетърпеливи.
И когато всичко им омръзнеше,
те – бързи, леки сенки –
се връщаха в широкохребетните планини
и заживяваха постарому.

И в „Топло животно и други 
стихотворения“, и в новата си книга 
„Машини“ Златозар Петров изследва 
игрите на прахта (да, прах сме!). Част от 
текстовете му тайно съхраняват онзи 
неповторен от никого синкопиран ритъм 
от поемите на Георги Рупчев. Поезия, 
която не се бои да говори за оскърбените 
надежди, заблудите, началата, но и за 
тайната обнадежденост, че понякога 
има(ме) смисъл. Че (ако мога да 
перифразирам Фотев) сме необходими 
на пейзажа (при Зл. Петров „полето 
– дивия, престърган, сух и жълт, 
полуизтрит от ветровете кър“).
Защото вътъкът, фундаментът на 
живота е скритата справедливост, 
възможността да съсъществуват в 
мистичен порядък  различни времена и 
светове:
 
възпитаната прах на градовете, 
в които не живя и не крещя, 
стадата ти от мравки, риби, 
                                        врани, 
звездите речни, звярът срамежлив.

И накрая – понеже „Машини“ завършва с поемата 
„Дървото от пчели“ – постижимостта. Не на щастието 
изобщо,  а на онова лично, изстрадано, обвито в светла 
болка, стаено „слушах тихото жужене на пчелите и 
бях щастлив“. Там, където машините и създанията се 
срещат, винаги има дърво. Митологичният медиатор. И 
то не просто сочи нагоре, то се разроява и обитателите 
му – златни прашинки – имат достъп до отвъдното 
Друго. Значи – и ние. През мълчанието, което идва след 
четенето на поезия.

ИНА ИВАНОВА
Златозар Петров, „Машини“, ИК „Жанет 45“, 2020

Н А  Ф О К У С

Златозар Петров: 
игрите на прахта

К О Н К У Р С

Краен срок за участие в конкурса: 3 август 2020 г.

Университетският театър на Нов български 
университет стартира конкурс „Зона за таланти“. 
Актьорите на НБУ предизвикват деца и родители да 
станат част от професионалната сцена.
В „Зона за таланти“ могат да участват както деца в 
предучилищна възраст, така и гимназисти. Кандидат-
актьорите ще могат да се включат в инициативата в 
две категории.
• В модула „Аз играя, ти гледаш!“ децата ще трябва 
да пресъздадат или разкажат любима басня, приказка 
или стихотворение. Ще могат да представят танц 
или любима песен.
• Във втората категория младите таланти ще имат 
нужда от помощта на възрастен. Темата „Моята баба 
разказва най-хубавата приказка!“ ще предизвика не 
само децата, но и техните родители, баби и дядовци, 
да се включат и заедно да разкажат любимата си 
приказка.
Видеозаписите от изпълненията, заедно с имената 
на детето, възрастта и телефон за обратна връзка, 

трябва да се изпратят на zona-talanti@nbu.bg до 
03.08.2020 г. В писмото трябва да бъде отбелязано и 
за коя от двете категории се кандидатства. Всички 
кандидат-актьори ще получат на имейла си декларация 
за съгласие, която е необходимо да се попълни от 
родителите, за да е възможно участието в конкурса.
На 05.08.2020 г. видеата ще бъдат качени в YouTube 
канала на New Bulgarian University. Гласуването ще е 
чрез бутона „Like“ под всяко видео и ще продължи 
до 05.09.2020 г. Тогава ще бъдат обявени трите най-
харесвани изпълнения за всяка категория. Участниците 
в тях ще имат възможността да се срещнат с Кирил 
Милушев и Илиян Атанасов и заедно да подготвят 
един уникален сценичен дуел, който ще се състои на 
10.10.2020 г. на сцената на Университетския театър 
на Нов български университет.
Победителят ще бъде избран с гласуване след 
представленията.
Проектът се осъществява благодарение на Национален 
фонд „Култура“, програма „Социално ангажирани 
изкуства“ и е в рамките на проекта „Театърът на 
твоята история – Твоят театър“.

Театърът на НБУ с лятно предизвикателство 
към учениците в „Зона за таланти“
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К А У З А Т А  Н А  К Н И Г И Т Е

Любовта към езика ли е една от основните причини 
да станеш коректор?
– Това е основната причина. Благодарение на 
родителите си обикнах книгите, а любовта ми към 
езика растеше, докато растях и аз. И днес си мисля 
ето това: буквите ни дават възможност да напишем 
и изречем всичко, което ни се говори и пише, пък ние 
няма да ги изписваме и изговаряме правилно? Това не е 
любов, нито е справедливост. 
Не ме напуска усещането, че невинаги успявам да съм 
грижовна към тях, но пък се старая, много се старая, 
всеки ден. 
По-трудно ли ти е да работиш над текст, който 
не харесваш, и обратно – по-лесно ли ти е, когато 
го харесваш?
– Не, не ми е по-трудно. Разбира се, по-приятно е 
текстът да ми е близък и свиден, но всички текстове 
имат нужда от грижа. А и от всеки от тях можеш да 
извлечеш смисъл.

Успяваш ли да четеш и извън 
работата си?
– По-рядко, отколкото ми се иска. Затова 
съм благодарна, че повечето от книгите, 
по които работя, са си моите. Усещането 
да коригираш текст, с който можеш да 
разговаряш и в който осъзнаваш, че се 
влюбваш, е фантастично.
Смяташ ли, че неграмотността 
завладява обществото?

– Незаличима ми е една случка отпреди година. 
Майка, която пишеше с грешки, се караше 
на детето си, че пише с грешки. Не зная дали 
неграмотността завладява обществото, но съм 
сигурна, че неусъмняването в себе си и усещането 
за непогрешимост пречат и доста добре се справят 
в ролите си на владетели. Наблюденията ми през 
последните години са, че младите хора са по-
старателни и по-грамотни, ако ги сравняваме с 
възрастните. Младите нерядко се съмняват в себе 
си, което ги приближава към правилната употреба на 
езика, а не ги отдалечава. 
Имаш ли усещане, че работата ти е и вид мисия – 
да удържа грамотността колкото може?
– Доколкото „мисия“ означава „отговорна задача“, 
да – имам това усещане. Но това е обща мисия. Би 
било чудесно всички хора да се отнасят отговорно 
към езика. А той умее да се отблагодарява, защото е 
много по-голям от нас и е опитен и мъдър.
Последните години сякаш има известно 
подобрение, но по едно време много български 
издателства се лишаваха от услугите на коректор. 
Страдаш ли, когато попаднеш на такава книга и 
четеш ли я въпреки това?
– Mного обичам писателя Ларш Собю Кристенсен. 
Сигурно не е честно да говоря с имена, но пък честно 
ли е книгите му, издадени на български език, да 
изобилстват от грешки (средно по 20 на страница)? 
Да, ирония е тъкмо аз да обичам тези книги, но 

ето че се случи: страдах, но не ги изоставих, даже 
ги препрочетох, с което удължих болката, но и 
удоволствието. Дори многото грешки не успяват да 
унизят книгите на Ларш – те все така светят.
Успяваш ли да не поучаваш хората,  
когато допускат правописни грешки? 
– Не обичам да поучавам, изглежда ми смешно и 
безсмислено. Затова пък обожавам да отговарям 
на езикови въпроси. Ето го и любимия ми въпрос 
от приятел: „Как е правилно – „10 трупа“ или „10 
трупове“ – те вече не са живи, но все още са хора, 
нали?“. Е, много се смях въпреки черния хумор. А 
правилният отговор е „трупа“.
Имаш ли любими български думи?
– „Милосърдие“, „ласка“ и „поотделно“, при което най-
хубавото е, че се пише заедно.
И накрая – последните три книги,  
които те впечатлиха? 
– „Карай плуга си през костите на мъртвите“ на Олга 
Токарчук. 
„Магнит“ на Ларш Собю Кристенсен. 
„Там там“ на Томи Ориндж. 

Въпросите зададе ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ

Всички текстове имат нужда от грижа
Разговор с Ива Колева

Новият (и всъщност 
очакван – ако не от 
дълго, то поне от 
известно време) 
роман на Яница 
Радева е своеобразно 
продължение на „Пътят 
към Тива“1, доколкото 
отново разработва 
мита за Едип и 
неговите наследници. 
Романът се състои 
от парод, четири 
епизода, следвани от 
стазими, и екзод. Това 
изречение съдържа явно 
жанрово противоречие 
– за роман или за 
драма става дума? За 
роман несъмнено, но 
неговата авторка, през 

сегментирането на текста по този начин, прави жест 
към трагедията, която пази най-ярките версии на мита 
за Едип. Тях произведението на Яница Радева по никакъв 
начин не конкурира, дори донякъде елегантно заобикаля, 
като представя случилото се в Тива след ослепяването на 
Едип до разрушаването на града от епигоните. Въпреки 
че, за разлика от „Пътят към Тива“, в който се разгръща 
наистина по-неизвестен етап от историята (детството 
на Едип – след рождението му и преди царското му 
пребиваване в Тива), тук все пак се засягат и далеч 
по-известни епизоди, като погребението на Полиник, 
осъществено от Антигона, но това си остава епизодично 
споменаване, макар в него да се споменава и самият 
Софокъл. И защото случилото се след „разкриването“ на 
Едип е действително по-популярно, този втори роман 
на Я. Радева в известен смисъл е по-митографски и 
херменевтичен2, защото събира различните варианти за 
мита. Това обаче е една модерна митография, и романът 
е модерен роман, защото тук разказвачът не е просто 
„архивар“ на всичко, което се говори по дадена тема (и 
може сериозно да се различава помежду си – от детайлите 
до действията на основните персонажи и мотивите зад 
тях), а представя и осмисля случилото се полифонично и 
индивидуализирано, но и като единно. Затова и няма един 
разказвач, а трима (които превръщат епизодите повече в 
епически, отколкото в драматически; доминира монологът, 
а не същинският диалог, независимо че в началото на 
книжното тяло има – удобен и приобщаващ – дълъг списък 
на действащите лица).
И „в първо лице“ чуваме само гласовете на тези трима 
персонажи (два женски – на Исмена и на жрицата Манто, 
и един мъжки – на Агатон, военен и търговец, „редови“ 
гражданин, но съучастващ в съдбата на града, както е 
1 Изд. „Парадигма“, С., 2017.
2 Докато „Пътят към Тива“ създава първо впечатление за „по-
авторски“ художествен разказ с антична рамка.

характерно за античния полис), и то вече от подземното 
царство. Те не просто правят „обзор“ на обществените 
събития, но споделят и моменти от личните си 
истории. Някои от тях са малко шокиращо пикантни, 
други – типично митологични: съдържат чудни моменти 
и разни превращения, при различна степен на божествена 
намеса (например: женски плитки стават не-безвредни 
змии, Исмена става Исмен...).
А всичко това превръща „Поздрави от Хадес“ в роман, 
който хем използва подход и модели, характерни за 
важна линия в съвременното писане, включително върху 
Античността3, хем успешно изявява собствения почерк 
на авторката, която и сама участва някак полифонично в 
текста си, доколкото влиза в ролята и на поет в един от 
стазимите4. 
Да, стилът на Я. Радева е както разпознаваем, така 
и става все по-обработен и все по-увлекателно, но и 
деликатно вмъква в наратива отделни съвременни 
културни реалии, езикови образи и посоки на размисъл, 
защото не само за обстоятелствата около разказаните 
събития може да се приложат думите на Манто: 
„...времето беше такова, че и неочакваното беше 
естествено“ (с. 133). Те пророчески предупреждават за 
повторителност.
Да, поздравите и спомените от Хадес на моменти 
стряскат, на моменти са страстни, или пък показват 
неизвестното като привлекателно, но носят и определен 
оптимизъм: за откриването и оцеляването и на 
родовото, и на индивидуалното добро. На мен именно 
така – отново елемент от личен прочит – ми подейства 
достойната все пак смърт на Едип край Атина. 
А в литературен план оптимистична е живостта на 
текста: макар да посочих, че формално той е повече 
епически, отколкото драматически, след като имах 
привилегията да прочета ръкописа преди година почти, 
сега сякаш си припомнях и текст, но и театър, и жива 
случка... А дали, въпреки привидния край на всички 
вплетени в него истории в биографии, тиванският цикъл 
на Я. Радева няма да се превърне някой ден в трилогия?

НЕВЕНА ПАНОВА

Яница Радева, „Поздрави от Хадес“,  
ИК „Жанет 45“, 2020, 206 с. 
3 Споделям само три лични читателски, не строго 
критически, асоциации: с две книги, говорещи „поантичному“ и 
ретроспективно от Олимп/Хадес: Морис Дрюон, „Мемоарите 
на Зевс“, прев. А. Стамболова, 2010; М. Атууд, „Одисеята на 
Пенелопа“, прев. Д. Равалиева, 2006, и една без античен фон, но 
по подобен на „Поздрави от...“ начин многогласна: Линда Ле, 
„Мъртво вълнение“, прев. Н. Венова, 2015. 
4 Да, стазимите, самостойните хорови песни (на хора, който 
остава неопределен, но така се затвърждава впечатлението 
за по-общо, а не подражателно придържане към трагическия 
жанр), са също полифонични и в по-голямата си част предлагат 
(кратки) цитати от Софоклови трагедии, дело на трима 
български преводачи, – а така отново проличава и колко 
свободно и уверено Я. Радева познава българската рецепция на 
античното.  

П Р О ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

От Тива до Хадес (и обратно?) 

Под егидата  на Немско-българското сдружение за 
поощряване на връзките между Германия и България 
(„Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der 
Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.“) 
и в рамките на основаната от проф. Густав Вайганд 
поредица „Bulgarische Bibliothek“ мюнхенското академично 
издателство „AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft 
München“  публикува на български език монографиите:
1. Златанов, Благовест. „The Shade of the Balkans“. 

Участници и контексти на 
възникването.  AVM – Akademische 
Verlagsgemeinschaft. München, München, 
2020, 435 стр. 
В монографията си Благовест Златанов 
доказва, че противно на досегашните 
допускания сборникът „The Shade of 
the Balkans“ (1904) не е плод на случайно 
хрумване. Той е неизбежно следствие 
на преплитането на множество и 
разнотипни фактори. На основата на 

многогодишни изследвания в чуждестранни библиотеки и 
архиви авторът разкрива геополитическите констелации 
около македонската криза в края на 19-и и началото на 
20-и век, процесите и дефицитите в международната 
фолклористика и българистика от втората половина на 
19-и век, както и лично-професионалните траектории 
на невероятния културен визионер и стратег Пенчо 
Славейков, на ловкия литературен мистификатор и 
шегаджия Хенри Берлайн, на прочутия учен и кореспондент 
Емил Джоузеф Дилън, както и на световноизвестния 
фолклорист и издател Алфред Нът. С една дума, всички 
онези  геополитически, социокултурни, научнодисциплинарни 
и личностно-професионални фактори, които в един сложен 
конгломерат пораждат необходимостта от създаването на 
сборника.
2. Златанов, Благовест. „Софийският лъв в клетка“. Модели, 

мистификации и рецепция на сборника 
„The Shade of the Balkans“. AVM – Akad-
emische Verlagsgemeinschaft München, 
München, 2020, 558 стр. 
Чрез своеобразно осъществения сборник 
„The Shade of the Balkans“ (1904) и 
посредством изкусни мистификационни 
игри, умели усвоявания на жанрово-
художествени модели, както и чрез 
навлизането в концептуални сблъсъци 
и надграждания Пенчо Славейков и 

неговите съмишленици Хенри Берлайн, Емил Джоузеф 
Дилън и Алфред Нът реализират най-успешния проект за 
представянето на българската култура, история и фолклор 
пред англоезичната публика. Тази втора монография на 
Благовест Златанов разкрива в детайли ловките стратегии 
за извайването пред чуждестранната публика на чутовния 
образ на изключителния творец и изследовател Пенчо 
Славейков, както и неговите собствени завоалирани 
или открити битки срещу  представите за българите 
и българския фолклор в средите на международната 
славистика и фолклористика, битки, довели 
до невиждан отзвук в международната 
специализирана и всекидневна преса.
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сп. „Панорама“, 
2 бр. 2019–2020/1, 
185 с., 11 лв.

Новият брой на изданието на СПБ няма 
отчетлив фокус, а по-скоро загатва за едно 
завръщане на „пъстрите“ антологийни 
броеве. Така тук, под общото заглавие 
„Епохи, митове, фрагменти“, четем 
разнообразни преводни текстове: от 
избрани митове на Хигин (прев. от лат. 
Вяра Калфина), през публикуваната за 
първи път в цялост новела „Записки на 
един инвалид“ от 1920-те год. на живелия и 
творил основно в България австриец Густав 
Хайнзе (прев. от нем. Екатерина Клайн), 
до откъса от автобиографичния роман 
на Йосип Ости, подготвян за издаване 
в „Панорама“ (прев. от слов. Людмила 
Миндова). Не отсъства и есеистиката и 
теорията на превода, например в студията 
на Дарин Тенев за българския опит с 
превода на Дерида, както и в репортажа 
от вечерта, организирана от Столична 
библиотека „Преводач на месец февруари – 
Анжелина Пенчева“ – едно от последните 
пред-извънредни събития. 

Алексей Салников, 
„Петрови в 
грипа и около 
него“, превод от 
руски Боряна 
Даракчиева, изд. 
„Лист“, 432 с.,  
18 лв.

Нерядко определян като най-добрия 
роман, излизал през последните години в 
Русия, „Петрови в грипа и около него“ от 
Алексей Салников вече е и в българските 
книжарници. Автомонтьорът Петров, 
жена му – библиотекарката Петрова, и 
синът им – Петров-младши, са болни от 
грип. Борят се с температурата и очакват 
новогодишните празници. В нормалното 
ежедневие само понякога се появява и носи 
неприятности Игор – познат на Петров 
с неизвестно занимание и дух-покровител 
на Свердловск. Сезонният вирус променя 
светлините на сивия неприветлив град 
и постепенно разбираме, че нищо не е 
такова, за каквото го мислим, и не бива да 
прибързваме с изводите.

Драго Янчар, 
„Ученикът на 
Джойс“, превод 
от словенски 
Людмил 
Димитров, изд. 
„Колибри“, 200 с., 
16 лв.

 „Ученикът на Джойс“ е четвъртата книга 
на словенския писател Драго Янчар (след 
„Звънтеж в главата“, „Градителят. Митът 
за Дедал“ и „Тази нощ я видях“), която излиза 
на български. Сборникът е свидетелство 
за майсторството на един вдъхновен 
разказвач, без излишна маниерност, тънък 
наблюдател и проникновен тълкувател на 

трагичното и абсурдното в 
човешкото съществуване. В 
повечето разкази се разказва 
за малкия, обикновен човек, на 
когото съдбата не непременно 
е приятел.

В И Т Р И Н А Луксът за мен е нещо вулгарно
Борхес у дома. Интервю на Марио Варгас Льоса

Аржентинският писател разговаря 
с бъдещия нобелист през 1981 г. пред 

телевизионните камери. Разговорът, 
запазен в оригинален вид, без редакция, е 

част от новата книга на Льоса: „Половин 
век с Борхес“.

Публикува се със съкращения. 

Льоса: Много се изненадах, че в 
библиотеката Ви не открих Ваши книги, 
нито една. Защо не държите свои книги в 
библиотеката си?
Борхес: Внимателно се грижа за 
библиотеката си. Кой съм аз, че да се 
нареждам до Шопенхауер...
Л. А също и книги за Вас. Виждам, че няма 
нито една от многото книги, писани за Вас.
Б. Прочетох в Мендоса първата, която 
излезе по време на диктатурата.
Л. Коя диктатура, Борхес? Защото за 
съжаление, имаше доста...
Б. Тази на..., чието име не искам да си 
спомня. 
Л. Нито да го произнесете.
Б. Да. Някои думи е добре да се избягват. 
Но да, излезе книгата „Борхес, енигма и 
ключ“ от Руис Диас, професор от Мендоса, 
и боливиеца Тамайо. Прочетох я, за да видя 
ще намеря ли ключа, тъй като енигмата 
ми е позната. След нея не съм чел никоя 
друга. Алисия Хурадо написа книга за мен. 
Благодарих є и казах: „Знам, че е хубава, но 
темата не ме интересува или може би ме 
интересува прекалено много, значи няма да я 
прочета“.
Л. Много добре. Кажете ми, Борхес, има 
нещо, което искам да Ви попитам от 
много години. Пиша романи и винаги съм 
се чувствал някак наранен от едно много 
хубаво Ваше изказване, но доста обидно 
за романистите, което звучи горе-долу 
така: „Каприз и разхищение е да искаш да 
пишеш романи, да искаш да изложиш в 500 
страници нещо, което може да се формулира 
в едно-единствено изречение“. 
Б. Да, но това е грешка, моя грешка. От 
лентяйство. Или некомпетентност.
Л. Но Вие много обичате да четете романи 
и сте великолепен преводач на романи. 
Б. Не, не. Прочел съм твърде малко романи.
Л. Въпреки това романите се появяват в 
творчеството Ви, споменават се или си ги 
измисляте.
Б. Да, но Текери ме довърши. За разлика от 
Дикенс, когото харесвам много. 
Л. „Панаир на суетата“ Ви е бил много 
скучен.
Б. „Пенденис“ можех да го чета, макар и с 
усилие, но „Панаир на суетата“ – не. 
Л. Конрад – автор, на когото се 
възхищавате. Романите на Конрад са 
значими за Вас, нали така?
Б. Разбира се. Затова казвам, че има някои 
изключения. Например за Хенри Джеймс, 
който е голям майстор на разказите и 
романите, можем да кажем, че е от друг 
калибър. 
Л. Но сред най-значимите за Вас автори 
няма нито един романист?
Б. ...
Л. Бихте ли посочили някой романист сред 
авторите, които считате за най-важни, или 
преди всичко това са поети и есеисти?
Б. И автори на разкази.
Л. И автори на разкази. 
Б. Защото не мисля, че „Хиляда и една нощ“ 
е роман, нали? Безкрайна антология. 
Л. Предимството на романа е, че всичко 
може да стане роман. Мисля, че е жанр 
канибал, който поглъща всички жанрове. 
Б. Относно „канибал“, знаете ли какъв е 
произходът на думата?
Л. Не, не ми е известен. Какъв е?
Б. Много е интересно. От Карибите, 

през „caríbal“ (карибски), 
оттам „caníbal“ (канибал, 
канибалски).
Л. Тоест думата е с 
латиноамерикански произход. 
Б. Е, без „латино“. Карибите 
са индианско племе, думата 
е индианска и оттам идва 
канибал и Калибан при 
Шекспир.
Л. Странен принос има 
Америка в универсалната 
лексика. 
Б. Има много такива. 
Например chocolate, което 
мисля беше xocoatl. Изгубило е 
окончанието tl, за съжаление. 
Papa (татко) също.
Л. Кой бихте посочили 
като най-важния принос 
на литературата на 
Америка? На цяла 
Америка: испаноезичната, 
португалоезичната... Някой 
автор, книга, тема? 
Б. Бих посочил модернизма 
като цяло. Той е дело на 
литературата на кастилски 
език и води началото си от 
нея, както отбелязва Макс 
Енрикес Уреня (1886 – 1968, 
писател, поет, професор и 
доминикански дипломат, Б.пр.). Разговарях 
с Хуан Рамон Хименес (1881-1958, испански 
поет, получил Нобелова награда за 
литература през 1956 г., Б.пр.) и той ми 
разказа за емоцията, която изпитал, когато 
получил екземпляр от „Златните планини“ 
(произведение на аржентинския писател 
и поет Леополдо Лугонес, който, заедно с 
Рубен Дарио, е първият представител на 
испаноамериканския модернизъм, Б.пр.). И 
за влиянието му върху големите испански 
поети. Това явление възниква от тази 
страна. Но любопитното е, че ние тук – не 
географски – сме много по-близо до Франция, 
отколкото испанците. Дадох си сметка, че 
в Испания мога да похваля Англия, Италия, 
Германия, дори Северна Америка, но когато 
говоря за Франция, не им е приятно. 
Л. Кой е идеалният политически режим за 
Вас, Борхес? Какъв бихте искали за Вашата 
страна и за Латинска Америка? Кой режим 
Ви се струва най-подходящ за нас?
Б. Аз съм стар анархист „спенсърианец“ и 
вярвам, че държавата е зло, но в момента 
е необходимо зло. Ако аз бях диктатор, 
щях да се откажа от поста и да се върна 
към скромната си литература, защото не 
мога да предложа решение. Объркан съм и 
обезсърчен като всички мои сънародници.
Л. Има ли съвременен политик, на когото се 
възхищавате?
Б. Не знам дали човек може да се възхищава 
на политици – хора, които се занимават 
с това да са съгласни, подкупни, да се 
усмихват, за да ги снимат и да са популярни. 
Л. А на какъв тип хора се възхищавате, 
Борхес? Авантюристи...?
Б. Да, възхищавах им се много, но сега 
не знам. Трябва да бъдат авантюристи 
индивидуалисти. 
Л. Например на кого? Спомняте ли си за 
авантюрист, на чието място сте искали да 
бъдете?
Б. Не, никога не съм искал да бъда друг. 
Л. Доволен сте от съдбата на Борхес?
Б. Не, не съм доволен, но знам, че с друга 
съдба щях да бъда различна личност. А 
както казва Спиноза: „Всяко нещо желае 
самотата на собственото си битие“. 
Настоявам да съм Борхес, не знам защо. 
Л. Помня един Ваш израз: „Много неща съм 
прочел и малко изживял“, който, от една 
страна, е много хубав, но от друга, ми се 
струва изпълнен с носталгия.
Б. Много тъжен.
Л. Изглежда, че съжалявате за това. 
Б. Написах го, когато бях на 30 и не си давах 
сметка, че четенето също е форма на 
живеене. 
Л. Но не изпитвате ли носталгия за 
неслучилите се неща, за това, че сте 
посветили толкова време на един чисто 
интелектуален живот?
Б. Мисля, че не. Смятам, че в крайна 

сметка човек преживява всички истински 
същностни неща и че важното не са 
изживяванията, а какво човек прави с тях. 
Л. Предполагам, че това Ви е откъснало 
от материалните неща. Човек установява 
това при вида на дома Ви. Живеете 
практически като монах, домът Ви излъчва 
изключителна строгост, спалнята прилича 
на монашеска килия, наистина е много 
скромна. 
Б. Луксът за мен е нещо вулгарно.
Л. Какво е значението на парите в живота 
Ви, Борхес?
Б. Възможност за книги и пътешествия и 
усъвършенстване. 
Л. Но никога ли не сте се интересували от 
пари? Никога ли не сте работили за пари?
Б. Е, ако съм го правил, изглежда, не съм 
успял. Разбира се, просперитетът е за 
предпочитане пред нищетата, особено 
в беден район, където сте принудени 
да мислите за пари през цялото време. 
Богатият човек може да мисли за други 
неща. Никога не съм бил богат. Моите 
предци са били, имали сме имоти, но са 
конфискувани. Не мисля обаче, че това има 
голямо значение.
Л. Коя страна най-силно сте искали да 
опознаете?
Б. Не знам, може би Япония, Англия...
Л. А Исландия?
Б. Исландия, разбира се, защото изучавам 
староскандинавски, който е праезикът на 
шведския, норвежкия, датския и отчасти 
на английския.
Л. Език, който не се говори вече от колко 
века?
Б. Не, говори се в съвременна Исландия. 
Имам класически издания, творби от 13. 
век – издания, които ми подариха или си 
купих от Рейкявик, и те не съдържат нито 
обяснителни бележки, нито предговор. 
Л. Борхес, това любопитство, повече от 
любопитство, това преклонение пред 
чуждите литератури... Имам предвид 
интереса Ви към староскандинавската и 
англосаксонската литература.
Б. Да, англосаксонската е античната 
английска литература. 
Л. Мислите ли, че това има връзка с...
Б. С носталгията?
Л. С Аржентина, с факта, че Аржентина е 
млада държава, почти без минало. 
Б. Мисля, че да и че едно от нашите 
богатства е носталгията. Носталгията по 
Европа преди всичко. Нея един европеец не 
може да я изпита, защото европеецът не 
се чувства просто европеец, а англичанин, 
французин, германец, испанец, италианец, 
руснак...
Буенос Айрес, юни 1981

Превод от испански:  
ЦВЕТЕЛИНА МАРЕВА

източник: www.elpais.com

Марио Варгас Льоса

Хорхе Луис Борхес
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Свободата да експериментираш, доза лудост  
и смелост да плуваш срещу течението:  
Камелия Величкова от сп. „Виж!“

В И Т Р И Н А

Рюноске 
Акутагава, 
„Странна 
история“, превод 
от японски 
Мартина 
Неделчева, изд. 
„Изток-Запад“, 
292 с., 16 лв.

Често наричан „баща на японския къс 
разказ“, Рюноске Акутагава (1892–1927) 
е сред първите японски писатели, които 
добиват голяма популярност извън 
родината си. Това се дължи отчасти 
на стилистическата му виртуозност, 
отчасти на умението да съчетава 
съществуващите традиции, култури 
и предания през психологическа или 
философска перспектива. Сборникът 
„Странна история“ включва 22 неиздавани 
на български емблематични творби на 
Акутагава. Някои описват тривиални 
случки или събития, други ни запознават с 
митологични и фантастични образи.

Отеса Мошфег, 
„Смъртта в 
ръцете є“, прев. 
от английски 
Владимир Молев, 
изд. „Лабиринт“, 
2020, 184 с.,  
15.90 лв.

Докато се разхожда с кучето си в гората, 
Веста, жена на години, която наскоро е 
загубила мъжа си и се е преселила в дива 
местност в другия края на страната, 
намира на пътеката тайнствена бележка: 
„Казваше се Магда. Никога няма да се 
разбере кой я е убил. Не бях аз. Ето 
тук е трупът є“. Вместо да се обади в 
полицията, Веста решава сама да издири 
убиеца и да разбере коя е тази Магда. 
Следва низ от събития, странни и алогични, 
които ни понасят в шеметен водовъртеж 
и ни карат да се замислим дали наличието 
на ум изключва безумието, доколко 
историите, които сами разказваме на 
себе си, отразяват истината и доколко ни 
правят слепи за нея, дали от сблъсъка между 
действителност и въображение не ставаме 
жертви на собствените си фантасмагории.

Роберт Валзер, 
„Микроскрипти“, 
превод от немски 
Мария Добревска, 
Издателска къща 
КХ – Критика и 
Хуманизъм, 2020, 
200 с., 20 лв.

Що за литературно явление са 
микроскриптите на Роберт Валзер? Нов 
литературен жанр? Отговорът е между 
страниците с миниатюрни разкази и 
цветни репродукции на също толкова 
миниатюрните късчета хартия, върху 
които са писани. Върху подложки за бира, 
парчета от стари пощенски пликове, 
визитни картички Валзер пише през 
последните години от живота си тези 
свръхкратки произведения. По онова време 
ги смятат за безсмислени драсканици, но 
години по-късно става ясно, 
че са микробукви, които 
изграждат микроистории.

Преди да издавате „Виж!“ в София, 
се занимавате със създаването на 
списанието, само че в Бургас. Как 
започна всичко?
– Спонтанно. Когато дъщеря ми се 
роди, заминах за Бургас, за да изкарам 
майчинството си край морето. Там 
усетих липсата на канал за информация, 
който да показва какво се случва в града 
и реших, че щом няма такъв, мога да 
го създам. Имах спестени средства 
единствено за отпечатването на първия 
брой и никакъв опит в издаването. Никой 
не вярваше, че във времена на финансова 
криза едно малко, независимо печатно 
издание за култура има бъдеще в града. 
Идеята беше рискова и изискваше голяма 
доза лудост и ентусиазъм и точно това 
ме привлече в нея. Имах и късмета да 
срещна съмишленици. 

Броевете винаги са тематични. По 
какъв начин избирате темите?
– Избрали сме да се фокусираме върху 
темите за култура и изкуство, защото 
те искрено ни вълнуват. Докато 
културата е от първите неща, които 
отпадат от съдържанието в медиите, а 
медийният поток е залят от проблеми, 
сензации и злободневни теми, ние се 
опитваме да се противопоставим на 
тази тенденция и да показваме добрите и 
смислени идеи, да даваме поле за изява на 
активните, талантливите хора, които се 
опитват да променят средата към добро. 
Тези, които изпращат своите послания 
чрез езика на изкуството. 
Темите избираме в нашето малко, но 
силно и сплотено редакторско ядро  – аз, 
Мая Стефанова, Светослав Тодоров, 
Димитър Кенаров и Иван Димитров. 
Всеки брой на „Виж!“ обаче е колективен 
труд на много повече хора и нищо нямаше 
да бъде същото без огромната енергия 
и ентусиазъм на редицата талантливи 
автори, илюстратори, фотографи и 
съмишленици, които през годините 
са били до нас и са ни зареждали с 
вдъхновение и оптимизъм. Този заряд и 
подкрепа са безценни!

Сигурно имате любими броеве, за 
които си спомняте с удоволствие? 
Посочете някои от тях.
– Много харесвам броя на „Виж!“, който 
посветихме на морето. Идеята ни 
беше да създадем един по-поетичен и 
много визуален брой, в който различни 
хора, свързани с морето, да изразят 
чрез стихове, разкази, фотографии и 
илюстрации емоцията, която то им 
носи, своите най-лични чувства и мисли, 
родени на морския бряг.
Друг брой, по който ми беше много 
интересно да работя, беше изданието, 
посветено на годишнината от събитията 
в страната ни през 1989 г. Опитахме 
да си направим собствена машина на 
времето и да обърнем поглед назад към 
тази знакова година. Да се пренесем в 
нея и да си представим кои са темите, 
за които „Виж!“ би отделил място в 
ноемврийския си брой, ако трябваше да го 
издадем преди точно 30 години. Прекарах 
много време в архивите, опитвайки се 
да пресъздам дизайна, типографията, 
дори заглавията на рубриките от 
периодичните издания от тази година. За 
авторите в броя предизвикателството 
беше не по-малко, защото трябваше да 
напишат текстове в сегашно време, 
сякаш всичко се случва днес. 

От началото на месеца галерия Credo 
Bonum е поместила изложба на „Виж!“, 
и то с произведения от броя, посветен 
на изолацията. Разкажете малко повече 
за събитието?
– Още в първите дни на извънредното 
положение обявихме Open Call 

© Корица:  
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ситуацията, в която всички неочаквано 
се оказахме и за половин месец получихме 
творби от над 150 души. Сред тях 
имаше текстове, фотографии, 
поезия, есета, картини, 
визуализации, илюстрации, 
графики, ситопечат и дори 
скулптури от добре познати за 
нас имена, но и такива, които си 
бяха истинско откритие. 
За нас най-хубавото е, че Isolated 
Edition няма да остане само в онлайн 
пространството. Всички знаем колко 
полезна и необходима ни е тази виртуална 
връзка помежду ни – проекти като този 
не биха съществували без интернет, но 
физическото измерение и реалността 
продължават да тежат на мястото 
си. Затова и предложението на Весела 
Ножарова и Симеон Василев от галерия 
Credo Bonum да направим изложба, е 
просто едно щастливо продължение на 
живота на този акумулиран обем от 
изкуство. Изложбата „Виж! Изолацията“ 
е чудесен повод да се срещнем, макар и 
отново „дистанцирано“, с емоциите, 
които ни обединиха през последните 
месеци. Изложба можете да разгледате в 
галерия Credo Bonum до края на месеца.

Очаквате и издаването на книга?
– Да, в този специален брой на 
„Виж!“ – сам по себе си излизащ от 
рутината на месечното списание 
заради вируса – решихме да съберем най-
добрите произведения на художници, 
илюстратори и писатели, запечатали 
визията за необикновеното време от 
началото на пандемията. Благодарение 
на Манол Пейков и страхотния екип 
на издателство „Жанет 45“ нашият 
виртуален Isolated Еdition се превърна 
в книга, която може би ще остане и 
единственият физически спомен за 
този необикновен период от живота 
ни. Това, което особено много харесвам 
в идеята на изданието, е, че успяхме да 
съберем толкова разнообразни автори в 
страниците му – не само като средства 
и техника на изразяване, но и като 
светоусещане. В книгата ще откриете 
автори от различни поколения, говорещи 
различни езици. Както утвърдени 
имена, достигнали световно признание 
като Теодор Ушев и Георги Господинов 
например, така и съвсем начинаещи, 
млади творци, най-младият сред които 
е само на 15 години. Така, някак в духа на 
времето, този творчески калейдоскоп ни 
провокира да се замислим, че независимо 
кои сме и къде се намираме – всички 
сме свързани помежду си, много повече, 
отколкото си мислим. 
Книгата може да бъде поръчана в 
платформата Booklover, ще я откриете 
и по време на изложбата „Виж! 
Изолацията“, както и в книжарниците.

„Виж!“ е едно от малкото оцелели 
градски списания за култура, които 
се разпространяват безплатно. Като 
изключим пандемията от коронавирус, 
какво се промени в медийния и 
обществения ландшафт?
– В средата на месец март, когато вече 
работехме по нов тематичен брой, 
посветен на независимите печатни 
издания в България, самите ние се 
оказахме пред въпроса за оцеляването 
си. Така още веднъж оценихме, че именно 
едно от големите предизвикателства 
в работата ни – да бъдем истински 
свободна и независима медия – всъщност 
е и една от най-големите ни сили. Звучи 
малко като „параграф 22“, но оцеляхме 
именно благодарение на това, че нямаме 
финансиране, помощ, намеса или каквато и 
да е друга зависимост и успяхме да бъдем 

гъвкави. В този труден момент беше 
изключително важна и подкрепата на 
една малка, но силна група от читатели, 
които застанаха зад нас в платформата 
Patreon и ни показаха истинското значение 
на думата „общност“. Благодарни сме им 
от сърце. Мисля, че причината изданието 
да оцелее през годините е най-вече защото 
за екипа ни „Виж!“ винаги е бил кауза, в 
която искрено вярваме и смятаме, че 
отстояването на тази независимост е 
важно не само за нас, но и за обществото, 
в което живеем. 
Свободните медии, за съжаление, са 
изчезващ вид, за сметка на медийните 
империи на мутри, олигарси и политици. 
Това е големият проблем на медийната 
среда в България – тежките зависимости 
с престъпния свят, липсата на повече 
истински независими медии и натискът 
върху малкото останали такива. 
Вероятно и неспособността ни като 
общество да ценим и подкрепяме 
малките островчета на нормалност и 
свобода. Да отстояваме на практика 
нещата, в които твърдим, че вярваме.

И накрая – ще оцелее ли „Виж!“?
– Нямам представа. Харесвам мисълта на 
Хераклит, че човек не може да влезе два 
пъти в една и съща река. И не вярвам, че 
изданието може да остане във времето 
като някакъв статичен проект, а точно 
обратното: иска ми се да се развива, 
променя и приема нови форми. Свободата 
да експериментираш, доза лудост и 
смелост да плуваш срещу течението, 
любопитството към света и умението 
да си адекватен на темите тук и сега 
– това е за мен предизвикателството 
и истински ценното в работата ми. 

Затова я обичам толкова 
много. 

Разговора води  
ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ
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Олга Клисурова от „Пътуващите книги на Стара 
Загора“: Пишещите хора имат нужда от подкрепа  
в дългия и нелесен път на достигане до читателя
„Пътуващите книги на Стара Загора“ е сдружение, 
чиято цел е обогатяването на културния живот на 
града. Успявате ли да постигнете намеренията си?
– През последните години се наблюдава сериозно 
съживяване на културния живот в града ни. За това 
допринасят много институции, сдружения и отделни 
личности. В нашия град партньорството е много добре 
развито и посредством него успяваме да вървим към 
всеобщата цел, а именно – Стара Загора да бъде място, 
изпълнено с разнообразни и интересни културни събития. 
Та в общи линии, изпълняваме намеренията си, но винаги 
може повече.  

Ти си организирала множество четения в Стара 
Загора на съвременни български автори от цялата 
страна. В някакъв смисъл ти си един от хората, 
които отварят града в литературно отношение 
и дори го правят централно място за премиери, 
представяния или просто литературни вечери. Имаш 
ли усещане за мисия? 
– Ами всъщност – не. Правила съм и правя тези 
неща единствено ръководена от любовта ми към 
литературата. Вярно е, че много съвременни автори са 
посетили града ни по наша покана, както известни, така 
и не толкова известни. Смятам, че пишещите хора имат 
нужда от подкрепа в дългия и нелесен път на достигане 
до читателя. Както и читателят има нужда от това 
да му бъдат представяни автори, които не винаги са 
на фокус, но пък определено заслужават вниманието им. 
Това е и моето желание. А и всяка една среща с писател 
обогатява и самата мен. 

Колко трудно е поддържането на подобно начинание?
– По-трудно, отколкото изглежда. И не толкова да го 
организираш, да поканиш автора, да откриеш точното 
място, където представянето да се получи най-добре, 
да го срещнеш с медии и да проведеш самата среща. 
Трудно е да събудиш интерес у хората, за да дойдат. 
И колкото и да си се старал, каквато и организация да 
си направил, колкото и да си популяризирал събитието 
в медии и социални мрежи, винаги има риск да дойдат 
пренебрежително малко хора. Но пък едни от най-
истинските и откровени представяния са се случвали 

точно в тесен кръг от посетители. А 
самият факт, че много автори са ни 
гостували по два или три пъти, говори, че 
явно все пак сме направили така, че на тях 
да им е харесало. 

Как избираш писателите, които да 
поканиш? 
– Хм. Ами доста егоистично всъщност. 

Румен Павлов

Трудно се говори за това, трудно, но някой трябва да 
го направи, дядото искаше единствено да се изповяда 
преди да умре, в селото нямаше поп, аз се бях  загубил 
из Синята планина, чух разни гласове, спуснах се през 
едни тръни, срещнах едни старци, питах ги къде съм, 
а те ревяха като пеленачета, особено една баба, оказа 
се жената на дядото, обясни ми всичко за него, не 
ми каза къде съм, само ми каза ела да го изповядаш, 
горкият, не трябва да отнесе грехове в гроба, вместо 
да споря се съгласих, кога друг път ще ми се удаде 
такава възможност, стогодишен старец да ми 
разкаже живота си, отидох в колибата, старецът 
беше кожа и кости, очите му не се виждаха, побиха 
ме тръпки, оставиха ме сам с него, той ме повика с 
ръка, приближих се, попита ме с немощен глас ти ли 
си попът, потвърдих, хвана ръката ми, беше все едно 
бръкнах в земята, дръпна ме леко към себе си, усетих, 
че иска да доближа ухото си до устата му, направих 
го, усетих и миризма на пръст отнякъде, старецът 
започна да говори за детството си, за ранната смърт 
на баща си, как веднъж откраднал парче сирене, за 

да нахрани сестра си и майка си, 
после по време на войната гледал как 
изтезават някои от съселяните му, 
не можел да направи нищо, понеже 
бил още хлапе, но тогава се зарекъл 
да наказва, след години наистина 
започнал, по време на втората война 

Каня няколко вида писатели, като се опитвам да има 
баланс. Първото и най-важно условие обаче е книгата 
да ми е харесала на мен, тъй като тези представяния 
ги правя доброволно и без възнаграждение. Едните 
писатели, които каня, са такива, чието име е известно 
на публиката, като очаквам към тези събития да 
има повече интерес. Но най-много обичам да каня 
дебютанти. Първо, защото те имат най-голяма нужда 
от подкрепа. И второ, защото имам слабост към тях. 
Смятам, че първата книга често пъти е най-искрената 
и честна спрямо читателя, защото тя се появява, без 
да има някакви претенции. И наистина има страхотни 
дебютанти, със страхотни книги. А те самите са много 
интересни събеседници – открити, честни и още не 
съвсем рамкирани в начина си на държание пред публика. 

Освен с организирането на литературни събития, 
сдружението има и редица други проекти. Един от 
тях е т.нар. „пътуваща библиотека“. Когато хората 
не могат да отидат при книгите, книгите отиват 
при хората. Така ли се получава? 
– Това бяха два много хубави проекта, които на този 
етап са стопирани поради липса на финанси, тъй като ние 
се издържаме сами и нямаме доходи като сдружение. За 
тези проекти бяхме спечелили малки суми. Единият беше 
„Детска читалня на колела“. Цяло едно лято пътувахме 
до малки населени места и с помощта на местните 
читалища организирахме читални с деца. На тях 
представяхме съвременни детски книжки по атрактивен 
и забавен начин, а след това предоставяхме книгите на 
самите библиотеки към читалищата, за да могат децата 
да се възползват от тях. „Пътуващата библиотека“ 

беше насочена към хора в неравностойно положение и по-
конкретно към деца и жени, жертви на домашно насилие. 
Аз съм сертифициран консултант по библиотерапия и 
чрез книгите се опитвахме да помогнем на тези хора да 
преминат по-леко по трудния път на осъзнаването.  

Сдружението съществува благодарение на труда на 
доброволци, на дарители на парични суми и на книги. 
Пример ли е то за това как можем да създаваме 
нещо с благородна цел, дори да не получаваме нищо 
материално в замяна? 
– Ами то така са възникнали и читалищата, т.е. ние не 
сме измислили топлата вода. Да, определено е пример. 
Ние не получаваме нищо материално, но получаваме много 
повече – удовлетворение. Но трудно могат да се правят 
мащабни проекти без нужното финансиране. 

Пандемията от коронавирус и цялостната ситуация 
засегнаха ли дейността ви? 
– Изключително много. Няма представяния, няма детски 
читални, няма работилнички, няма срещи на любители 
читатели по напълно разбираеми причини. Но се надявам, 
когато животът се върне към нормалността, ние да се 
завърнем с пълни сили. 

Какво си пожелавате за в бъдеще от името на 
сдружението? 
– Читатели, публика и интересни автори. Деца, които 
да обичат книгите и родители, които да правят това 
възможно. 

Въпросите зададе ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ

Старецът и планината
наказвал толкова много, че станал високопоставен и 
уважаван военен, но по някое време се отказал, защото 
се уморил от сплетни и интриги, върнал се на село, 
заживял спокойно, само че имало голям проблем, с жена 
му не могли да имат деца, мислели, че проблемът е в 
нея, но се установило, че е в него, затворил се в себе 
си, не говорел много, гледал си градината, една крава и 
десетина овце, жена му също се затворила, спряла да го 
пуска в леглото си, започнал да є изневерява, тя също, 
създало се силно напрежение между тях и съселяните 
им, затова се преместили в сегашното село, решили да 
започнат на чисто, разказали си за изневерите, жена му 
плакала много, той само вътрешно, заживели идилично, 
вече били започнали да остаряват, нагоните им също, 
през цялото време усещал, че нещо му липсва, търсел 
го в планината, един такъв ден, докато обикалял 
около влажни папрати и купи сено, решил да се насочи 
към една скала, която отдавна го  привличала с 
недостъпността си, но тази недостъпност се оказала 
привидна, защото без особени усилия се намерил на 
върха на скалата, седнал в топлия мъх и се загледал 
в далнината, както се изрази, гледал, гледал и така 
постепенно разбрал всичко, което искал, разбрал 
защо живее, разбрал смисъла на всичките си постъпки 
дотогава, далнината отговорила на всичките му 
въпроси, решил, че след като вече знае всичко, може 
да го сподели с останалите хора, най-напред с жена 
си, разбира се, но някъде там видял нещо, нещо 
много малко, което го накарало да осъзнае, че всички 
отговори трябва да останат за него, в противен 
случай животът щял да стане прекалено лесен, и 

какво от това, извикал той и гласът му отекнал над 
спокойните дървета, и изведнъж усетил, че си говори 
сам, усмихнал се, поклонил се на един ястреб, който 
кръжал над него и скочил от скалата в дерето от 
другата є страна, като стигна до този момент, дъхът 
на стареца секна, на лицето му се появи усмивка и 
стаята се освети, въпреки че вече беше вечер, аз, без 
да знам защо, скочих от леглото, отворих прозореца 
и извиках с всичка сила, ястребът ми отговори, 
изведнъж се поставих на мястото на мравките, 
гъсениците, на бръмбарите и катериците и видях 
света през техните очи, спомних си как откраднах 
парчето сирене, за да нахраня себе си, докато майка ми 
и сестра ми гладуваха, как гледах изтезанията по време 
на първата война и изпитвах необяснимо удоволствие 
от гледката, как започнах да убивам, за да се издигна 
в пост по време на втората война, как не исках деца, 
за разлика от жена ми, която говореше само за това 
и плачеше по цял ден без да є обръщам внимание, как 
предпочитах друга компания пред нейната и въпреки че 
тя знаеше, никога не посмя да направи същото, защото 
є беше ясно, че ще я убия при първото подозрение, как 
през целия ни живот останахме в това село, което 
тя мразеше повече от всичко, и как един ден, докато 
бях излязъл за гъби в планината, чух някой да вика „И 
какво от това?” и малко след това глухо тупване от 
другата страна на билото, един ястреб, два ястреба, 
три ястреба се появиха над главата ми и ме завикаха, и 
ме завикаха, и ме  завикаха, и аз скочих през прозореца и 
паднах върху стареца в дерето, прегърнах го и осъзнах, 
че за тия неща по-добре да не се говори.

Олга Клисурова с 
Ангел Игов по време 
на  премиерата на 
романа „Кротките“ 
в Стара Загора, 
2015 г.

Р А З К А З
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П А Р А Л Е Л Н И  П Р Е В О Д И

La fille ardente 
 
Vents, denouez mes longs cheveux
Et brÛlez-en mes amoureux.

Mouillez mes mains, fraÎche rosee,
Et qu’aussitÔt mille desirs
Se rassemblent pour les saisir
Quand je les tends de ma croisee.
 
Pluie aimante, lavez mes yeux
Pour qu’ils soient clairs comme l’audace
Et que les bourgs par oє je passe
Sentent flamber mon cœur en feu.

Et vous, soleil, dorez ma tête,
Dorez mes seins, et tout mon corps
À l’heure oє l’amant le plus fort
Courbe ma chair sous sa conquête.

Vents, dénouez mes longs cheveux
Et brÛlez-en mes amoureux.

                   Emile Verhaeren, Les Blés mouvants, 1912

Жаркото момиче

Косите мои, ветре, развихри,
с тях влюбените в мен опожари.

Роса, покрий със капки мойте длани,
когато през прозореца напред
простра ги, та желания безчет
се устремят ръцете ми да хванат.

Измий ти, мил дъжд, моите очи -
те ярко като дързост да засветят
и там където мина, градовете
да сетят парещите им лъчи.

Ти, слънчев диск, косата позлати ми,
снагата ми и топлата ми гръд,
когато завладее мойта плът
най-силният от моите любими.

Косите мои, ветре, развихри,
с тях влюбените в мен опожари.

                                        Превод: АТАНАС СУГАРЕВ

Коментар от преводача
Стихотворението „La fille ardente“ дава христоматиен 
пример за превод между неродствени езикови системи. 
Поради фиксираното ударение на последната сричка, 
френското стихосложение е силабическо, а българското 
– силаботоническо. Това по принцип предлага повече 
възможности за избор на стъпката при превода. 
Обикновено най-често се използва ямб, както е и в моя 
случай. Задължително е и спазването на римната схема на 
оригинала.
За мен най-голямо предизвикателство при  превода се 
оказа първото четиристишие. Позволих си и определена 
волност, като за да съхраня смисъла, на някои места 
използвах благозвучия вместо точна рима.

На 26 ноември 1916, в разгара на Първата световна война, белгийският поет-символист Емил Верхарен загива трагично 
в Руан. Причината за смъртта му не е нито куршум, нито бомба, нито отровен газ, нито самоубийство, а отчаян опит 
да се качи на тръгващ от гарата влак. В бързината Верхарен се спъва и пада под колелата.
Няма начин да не търсим определена символика в смъртта му. Макар и един от най-популярните френскоезични поети 
за времето си, няколко пъти номиниран за Нобелова награда, Верхарен принадлежи на предишната, отминаваща вече 
епоха на краевековието. Влакът на историята не може да го изчака; на следващата гара, след войната, е вече друга 
литература, с друга естетика и ценности. 
Има нещо леко демодирано в неговата поезия. Радикалният език и смела образност на предишното поколение 
поети – Маларме, Верлен, Рембо – при него са вече уморени, задвижвани от мелодичната инерция на ритъма и римата 
(тракането на колелата на влака). Стихотворението „La Fille Ardente“, на фокус в настоящото второ издание 
на „Паралелни преводи“, не блести с особена оригиналност или философска проникновеност, но това е част от 
предизвикателството. Поезията на Рембо е винаги странна и неочаквана, запомняща се дори и в посредствен превод, но 
как може да се преведе нещо, което е донякъде бледо, ползващо основно архетипни образи (коси, вятър, роса, ръце, дъжд, 
пламъци, слънце, гръд)? Едно момиче моли стихиите да го направят по-привлекателно, отколкото то всъщност е. Не е 
ли това част от проекта на Верхарен – опита да влее нова кръв в една иначе остаряла форма? 
Както при много други символисти, музиката на стиха е водеща при Верхарен, тя е основен носител на смисъла. 
Идеите може да са плоски, но формите са дълбоки. Затова и навярно всеки един от преводачите отделя специално 
внимание точно на техническите аспекти на стихотворението: рими, метрика, алитерации. Дори и самото заглавие, 
макар и сравнително просто – или точно защото е просто – се превръща в обект на съревноваващи се интерпретации: 
„Знойното момиче“, „Огненото момиче“, „Жаркото момиче“, „Пламенното момиче“. Доколко страстно притегателен 
(прилагателен) може да си позволи да бъде преводът? Какво правим със стихотворение, в което музиката е основна? 
Има ли смисъл да се придържаме строго към смисъла в подобна ситуация, или трябва да имаме по-голяма свобода на 
действие? Това са някои от задачите, които преводачите на Верхарен се опитват да решат, всеки по свой начин. 

ДИМИТъР КЕНАРОВ

Знойното момиче

Развей ти, ветре, моите коси
и влюбените в мен изпепели!

Със влага освежи ми дланите, роса,
и нека вкупом хиляди желания
се устремят ръцете ми да хванат,
щом ги разтворя и широко ги простра.

А ти, о, влюбен дъжд, очите ми измий
да блеснат ярки като дързостта ми...
Щом зад гърба ми някой град остане -
във пламъци и пепелища да дими!

Ти, слънце, в злато превърни гръдта ми бледа,
да бъде моят стан от тебе позлатен,
щом най-могъщият от влюбените в мен
плътта ми подчини на своята победа.

Развей ти, ветре, моите коси
и влюбените в мен изпепели!

                            Превод: ДОРОТЕЯ ТАБАКОВА

Коментар от преводача
Четиристъпният ямб (като очакван краен резултат) не побира 
нищо: френският е по-„къс“. Отказвам се от изометризъм: 
първи знак за поражение. Лирическата героиня говори със 
стихиите на „Ви“ - така е прието на френски в молитвите. 
Стихиите са Богове?! Да, но непреводимо. Ние говорим с 
Бог от друга, по-къса дистанция. В превода ми молитвите 
се причуват като заповеди... Вятър, роса, дъжд, слънце 
– не са традиционните четири стихии, но моделът е 
същият. Или може би отзвук от хуморалната теория – 
съчетанието от влага и топлина като знак за страст?
Ma croisée... Скръстени ръце, затворена прегръдка? Кръст 
на рамките на прозорец? Кръст? И трите. Разтваряйки 
ръце за любов, момичето разрушава кръста, съгрешава. 
Ветровете развързват косите є?  Брачно разплитане на 
плитката... Позлатяване на главата – брачен венец? Тук 
вече в главата ми се преплитат куп символични значения на 
златото и се отказвам да ги анализирам. Тържеството на 
подчинението, хищният копнеж по най-силния, който ще я 
завоюва. Но колко скрито насилие в този образ! Превиване, 
усукване на покореното тяло. Власт – повече, отколкото 
страст. Знойното момиче ще падне като крепост.
Предадох превода без усещане за завършеност. Не завоювах 
крепостта. Това е мъжка работа.

Огненото момиче

Ветрове, къдриците ми развържете,
нека бъдат жар в сърцата на мъжете.

      Навън когато ги подам,
      ръцете ми покрий с прохлада,
      Роса, и блянове хиляда
      в едно да ги обгърнат там.

      Очите, Дъжд, умий ми с пръски,
      щом вляза в някое селце
      на пламналото ми сърце
      да светят в тях зарите дръзки.

      И лей по мойте чело, гръд,
      снага, ти, Слънце, свойто злато,
      най-силният любим когато
      сломява властно мойта плът.

Ветрове, къдриците ми развържете,
нека бъдат жар в сърцата на мъжете.

                        Превод: ТОДОР чЕРВЕНКОВ 

Коментар  
от преводача
Структурата на 
стихотворението ме 
подтикна да отделя 
особено внимание на 
двустишието, което 
служи за припев. 
Заради редуването 
на мъжки и женски 
рими и обхватното 
им разположение в 
четиристишията, 
трябваше първо да зная 
какви ще са клаузулите в 
припева. Множественото 
число в обръщението, 
прилагателното “longs“, 
местоимението “en“ и 
отключеното значение на 
“amoureux“ правят това 
двустишие изключително 
трудно за предаване на български. Поради желанието си да 
запазя множественото число, направих много компромиси 
другаде: удължих стиха, позволих си свобода при “mes 
amoureux“, използвах по-специфичното „къдрици“ вместо 
„дълги коси“.
За да съхраня песенното излъчване на оригинала, в 
четиристишията се придържах към къси стихове. 
Жертвах много семеми в битка за ценни срички. Най-
лесно беше премахването на учтивото „Вие“, което 
на български би звучало изключително изкуствено: в 
молитвите си на български винаги сме се обръщали 
към Бог на „Ти“. Постарах се да не добавям елементи, 
които не присъстват в оригинала, но имам скрупули 
относно предаването на “bourg“ като “селце“.
Най-много затруднения представляваше последното 
четиристишие, където ми се стори важно да запазя 
конклузивното звучене на съюза „и“ в самото начало, 
както и последователността, в която идват 
анатомичните подробности. За съжаление, римата 
„гръд“ – „плът“ се получи глуха, поради анжамбмана 
между първите два стиха. Счетох за нужно глаголът в 
последния стих да е от несвършен вид.

Пламенното момиче

Ветрове, косите ми дълги развържете
и влюбените в мен със тях изпепелете.

Намокрете ръцете ми с росни капки
и тогава желанията безбройни
дано се съберат и ги прилапат
когато ги подам от моя прозорец.

Любвеобилен дъжд, умий очите ми,
за да станат ясни и одързостени,
а градчетата, които пресичам,
да чуят пламенното ми туптене.

А ти, слънце, главата ми позлати,
позлати снагата ми, гръдта ми
в часа, когато най-силният любим
превие повелително плътта ми.

Ветрове, косите ми дълги развържете
и влюбените в мен със тях изпепелете.

Превод: КРАСИМИР КАВАЛДЖИЕВ

Коментар от преводача
Проблемите, свързани с превода на това стихотворение, 
не са по-различни от трудностите при превода на всяко 
стихотворение в класически стих – разбира се, ако 
преводачът реши да запази формата на оригинала (според 
мен това е задължително, но не всеки разбира нещата по 
този начин). В настоящия случай първото затруднение 
не беше свързано със самото заглавие: La fille ardente. 
Отначало интуицията ми подсказваше прилагателното 
ardente да се преведе като „знойно“, после като „жарко“, 
сетне като „разгорещено“, но накрая, след като преведох 
цялото стихотворение, се спрях на „пламенно“. Защо 
обаче „момиче“ да е безспорно съответствие на fille? 
Ами ако е „мома“? Или „девойка“? Всички тези преводи 
са възможни и закономерни, а защо даден преводач избира 
тъкмо определено съответствие, а не друго – това е 
основният въпрос. Отговорът е, че преводът, доколкото 
почива на непрекъснато окастряне, т.е. на избиране 
между множество прииждащи потенциални варианти, е 
занимание субективно. Не бих искал да разглеждам едно 
по едно трудните за превод места в текста, защото 
това би означавало да разнищя абсолютно всяка дума от 
стихотворението и по този начин, първо, да издам 
своя метод на работа и второ, да постигна по-
скоро деструкция вместо деконструкция, а така 
не бива.
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Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА Питър Брук –  

неуморният владетел на сцената

През 2020 г. отбелязваме 95-годишнината на Питър Брук. 
Знаменитият английският режисьор, роден на  
21 март 1925 г. в Лондон в семейството на литовски 
евреи, имигранти от Латвия, от дебюта си през 1943 г. до 
спектаклите си, направени през последното десетилетие, 
се налага като една от големите емблематични личности 
на европейския театър от втората половина на ХХ век. 
Освен с театралните си експерименти и открития Брук 
е известен и като режисьор на редица опери и филми 
(„Повелителят на мухите“, 1963; „Марат/Сад“, 1967; 
„Трагедията на Хамлет“, 2002).
Питър Брук, който по-късно ще стане, заедно с Питър 
Хол, най-значимият режисьор на Кралската Шекспирова 
компания (през 60-те) и един от водещите театрални 
реформатори на 70-те и 80-те, прави първата си 
постановка в края на Втората световна война още преди 
да е навършил 20 години. Това е трагедията „Доктор 
Фауст“ на Кристофър Марлоу, която той поставя през 
1943 г. в Торч Тиътър в Лондон,  след което работи 
известно време в Бърмингъм. През 1946 г. отива в 
Стратфорд на Ейвън, където е поканен от Бари Джаксън 
– новият амбициозен директор на западналия по време 
на войната Стратфордски [Шекспиров] фестивал, за 
да се включи в програмата му за обновяване на форума. 
Една от стратегиите на Джаксън е да освежи овехтелия 
и старомоден постановъчен стил на компанията при 
подготовката на ежегодния є Шекспиров репертоар, 
като кани съвсем млади режисьори. Така през 1947 г. Брук 
прави като асистент-режисьор първата си постановка 
тук – „Напразни усилия на любовта“, последвана веднага 
от „Ромео и Жулиета“. Главните роли и в двете (т.е. 
Бирон и Ромео) играе също току-що присъединилият се 
към трупата Пол Скофилд. След това двамата правят, 
отново с добър успех, „Цимбелин“, както и други 
Шекспирови заглавия. Тези първи опити на съвсем младия 
режисьор все още са в духа на традиционния постановъчен 
стил на Шекспировия театър в Англия от 20-те и  
30-те години на ХХ в., но в тях вече личи силният интерес 
на Брук към ярката изразителност на актьорското 
тяло и мимика, както и към интонацията на словото. 
Заедно с работата си в Стратфорд на Ейвън в края на 
40-те години, от 1947 до 1950 г.,  той за кратко време е 
режисьор в Кралската опера на Ковънт Гардън в Лондон, 
където неговата постановка на „Саломе“ на Оскар Уайлд 
с впечатляващи сюрреалистични декори на Салвадор Дали 
предизвиква шумна сензация. През първата половина на 
50-те Брук продължава да изгражда репутацията си на 
интересен и провокативен режисьор със спектакли като 
„Тит Андроник“ в адаптацията на Ануи (с Лорънс Оливие 
в главната роля) и „Визитата“ на Дюренмат.
През 1956 г. Питър Брук прави първата си постановка 
в Париж. Това е  „Балконът“ на Жан Жьоне, след чийто 
успех той често е канен да поставя във френската 
столица. При тези свои престои във Франция младият 
режисьор развива силен интерес към театралните идеи 
на Антонен Арто и неговия „театър на жестокостта“, 
резултатите от който се проявяват в работата 
му в експерименталния сезон (1963) на Кралската 
Шекспирова компания (RSC, създадена през 1961 г). и 
особено в постановката му на „Марат/Сад“ на Петер 
Вайс през следващата 1964 г. Спектакълът предизвиква 
възторжен отзвук и през 1965 г. е поканен на Бродуей 
в Ню Йорк, където е отличен с наградата „Тони“ за 
„най-добро представление“ и „най-добър режисьор“, 
донасяйки първото международно признание на Питър 
Брук и утвърждаването му като водещ режисьор на RSC. 
Така, ако Театър-уъркшоп и Джоан Литълууд внасят и 
адаптират в Англия театъра на Брехт, то Кралската 
Шекспирова компания и Питър Брук приобщават към 
сценичната практика на Острова идеите и откритията 
на Арто. 
Постигнатата международна известност и значимостта 
си в европейския театър Питър Брук утвърждава през 
1968 г. с появата на книгата „Празното пространство“. 
В нея той описва сцената като празно пространство, 
което може да бъде запълнено от режисьора и 
актьорите по четири различни начина, водещи до 
създаването съответно на четири вида театър – мъртъв 
(традиционния комерсиален театър), свещен (представен 
емблематично от Гротовски), груб (Брехтовия театър) 
и интуитивен или жив театър (представен основно от 
неговия собствен театрален метод). Този режисьорски 

метод на Питър Брук, който 
той развива и трансформира през 
следващите десетилетия на дългия 
си живот, е оригинално съчетание на 
театъра на несъзнаваното и ритуала 

на Арто и Гротовски и на биомеханиката на Мейерхолд, 
като през 70-те той го допълва със смесването и 
съпоставянето на ритуални практики и изпълнителски 
техники  от различни култури. През същата 1968 
година Брук започва работа по „Бурята“ на Шекспир и 
през следващите няколко сезона прави двете може би 
най-значими свои  постановки, превърнали го в една от 
емблемите  на европейския театър от втората половина 
на ХХ век – „Бурята“ (1968) и „Сън в лятна нощ“ (1970) на 
Шекспир.
Режисьорското решение на „Бурята“ се оформя по време 
на няколко уъркшопа, които Питър Брук води по време 
на Театъра на нациите през 1968 г. в Париж по покана на 
Жан-Луи Баро и които, по желание на участниците в тях, 
той по-късно продължава. Финалните резултати от тези 
лабораторни занимания режисьорът и оформилият се 
около него екип от актьори показват в края на 1968-ма  
в Лондон. Методът на Брук при интерпретацията на 
Шекспировия текст напомня стратегията на Чарлс 
Маровиц, когато прави своя режисьорски колаж по 
„Хамлет“ за програмата „Театърът на жестокостта“ 
на Кралската Шекспирова компания през 1963 г. (която 
програма, както вече беше посочено, подготвят заедно с 
Брук). Разчитайки на факта, че публиката добре познава 
известната трагедия на Шекспир, Маровиц използва 
само отделни епизоди от нея, като стремежът му 
е в тяхното колажиране в спектакъла да подчертае 
няколко ключови значения на пиесата чрез съпоставяне 
на сюжетни и смислови линии от отдалечени една от 
друга сцени в оригиналния текст. Подобно на Маровиц 
в „Хамлет“ Питър Брук не поставя оригиналния текст 
на „Бурята“, а по-скоро използва от него само сцените, 
които съдържат мотиви на насилие – мотиви, които 
остават незабелязани в традиционните за тогавашната 
европейска сцена романтични интерпретации на 
пиесата. Тук той също за първи път се опитва да види 
как традиционните (европейски) изпълнителски техники 
могат да бъдат разширени чрез работа с актьори от 
много различни националности. Това става възможно, 
тъй като изпълнителите в представлението му 
наистина са от целия свят, включително от Изтока, 
доколкото са участниците от уъркшопа му в Париж. 
Откритата сцена, на която показва спектакъла в Лондон 
е организирана като смесица от различни по височина 
платформи, тръбопроводи и стълби. Някои от тях 
са гъвкави и подвижни, така че могат да се движат и 
огъват по време на представлението. Действието се 
състои от представянето или импровизирането от 
актьорите върху подбрани сцени, мотиви и теми в 
текста. Шекспировите стихове, в случаите когато са 
изговаряни от участниците,  са използвани предимно за 
ритмически ефект. Образът на самата буря е постигнат 
чрез натрупването на невербални звуци и мимически 
етюди, в които телата на актьорите в яростните 
си движения и гърчове постепенно се преплитат и се 
превръщат в кораба, мятащ се по вълните. Питър Брук 
обръща специално внимание на огледалните образи, 
преобръщанията и трансформациите на персонажите 
и изобретателно ги постига в изграждането на 
индивидуалните роли и цялостната организация на 
действието. 
„Сън в лятна нощ“ е представена за първи път в 
Кралския Шекспиров театър в Стратфорд на Ейвън 
през 1970 г. като част от репертоара на Кралската 
Шекспирова компания за сезона 1969/70. В нея Питър 
Брук отново използва много различен режисьорски подход 
от дотогавашната утвърдена практика на Острова за 
поставяне на пиесите на Шекспир. След премиерата си 
представлението е обявено за още по-радикална нова 
интерпретация на комедията от известния спектакъл 
на Гренвил-Баркър от 1914 г., считан дотогава за най-
модерния є сценичен прочит.  Всъщност, както и в случая 
с „Бурята“ през 1968 г., става дума за една от ярките 
първи прояви на европейската сцена на постмодерната 
театрална естетика, при която добре познатият 
класически текст е деконструиран от режисьора, след 
което е изградено негово ново собствено произведение от 
отломки и цитати, останали след тази деконструкция. 
В постановката си на „Сън в лятна нощ“ Питър Брук 
иска да извади пиесата от романтичната є аура, създавана 
от  феите и омагьосаната гора, и да я направи по-близка 
до съвременната публика, до енергиите и нагласите на 
хората, живеещи във времето около 68-ма. Режисьорът, 
заедно със сценографката Сали Джейкъбс, отново, както 
в „Бурята“, предлага необичайно и едновременно с това 
просто сценографско решение. В традиционното облечено 
в черно пространство на сцената в Страдфорд е изградена 
втора, по-малка бяла сценична кутия, като игралната 
площадка е оградена от трите є страни от бели стени, 
чиято идеална белота е нарушена само от две почти 
невидими врати в дъното. От четирите ъгъла на подиума 
нагоре се издигат стълби, водещи към тесен сценичен 
мост, обикалящ трите стени и поставен наравно с 
горния им край. На този мост са разположени музиканти 
в съвременни черни официални облекла с бели наметки 
върху тях, при които периодично се изкачват някои от 

актьорите. Дърветата на гората са маркирани от навити 
небрежно като неправилни спирали тънки метални пръчки, 
поставяни от време на време някъде по сцената. На 
различни височини от тавана са спуснати няколко циркови 
трапеца, на които актьорите играят или просто седят 
и наблюдават случващото се. Костюмите са свободна 
смесица на елементи от съвременни дрехи, комедия 
дел арте и циркови костюми. Двете двойки влюбени 
са облечени като хипита, в известните многоцветни 
фанелки, бели разкроени панталони и рокли и ризи на 
цветни петна. Както сценографията, така и много от 
стратегиите и средствата в актьорското изпълнение 
в спектакъла безусловно напомнят експериментите 
на Мейерхолд с биомеханиката и конструктивизма, 
чието влияние Брук определено изпитва или по-точно – 
преработва и цитира като режисьор постмодернист.
В интерпретацията си на „Сън в лятна нощ“ Питър 
Брук е силно повлиян от студията на Ян Кот върху тази 
пиеса и „Бурята“ в знаменитата му книга „Шекспир – 
наш съвременник“, публикувана на английски за първи 
път през 1964 г., с кратък предговор на режисьора 
(поради големия интерес последвана веднага от нови 
издания през 1966 и 1967 г., отново с неговия предговор). 
Брук прави прочита си на Шекспировата пиеса като 
едно максимално актуално, съвременно изследване на 
любовта, в което епизодите с Оберон и Титания са 
решени като съноподобни фантазии, които показват 
космическите/обществените ефекти на изтласканото в 
безсъзнателното неразбирателство в кралската двойка, 
сцените между Титания и Магарето също са представени 
като техни откровени еротични фантазии, направени в 
разкрепостения дух на годините на сексуалната революция 
(предизвикали както много адмирации, така и много 
отрицателни реакции при появата на спектакъла). В 
логиката на това режисьорско решение Брук поверява 
образите на Тезей и Иполита и на Оберон и Титания 
на една и съща двойка актьори. Особено директно 
съвременно, като човек от края на 69-те, Питър Брук 
чете сцените с двете млади двойки, облечени като 
хипита и отдадени като тях на свободата на любовта, 
на чувствата, напреженията и неразбирателствата 
помежду им, предизвикани от нейната изменчивост 
и непреодолимост. Цялото представление излъчвало 
мощно усещане за свобода и разкрепостеност, с което 
по неочакван и пленителен начин възвръщало истинската 
непреходна актуалност на Шекспировия текст. 
Новата постмодерна режисьорска стратегия на Питър 
Брук към Шекспир намира много отрицатели, но и много 
поддръжници, които горещо я адмирират. Ако се съди 
по критическите оценки, спектакълът е бил възприет 
като наистина революционен в своето отхвърляне на 
традициите (постановъчни и интерпретативни) както 
във Великобритания, така и в много други страни, 
където гастролира през следващите няколко години. 
В периода 1972-1973 г. постановката е представена на 
голямо международно турне, благодарение на което 
постмодерната постановъчна стратегия на Питър Брук 
става широко известна по света. През 1972 г. спектакълът 
гостува и в България. 
През 1971 г. Питър Брук поема ръководството на 
Международния център за театрални изследвания, 
създаден в Париж специално за него. На Центъра е 
предоставена голяма зала, дълга около триста метра 
и пригодена за целите на театрална лаборатория от 
Министерството на културата на Франция. Създаването 
му е продължение на уъркшопа в рамките на Театъра 
на нациите’1968, проведен във френската столица и 
прераснал в мултинационален проект с участници от 
различни театрални култури, от който се появява 
спектакълът „Бурята“ (1968). Международният център 
за театрални изследвания на Питър Брук е финансиран 
от няколко фондации и това му позволява да предостави 
резиденции на около 20 професионални актьори от няколко 
страни и култури, които всекиденвно да работят и 
експериментират заедно. През лятото на 1971 г. трупата 
на Брук представя лабораторните си занимания и 
резултатите от тях на Персийския фестивал в Иран и 
там получава покана да покаже дейността и продукцията 
си и в Съединените щати през 1973 г.
През 70-те и 80-те години Питър Брук има световна 
репутация на един от най-интересните режисьори 
новатори и експериментатори. Неговата постмодерна 
естетика и антропологичните му театрални изследвания 
стават широко известни от многобройните турнета 
на спектаклите му навсякъде по света. Най-значимата 
му и много коментирана постановка от това време 
е „Махабхарата“, направена за фестивала в Авиньон 
в сътрудничество с Жан-Клод Кариер, с когото 
подготвят адаптацията на известния индийски епос. Тя 
се появява през 1985 г. като респектиращо обобщаване 
и едновременно с това развитие и актуализиране на 
опитите и експериментите на режисьора, с които започва 
работата му в Международния център за театрални 
изследвания.

                                                  КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
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 Естер Рамон (Мадрид, 1970)

Еволюция

В това, което расте,
една счупена клонка,
съсирен лишей,
който сгъстява единственото живо,
ограничавайки пространството, 
пиейки 
течностите разядени от времето.
Един кръст или суха кост,
която бележи развитието
на ставите,
вертикалния напредък
на бедрената кост,
която гризе вътрешното
и остава сгъната
около онова, което се вие,
една малка лъжичка
от дърво, една игла,
изоставена в
шева, една спряна
гора, разклащане
на дървото, на пръснатата
птица, уста,
винаги отворена
в непокътнатата кутия,
една мъничка гласна,
която остава запушена,
и осветява кухини
и молекули, в
началното спускане,
възвръщайки създаването.

Хулиа Пиера (Мадрид, 1970)

Пустинята

I
Бял 
е вятърът тук,
глухо
времето.

Изоставянето 
обзема огромното,
защото избягаха всички
от този свят,
включително палачите на дърветата.

II
Нехайството
на това, което остава,
позволява на най-дребното
да възвърне паметта на водата.

Тъй като от това пустеещо място
избягаха всички,
включително търговците на спомена.

Пилар Адон (Мадрид, 1971)

Криеници

Избягала в гората, дъщерята
се храни с диви животни.
Спи, пие.
Диша като риба.
Разтваря устните. Танцува на кръгове.
Уморени краката, почива.
Жадува изкусни 
теми, смислени.
Едно отвъдно на черната вселена.
Да не е дърво,
нито да пребъдва.

Марта Агудо (Мадрид, 1971)

Поредица


... И ако истинската родина на човека е езикът: 
паузите, извивките, неточните ритми, ще трябва 
да мълча, за да започна отново, да трия ръцете си, 
докато изчезнат отпечатъците на пръстите и в 
отворената повърхност на дланта да мога да пръсна 
плакати, брошури, ритмите на моя синтаксис или 
преждевременността на момче, което, съзнаващо, че е 
момче, показва кръглите си вени към въздуха.

Испанска женска поезия 2020
Хулиета Валеро (Мадрид, 1971)

Предвестие

Когато ще да бъдем разтворени, и последната следа 
от влага и топлота по портретите ни

когато тогава

когато това

когато предметите не ще имат кой да ги разпознае 
или ти и аз ще сме книга и китайска кутия, която е 
измислила тишината, 

тишината като съвършенство на най-болезнения от 
виковете,

когато забравата продължи да основава света какъвто 
е дългът є, приличието є, спешността є

ще останеш прав в кухнята ни, слушайки луковете, с 
перленото от щедрост чело и от пътувания до центъра 
на Земята.  Жената, която му чете правата си за 
красотата. Нашият син там.

Яйса Мартинес  
(Лас Палмас де Гран Канариас, 1973)



Сега познаваш клопката на светлината или истината 
на душата е метафорична
кристализира в стихове
много бавно
произнасят
едно число

Накъде отиваш възседнал седемте кучета на небето?
от другата страна на прозореца

мъжът с шапка им говореше на жасмините

Мириам Рейес (Оренсе, 1974)



Нямам къща към която да се връщам
нито надежда за която да се закача
затова вървя.

Къщите се срутват при минаването ми
земята е килим от отломки.
Спирам, за да се възхитя на красотата 
                           на механичните лопати 
движенията на багерите правят да настръхна 
                                                               от желание.
Нощем ги съзерцавам:
неподвижните профили на лопатите
отпочиващи под кобалтово синьото небе
и луната със седефена светлина
са дори по-красиви от мишците които ги движат

и багерите
с огромните си зейнали пасти и все още пълни
с пръст и отломки
приличат на огромни мъртви животни.

Родителите ми ме научиха да нямам никога нищо.
Те ме научиха да не се връщам никога вкъщи
да не казвам никога тази къща е моя
тук оставам аз
на това място което обичам.

Затварям врата и не се нуждая да поглеждам назад 
                                                                         за да знам
че къщата вече не съществува.
На никое място без да говоря с никого се намирам
но ако се пресрещнем
мога да те науча да вървиш усмихнат 
                               над опустошението.

София Рей (Мадрид, 1978)



Нуждае се нощта наоколо
да се потопи в центъра на тъмното,
само нощем се виждат звездите,
само се зараждат в черната земя.

Нуждае се от врата и да избегне зло,
блестят очите, но не е достатъчно,
нещо се напуква в кожата
и от тази рана кърви само светлина...

Пламъците трептят във вътрешността,
сякаш нетърпението е нейната песен,
във всяка рана, един отблясък, само
трябва едно освобождаващо докосване,
една лапа, способна да ме разтвори на две,
която да накара да заблести душата ми наоколо.

Лейре Билбао (Ондароа, Виская, 1978)

Мъртви поети

 Опитвам се да повикам,
 но няма кой да ми отговори
 Хосе Емилио Пачеко

Днес прочетох във вестника, че е починала 
                                                   Бланка Варела.
Отидох до етажерката, за да потърся стихосбирката є;
намерих Ана Ахматова и Марина Цветаева
върху нея, с потъналия в прах гръб.
Срещу тях ги гледаше Силвия Плат откъм фурната,
Филип Ларкин откъм високите прозорци.

Казах на Вислава Шимборска,
че писалището ми е пълно с мъртви поети;
Махмуд Даруиш ми бе посочил, откъм влажния си гроб,
че Дилан Томас е хвърлен върху него.

Тогава, за да утвърдя баланса, се върнах обратно
и видях Габриел Арести, на самия праг, мислещ 
                                           за Росарио Кастелянос.

... и ви звъннах по телефона,
за да се уверя, че сте живи, нищо повече.

Ана Гориа (Барселона, 1979)



Самотата напредва от единия до другия край на стаята.
Внезапна е празнотата,
неочаквано е 
разстоянието,
макар в полета на нощната птица да можем 
                                                       да се намерим,
да си представим един край, 
една развръзка,
докато от другата страна оловносивото слънце пада 
                                                                    върху сградите
ненадейно
и после нищо,
непредвидената нощ
и нищо,
пътят,
който трепка междувременно в телата ни
и който изравя в центъра на живота едно бягство, 
                                                                             изходът,
един лабиринт,
тъмен, ясен, тъмен, полуясен.

Ана Видал Ехеа (Долорес де Пачеко,  
Мурсия, 1984)

Градове, страни, континенти

При всяка смяна на град нещо умира
и душите плуват кротко в планините
като пара и като мъгла,
изпарявайки пред очите ми изживяното.
Живеем губейки, обичаме забравяйки.
За да не затъне, паметта изтрива,
по свой начин избира как да се опразни.

Отиваме си отново, 
към кое да е друго място.

То е природата на дима,
като угасва.

 Превод и подбор:  
 РАДА ПАНчОВСКАСнимка: Тони Фрисел, 1947
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Гойко Божович: Пандемията наложи  
нов социален договор, основаващ се върху страха

Гойко Божович е сръбски поет, есеист, литературен 
критик и главен редактор на издателство 

„Архипелаг“. С него разговаряме в средата на юни, 
когато пандемията от коронавирус не отшумява, но 

множество органичителни мерки отпадат и всички се 
учим дългосрочно да живеем с вируса и заплахата от 

него.

Г-н Божович, като говорим за пандемия, как премина 
тя в Сърбия? Дали сърбите с прословутото им 
свободолюбие я прекараха по-различно също предвид 
факта, че в Сърбия се практикуваха едни от най-
рестриктивните мерки?
– Пандемията в Сърбия все още не е преминала. Досега 
имаше три фази. В първата фаза, след първоначалното 
омаловажаване на пандемията и разпространяването 
на неоснователен оптимизъм, че тази опасност ще ни 
подмине, веднага се премина към катастрофизъм. Бе 
въведено извънредно положение, последвано от полицейски 
час, като на хората над 65 години почти цели два месеца 
им беше забранено да излизат. Правителството, което 
първоначално твърдеше, че това е най-смешният вирус на 
света, започна да се обръща към населението с драматичен 
тон и да твърди, че няма да има достатъчно място във 
всички гробища в Белград взети заедно. В един момент 
имаше повече хора, наказани поради неясните и драконови 
мерки, отколкото официално болни. Във втората 
фаза, започнала в края на април и приключила в деня на 
парламентарните избори на 21 юни, от катастрофизъм 
се премина към горещ оптимизъм. Шокиращите заплахи 
бяха заменени от шумни известия за победата над вируса 
и похвали към правителството, че е решило още един 
проблем. Драконовите мерки, с армията и полицията 
по улиците, изведнъж изчезнаха, сякаш никога не са 
съществували, и правителството започна да създава 
нова нормалност, в която се провеждаха масови публични 
събития, включително футболни мачове с десетки хиляди 
присъстващи, без почти никаква защита. Създаде се една 
обществена атмосфера, че пандемията е отминала и 
дори лекари, близки до властите, заявиха, че „вирусът е 
отслабнал“. Ако производството на страх в първата фаза 
на пандемията послужи за засилване на авторитарната 
политика на правителството, показване на силата на 
държавата и задълбочаване на култа към силната ръка, 
то производството на оптимизъм във втората фаза на 
пандемията послужи за създаване на благоприятна среда 
за парламентарни избори. Изборите, обявени и отложени 
поради пандемията, се състояха веднага след извънредното 
положение, въпреки исканията на опозицията да бъдат 
отложени поради неравностойни и недемократични 
условия, както и поради епидемиологичната обстановка 
в страната. Правителството обаче се ръководеше от 
собствения си интерес, а не от този на обществото. 
Изборите се проведоха в условията на бойкот от страна 
на практически цялата демократична опозиция и в сянката 
на драматични и скрити новини за истинския мащаб на 
пандемията. Изборите просто не трябваше да пострадат 
заради коронавируса. Третата фаза на пандемията започна 
ден след изборите, в които сръбският парламент стана 
единственият европейски парламент без опозиция. На 
този ден държавният кризисен щаб обяви затягане 
на мерките поради пандемията и в обществеността 
се появиха документирани новини за укриването на 
точния брой пациенти и точния брой смъртни случаи 
от коронавирус в Сърбия. Това са шокиращи факти, 
които разклащат общественото мнение и говорят за 
дълбочината на кризата, в която се оказа цялата страна. 
Това вече не е просто политическа криза, нито дълбока 
политическа поляризация на страната, това е криза 
на цялото общество, в която не е пощадена нито една 
област, нито една професия или обществена ситуация. 
През цялото време липсваше разумен подход, без безсмислен 
катастрофизъм и без необоснован оптимизъм. На хората 
трябваше да им се даде проверена и пълна информация и 
това са много по-добри мерки от всеки полицейски час. Ако 
имат точна информация, повечето хора се държат разумно. 
Вместо това пандемията беше една рамка, в която 
нарасна силата на държавата и се водеше безпрецедентна 
политическа кампания, която завърши с безпрецедентно 
предизборно приключение. Всичко това ще струва скъпо на 
обществото и неговото здраве.
Как пандемията повлия на тенденциите в четенето? 
чете ли се повече и какво се търси?
– Големите кризи връщат редица хора към четенето. 
И това обикновено трае, докато кризата премине. 
Пандемията създаде огромно количество свободно време, 
включително и време за четене, но на първо място бе 
търсенето на информация и текущи анализи. Ограниченото 
движение доведе до изчезването на книжната мрежа и 

книжния пазар. Въпреки че 
в момента това не може 
да замести книжарниците 
и читателските клубове, 
обемът на поръчките на книги 
по интернет се увеличи. 

Как вие виждате ролята на издателя в една такава 
криза – има ли смисъл да се издават книги по време на 
пандемия и социална изолация? 
– Издателят трябва да бъде отговорен към своите 
читатели и в добри, и в лоши времена. Няма смисъл да 
се публикуват книги по време на пандемия и извънредно 
положение, защото не е разумно да се създава илюзията, 
че ситуацията е редовна и нормална. „Архипелаг“ не 
е публикувал книги по време на извънредно положение: 
контактът с читателите, на които бе ограничено или 
напълно отказано движението, бе труден, книжарниците 
бяха предимно затворени, докато публичните събития 
и дори промоциите на книги бяха забранени. Но в нито 
един момент не практикувахме социалната дистанция 
към читатели, автори и сътрудници. Напротив, ние 
се опитахме да поддържаме контакт с тях и при тези 
обстоятелства, доколкото е възможно, поради което 
публикувахме на уебсайта на „Архипелаг“ и на портала  
Arhipelag Magazin голям брой текстове за обществото по 
време на пандемия от местни и чуждестранни автори.
Вие самият какво четохте по време на изолацията? 
Имаше ли книги, към които се завърнахте и прочетохте 
по различен начин?
– Препрочитах късните книги на Андрич, преди всичко 
„Лица“ и „Къща в усамотение“, също и дневниците и 
кореспонденцията на Андрич. Четох Данило Киш, дори не 
знам за кой пореден път, но винаги знам защо. След това 
се върнах към есетата на Джордж Стайнър. Прочетох и 
една биография на Сталин. Невероятно е това постоянно 
присъствие на принципа за лидера и силната ръка при 
напълно различни исторически обстоятелства. И чета 
поне по едно стихотворение на ден. Чета различни поети, 
но винаги поради същата причина. Поезията пречиства 
езика, особено днес, когато сме обсебени от толкова 
манипулативен език и така бъбрива информационна 
инфлация. Стиховете успокояват духа и проясняват 
мисълта в тази кипяща реалност. И това е ценно, но далеч 
не е всичко, което получаваме от добрите и качествени 
стихотворения.
В една от Вашите последни стихосбирки „Карта“ вие 
като че ли предричате това състояние на объркване, 
изгубване на твърда почва под краката, разпадане на 
познатото и неистово търсене на нови ориентири. 
Кои явления от пандемията в последните месеци ви 
вдъхновиха като поет и есеист?
– В стиховете в „Карта“ се опитвах да открия формите 
на митичния език и митичното мислене в съвременното 
ежедневие, но и да повдигна въпроса дали е възможно да се 
оформят дълготрайни наративи в съвременните условия. 
Наративи, които са важни днес, но не изчерпват значението 
си в момента на създаването им, а могат да бъдат 
предизвикателство за хора от друго време, с различен 
опит и различна чувствителност. По време на пандемията 
написах няколко стихотворения, в които има отгласи 
от нея, и поне в две от тях това е основната тема. 
Стихотворенията винаги говорят за нещо и са създадени 
в конкретен момент, така че е неизбежно те да носят 
отпечатъка на този момент, уловен в някакъв детайл или 
смисъл. Пандемията продължава отдавна, затова написах 
и няколко есета на литературни и обществени теми. 
Отговорих на много въпроси в интервюта за вестници, 
списания и телевизии в Сърбия и съседните страни, а 
повечето от въпросите засягаха пандемията и нейните 
последици за обществото и културата.

Кои проблеми пандемията уголеми,  
а кои намали или отстрани?
– В допълнение към здравната криза, която разтърси 
целия свят, пандемията задълбочи и изложи на показ 
всички съществуващи проблеми, особено тези, които 
бяха отложени и прикрити по различни политически или 
социални причини. Напълно ясно е, че пандемията подхранва 
авторитарни и недемократични тенденции в много страни 
и се превръща в рамка за потискане на свободата на словото, 
информацията и събранията. Тя посочи проблемите на 
здравната система на практика във всички страни, както 
и обстоятелството, че много се инвестира в грандиозни 
проекти, които най-често служат за насърчаване на 
настоящите политически класи, а не за социални грижи. 
Пандемията подчерта, че в съвременното общество 
е възникнал конфликт по оста свобода или сигурност, 
демокрация или надзор.
Пандемията наложи нов социален договор, основаващ се 
върху страха. Властта в различни части на света, всяка 
посвоему и в съответствие с политическите нужди, но 
и устойчивостта на местните институции и общества, 
използва ситуацията за решаване на собствените си 
политически проблеми или за отлагане на проблеми, като 
модел за консолидиране на властта, като перфектно алиби 
за провалени икономически, социални и публични политики 
като цяло. Но също така беше очевидно, че толкова 
обсъжданият въпрос за социалната дистанция не е просто 
схоластичен езиков проблем. Същността на нещата се 
намира в езика, както когато ги казваме, така и когато ги 
прикриваме. Ако физическото разстояние беше разумна 
мярка да не бъдем застрашени от вируса, социалната 
дистанция всъщност е политическа мярка, която 
унищожава обществата и ги свежда до самотни индивиди 
и самотни семейства, заточени в къщи и апартаменти, 
отделени от тяхната професионална, приятелска, 
социална и др. гражданска и политическа среда, без 
възможности за социален активизъм и обществена 
критика, без възможности за действие. Защото 
дейността с цел промяна може да бъде само в социална 
среда и в общност от хора с подобни убеждения и сходни 
ценности. Следователно социалната дистанция в много 
страни всъщност беше истинската цел, за да се потуши и 
задуши гражданската енергия, политическите различия и 
политическата съпротива срещу настоящото състояние 
на нещата. По този начин извънредните положения бяха 
въведени така, сякаш групи от терористи или вражески 
армии са проникнали в страните и следователно военната 
реторика се използва, сякаш войната е последната мярка 
за всички неща на обществения ред.
Четири взаимосвързани въпроса стоят пред нас. Единият 
е, разбира се, въпросът за здравето – как да останем 
здрави, като запазим своята социална и културна същност? 
Вторият въпрос е индивидуалната стабилност – как 
да останем спокойни и разумни на лично ниво? Третият 
е икономическият въпрос – как да предотвратим 
икономическия срив, който заплашва да унищожи много 
общества? Четвъртият политически въпрос е – как 
да запазим демокрацията, да предотвратим възхода на 
авторитаризма, самодостатъчността и затваряне в 
крепости под контрола на силни ръце? Нашата лична и 
социална свобода и бъдещето на съвременното общество 
зависят от отговорите на тези въпроси.
Страхът, солидарността и глобализацията –  
как пандемията предефинира тези понятия?
– Страхът е присъщ на човека, но прекаленият страх 
обезсилва и най-добрите човешки качества. Най-големият 
страх е от невидимия и неясен враг. Следователно 
пандемията е съвършеният враг, защото активира много 
страхове, създава объркване, предизвиква всевъзможни 
тревоги и дори конспиративни теории. Нищо от това не е 
добра среда за критичното мислене, без което няма свобода, 
няма демокрация, няма истински хуманни общества. Ако 
само страхът остане с нас, ние ще се превърнем в самотни 
личности, без правилното докосване и диалог с другите и по 
този начин без възможност да оформяме нашия свят или 
поне да влияем върху него до известна степен. Пандемията 
от коронавирус само задълбочи вече съществуващата 
пандемия от самота. Хората са твърде сами и това като 
последица ни води до краха на обществото и основната 
ценност да живеем заедно. Една такава ценност е 
солидарността. Солидарността не е заварена с идването ни 
на  този свят, ние приемаме солидарността в конкретна 
общност и в също така конкретния опит от живота 
с другите. Солидарни сме, защото не сме сами. Ако сме 
принудени да бъдем сами, ще останем без другите и без 
солидарност. Трябва обаче да мислим за утрешния ден и 
той няма да бъде в приемлива форма без солидарността. 
Има много спорове около глобализацията, но едно е  
сигурно – пандемията от коронавирус е пример за 
абсолютна глобализация и именно затова се нарича 
пандемия. Тя, както никой друг подобен феномен, за 
първи път обсеби целия свят и го изправи пред страха, 
карантината и различните форми на ограничаване на права 
и възможности. 

Превод от сръбски и въпроси: СОНЯ АНДОНОВА

Гойко Божович. Снимка: Зоран Рас
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Корнелия беше толкова развълнувана от откритието 
си, че не можа да се наслади на първата вечер от дълго 
чаканата почивка. Лайза Минели беше в къмпинга! 
Вечеряха, когато я видя да влиза в ресторанта. Вървеше 
към най-голямата маса, току на плажа, до морето и 
лодките. Шарените краища на ризата є помахваха на 
хората. Следваше я побелял мъж с мустаци. Краката му 
бяха къси, шкембето – леко увиснало над панталоните. 
Съвсем обикновени ленени панталони впрочем, в които 
беше прибрана още по-обикновена бяла риза с къс ръкав. 
Двамата седнаха. Сервитьорът веднага притича с кана 
вода и менюта. Поръчаха си бяло вино и то беше донесено 
светкавично. Лайза Минели и мъжът се погледнаха в 
очите, чукнаха чашите си и отпиха. После той протегна 
ръка през масата, тя му подаде своята и двамата се 
загледаха в морето. 
Корнелия дръпна мъжа си за ръкава и с нещо средно между 
пискливи възклицания и шепот се опита да му обясни 
какво беше видяла току-що. Мишо изсумтя насмешливо 
и се съсредоточи в пилето си. Беше карал цял ден, за да 
пристигнат преди вечеря. Беше уморен, гладен, имаше 
смътен спомен коя е Лайза Минели и беше сигурен, че тя 
няма как да е в този гръцки къмпинг. 
Ако не бяха твърде близо до масата на звездната двойка, 
Корнелия щеше да се впусне в разяснения и спорове. В 
следващия момент обаче видя нещо, което окончателно 
я накара да забрави за октопода в чинията си, за Мишо 
и за всичко останало на този свят. Към масата на 
певицата се носеше цяла процесия. Първо младата Лайза 
Минели по къси панталони, потник и джапанки. Малко 
по-пълничка, но иначе същата. Прическата, дебелата очна 
линия. Същата! След нея вървеше висок, рижав мъж с 
брада. Подире му подтичваха две хлапета, а най-отзад, 
с бавна стъпка, вървяха още една Лайза Минели, още по-
млада, и мъж, който Корнелия не успя да огледа добре. 
Всички те насядаха около голямата маса. Сервитьорът 
отново се появи на секундата, понесъл купчина менюта 
и кана студена вода и щом ги видя, се провикна весело: 
„Калиспераа!“. 
Компанията му отговори през смях: „Каисперра!“.
Сервитьорът ги огледа и ревна: „Калиспераа!“ Те 
повториха послушно след него. Той ги поздрави за добрия 
опит, раздаде менютата и се оттегли. 
Междувременно морето и небето бяха добили равен, 
черен цвят. Въпреки че ресторантът беше огрян от 
малки, цветни фенери, окачени по клоните на дърветата, 
и беше много уютно, на Корнелия є се стори, че от 
тъмното навява хлад. Тя се загърна в жилетката си, 
тръсна ситни, редки къдрици и се обърна към мъжа си. 
Мишо беше приключил с вечерята. Пушеше цигара, пиеше 
бяло вино и не протягаше ръка към нея през масата. 
Хубав беше, дори на тия години. Слепоочията му бяха 
обрамчени от сребърна коса, която придаваше още по-
благороден вид на плътните му, леко увиснали устни и 
вече овалната брадичка. От време на време Корнелия се 
чудеше дали не е бил римски патриций в някой предишен 
живот. Говореше є нещо за децата, за къщата и за 
ремонта, който мисли да направи, като се приберат. Още 
таеше надежди, че двете млади семейства и внуците 
ще се върнат да живеят при тях, само да осигури повече 
удобства у дома. Тя го слушаше разсеяно и скришом 
гледаше към голямата маса до плажа. Трите Лайза 
Минели се смееха, мъжете вдигаха наздравици, а децата 
капризничеха над чиниите си. 
Корнелия опита пак да привлече вниманието на мъжа 
си към тях, да му сподели какво є минава през главата, 
като ги гледа. Опитът є, за съжаление, съвпадна с 
ръкомаханията на Мишо към сервитьора и поръчката на 
втора бутилка вино. Докато є наливаше в чашата, той 
улови погледа є и каза по адрес на мъжа на Лайза: „Тоя 
прилича на един немски порноактьор“. 
– Мишооо! – тя възмутено го перна по ръката. – На мен 
ми прилича на Тим Бъртън. Макар че той беше женен за 
Елизабет Тейлър. Пък и май е умрял.
Втората бутилка вино ги увлече в спомени от 
младостта. Не че сега бяха стари! Не! Както казваше 
мъжът є, те бяха тийнейджъри по душа! Само че на нея 
главата є натежа, очите є започнаха да се затварят. 
Мишо я подкрепяше по пътя към бунгалото, между 
притихналите палатки, по леко осветените алеи. Беше 
свикнала да се опира на ръката му, но кой знае защо 
изпита тъга и отегчение. Мина є през ума, че не беше 
забелязала кога Лайза Минели и домочадието є – защото 
какво друго можеше да бъде!, – са напуснали ресторанта. 
После се отпусна в леглото и заспа. 
Спа лошо. От време на време се будеше, очите є пареха 
за още сън, а в главата є кънтяха въпроси, които я 
ужасяваха: „Можеше ли по-иначе да си изживея живота? 
Какво щеше да стане, ако бях по-упорита с уроците 
по танци, ако бях спазвала по-строга диета, ако не бях 
казала на сина си в пристъп на гняв, че съжалявам, че съм 
го родила толкова рано?“. Заспиваше и пак се будеше от 
смеха на една Корнелия, която танцуваше под клепачите 
є, сякаш пълни с пясък, облечена с къса бяла туника, 
с остро деколте, обсипано с пайети. Обясняваше на 

Иванка Могилска

Скачаме, скачаме из цялото кафене и никой не ни се кара. 
Следобед е, защото съм спал през деня. Трябва да е през 
седмицата, защото бавачката беше с мен сутринта. 
Татко е на работа. Сега съм с мама. Не е сигурно, че е 
седмица обаче, защото Алтън е с нас, а той винаги е на 
работа. Не знам къде е това. Мама казва, че ме е виждал 
в корема є. Не знам. Коремът є е малък, а аз съм голям. И 
като го гледам, нищо не се вижда вътре.
Скачаме, скачаме, даже крещим и никой не ни се кара. 
Майката на Ади не ръмжи срещу нас като лъв и не ни 
плаши с чудовища. Лицето є е... дълго. Мама изглежда все 
едно имам температура. Обаче нямам, щом сме излезли.
Майката на Ади я видях отпред още като идвахме. 
Пушеше и говореше по телефона. Мама ме остави пред 
вратата и влезе вътре. Тя никога не ме оставя отвън. 
Навсякъде ходя с нея. Сега било запушено и да чакам. 
Вътре седи Алтън. Аз съм го виждал само няколко пъти, 
а пък съм почти на четири и виждам всичките є други 
приятели много често. Понякога мама казва, че отиваме 
да се срещнем с него. После играем с Ади, а той не идва. 
Двете майки въздишат, че пак е на работа. А сега не 
е. Седи до прозореца, пуши и си гледа телефона. Мама 
слага ръка на рамото му. Той не я поглежда. Не помръдва. 
Погалва го. Нищо. Малко му се ядосвам. Да те погали 
мама е по-хубаво даже отколкото да скачаш с Ади на 
батут, а това много обичам. Тогава тя го стисва леко 
за ухото. Той я поглежда. Не се усмихва. Струва ми се, 
че мама иска да го прегърне, ама не го прави. Говорят си. 
Алтън става, взима си чашата и се местим там, където 
могат да седят деца, защото не се пуши. 
Всичките седят и си мълчат. Не се гледат, никой не се 
смее. А иначе майката на Ади много се смее. И с другите 
майки и деца като излизаме – непрекъснато се смеят, 
чак ме хваща яд, че не разбирам защо. Тогава отивам и 
дърпам мама за ръкава или се приближавам до масата и се 
засмивам високо. Всички се обръщат към мен и започват 
да се смеят още повече. Много е хубаво.
Ние с Ади скачаме. Дадоха ни бисквити, солети и 
всякакви неща, които мама не ми дава да ям. Скачаме, 
ядем и никой не ни се кара, че ще се задавим и първо да си 
изядем, после да скачаме. Под краката ни се чува „туп-
туп-туп“. 
Майката на Ади пак ходи отвън. Пуши и говори по 
телефона. Като влиза, ни се усмихва и гали Алтън по 
рамото. Той и нея не я поглежда. Седи, навел глава, и къса 

Да срещнеш Лайза Минели 

Никой не му се кара 
салфетки на малки парченца. Те си мислят, че не помня, 
но веднъж валеше силен дъжд и Алтън дойде у нас и 
играхме на самолет. Той ме държеше и аз летях нагоре-
надолу. 
Пробвам – ако си напълня устата с вода и я изплюя 
на пода, ще ми се скарат ли? Мама ми взима шишето, 
попива мокрото със салфетка и нищо не казва. С Ади 
се прегръщаме и целуваме. Тримата ни гледат и се 
усмихват. После пак мълчат. 
Нещо крият от нас. Хващам Ади за ръка, отиваме 
при тях и аз се смея с глас. Те се разсмиват обаче не е 
както друг път. Майката на Ади казва, че ме обича. И 
на другите казва, че ги обича. И мама така казва. Алтън 
къса още салфетки. Аз ако го направя, сигурно ще ми 
направят забележка. Обаче той гледа като момчето, 
което се загубило и не знаело как да се прибере у дома – 
много обичам тая рисунка и често галя книгата, за да го 
успокоя. 
На масата има буркан, пълен с жълти камъчета. Дават 
ни да изсипем камъчетата и после да ги слагаме в буркана 
едно по едно. 
Покатервам се в скута на Алтън и си слагам ръцете на 
бузите му. Така правя на татко. Тогава той ми се плези, 
кокори се, клати глава и издава смешни звуци. Алтън 
нищо не прави. Гледа ме като нарисуваното момче, после 
ме прегръща, допира нос до моя и ме сваля на земята. 
„Успокой се, успокой се, още ден е“ - погалвам го и аз 
по ръкава. Така ми прави мама, като се уплаша, че пак 
трябва да си лягам. 
Точно тогава майката на Ади затваря телефона и му 
казва, че катафалката е пристигнала. Трябва да питам 
мама после какво е това. 
Алтън разтрива лицето си, облича си якето, погалва ни 
по главите и тръгва. След него летят парченца салфетки 
и никой не му се кара. 

публиката, че тази вечер ще го дава по-леко, защото вече 
е на години и има метална пластина в таза. Мяташе се 
в леглото, за да провери боли ли я кръстът, или всичко е 
само сън, Мишо я стисваше в прегръдка и тя заспиваше 
отново. 
Събуди се с първите слънчеви лъчи и реши да отиде да се 
измие. Прерови багажа за несесера си и хукна към банята 
на къмпинга. 
Точно беше сложила паста върху четката, беше я 
пъхнала в устата си и тишината в пустата баня я беше 
поуспокоила, когато Лайза Минели спря пред умивалника 
до нейния, погледна я в огледалото, усмихна се и също 
започна да си мие зъбите. 
Първоначално Корнелия застина. Не можа дори да 
є се усмихне в отговор. После започна да търка 
зъбите си енергично с поглед, вперен в огледалото. 
По брадичката на Лайза Минели течеше бяла пяна, 
както и по нейната. Лицето є беше смешно изопнато, 
погледът – съсредоточен, може би си броеше по колко 
пъти почиства всяка страна. Водата от двете чешми 
шуртеше, лампите жужаха. Всеки, който влезеше, 
можеше дори само по звука да познае, че тя и Лайза 
Минели си мият зъбите в един и същи ритъм!  
Корнелия изплакна уста и се престраши. 
„Вие сте Лайза Минели, нали? Извинете за нахалството, 
но толкова се вълнувам. Гледала съм всички ваши филми, 
слушам музиката ви. Мъжът ми дори каза, че ако 
следващото лято имате концерт в Европа, ще ме заведе 
да ви гледам. Вие само се дръжте! Много съм щастлива, 
че ви срещнах. Разбирате ли, аз танцувах. Танцувах 
добре. Предричаха ми бляскаво бъдеще. Учителите 
непрекъснато ми казваха: „Пази диета и репетирай!“ 
и аз репетирах. Не знам какво се обърка. Един ден се 
събудих и то си беше отишло. Онова чувство, нали 
знаете, дето ще накара човек да танцува дори с метална 
пластина в таза. Нямаше го. Нищо не се е случило. 
Цял живот бях учителка по английски. Скоро ще се 
пенсионирам. Имам прекрасен мъж. Много го обичам. И 
деца имам – две. Снощи много се зарадвах, като видях, 
че сте всички заедно. С вашите деца. Навсякъде пише, 
че нямате. Че само един опит и... Разбирам защо сте 
крили, семейството трябва да се пази от журналистите. 
Нали виждам какво става в нашите медии, като зверове 
са. Но вие сте успели и това е прекрасно. Много съм си 

мислила как може да имате такъв бляскав живот, а пък 
да нямате семейство. И съм се чудила, само с блясък 
живее ли се? Не е ли по-добре човек да има дом, в който 
да го чакат. То вярно, че понякога му се иска да избяга, но 
при толкова концерти и спектакли, все ще се намери къде 
да се спаси човек. Извинявайте. Аз много се разприказвах. 
Нетактична съм. Мишо все ми го повтаря. Но то е от 
вълнение. И радост. Разбирате ли...“ 
Лайза Минели беше прибрала тоалетните принадлежности 
в несесера си, стоеше неподвижно до нея и продължаваше 
да я гледа усмихнато в огледалото. Не помръдна и когато 
Корнелия млъкна, изтощена от вълнение и срам. Постоя, 
вперила поглед в двете им отражения известно време. 
После кой знае защо є отвърна на английски с френски 
акцент: „Поканете мъжа си на танц, госпожо“, намигна є и 
изчезна, както се е появила. 
По обяд Корнелия и Мишо тръгнаха към следващия град 
– бяха решили да обикалят крайбрежието – и двете не се 
видяха повече. За радост на Мишо, когато се прибраха у 
дома, Корнелия се записа на танци. 

Снимка:  Иванка Могилска
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Този разказ е включен в сборника „Нежната плячка и 
други разкази“, който Пол Боулс публикува през 1950 г., 
една година след дебютния си роман „Чай в пустинята“. 
В интервю за „Парис Ривю“ интервюиращият отбелязва, 
че почти всички герои в сборника са жертва или на 
физическо, или на психологическо насилие, на което 
Боулс отговаря: „Да, сигурно е така. Насилието имаше 
терапевтична функция. Обезпокоително е, като си 
помислиш, че във всеки един момент от живота може 
да пламне безсмислено насилие. Но то наистина е 
възможно и се случва, и хората трябва да са подготвени 
за него. Каквото причиняваш на другите, причиняваш 
преди всичко на себе си. Ако изхождам от убеждението, 
че насилието е важна част от живота, че цялата 
постройка на онова, което наричаме цивилизация, 
скелето, което сме изградили през хилядолетията, 
всеки момент може да рухне, то тогава каквото и да 
пиша, ще е повлияно от това предположение. Процесът 
на живота предполага насилие, както в растителния, 
така и в животинския свят. Но сред животните само 
човекът е способен да го формулира в понятия. Само 
човекът е способен да изпитва удоволствие от идеята за 
разрушение“.            

Изоставеният манастир се намираше на малко 
възвишение по средата на обширно сечище. От 
всички страни земята плавно се смъкваше надолу към 
сплетената рошава джунгла, която изпълваше кръглата 
долина, опасана с отвесни черни зъбери. Тук-там във 
вътрешните дворове растяха дървета и птиците ги 
използваха, за да се събират на тях, когато излитаха 
от своите гнезда, свити в помещенията и коридорите. 
Преди много време разбойници бяха плячкосали от 
сградата де що можеше да се изнесе. В един период 
войници я бяха пригодили за щаб, бяха стъквали, досущ 
като разбойниците, огън в просторните проветриви зали 
и след това те приличаха на древни кухни. И сега, когато 
всичко отвътре беше изчезнало, изглежда, никой повече 
нямаше да припари до манастира. Растителността беше 
издигнала защитна стена; първият етаж скоро изобщо 
не се виждаше от малките дървета, обраснали с лиани, 
които впримчваха корнизите на прозорците. Околните 
ливади избуяха  и потънаха в усое; не ги пресичаше 
никаква пътека. 
В по-високата част на долината една река падаше 
от канарите в огромен котел от изпарения и громол; 
след това се плъзгаше покрай подножието на скалите 
и накрая намираше пролука в другия край на долината, 
провираше се пъргаво и предпазливо, нямаше бързеи, 
нито каскади – голямо дебело черно въже от вода, което 
бързо се движеше надолу между излъсканите скатове 
на каньона. Оттатък пролома земята се разширяваше, 
вече усмихната; на склона встрани се прислоняваше 
село. Докато манастирът действаше, тъкмо от това 
село монасите си набавяха провизии, понеже индианците 
не стъпваха в кръглата долина. Преди векове, когато 
се строеше сградата, Църквата докара работници от 
друг район на страната. Те бяха традиционни врагове 
на тукашните племена и говореха различен език; 
не съществуваше опасност да влязат в контакт с 
местните жители, докато зидаха внушителните стени. 
Всъщност градежът толкова дълго се проточи, че преди 
да завършат източното крило, един по един всички 
работници измряха. Така че самите монаси запълниха 
края на крилото със слепи стени, като ги оставиха в тоя 
вид, недовършени и недостроени, обърнати към черните 
скали. 
Поколение след поколение монасите идваха, руменобузи 
момчета, които изпосталяваха и побеляваха, накрая 
предаваха Богу дух и ги погребваха в градината отвъд 
вътрешния двор с шадравана. Неотдавна един ден 
всички напуснаха манастира; никой не знаеше къде бяха 
отишли, нито пък някой си помисли да попита. Скоро 
след това бяха дошли разбойниците, после и войниците. 
А сега, понеже индианците са си индианци, ни един от 
жителите на селото не се качваше през пролома, за да 
посети манастира. Там живееше Атлахала; монасите не 
бяха успели да го убият, накрая вдигнаха ръце и забегнаха. 
Това не учуди никого, но след тяхното заминаване името 
на Атлахала доби тежест. През вековете монасите 
обитаваха манастира, индианците се чудеха защо той 
им бе позволявал да останат. Сега най-после ги беше 
прокудил. Открай време бе живял там, разправяха, и 
щеше да продължи да живее там, защото долината беше 
неговият дом и той не можеше да си отиде. 

Сутрин рано неуморният Атлахала обикаляше залите 
на манастира. Тъмните 
помещения профучаваха едно 
след друго. В малко патио, 
където енергични млади 

Кръглата долина 
Пол Боулс 

фиданки бяха избутали нагоре калдъръма, устремени 
към слънцето, той се поспираше. Въздухът бе пропит 
от дребни звуци: летежа на пеперудите, отронването 
на късчета листа и цветове на земята, въздуха, който 
следваше своите безбройни посоки около краищата на 
нещата, мравките, увлечени в неспирните си усилия 
в напечената прах. На слънце Атлахала изчакваше, 
долавяйки всяка градация на звука, светлината и 
миризмата, пребивавайки в усещането за бавния 
неотстъпен разпад, който атакуваше утрото и го 
преобразяваше в следобед. Щом се спуснеше вечерта, 
Атлахала често се изнизваше над манастирския покрив 
и оглеждаше тъмнеещото небе: водопадът бучеше 
в далечината. Нощ подир нощ през върволицата на 
годините той кръжеше над долината, като се совваше 
надолу, за да се превърне в прилеп, леопард или нощна 
пеперуда за няколко минути или няколко часа, после се 
връщаше и оставаше неподвижен в центъра на площта, 
обградена от скалите. Когато бе построен манастирът, 
имаше навик да посещава килиите и там за пръв път 
наблюдаваше безсмислените действия на човешкия 
живот. 
А една вечер, ей така без причина, се всели в един от 
младите монаси. Чувството беше ново, необичайно 
богато и сложно и в същото време непоносимо 
задушаващо, като че ли всяка друга възможност освен 
тази да бъде затворен в миниатюрен изолиран свят 
на причини и следствия беше завинаги изключена. В 
облика на монах той отиде и постоя до прозореца, 
загледан в небето, и за пръв път видя не звездите, а 
пространството помежду им и отвъд тях. Точно в този 
миг Атлахала изпита порив да си тръгне, да излезе от 
малката страдална омотка, в която се беше загнездил за 
момента, но смътно любопитство го накара да остане 
по-дълго и да опита още малко от необикновеното 
чувство. Задържа се; монахът вдигна ръце към небето в 
умолителен жест. Едва сега Атлахала долови съпротива, 
трескава борба. Прекрасно беше да усеща как младият 
мъж се мъчи да се освободи от неговото присъствие 
и бе неизмеримо удоволствие да остане в него. Тогава 
монахът с вик се хвърли в отсрещния край на килията 
и грабна тежък кожен камшик, окачен на стената. 
Разкъса си расото и започна жестоко да се самобичува. 
При първото замахване Атлахала беше на ръба да си 
отиде, но после си даде сметка, че въздействието от 
ударите отвън още повече откроява непосредствената 
и интригуваща вътрешна болка, и затова остана и 
почувства, че младият мъж се омаломощава от боя, 
който си теглеше. След като свърши и произнесе 
молитва, той едва се довлече до сламеника си и заспа в 
плач, а в това време Атлахала потайно се измъкна от 
него и проникна в една птица, която прекарваше нощта, 
кацнала върху голямо дърво в края на джунглата, като 
внимателно се вслушваше в нощните звуци и час по час 
надаваше крясък. 
Оттогава насетне за Атлахала бе непосилно да устоява 
да не се пъхва в телата на калугерите; спохождаше ги 
един след друг и в това действие откриваше удивително 
разнообразие от усещания. Всеки представляваше 
отделен свят, отделно преживяване, тъй като всеки 
реагираше по различен начин, когато забележеше чуждото 
същество в себе си. Един седеше и четеше или се молеше, 

друг тръгваше на тревожна разходка из поляните, 
обикаляше отново и отново зданието, трети срещаше 
свой събрат и влизаше в нелепа, но люта разпра с него, 
имаше такива, които плачеха, някои се самобичуваха 
или молеха приятел да развърти камшика вместо тях. 
Атлахала винаги се наслаждаваше на свръхизобилие от 
сетивни впечатления, затова вече не му хрумваше да 
навестява телата на насекоми, птици и животни с 
козина, нито даже да напуска манастира и да се рее из 
въздуха над него. Веднъж без малко не се видя в чудо, 
когато един стар монах, чието тяло бе заел, се строполи 
мъртъв. Това беше риск при установяването му у 
хората: изглежда, те не знаеха кога ще дойде краят им 
или ако знаеха, толкова упорито се преструваха, че са 
в неведение, та беше все едно и също. Другите твари 
знаеха отнапред, с изключение на случаите, в които 
изневиделица ги сграбчваха и ги поглъщаха. И Атлахала 
беше в състояние да предотврати това: птица, в която 
се бе наместил, ястребите и орлите никога не я закачаха. 
Когато монасите напуснаха манастира и според както 
им бе наредено от управниците, свалиха одеждите, 
разпиляха се и се главиха като работници, Атлахала 
изпадна в недоумение как да прекарва своите дни и 
нощи. Сега всичко се върна във вида, в какъвто беше, 
преди те да пристигнат: не се мяркаше жива душа 
освен създанията, които винаги бяха населявали 
кръглата долина. Той изпробва гигантска змия, сърна, 
пчела: нищо не притежаваше вкуса, който бе заобичал. 
Всичко си беше постарому, но не и за него; той бе познал 
съществуването на човека, а сега в долината липсваха 
хора – само изоставената обител с безлюдните си 
помещения, която правеше човешкото отсъствие по-
мъчително. 
После една година дойдоха разбойници, няколкостотин, 
един бурен следобед. Атлахала с радост пробва 
мнозина от тях, когато се просваха навсякъде, 
чистеха оръжието си и псуваха, а той откри още нови 
измерения на усещането: омразата им към света, 
страхът от преследващите ги войници, странните 
тръпки на желанието, които ги пронизваха, щом се 
изпонатръшкваха заедно пияни край тлеещия насред 
пода огън, и непоносимата болка от ревността, която 
среднощните оргии като че ли събуждаха у някои от тях. 
Но разбойниците не останаха дълго. Веднага след като 
си заминаха, пристигнаха войниците. Изживяването 
да бъде войник до голяма степен се припокриваше 
с това да е разбойник. Липсваха силният страх и 
омразата, но останалото беше почти същото. Като 
че ли нито разбойниците, нито войниците забелязваха 
присъствието му вътре в себе си; Атлахала се изсулваше 
от един и се шмугваше в друг, без да предизвиква каквато 
и да било промяна в поведението им. Това го учуди, 
понеже у монасите беше оставил съвсем отчетливо 
отражение, и сега донякъде се разочарова пред 
невъзможността да ги накара да разберат за неговото 
съществуване.
Въпреки всичко Атлахала изпита изключителна наслада 
както от разбойниците, така и от войниците, и го 
налегна още по-голяма безутешност, когато отново 
го изоставиха сам-самичък. Превръщаше се в някоя от 
лястовиците, виещи гнезда близо до върха на водопада. 
На парещата светлина от слънцето той се гмурваше 

Пол Боулс



Литературен вестник 15-21.07.2020      13

многократно в завесата от мъгла, която се вдигаше 
дълбоко изотдолу, като понякога викваше  ликуващо. 
Прекарваше деня като листна въшка и мудно пъплеше 
по опакото на листата, живуркайки си кротко в 
огромния зелен свят долу, който е завинаги скрит от 
небето. Или нощем, в коприненото тяло на пантера, 
познаваше удоволствието да убиваш. Веднъж цяла година 
престоя в една змиорка на дъното на вира под водопада и 
чувстваше как тинята бавно поддава, когато змиорката 
се тласкаше напред с плоския си нос; този период беше 
спокоен, но след това желанието му да вкуси отново от 
загадъчния човешки живот се върна – натрапчива идея, 
от която и да опитваше да се отърси, нямаше полза. И 
сега неспокойно блуждаеше из помещенията, безмълвно 
присъствие, сам, закопнял пак да се въплъти, но само 
в кожата на човек. А след строежа на шосетата в 
провинцията беше неминуемо хората отново да дойдат в 
кръглата долина. 
Мъж и жена се добраха с автомобила си чак до едно село 
в по-ниска долина; като чуха за порутения манастир и 
за водопада, който се спускаше от скалите в грамадния 
амфитеатър, решиха да видят тези неща. Възседнали 
товарни магарета, двамата стигнаха до селото преди 
пролома, но там индианците, които бяха наели да ги 
придружат, отказаха да продължат нататък, и те поеха 
сами нагоре през каньона и навлязоха във владението на 
Атлахала.  
Пристигнаха в 
долината по пладне; 
черните ребра на 
скалите блестяха 
като лъснато 
стъкло под жарките 
слънчеви лъчи. Те 
спряха магаретата 
до няколко скупчени 
големи камъка в 
края на полегатите 
поляни. Мъжът пръв 
слезе и се протегна да 
помогне на жената. 
Тя се приведе напред, 
като сложи ръце 
на лицето му, и 
двамата се целунаха 
продължително. 
После той я спусна 
на земята и ръка за 
ръка, тръгнаха нагоре 
по скалите. Атлахала 
се навърташе във 
въздуха близо до 
тях, наблюдавайки 
внимателно жената: 
тя бе първата жена, 
появявала се някога 
в долината. Седнаха 
на тревата под едно 
ниско дърво, като се 
гледаха усмихнато. 
По навик Атлахала 
се вмъкна в мъжа. 
В този момент, 
наместо да витае в 
огрения от слънцето 
въздух, сред цвъркота 
на птиците и аромата на растенията, той долавяше 
единствено хубостта на жената и ужасната є близост. 
Водопадът, земята и самото небе се отдръпнаха, 
стремително потънаха в небитието и останаха само 
усмивката на жената и ръцете, и уханието є. Този 
свят беше по-задушаващ и по-мъчителен, отколкото 
Атлахала мислеше, че е възможно. Въпреки това, 
докато мъжът говореше, а жената отвръщаше, той 
остана в него. 
– Зарежи го. Не те обича. 
– Той ще ме убие. 
– Но аз те обичам. Имам нужда да съм с теб.  
– Не мога. Страх ме е от него. 
Мъжът се пресегна да я притегли към себе си; тя леко се 
дръпна назад, но очите є се ококориха.  
– Денят е наш – промълви тя и извърна лице към 
жълтите стени на манастира. 
Мъжът страстно я прегърна, мачкайки я в себе си, сякаш 
от това действие зависеше животът му. 
– Не, не, не. Не мога повече така – каза той. – Не мога.  
Страданието му беше прекомерно; Атлахала полека се 
изхлузи от него и се мушна в жената. И сега щеше да 
му се стори, че се е приютил в нищото, че е попаднал в 
собствената си безпределна същност, така съвършено 
ясно осезаваше бродещия вятър, тихото пърхане на 
листата и сияйния въздух околовръст. При все това 
имаше разлика: всеки детайл увеличаваше своята 
интензивност, цялата сфера на съществуването стана 
необхватна, безгранична. Сега Атлахала проумя какво 
мъжът се мъчи да открие у жената и знаеше, че той 
страда, защото никога нямаше да постигне пълнотата, 
към която се стремеше. Но Атлахала, бидейки едно с 
жената, я беше постигнал и при мисълта, че е негово 
притежание, се разтресе от възхита. Жената потръпна, 
когато допря устни до тези на мъжа. На тревата в 
сянката на дървото радостта им се извиси до нова 

върхова точка; Атлахала, понеже познаваше и двамата, 
образува единичен пролив между тайните извори на 
тяхната сласт. През това време той не се оттегли от 
нея и започна мъгляво да крои планове как да я задържи, 
ако не в долината, то поне някъде наблизо, така че да 
може да се върне. 
Следобед, движейки се като в сън, те отидоха до 
магаретата, яхнаха ги и ги подкараха през високата 
трева на ливадата към манастира. В големия двор спряха 
и колебливо хвърлиха поглед към древните сводове и към 
мрака навътре от вратите. 
– Ще влезем ли? – обади се жената. 
– Трябва да се връщаме.   
– Аз искам да вляза – настоя тя. (Атлахала възликува.) 
Тънка сива змия се стрелна в храстите. Не я видяха. 
Мъжът погледна озадачено. 
– Късно е – каза. 
Тя обаче скочи от магарето сама и влезе под аркадата 
в дългия вътрешен коридор. (Килиите никога не бяха 
изглеждали толкова истински, както сега, когато 
Атлахала ги виждаше през нейните очи.) 
Разгледаха всички помещения. Сетне жената изрази 
желание да се качат на кулата, но мъжът решително се 
противопостави. 
– Вече трябва да се връщаме – рече твърдо и сложи ръка 
на рамото є.

– Това е единственият ни ден заедно, а ти само за 
връщането мислиш.
– Ама часът… 
– Има луна. Няма да се изгубим. 
Той беше непреклонен.  
– Хайде. 
– Както искаш – каза тя. – Аз се качвам. Можеш да се 
върнеш сам, ако държиш. 
Мъжът се изсмя смутено. 
– Ти си луда – понечи да я целуне. 
Жената се обърна и за момент запази мълчание. После 
поде:
– Искаш заради теб да напусна мъжа си. Молиш ме за 
всичко, а в замяна какво правиш за мен? Отказваш да 
се качим заедно на една малка кула, за да разгледаме 
панорамата. Връщай се сам. Тръгвай! 
Тя изхлипа и се втурна към тъмното стълбище. Той 
подвикна подире є и я последва, но се спъна някъде зад 
нея. Жената стъпваше уверено, сякаш беше изкачвала 
множеството каменни стъпала хиляди пъти, и бързо 
напредваше нагоре в мрака, извивка след извивка. 
Накрая излезе на върха и надникна през тесните 
процепи на напуканите стени. Гредите, за които бе 
закрепена камбаната, бяха изгнили и опадали; тежката 
камбана лежеше на една страна сред отломъците 
подобно мъртво животно. Тук горе шумът от 
водопада беше по-силен; почти цялата долина тънеше 
в сянка. Мъжът няколко пъти извика името є. Тя 
не отговаряше. Докато стоеше и наблюдаваше как 
сенките на канарите бавно завземат най-далечните 
недра на долината и започват да се катерят по голите 
скали на изток, в главата є се заформи една идея. Не 
такава, каквато би очаквала от себе си, но тя си беше 
налице, нарастваща и неизбежна. Щом почувства, че 
идеята добива завършен вид в главата є, жената се 
обърна и с лека крачка се върна долу. Мъжът седеше в 

тъмното близо до подножието на стълбището и слабо 
охкаше. 
– Какво има? – попита тя. 
– Навехнах си крака. Готова ли си вече да тръгваме, или 
още не? 
– Да – потвърди просто тя. – Жалко, че си паднал. 
Без да продума, той се изправи и закуцука след нея към 
двора, където стояха магаретата. Студеният планински 
въздух взе да приижда откъм върховете на скалите. 
Вървяха през ливадата и тя се замисли как да повдигне 
въпроса пред него. (Това трябваше да стане, преди да 
стигнат до пролома. Атлахала потрепери.) 
– Прощаваш ли ми? – попита го. 
– Разбира се – той се засмя. 
– Обичаш ли ме? 
– Повече от всичко на света. 
– Наистина ли?
Мъжът я погледна бегло на гаснещата светлина, седнал 
изправен върху тътрещото се добиче. 
– Знаеш, че е така – отвърна є тихо. 
Тя се подвоуми. 
– Тогава има само един начин – изрече накрая. 
– Какъв е той?  
– Страх ме е от него. Няма да се върна при мъжа си. Ти 
се върни. Аз ще остана тук в селото. – (Беше толкова 
близо, че тя всеки ден щеше да идва в манастира.) – Като 
приключи всичко, ще дойдеш да ме вземеш. После ще идем 

на друго място. Никой няма 
да ни открие. 
Гласът на мъжа прозвуча 
учудено.  
– Не те разбирам. 
– Напротив, разбираш ме. 
И друг начин няма. Правиш 
го или не го правиш, както 
искаш. Няма друг изход. 
Известно време яздиха в 
тръс умълчани. Каньонът се 
мержелееше отпред, черен на 
фона на вечерното небе.  
Тогава мъжът заяви с много 
ясен глас: 
– В никакъв случай.  
След малко пътеката 
излезе на открито високо 
над бързата река в дъното. 
Глухият шум на водата 
едва долиташе до тях. 
Светлината на небето 
почти се беше стопила; 
в здрача пейзажът бе 
приел лъжливи очертания. 
Всичко сивееше – скалите, 
храстите, пътеката – и 
нищо не притежаваше 
перспектива или мащаб. 
Забавиха ход. 
Думите му все още кънтяха 
в ушите є. 
– Няма да се върна при 
него! – извика тя във 
внезапен изблик на ярост. – 
Ти може да се върнеш и да 
играеш с него карти както 
обикновено. Да му бъдеш 
добър приятел както досега. 

Аз няма да ида. Повече не мога да живея с вас двамата в 
града. – (Планът се объркваше; Атлахала разбра, че я бе 
изгубил, но въпреки това все още можеше да є помогне.)
– Много си уморена – прошепна той. 
Беше прав. Едва произнесъл репликата, онази непривична 
виталност и лекота, които жената усещаше от обяд, 
сега сякаш я напуснаха; клюмна с досада и отрони: „Да“. 
В същия момент мъжът нададе остър страховит 
вик; тя вдигна очи навреме, за да види как магарето 
му пропада от края на пътеката в сивотата надолу. 
Настана тишина, а след нея далечният шум от 
множество камъни, сурващи се по склона. Тя не можеше 
да помръдне, както и да спре магарето; седеше онемяла 
и го остави да я носи напред, инертен товар върху гърба 
му. 
Щом стигна до прохода, който бележеше края на 
неговото царство, за един последен миг Атлахала 
развълнувано кацна в нея. Тя вдигна глава и 
тържествуваща тръпчица премина през тялото є; после 
отново я остави да се отпусне към гърдите є. 
Висейки в помрачнелия въздух над пътеката, Атлахала 
гледаше как размитият є силует става невидим в 
настъпващата нощ. (Ако не беше в състояние да я 
задържи там, поне бе успял да є помогне.)
Миг по-късно той беше на кулата и слушаше паяците, 
които кърпеха паяжините, прокъсани от нея. Щеше 
да мине дълго, дълго време, преди да се размърда и да 
проникне в съзнанието на друго човешко същество. Дълго, 
дълго време – може би цяла вечност. 

Превод от английски: 
КАЛОЯН ИГНАТОВСКИ                                   

Пол Боулс
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Книгите не влизат в списъка на стоките от първа 
необходимост, затова по време на карантината 
книжарниците затвориха и не е ясно колко от тях ще 
отворят след това – продажбите се сринаха с над 50%, а 
държавните субсидии не покриват всички разходи.
Руската електронна медия „Нож“ се обърна към 
представители на сектора с въпроси как изглеждаха 
нещата преди кризата (също небезоблачни), с какво се 
налага да се борят сега и как ще се променят цените на 
книгите и индустрията като цяло след пандемията.

Как бяха нещата преди пандемията?

Владимир ХаритоноВ, 
изпълнителен директор на Асоциацията на интернет 
издателите 
– Кризата в издателската индустрия е от доста отдавна. 
В Русия от около 2003 г. насам пада средният тираж. Тази 
системна криза е предизвикана от това, че четенето 
постепенно бива измествано от центъра на културния 
живот, а структурата на разпространение на книгите се 
промени: книжарниците в страната станаха с 1.5 пъти по-
малко в сравнение със ситуацията отпреди десет години, 
но онлайн продажбите нараснаха. Освен това се появиха 
нови видове книги – електронни и аудиокниги, станаха по-
популярни и възможностите за самопубликуване. Всичко 
това променя индустрията.

любоВ беляцкая, 
основател на книжарницата и издателството „Все 
свободны“ (Санкт Петербург): 
– Книжарите и издателите – особено що се отнася до 
независимите – не могат да оцелеят, ако бъдат принудени 
да играят по правилата на което и да е друго търговско 
предприятие: да си плащат наемите в пълен размер, да 
не им се възстановяват данъците (както се прави във 
всички европейски страни). Накратко, ако държавата не 
ги подкрепя. Дейностите по издаване и търговия с книги 
в нашата страна е приравнена законодателно към всяка 
друга, като, да речем, търговията със салам или с тоалетна 
хартия.
Ситуацията в Русия е такава, че ако зад гърба си нямате 
надежден меценат или собствени помещения, каквито 
имат някои щастливци, то вие ще се намирате в 
перманентна криза. И само безумната любов към работата 
с книги ще бъде вашият стимул да останете в сектора.

миХаил иВаноВ, 
съдружник в книжарница „Подписные издания“ (Санкт 
Петербург):  
– Доходите на населението падат вече няколко години 
подред. При това съществува и предразсъдъкът 
(наследство от съветско време), че книгата трябва да 
бъде евтина. Тоест да оставиш в ресторанта 1500–2000 
рубли (20 – 25 евро – б. пр.) се смята за нормално. А за тези 
пари да купиш 4–5 книги – това вече е скъпо, книжарите са 
надули цените и правят гуши. При това рентабилността 
на ресторантьорския бизнес е два пъти, понякога и три 
пъти по-висока от книжарския.

ПаВел ПодкосоВ, 
главен редактор и генерален директор на издателство 
„Алпина нонфикшън“ (Москва) 
– Кризите са нормално нещо. Но през 2008 и 2014 г. нивото 
на неопределеност не беше така високо. Беше що-годе 
ясен сценарият за развитие на ситуацията, виждаше се 
опашката на кризата. В тези кризи ние растяхме особено 
бързо. Хората възприемаха кризата като възможност нещо 
да добавят към своите знания, да се ориентират в някакви 
важни въпроси, да увеличат компетенции си. Тези кризи 
подтикваха към саморазвитие. Сериозните книги ставаха 
по-търсени, развлекателната траш литература, тази 
като за охранители и домакини, се „отмиваше“ като жанр. 
Книжният пазар излизаше от трудните ситуации бодър и 
по-опитен.
Уникалността на сегашната криза е в това, че практически 
е невъзможно нещо да бъде прогнозирано.

Какво се случва сега?

любоВ беляцкая, 
основател на книжарница и издателство „Все 
свободны“ (Санкт Петербург): 
– Не можем да работим както преди. В Осло и в Берлин 
например книжарниците могат да работят заедно с 
аптеките и магазините за хранителни стоки. У нас 
правителството не обяви официално режим на извънредна 

ситуация, но при това не 
разрешава на населението да 
излиза навън. Като резултат 
сме в крайно крива ситуация: не 
можем да работим пълноценно, а 

Ще изчезнат малките книжарници, след тях малките 
издателства. Ще пострадат печатници, редактори, преводачи
Представители на книжния бизнес в Русия – за кризата в сектора

финансови резерви, с които да издържим някой и друг месец, 
нямаме. Та нали живеем в Русия, откъде да ги вземем.

александра смирноВа, 
генерален директор на „Издателството на Иван 
Лимбах“ 
– Даже родната хартия се произвежда с вносни химикали 
и на вносно оборудване. Затова всяко падане на курса на 
рублата незабавно се отразява на ситуацията в сектора. 
От това пострадахме през 2015 г., сега страдаме от 
същото. При последната криза преодоляхме ръста на 
себестойността, като увеличихме количеството на 
издаваните книги, но този опит едва ли ще ни е полезен сега. 
Такива кризи  с пълен на практика паралич на търговията – 
още не се бяха случвали, ние изобретяваме сега нови начини 
за оцеляване.

ПаВел ПодкосоВ, 
главен редактор и генерален директор на издателство 
„Алпина нонфикшън“ (Москва)  
– Мощният негативен новинарски фон, паническите 
настроения в социалните мрежи, наистина лошата 
статистика на заразените и недоверието към държавата 
и нейните способности и готовност да помогне на 
гражданите си – всичко това кара читателите да отлагат 
покупките на книги за по-добри времена.
За съжаление, секторът живее сега на принципа „всеки 
себе си“. Една от ярките прояви на кризата е отказът 
на книжарниците да плащат на издателствата за вече 
продадени книги. Отказват да плащат най-големите 
федерални и регионални вериги. Това ще доведе дотам, че 
издателствата няма да могат да издават нови книги и 
допечатват старите. Когато книжарниците се отворят, 
няма да има какво да продават, освен складовите си 
запаси. Издателствата ще съкратят продукцията си – ще 
пострадат печатниците, производителите на хартия, 
преводачите, редакторите и така нататък. Така изглежда 
този ефект на доминото, предизвикан от отказите да се 
плаща в сектора.

Какво прави държавата?

В края на март членовете на Алианса на независимите 
издатели и книгоразпространители се обърна към 
правителството с молба за провеждане на реформа в 
книжния сектор: 
 
• Да се отмени ДДС върху книгите (сега за детските книги 
и учебниците ставката е 10%, за останалите – 20%); 
• да се предоставят субсидии за наеми; 
• да се предоставят безплатни кредити на задлъжнелите 
компании и т.н. 

Такива мерки биха помогнали да се оцелее в кризата, да 
се съхранят работните места и в някаква степен да се 
удържи ръста на цените на книгите – както за частните 
купувачи, така и за библиотеките.
Месец по-късно руското правителство добави „търговията 
със стоки с културно-развлекателно предназначение в 
специализирани магазини“ в списъка на пострадалите от 
Ковид-19 отрасли. Сега книжарниците могат да получат: 
 
• половингодишна отсрочка по всички данъци (без ДДС) и 
кредити; 
• отсрочка на наемите, когато недвижимостта е федерална 
(а не частна) собственост; 
• кредит с намалена лихва (под 8,5% годишно). 

Очевидно е, че не точно това искаха представителите 
на сектора, и е неясно дали ще има някакви ползи от тези 
мерки.

миХаил иВаноВ, 
съдружник в книжарница „Подписные издания“ 
(Санкт Петербург) 
– Засега не виждаме никаква конкретика, всичко е само 
на хартия, затова да говорим за някакво решение на 
въпроса не е възможно. В петицията си ние молехме за 
пълна отмяна на данъчното бреме за периода, докато 
сме затворени, а държавата ни предлага половингодишна 
отсрочка. Откъде след половин година ще се вземат тези 
пари, за да платим данъците – не е ясно.
Отговор на искането ни за намаляване на данъка върху 
добавената стойност също не получихме. Вярно, канят 
се да намалят ДДС за електроните книги (сега той е 
20%, планират да го намалят наполовина, до 10%), но на 
пазара на хартиените книги това няма да повлияе. 
По кредитите разбиране също няма. При такива условия 
може да се вземе само кредит за заплати. При това и 
тук има въпроси, защото става дума за 1 минимална 
работна заплата (от 1 януари 2020 г. тя е 12 130 рубли, 
ок. 152 евро), а не за заплатите, които плащаме в 
действителност. 

Най-ироничното е, че в списъка на пострадалите отрасли 
не са включени издателствата. Но без издателствата, 
които сега са в такова плачевно положение, както и 
всички други отрасли, книжарниците няма да имат 
какво да продават. Общото усещане от всичко това 
е, че правителството иска да се разорим не сега, а след 
половин година, когато свърши отсрочката. За да не 
разваляме статистиката.

любоВ беляцкая, 
основател на книжарница и издателство „Все 
свободны“ (Санкт Петербург) 
– Навсякъде се говори за отсрочка на плащанията. 
Откъде да се вземат в бъдеще тези пари в сектора? 
Икономиката няма просто да се съвземе в един прекрасен 
момент. Това ще е дълъг процес и без реална помощ няма 
как да се мине. А отлагането на непомерните данъци и 
наеми за после – това не са никакви мерки, а симулиране 
на такива, от моя гледна точка.
От добрите новини – намаляване на данъка „УСН“ 
(режим за опростена система за данъчно облагане), 
тоест намаляване на данъка върху оборота на 2%. Макар 
че то и оборот няма никакъв. Ако не премислят в края 
на годината и не начислят нещо там отгоре, то това е 
и реалната мярка за онези, които са по тази опростена 
схема.

Как ще се промени секторът?

Владимир ХаритоноВ, 
изпълнителен директор на Асоциацията на интернет 
издателите 
– Малките книжарници, които не могат да преживеят 
кризата, ще изчезнат. След тях ще изчезнат малките 
издателства. Голямата федерална верига – тя в Русия 
остана една („Читай-город – Буквоед“ – б. пр.) – ще заеме 
още по-голям дял от пазара, а най-големият в страната 
издателски холдинг ЭКСМО/АСТ, на който тази верига 
принадлежи, ще стане още по-голям. Надеждите, че на 
мястото на изчезналите книжарници и издателства ще 
дойдат нови, са напразни. Става дума за оцеляване. От 
икономическа гледна точка това е напълно логично: при 
такъв натиск на средата оцеляват само големите. Ако, 
разбира се, те самите не са болни. Ще го разберем по 
резултатите.

миХаил иВаноВ, 
съдружник в книжарница „Подписные издания“ (Санкт 
Петербург) 
– Всички ги чака спад. Ние разбираме, че даже след като 
бъде премахната карантината, хората няма веднага да 
се върнат към привичния си начин на живот, всички ще 
съкратят разходите си, ще започнат да заделят и без 
това ограничените си средства. Със сигурност някои ще 
продължат да пазаруват всичко през интернет. А при 
книжарниците, в привичното им разбиране – като места 
не само за покупки, но и за общуване, за диалог, какъвто е 
сложно да се води онлайн – не е такава спецификата. Не 
съм сигурен, че веднага ще се появят някакви наперени 
момчета, които да дойдат на мястото на разорилите се. 
Въобще никого не съветвам да се занимава с тази работа, 
бързо ще се спечете и разочаровате.
Иска ми се да кажа, че от какви ли не кризи сме 
изпълзявали. Но в ситуация като тази, когато подкрепа 
е нужна не за някого конкретно, а за всички, ние още не 
сме живели, така че трябва да преизмислим системата, 
да се научим всички заедно да живеем в новите условия 
и да им противостоим. Сега е много важно – и за 
издателствата, и за книжарите – да се научим да се 
изслушваме един друг, да разработим нова етика, да се 
постараем да разберем как да си помогнем един на друг, за 
да се справим.

марина каменеВа, 
генерален директор на книжен супермаркет „Москва“, 
заслужил работник на културата на Руската федерация 
– Още сега се вижда, че в тематичния сегмент по-
уверено се чувстват детските книги (художествени и 
развиващи умения), книгите по изкуства и нонфикшънът, 
а художествената, справочната и друга литература се 
насочват към електронния и аудиоформати.

алексей докучаеВ, 
директор по маркетинг в Bookmate, генерален директор 
на издателствата Individuum и Popcorn Books 
– Виждаме много силен прираст на читатели в последно 
време. Това отбелязват и колегите от другите 
цифрови услуги. Струва ми се, че сега е важният 
момент различните платформи да загърбят 
конкурентните си противоречия и да обединят  
усилия, за да вдигнат пазара на електронните и 
аудиокнигите. Съдейки по сегашната ситуация, 
читателят е готов.
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С колко ще се вдигнат цените? Колко ще струва една 
книга, която сега се продава за 500 рубли (6.25 евро – б. 
пр.)?

ПаВел ПодкосоВ, 
главен редактор и генерален директор на издателство 
„Алпина нонфикшън“ (Москва)
– Цените за хартия, печатни материали и правата за 
преводни издания са вързани към валутния курс. И тези цени 
вече растат.
Върху себестойността също така влияе тиражът, а 
тъй като средният тираж намалява, ще расте цената за 
отделното копие.
Обективно книгите ще станат по-скъпи. При това 
издателствата ще започнат да използват по-евтини 
материали, ще се откажат от редица полиграфски 
глезотии, ще съкратят пълноцветните си скъпи издания. 
Мисля, че ако книжарниците се отворят в течение на 
месец, ако курсът на долара остане на предишното си ниво, 
ако секторът тръгне да се възстановява достатъчно 
бързо, в следващата половин година ръстът на цените ще 
е не повече от у15%. Книга с цена 500 рубли ще струва 575. 
След още година – възможно е и повече. Но ако кризата 
се затегне, това ще си остане оптимистична прогноза, а 
цените в дългосрочна перспектива ще нараснат значително.

миХаил иВаноВ, 
съдружник в книжарница „Подписные издания“ (Санкт 
Петербург) 
– Мисля, че цената може да нарасне със 100–150 рубли (1.25 
– 1.90 евро – б. пр.) за година. Но е важно да се разбере и 
това, че издателствата няма да разполагат с предишната 
свобода за маневриране: ще издават само това, което е 

вървежно, рафтовете отново ще се покрият с какво ли не, 
а всичко качествено ще се издава рядко и с още по-малки 
тиражи.

александра смирноВа, 
генерален директор на „Издателството на Иван 
Лимбах“ 
– Книгата, която сега струва 500 рубли, ще поскъпне с 
200–250. С ценови ръст няма как да се постигне сериозен 
подем на пазара.

алексей докучаеВ, 
директор по маркетинг в Bookmate, генерален директор 
на издателствата Individuum и Popcorn Books 
– Цените на хартиените книги най-вероятно ще растат. 
Уверен съм, че и издатели, и книжарници са заинтересовани 
максимално да задържат този ценови ръст, но още сега се 
вижда, че себестойността на тиражите расте. Цената 
на електронните книги често е привързана към цената 
на хартиените. Мисля, че в тази ситуация ще спечелят 
услуги, които предоставят достъп до големи библиотеки на 
абонаментна основа.

Как да се помогне на една книжарница или издателство?

любоВ беляцкая, 
основател на книжарницата и издателството „Все 
свободны“ (Санкт Петербург)
– Засега най-очевидната подкрепа е покупката на книги. 
„Все свободны“ има свой акаунт на сайта Patreon, чрез 
който акаунт ние събираме ежемесечни дарения. В последно 
време за него са се абонирали много хора, за да ни помогнат 
да намерим пари за наема, за данъци и т.н. Даже неголяма 

ежемесечна сума може да помогне за оцеляването на един 
независим проект като нашия.

александра смирноВа, 
генерален директор на „Издателството на Иван 
Лимбах“ 
– Купувайте книги, ако можете; разпространявайте 
информация за книжарницата, издателството, следете 
за техните новини в социалните мрежи, споделяйте 
ги, превеждайте им малки или по-големи суми. При нас 
например сега са в действие специални оферти с намаления, 
на сайта имаме опция „Клуб на приятелите“ – за тези, 
които искат да ни подкрепят.

миХаил иВаноВ, 
съдружник в книжарница „Подписные издания“ (Санкт 
Петербург) 
– Мисля, че е важно сега да спазваме карантината, за да 
може това да свърши по-бързо. А ако говорим за подкрепа 
на книжарниците – четете книги, не е задължително да 
ги купувате, просто е важно да продължите да четете. 
Подкрепяйте с покупки своите любими книжарници и 
издателствwа. Доведете в книжния свят свои приятели, 
колеги, роднини, „заражайте их чтением“! („заражать“ – 
означава както „заразявам“, така и „зареждам, увличам“ –  
б. пр.)

ДАРЯ ЕРМАКОВА

Превод от руски: КРАСИМИР ЛОЗАНОВ

Източник: „Нож”, 29.04.2020

Нинко Кирилов

Това е любовна поема

това е любовна поема
за дране на човешка кожа
болка в костите
и сърбеж в скалпа
за накуцване
ноемврийска кал
счупен прозорец
утайка от лошо кафе
смърт в неделя
(заради траурните агенции)
диван с отпечатък от нечий задник
половин комплект чаши за кафе
а това значи една;
сбиване пред входа на бар

това е любовна поема
за град без огради
и огради без град
за улици
които се разместват нощем
стерилни лица
сажди под ноктите
чужда сянка вместо твоята
броене на монети за хляб и алкохол
за патешко с портокал и каперси
за клечки за зъби
за клечки под ноктите
за клечки в ирисите -
не виждат никаква поема

а това е любовна поема
за километри разстояние от дума до дума
до ума
до дума
до поздрав и сгрешен телефонен номер
за станиолен вкус в устата
за свит стомах
стар вентилатор
мръсни прозорци
и толкова много очакване
за пожелание на лека нощ
за дистанционно управление на мисли

закуска за един
вечеря за един
един за всички
всички за поемата

и тя звучи така:
това е любовна поема, скъпа
но ти не обичаш
нито любовта
нито поемите
нито мен

Котката

котката стои и наблюдава
нещо невидимо за нас - 
гледа точка в стената
гледа я още
продължава да я гледа
и така поне 10 минути
после отива на прозореца
гледа дъжда
автомобилите
чадърите
мокрите кучета на каишки
и се радва, че не е куче
сяда с гръб към всички и заспива
сънува, че гледа стената
и през прозореца
пролет, която е есен

аз стоя и наблюдавам котката
която наблюдава света
мен никой не ме наблюдава

правя две кафета
едното за мен, едното за котката
на вратата се звъни - не отваряме
телефонът звъни - не отговаряме
светът се върти - затваряме очи

ако имаш хляб, имаш всичко
ако имаш вода, имаш всичко
ако имаш хляб и вода, искаш друго нещо
ако имаш море, искаш планина
ако имаш жена, искаш друга
ако нямаш котка, си котка за някой друг

Утайката от чая

жените в стаята отново се споглеждат.
най-младата отива, отваря ни прозореца - 
да гледаме небето с цвят на устните є
и на утайката от чая.

ще вали,
казва една от тях.

на мен ми се повръща
но се сдържам – вече нищо не е същото.

жените в стаята ме гледат
как лежа в ковчега,
скован от стар паркет и паяжина.
едната даже тихо плаче и подсмърча.

и си мисля:
да, ще вали, разбира се.
ще извали. ще спре.

небето с цвят на нещо потъмнява.
и става късно, прекалено късно –
дали пък вече да не взема да възкръсна.

На дъщеря ми

Ако ти кажат, че си само ябълка,
не се обиждай.
Виждай.
И прощавай.
И слушай Майлс Дейвис, Шостакович,
щурците вечер, птици рано сутрин.
А през нощта не слушай даже себе си.
Пуши. Пиши. Рисувай.
Не забравяй: 
цигарите, листата и картините
горят различно и различно топлят.
Купи си хляб, тъга, червена рокля - 
със сигурност ще ти потрябват някога.
Звънни, за да ми кажеш, че те има.
Под мръсното безоблачно небе
ще срещнеш хора със души на кучета
и кучета с очи на млад любовник,
когото ще намразиш, ако трябва.

И не пропускай да подушиш розите
във свят, във който бурените водят
и разликата между „рай” и „край”
е само във прочистване на гърлото.

Чувства

Прочетох някъде, 
че чувствата са само посетители.
И от поредния ни дом си тръгнах
без шапка,
без тефтер,
без думите по навик,
без теб
и без очакване.
И тротоарите са златни улеи,
а улиците - изкривени вени.
И улеите не събират кръв,
а вените не дават.
Аз крача в тази локва от несбъднатост
и си подсвирквам, но наум.
Отивам в парка да нахраня птиците,
които не разбират, че са хора,
но с криле.
И докато ги храня
(пак без чувства)
се питам те защо остават
вместо да отлитат.
Като теб например.
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годишнина ще излиза 
рубриката „Лице на 

броя“. Тук ще срещнем 
автори, читатели, 

приятели на вестника, 
които ще довършат 
по своеобразен начин 

изречението „Чета 
ЛВ…“. Защото ЛВ е 
вестникът с хиляди 

лица.

Диана Атанасова: Чета ЛВ и пия чай
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Тодора Радева

„Констелация според законите на късмета“  – така се 
казва една от картините на художника, дадаист, поет 
и скулптор Ханс Арп. И изглежда обстоятелствата 
са се стекли изключително благоприятно за музея, 
носещ неговото име, разположен в гара Роландсек, на 
няколко километра от Бон. 
Историята започва през 19. век, когато нова 
железопътна линия води в градчето Роландсек 
индустриалците от Дюселдорф, Кьолн и област 
Рур. Мястото е избрано заради митичната красота 
на долината на река Рейн в тази є част, свързана с 
романтичната история на рицаря Роланд и описана от 
Лорд Байрон в „Странстванията на Чайлд Харолд“. 
Самата гара е удивителна сграда, построена през 
1858 г. в неокласически стил. Тя бързо се превръща 
в притегателна сила за знаменити личности и хора 
на изкуството. Сред тях са кралица Виктория, 
император Вилхелм II и канцлерът Бисмарк, а 
също Хайне, Ницше, Братя Грим. Джордж Бърнард 
Шоу пренася една от сцените на своя пиеса в гара 
Роландсек, а Аполинер е писал повечето си стихове, 
създадени в Германия, именно тук.
През Втората световна война и след това гарата 
е обречена на забрава, започва да се руши и дори се 
планира нейното събаряне, когато през 60-те години 
на 20. век я открива галеристът от Бон Йохан 
Васмут. Той влиза в опасаната с прегради сграда и 
вижда в нея възможност да осъществи мечтата 
си за място, свързано с изкуствата. С помощта на 
именити художници и музиканти от онова време той 

успява да превърне гарата отново в артистично и 
музикално средище. Преобразуват някои от стаите 
в студиа и дават възможност на млади артисти 
и музиканти да живеят и творят там. Един от 
първите резиденти е британският художник Стивън 
Маккена, който изрисува тоалетните с ексцентрични 
мотиви, които са запазени и до днес. Започват да 
организират малки изложби, артистични вечери  
и концерти, на които са свирили Дюк Елингтън, 
Ленард Бърнстейн, Святослав Рихтер. Едни от най-
влиятелните съвременни художници, като Зигмар 
Полке, Готхард Граубнер, Герхард Рихтер и артисти 
от кръга ZERO се свързват с мястото.
Важен момент е организирането на благотворителна 
вечер с цел спасяване на сградата през 1969 г., на 
която се събират повече от 3000 души, а известният 
артист Марсел Марсо написва манифест за 
необходимостта мястото да се запази като център 
на изкуствата. След тази вечер Хелмут Кол връчва 
„спасителен сертификат“, който гарантира, че 
гарата няма да бъде разрушена.
Йохан Васмут е бил приятел с Ханс Арп и втората 
му съпруга, която е от Бон. През 1977 г. тя му 
завещава колекция с творби на Арп и други художници. 
От този момент превръщането на гара Роландсек 
в музей, който да носи името на един от най-
видните представители на дадаизма, се превръща 
в нова мисия за галериста от Бон. Друга щастлива 
случайност е, че Васмут е познавал американският 
архитект Ричард Майер, един от знаменитата 
Нюйоркска петорка, проектирал музея „Гети“ в 
Лос Анджелис. Двамата се запознават през 70-те 

години във Франкфурт, където Майер прави Музея 
за приложни изкуства. Васмут възлага на Майер да 
изработи проект за превръщането на гара Роландсек 
в музей и така се появява новата сграда, уникално 
вплетена в хълма, с гледка към реката. Гарата остава 
само вход към вътрешната част на музея, в която е 
изложена колекцията на Арп и където се организират 
множество други изложби, работилници, срещи.
Самият Васмут не доживява да види 
осъществяването на своята мечта. Едва след като 
столицата на обединена Германия се премества 
в Берлин и Бон получава значителна финансова 
компенсация, се намират средства за реализиране на 
проекта. Новият музей е завършен през 2007 г.
Открих това удивително място през лятото на 2018 г., 
когато спокойствието и монотонният ритъм на Бон 
бяха започнали вече да ме отегчават. И ми се струва, 
че раждането на този музей не е просто стечение 
на обстоятелствата „според законите на късмета“. 
Зад щастливия край в тази история виждам 
енергията, мисията и усилията на хора, които имат 
визия, мислят мащабно, мечтаят. И защитават 
същинското значение на понятието „култура“, което, 
за съжаление, рядко срещаме по нашите географски 
ширини.

Текстът е от блога на Тодора Радева „Места за разказване“, 
който се реализира с подкрепата на Столична община по 

инициатива „Солидарност в културата“.

Музеят Арп, гара Роландсек


