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Нова българска
 Антоний Димов
 Валентин Калинов
 Радослав Чичев

 Протестите 
     и театърът в Беларус

 Поезия от Раул Айзеле

In Memoriam 
Гергана Икономова

Лице на броя
Георги Господинов

Радослав Чичев

Дом

този сън отваря път към други сънища
тази врата отваря врати назад във времето
споменът е жив в къщата на тялото 
на празничната трапеза поколения хванати за ръце 
деца старци и животни 
танцуват с бавни стъпки и задвижват
мелницата на сърцето ми
ела любима подай ми ръката си
нашият танц е нещо ново 
пространство в което 
един сън отваря врати напред във времето
бъдеще в къщата на тялото
от прозореца на което виждам
как едно дете расте 
и живее

Антоний Димов

Светът преди

липсва ми света преди пандемията
преди изобретяването на интернета
и социалните мрежи
преди световните войни
и парната машина
липсва ми света преди изнамирането на стремето
преди лъка копието и каменната брадва
светът преди овладяването на огъня
светът в който не можеш да паднеш от коня
нито да засаждаш притчи
нито да жънеш проклятия
свят без отвъдност и без възкресения
свят в тоталността на сетивата
като полумесец в зеницата на котката

По време на епидемията от детски пралалич през 1937 г. в 
САЩ властите в Чикаго провеждат дистанционно обучение, 
като децата слушат уроците по радиото
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Н о В о

В центъра на новия 
брой 157/Зима на сп. 
„Християнство и 
култура“ е темата 
Християнство и 
истина. В нея са 
включени текстовете 
на прот. Сава (Щони) 
Кокудев Единството на 
седемте тайнства на 
Църквата. Опит за малък 
светотайнствен синопсис, 

на Димитър Богданов Светлината в богословието 
на св. Максим Изповедник и на архиеп. Йов (Геча) 
От учител към ученик: понятието за „литургическо 
богословие“ при о. Киприан (Керн) и о. Александър 
Шмеман. Темата е продължена и в статията на 
Вселенския патриарх Вартоломей Вселенската 
патриаршия като изразител на каноничното съзнание 
на Православната църква, която се публикува по 
повод неговата 80-а годишнина и предстоящата  
30-а годишнина от избора му за патриарх. Рубриката 
„Християнство и философия“ е представена с 
текстовете на Йозеф Бохенски Битието и на Смилен 
Марков Диалогът на Едит Щайн с Дионисиевия 
корпус, а темата „Християнство и история“ 
включва статиите на прот. д-р Добромир Димитров 
Монашеското свещенство в периода на IV век и 
на Иван Йовчев Св. Горазд – непознатият Свети 
Седмочисленик. В рубриката „Християнство и 
изкуство“ е представен текстът на Слава Янакиева 
Изкусната отмяна на правосъдието в „Ординалия“ и 
други средновековни драматически текстове. Броят 
е илюстриран с фотографии на творби на Иван 
Лазаров, чието творчество е представено от Любен 
Домозетски.

„Откупките“ – това 
е водещата тема на 
февруарския брой на сп. 
„Култура“. По време 
на прехода галериите в 
България не откупуваха 
съвременно изкуство. 
Министерството на 
културата обяви програма 
за откупки като кризисна 
мярка за 2020 г., която така 
и не се случи. Анализи по 
темата от Диана Попова и 
Владия Михайлова, разговор 
с директорката на СГХГ 

Аделина Филева, с галериста Стефан Стоянов от Ню 
Йорк и с куратора Мартин Енглер, както и отговорите 
на Министерството на културата. И още: есе на 
Юзеф Тишнер за християнската надежда, разговори с 
лингвиста Клод Ажеж за книгата му „Музиката или 
смъртта“ и с Аян Хирси Али за съвременната досада от 
демокрацията и ненавистта към собствената култура. 
В броя може да прочетете и откъс от новата френска 
книга на Александър Леви „Записки от Странджа“, 
както и интервюта с българиста проф. Хюсеин Мевсим, 
с израелския писател Ешкол Нево и с приложника проф. 
Димитър Делчев. И още: портрет на режисьора Иван 
Терзиев, „последния мохикан от забраненото кино“, 
разговори с драматурга Яна Добрева и с пианиста Иван 
Дреников. Броят е илюстриран с творби на Надежда 
Олег Ляхова. 

К о Н К У Р С

1. Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат 
раздаването на годишни конкурсни награди в следните 
раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика.

2. А също и на следните специални награди:
– две специални награди (определят се от журито  
за цялостно творчество или за изключителен принос в 
областта на литературата и хуманитаристиката); 
– една специална награда за принос към гражданското 

общество (връчва се от Фондация 
„Комунитас“).

В конкурса могат да участват само творби, 
публикувани в периода 1 януари –  

К о Н К У Р С  „ 1 3  В е К А  Б ъ Л ГА Р И я “ 

31 декември 2020 г. Наградите ще се връчат на 1 ноември 
2021 г. в Деня на народните будители. 

3. В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.)
– II награда (в размер на 3000 лв.)

За да е валидно заявлението за участие в конкурса – до 
31 март 2021 г. кандидатите трябва да предоставят 
безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях 
книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли 
от сайта http://kultura.bg/web/.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и на 
формуляра за кандидатстване:  София 1000,  
бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет. 3, Фондация 
„Комунитас“ – за Годишните награди на Портал 
Култура. 
Телефон за контакти: Портал „Култура“ 02/434 10 54.

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика 2021

Националният литературен музей и Национален 
дарителски фонд „13 века България“ обявяват началото 
на конкурса за млади поети за 2021 г. На победителя ще 
бъде връчена Националната литературна награда 
„Владимир Башев“. Тя се присъжда на всеки две години за 
издадена стихосбирка на автор до 32 години – възрастта, 
на която си отива от този свят поетът Владимир 
Башев. Кандидатите за участие в конкурса могат да 
изпращат своите книги лично или чрез издателствата до 
30 юли 2021 г. на адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 
№138, Национален литературен музей – за Национален 
конкурс „Владимир Башев“. Резултатите ще бъдат 
обявени през ноември 2021 г., като призът ще бъде връчен 
на тържествена церемония в Литературния кабинет 
„Владимир Башев“ към Националния литературен музей. 
Тази награда е сред малкото у нас с толкова дългогодишни 
традиции – тя се връчва повече от половин век. Учредена 
е през 1969 г. от вестник „Пулс“, чийто първи главен 
редактор е бил Владимир Башев. Оттогава до днес тя 
се присъжда на млади поети, които с книгите си дават 
заявка за обещаващо литературно развитие. Досегашни 
носители на наградата са 31 поети от различни поколения 
– Воймир Асенов, Калин Донков, Драгомир Шопов, Андрей 
Андреев, Виктор Самуилов, Янислав Янков, Минчо Минчев, 
Иван Голев, Емил Симеонов, Георги Борисов, Александър 
Томов, Добромир Тонев, Паруш Парушев, Надя Попова, 
Димитър Христов, Златомир Златанов, Роза Боянова, 
Ясен Устренски, Бойко Ламбовски, Балчо Балчев, Цанко 
Лалев, Николай Луканов, Елица Виденова, Росица Ангелова, 
Соня Николова, Милен Камарев, Мария Калинова, Иванка 
Могилска, Мартин Спасов, Росен Карамфилов и Иван 
Ланджев.

През 2021 г. НДФ „13 века България“ организира за 
двадесет и четвърти път Националния конкурс за къс 
разказ „Рашко Сугарев“. В конкурса могат да  участват 
автори до 35 години, чиито разкази са публикувани в 
периодичния печат или в книга през 2020 г.
Жури в своя постоянен състав: Димитър Коруджиев 
(председател), Георги Величков, Деян Енев и Теодора 
Димова, ще определи носителите на Първа, Втора и 
Трета награда – съответни почетни грамоти и парична 
премия.
От 1997 г. досега в конкурса „Рашко Сугарев“ са отличени 
над 75 млади автори, сред които днес вече именити 
творци като Алек Попов, Георги Господинов, Йордан 
Ефтимов, Ангел Игов, Борис Минков, Оля Стоянова, 
Силвия Томова, Андон Стайков, Александър Шпатов, 
Антон Терзиев, Владимир Полеганов, Яница Радева, Росен 
Карамфилов…
Награждаването се провежда на 23 април – Световния 
ден на книгата, авторското право и четящите хора.
Изпращайте в 5 екземпляра на хартиен носител вашите 
творби с информация къде и кога са публикувани, кратка 
автобиография и телефон за връзка, на адрес:
София 1421
кв. Лозенец, пл. „Проф. Васил Геров“ №1
НДФ „13 века България“
За конкурса „Рашко Сугарев“
При допълнителни въпроси:
0889 648 927
Краен срок: 31 март 2021 г. 

о Б я В А

Национален конкурс  
за къс публикуван разказ  
„Рашко Сугарев“ 2021

С ъ о Б Щ е Н И е

Литературни и преводачески 
резиденции в София май – декември 2021

Къща за литература и превод 
отваря програмата си за 
международни писателски и 
преводачески резиденции в София 
за 2021 г. Творческите престои са 
насочени към специалисти, базирани 
извън България и работещи в 
сферата на литературното слово и 

литературната комуникация. Резидентската програма 
дава възможност на преводачите на 
българска литература да работят директно с автора, 
когото превеждат, а на писателите – да се потопят в 
българския литературен и културен контекст. Повече 
информация за резидентската програма е достъпна на 
сайта на Къща за литература и превод https://www.npage.
org/page?id=223. 

Писма за интерес ще се приемат до 31 март 2021.

о Б я В А

Ние, от Ротаракт клуб София – Витоша, отново 
искаме да предизвикаме въображението на 
младежите и да ги поканим да участват в ежегодния 
Литературен конкурс „Пурпурно перо“ 2021, който 
организираме за девета поредна година. В това издание 
отново имаме две възрастови групи - от 14 до 17 
години и от 18 до 30 години. Всяка от групите ще се 
състезава в две категории – проза и поезия. Очакваме 
и от двете възрастови групи да изпратят 
произведения си до 15 март 2021 г., като попълнят 
анкетната форма за съответната група.
Произведенията трябва да отговарят на следните 
изисквания:
– до 3 страници; 
– формат word; 
– шрифт Times New Roman;  
– големина на буквите 12;  
– номериране на страниците; 
– задължително във файла трябва да фигурират 
имената на участника, годините и темата, която е 
избрана.  
Поради качването на файловете с произведенията 
във формата на Google се изисква влизане в профил. 
В случай, че участниците нямат такъв или имат 
затруднения с влизането в профила си, предлагаме 
и алтернативен вариант – да се попълнят по-
долу изброените Google форми и да ни се изпрати 
произведението отделно на имейл: sofiavitosha@
rotaract-bg.org=

Без попълнена 
форма не може 
да се участва в 
конкурса!
Линкове за 
формите са както 
следва:
За възрастова 
група 14-17 : 
https://forms.gle/
za4ogUsqPrp4taNn8
За възрастова 
група 18-30 : 
https://forms.gle/

kgsyyrf1QGNeA7nh9
 
Темите тази година са следните:
1. Приятелството гради възможности;
2. Назови ме с твоето име;
3. Снощи  надникнах в душата си.
 
А за вдъхновение представяме на бъдещите ни 
участници и  интервюто с победителя от предишното 
издание, спечелил наградата ни Курс по творческо 
писане в Лондон, Георги Еленков, който тази година 
ще бъде и част от журито на „Пурпурно перо“ 2021: 
https://www.facebook.com/notes/
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К А У з А Т А  Н А  К Н И Г И Т е

още на стр. 14

Б е з  П Р А В о  Н А  К У Л Т У Р А

От август 2020 г. насам в Беларус бяха регистрирани 
рекордно количество репресивни действия спрямо хора на 
културата. На културата властите винаги са отделяли 
особено внимание, но не с цел подкрепа, а за упражняване на 
извънреден контрол. Сега масовите уволнения, забраните 
за провеждане на митинги, задържанията и арестите 
никого не изненадват, властта руши културния ландшафт, 
създаван не едно десетилетие. В тази статия е разгледана 
ситуацията единствено в сферата на театъра, но нека 
това не обезценява важността на случващото се във всички 
останали сфери на културата. 

Самоцензурата като начин на съществуване

След разпада на Съветския съюз контролът над изкуството 
от страна на властта отслабва, но от началото на 2000 г. 
от него вече няма отърване. Репресиите бяха тихи и 
поетапни, с „профилактичен характер“. Препоръки за 
провеждане на едни или други мероприятия, необходимост 
от съгласуване и разрешаване на гастроли, чиновници, 
присъстващи на спектаклите, представления „за свои“ 
и „за всички“ – системата активно ограничава арт 
инструментариума и към 2010-а тази реалност вече 
става привична. Така се стига и до утвърждаване на 
самоцензурата – много от хората на културата, работещи 
в държавни (а и в независими) театри, мислено фиксираха 
зоната „какво не трябва“ и напълно осъзнато започнаха да се 
ограничават, за да не бъдат подложени на официална цензура 
и да развалят личната си репутация или тази на театъра, 
в който работят. Това повлиява върху формирането на 
културната идентичност: арт експериментите възникваха 
бавно и рядко, доколкото за повечето се страхуваха, че 
няма да бъдат „позволени“ или ще ги „забранят“. Границата 
на недопустимото възникваше в главите на актьорите, а 
свобода се постигаше тежко.
Самоцензурата имаше и някои положителни страни: 
много от хората на театъра започнаха да разширяват 
своя художествен инструментариум. Това дава стимул 
за развитие на изкуството, но предизвиква и тотална 
умора от необходимостта да бъдат спазвани условните 
ограничения. Към 2015 в Беларус започват масово да се 
откриват междудисциплинарни пространства („ЦЭХ“, 
„ВЕРХ“, „Корпус 8“, „Сталоўка XYZ“, Ok16, HIDE, Lo-FI), 
предлагащи сцена за относително свободно изкуство. 
Художниците започват да намират начини да си връщат 
творческата свобода, макар и в рамките на цензурата. Те 
просто искат да изразяват идеите си с нов език.

Алтернатива и свобода на творчеството

Преди три години в Беларус възниква алтернативното 
арт пространство „Културен хъб Ok16“. Зданието на 

Известно време вкъщи със сигурност е добра 
възможност за писане, защо тогава толкова много 

писатели се измъчват? Уилям Сътклиф, Линда 
Грант и други споделят как пандемията задушава 

въображението им.

В началото на февруари, след месец в локдаун, Уилям 
Сътклиф пише в Туитър: „Професионален писател съм 
повече от 20 години. Изкарвам прехраната си чрез своето 
въображение. Снощи сънувах как изпразвам миялната 
машина“.
Ако първият локдаун наложи търсенето на повече 
пространство за писане, то вторият беше доста 
суров и тежък за креативността. Дали ще е свързано с 
дистанционното обучение на децата, 4 стени на дома ден 
след ден или тревожността, причинена от новините, за 
много писатели историите просто не идват.
Думата, която добре описва това състояние, е блокаж, 
казва Линда Грант, носителката на най-престижната 
литературна награда за жени „Ориндж“: „Сякаш нямам 
никаква връзка с въображението си. Мозъкът ми е 
обременен с преработване на случващото се по света“.
Грант го описва като събуждане в мъгла, с нежелание да се 
занимава с нищо освен гледане на глупости по телевизията. 
„Съзнанието ми е прекалено напрегнато, за да установи 
контакт с подсъзнанието. То крещи „Измъкни ни от това 
положение“. Въображението няма място да се разгърне. 
Липсват ми емоционалната и интелектуална енергия, 
които да превърнат сенките в съзнанието ми в истински 
образи.“
Сътклиф е женен за писателката Маги О’Фаръл, с която 
имат три деца. Те разделят времето си между писането 
и обучението вкъщи. По време на първия локдаун той 
е в напреднала фаза по писането на новия си роман и с 
облекчение сяда да работи, когато намира време за това. 
По време на втория обаче, когато се опитва да измисли 
следващата си книга, осъзнава, че тази фаза на писането 
е абсолютно несъвместима с локдауна и степента на 

пандемична умора. След като споделя това в Туитър, е 
залят от отзиви на писатели, които са в същата ситуация.
Авторът на научна фантастика Джон Кортни Гримууд 
вижда иронията: „Изключително странно е. През целия си 
живот си казваме, че само ако можехме да сме изолирани в 
някоя пещера, вдъхновението и крайните срокове нямаше 
да са проблем, до момента, в който не се случи и не се оказа 
катастрофално“.
Сътклиф е съгласен: „От всички, които се оплакват, че 
не са способни да работят, писателите са най-особената 
група, защото в сравнение с всички останали всекидневието 
им се е променило най-малко. Любопитно е защо 
ситуацията направи много от тях нетрудоспособни“.
Писателката Холи Седън, която има 4 деца, e превърнала 
килера си, малко по-голям от шкаф, в минибюро. 
Непрестанният шум е това, което убива креативността 
є. „Трудно е да чуя образите, които ми говорят, когато 
някой постоянно ме пита за нещо. Трудно е да нарисувам 
въображаем свят, докато реалният непрестанно заглушава 
мислите ми.“
За писателя Джилиан Макалистър най-трудна е липсата на 
възможност да наблюдава хората извън дома им. „Мисля, 
че писателите се вдъхновяват от неща като дрехите на 
някой непознат, мириса на парфюма им, езика на тялото им, 
наблюдаването на двойка в някой бар. Аз трябва да ровя в 
паметта си за тези неща, което далеч не е автентично, а и 
му липсва специфичният детайл, който обичам да включвам 
в творбите си.“ Нещо сходно споделя и Линда Грант: 
„Усещам се сякаш бях насила натикана в едно вътрешно 
пространство, с тотална липса на външно такова. Липсват 
онези дочути разговори в автобуса, няма стимул, само море 
от сивота и безвремие“.
Холи Уат, автор на трилъра „Към лъвовете“, също усеща 
изминалата година като предизвикателство. „Онзи ден с 
приятеля ми доста дълго обсъждахме различните звуци, 
които издава миялната машина. Не мисля, че това би 
заинтригувало героинята ми. Научих се да приемам факта, 
че има дни, в които просто не мога да пиша.“

Писателката Фиби Морган, редактор в издателство 
„Харпър Колинс“, смята, че локдаунът тази година 
много се различава от миналогодишния. „Нямам деца, 
но непрестанният цикъл на пране и готвене задушава 
работата ми като писател и редактор, „сякаш мозъкът 
ми се замъглява от постоянното клаустрофобично 
пребиваване между 4 стени. Сядам да пиша и се усещам, че 
съм се загледала в ъгъла на стаята, който не съм почистила 
добре, сякаш съзнанието ми се взира в тези глупави банални 
детайли, вместо да се съсредоточи в смисленото и да 
изкара думите на листа.“
На автора на детски книги Том Мичъл му липсват 
библиотеките и свободата на пътуване с цел изследване 
и откриване. За следващата си книга, чието действие се 
развива извън града, той търси вдъхновение в географските 
карти на Гугъл, където намира и гледки, различни от 
познатата до болка картина на малкия двор под прозореца 
му.
Както Грант отбелязва: „Изключителна рядкост е всички 
писатели да са засегнати от една и съща ситуация. Дори 
през Втората световна война не е същото, защото мъжете 
и жените са повлияни по различен начин. Сега всички сме 
повлияни по еднакъв начин“.
Дали след година ще бъдем отрупани с мистерии за 
заключени стаи и потоци от несвързани мисли за 
изпразването на миялната машина? Според Сътклиф „това 
е сериозен проблем за съвременните писатели, повечето от 
чиито романи се развиват в неясната версия на сегашното“. 
Той добавя: „Можете да напишете роман, чието действие 
се развива през 2013, 14, 15, но 2019, 20, 21, това са други 
светове. Не може всеки роман да е за пандемията“.

АЛИСъН ФЛъД

Превод от английски: ДИМИТРИНА 
АНГеЛоВА

Източник: The Guardian, 19.02.2021

Как 2020 година промени Беларуския театър*

Писатели в локдаун: след година затворени вкъщи

неработещия завод на улица „Октомврийска“ е откупено от 
Белгазпромбанк и отдадено за творчески цели на хората на 
културата. Това става първият многофункционален лофт, 
предложил възможности за взаимодействие на съвременни 
беларуски актьори.  
Инициатор за откриване на арт пространството е 
опозиционният лидер Виктор Бабарико. През 2020 
година много от хората, ангажирани с хъба, се оказаха 
участници в неговата предизборна кампания. Мария 
Колесникова беше арт директор на Оk16 и дълго време 
се бореше „само“ за свободно изкуство, както впрочем 
и театралният продуцент Инна Коваленок. Заради 
тясното си сътрудничество с Виктор Бабарико обаче 
и двете кураторки се оказаха зад решетките. (Мария 
Колесникова, призната за политически затворник, 
продължава да е следствена, а Инна Коваленок е вече на 
свобода.)
Хъбът беше пространство, където хората на 
изкуството се учеха да  взаимодействат един с друг, 
да търсят компромиси и намират общ език. Само 
за няколко години Ok16 актуализира съвременния театър 
в Беларус и създава цяло ново поколение млади театрални 
хора.
Свобода на творчеството е основната идея в 
разбирането на Ok16. Именно затова тук се събират 
актьори, организатори на събития и любители на 
съвременното изкуство. Студентите, залостени в 
рамките на академичната система, намират възможност 
да се изкажат без надзора на своите ментори, свободно 
да изберат материал и получат качествена обратна 
връзка от арт обществото. Независими режисьори 
активно експериментират, усвояват нетеатрално 
пространство и елементи от т.нар. site-specific. 
Художници получават безплатни „работилници“ и 
неограничено поле за действие. Ограничението всъщност 
е само едно – да не пречиш на другия.
Културният хъб Оk16 даде възможност за независимо 
развитие на едни творчески настроени хора, които 
нямаха как да реализират част от идеите си в 
държавните театри. Алтернативната територия 
стана атрактивна не само за арт обществото, но и 
за зрителите. Междудисциплинарното пространство, 
предлагащо разнообразно изкуство (експериментално 
и традиционно), но относително свободно откъм 
ограниченията за план и вътрешна цензура, привличаше 
зрителите със своята искреност.
Юнският арест на Виктор Бабарико беше посрещнат 
в културната среда тежко и тревожно. Всички негови 
проекти способстваха за солидаризация на театралните 
дейци и позволиха създаването на активно арт 
общество, алтернативно на статуквото. Ставаше 
дума за задържане не само на кандидат-президент, но и 

на крупен меценат в сферата на изкуството, който е 
помогнал на мнозина да започнат и развият артистична 
кариера. Този арест насърчи културното общество да се 
солидаризира. Но когато към съдебното дело на Виктор 
Бабарико приобщиха и 150 живописни платна и други 
културни ценности от колекцията на Белгазпромбанк, 
на обща стойност около 20 млн. долара, стана ясно, 
че в разправата си с неудобния лидер властите няма 
да се съобразяват нито с културната ценност на 
произведенията, нито с интересите на публиката. 
Уникалната колекция от произведения на изкуството 
стана заложница на политическите обстоятелства. 
Картините и сега се намират „под арест“ и са 
недостъпни за гражданите.

Планът като инструмент за натиск

На обострянето на ситуацията повлия и първата вълна на 
пандемията. През пролетта театралните дейци оцеляваха 
с минималните си работни заплати, а независимите 
актьори бяха оставени да се оправят сами. Подкрепа от 
държавата практически отсъстваше. В театралната 
сфера съществува план по зрители – колко души трябва 
да посетят театъра, а също и план на броя събития. 
По време на пандемията планът по показателя „зрители“ 
беше съкратен, но до края на годината театрите бяха 
длъжни да изпълнят плановата си бройка спектакли. По 
време на първата пандемична вълна Министерството 
на културата (МК) и ръководствата на театрите се 
стараеха да прехвърлят спектаклите в онлайн формат, 
като обезпечат безопасността на участващите в тях. 
Във втората вълна обаче, даже при наличие на заболели от 
коронавирус актьори, много от театрите продължиха да 
работят. Сега ковид в театрите „няма“, това се определя 
както от МК, на което не му е изгодно да закрива културни 
учреждения, така и от вътрешната политика на театрите 
– каквато и да е работа дава възможност да се изплащат 
поне минимални премии. При това положение именно 
планът на бройката събития се оказа отлично средство 
за манипулиране на държавните театри, тъй като 
неизпълнението на плана води до налагането на санкции и 
съкращаване на финансирането.

* Материалът е на Беларуския ПЕН Център 
(https://pen-centre.by), но в случая е използвана 
публикация на COLTA.RU. Тук тя се предлага със 
съкращения. 
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В И Т Р И Н А П Р о Ч е Т е Н о  Д Н е С

Анджей Сташук, 
Юрий Андрухович, 
яхим Топол, 
„Средна европа в 
три есета“, прев. 
Диляна Денчева, 
Райна Камберова, 
Васил Самоковлиев, 
изд. „Лектура“, 
2020, 204 с., 18 лв.

Преди повече от три десетилетия 
Милан Кундера пише: „Средна Европа 
не е държава. Тя е култура или съдба“. 
През 80-те години на миналия век той и 
други знаменити писатели емигранти и 
дисиденти като Данило Киш или Дьорд 
Конрад превръщат Средна Европа в 
красива културна утопия. Оттогава тя 
не е изгубвала привлекателността си на 
престижно културно пространство и на 
вълнуващ литературен сюжет. Доказват 
го написаните в началото на XXI век 
есета на трима от най-известните днес 
източноевропейски автори – Анджей 
Сташук, Юрий Андрухович и Яхим Топол, 
включени в книгата. Съставител и автор 
на предговора е Ани Бурова.

Уилям Фокнър, 
„Дивите палми“, 
прев. от английски 
елена Алексиева, 
изд. „Лист“, 2021, 
368 с., 22 лв.

Погълнати от забранената си страст 
през 1937 г., загърбили всичко, Шарлът и 
Хари търсят спасение там, където никой 
не ги познава. Десет години по-рано един 
затворник в изнемога гребе с лодката 
си през наводненията на Мисисипи, 
за да спаси бременна жена. „Дивите 
палми“ е роман, роден от две истории 
на Американския юг – „Дивите палми“ 
и „Стареца“ се преплитат в разказ за 
освобождението, любовта, оцеляването, 
саможертвата и изкуплението.

Томас Бернхард, 
„Варницата“, 
прев. от немски 
Любомир Илиев, 
изд. „Атлантис 
КЛ“, 2021, 224 с., 
16,90 лв.

През нощта на 24 срещу 25 декември 
Конрад застрелва своята съпруга, 
прикована от години към инвалидния си 
стол. Два дни по-късно полицията го 
открива, премръзнал и безсловесен, в 
ямата за течен тор зад варницата и го 
отвежда без никаква съпротива от негова 
страна. 
В своя роман Томас Бернхард търси 
обяснение за това жестоко деяние. 
Реконструкцията на събитията ни 
отвежда в една изоставена варница, 
където Конрад се оттегля с жена си с 
намерението да запише своята студия за 
човешкия слух. За тази цел той буквално 
малтретира всекидневно красивата 
си някога съпруга с експерименти за 
различни тонове и звуци до момента, в 
който напрежението между двамата 
катастрофално ескалира.

Бездруго всичкото и нищото са едно и също 
нещо! Но невежеството на различаването 

назовава същото нещо с две отделни имена! 
(От „Дълбините на въображението“)

Как да започнем да четем тази изумителна 
книга? Може би първо да си сварим кафе. 
„Дълбините на въображението“ (изд. 
Парадокс, 2021; превод от османски: 
Азиз Шакир-Таш) е това, което твърди 
заглавието – едно дълбоко гмурване във 
фантазмени и мистични пластове на 
битието и небитието. В търсене на 
нищото, от което произлиза всичко – 
така бихме казали, ако си позволим да 
сведем суфистката философия до кратко 
ефектно определение. Сборникът събира 
кратки истории, сюжетно и концептуално 
свързани – съновидения, лудост, странност; 
пропадания от света на ежедневното, 
подредеността и материята в едно 
метафизично състояние, в което може би 
човек се доближава до смисъла на всичко 
и нищо. При това читателят дори се 
забавлява, защото историите са щедри 
на образи, случки, пътешествия; те 
натоварват сетивата по мъдър начин. И 
водят. За улеснение, склонни сме да наречем 
книгата, изплъзваща се ловко на жанровите 
категоризации, фантастичен роман от 
началото на 20. в., написан от философ и 
суфист. 
Авторът Ахмед Хилми Филибелията 
(1865 – 1914), роден във Филибе (днешният 
Пловдив), е син на османския консул 
Шехбендер Сюлейман бей и Шюкрие 

Към нищото 
за българското издание на романа „Дълбините на въображението“  
от Ахмед Хилми Филибелията

ханъм. Избухването на Руско-турската 
война е повратен момент в историята 
на семейството, което е принудено да 
напусне дома и Филибе. Следва драматично 
бягство. По пътя към Одрин им се налага 
да изоставят почти столетната баба 
по пътя, майката изпада в нервна криза, 
семейството гази в дълбокия сняг на 
ръба на отчаянието. Ужасяващи и силни 
картини, които се врязват в паметта на 
малкото дете. Тези съдбовни моменти и 
други спомени от живота на малкия Ахмед 
Хилми са описани от преводача на романа 
Азиз Шакир-Таш в старателно подредения, 
ценен и информативен предговор към 
изданието. Самият предговор носи заглавие, 
което стилово съответства на романа, 
в духа му е. То представлява въпрос от 
преводача: „На колко левги под тепетата 
са „Дълбините на въображението“ и има 
ли почва у нас за най-оригиналния османски 
фентъзи роман“. Основателно Азиз Шакир-
Таш поставя въпроса за признанието, което 
се полага на суфиста, мистика и писателя 
Ахмед Хилми в културния контекст на 
България. Още повече че самият той е 
увековечил връзката си с родното място, 
като го превръща в част от името си 
– Филибелията. Появата на книгата е и 
напомняне, че е дошло времето, но не за 
онази показна гордост с именити личности, 

а за осъзнато признание, макар и късно. 
Става дума за памет и нейното опазване. В 
този смисъл дългогодишният и внимателен 
преводачески труд на Азиз Шакир-Таш 
по романа запълва не само културна и 
литературна празнина, но и сякаш си 
поставя амбициозната цел, сдържано и 
тихо заявена в предговора, да ни приобщи 
и свърже с родното ни минало, мястото 
и хората му. И текстът действително 
има тази сила – той е надкултурен, 
извънбитиен. Книга за всички времена. Книга 
за нищото. За едновременната валидност 
на взаимоотричащи се категории. Книга за 
всичкото.
„Дълбините на въображението“ е съставена 
от две части. В първата младият Раджи 
в девет истории, случили се в девет 
дена, навлиза в опознаването на различни 
философски и религиозни учения – среща 
Буда, Заратустра, Брахма, Авраам, 
Мойсей, Конфуций, Платон, Аристотел, 
Иисус и Мохамед. Тези фантастични 
срещи са под формата на съновидения от 
сгъстена мъдрост и духовна сила. Те са 
едно сладко бомбардиране на сетивата, 
ума и навиците ни; физическите закони, 
времето и пространството са отменени 
и читателят е приканен и приласкан да 
смени перспективата, от която обичайно 
гледа на света, съпреживявайки с героя на 
разказите необикновени пътешествия, 
например космически полет върху крилете 
на птицата феникс, при който човешкият 
свят се вижда далечен и ситен, част от 
необятния космос. Или историята да се 
събудиш с двете си човешки очи в мрачния 

свят на хора, които имат на мястото 
на зрението си луковици – тази притча 
очевидно ни препраща към проблема, че 
това, което виждаме, е само онова, на 
което са способни очите ни, а толкова 
много друго е извън сетивата ни. Ето 
така вървят историите от първата част 
и завличат читателя все по-дълбоко в 
нищото. Втората част от романа пък ни 
отвежда в една от онези старовремски 
адски психиатрии. И както подобава на 
мястото, през лудостта от устите на 
болните струят прозрения. 
Ключова фигура за фантастичните 
пътешествия е Огледалният старец – 
Айналъ Баба, който вари омайно кафе и 
свири медитативно на флейтата най. 
Кафето е медиаторът в историите, то 
и звукът на флейтата отварят портите 
към фантазията. Огледалният старец 
е ярка фигура, може би заради това 
Инна Павлова, оформила корицата, я е 
избрала за лице на книгата. Айналъ Баба е 
мъдрец и отшелник, облечен в причудливи 
дрехи, полепени с натрошени парчета 
от огледало. Срещите на младия Раджи, 
търсещ отговори за живота, с Айналъ 
Баба стават пред колибата на мъдреца, 
която се намира под вековни дървета 
насред старо гробище. Нищо в тази книга 
не е случайно, всеки образ, място или 

действие е смислово натоварено, всичко е 
ключ към друго. В случая огледалността на 
стареца скрива човешката му външност; 
непоказващият себе си отклонява погледа 
от тялото и материалното, а отразява 
заобикалящото; изправя ни пред вечния 
въпрос кое е и ако е, дали то не е отражение. 
Но и друго – чрез парчетата натрошено 
огледало ни се разкрива фрагментарността 
на видимия свят и принадлежността му 
към нещо друго, голямо и цяло. Или казано 
иначе: ние изповядваме различна вяра, така 
отразяваме света през своята бляскава 
частица, дори и съвкупността от парчета 
не пресъздава цялото. Цялото би било 
единното първично огледало. Него можем да 
го наречем с каквото и да било име, или само 
с точно едно. 
Nomen est omen, имената не са случайни, 
разбираме още в първата притча, когато 
Айналъ Баба отвръща: „Светлейши, 
присвоили сте си името на човечеството. 
Човешкият род е толкова безпомощен, 
слаб и нуждаещ се, че живее посредством 
надеждата – реджа. Да си Раджи – такъв, 
който има надежда, означава да си човек“.
Българското издание е направено и за радост 
на очите. Щедро оформено с илюстрации 
от Махмуд Фаршчиян. С приятно засукани 
шрифтове и орнаменти. Книгата е 
кратичка, няма и 200 страници, компактна, 
създава обаче измамното усещане, че бързо 
може да се прехвърли. Дори да пренебрегнем 
сложността на философските и религиозни 
препратки и алегории, които за по-широк 
кръг читатели може би биха останали 
недостъпни и дори невидими, то самото 
пътешествие във фантастичното е така 
дълбоко и сгъстено, че изисква от читателя 
едновременно непрестанно внимание и 
висока скорост на въображението и ума, 
за да следва автора по бързите лупинги 
на мисълта. Историите съдържат и 
късове мистична османска поезия. Но тази 
жилавост на текста, противопоставяща 
се на читателските навици на съвременния 
човек, е и извор на наслада. Тази книга не ни 
се предава бързо. И тук идва и голямата 
заслуга на преводача – красивият език, на 
който е преведена. Личи се, че е превеждана 
с удоволствие, с мисъл и познаване на 
езиците. Азиз Шакир-Таш е превеждал от 
османски, от оригиналните текстове. 
Казва, че многобройните турски издания 
съдържали неточности и пропуски. Така 
че можем да се радваме на един прецизен и 
пълен превод на български. Сладкодумен е 
езикът му – героят не просто присяда под 
дърветата, а се курдисва до дамаджана 
с ракия; нещата се случват не просто 
следобед, а по икиндия. Текстът е пълен 
с подобни приказни думи, които, освен че 
ни запращат в унеса на пасторалното и 
отминалото, са и емоционално заредени 
в езиковата ни памет. Усмивката на 
преводача прозира през текста, диалозите 
са пластични и благи. Стихотворенията, 
най-трудните за превеждане форми, са 
запазили поетичната си форма и мистика. 
И е истински късмет за читателя тази 
сполучлива работа – Азиз Шакир-Таш освен 
че е преводач и познавач на близкоизточната 
култура, е също и поет, владее занаята и 
не е стъпвал сляпо през поезията. Изобщо 
целият превод излъчва увереност и ни 
приканва да се доверим, и му се доверяваме. 
„Дълбините на въображението“ е 
въздействащо четиво с трансформативен 
потенциал, което може да ни доведе 
до онова медитативно състояние, в 
което като главния герой из унеса си да 
попитаме „Аз дали съществувам?“. И много 
вероятно външният свят да ни отговори 
отрезвително, както в книгата: „Бързо 
дайте ракия. Раджи е на път да се побърка“.

ПеТя ХАЙНРИХ

Ахмед Хилми Филибелията,  
„Дълбините на въображението“,  
изд. „Парадокс“, 2021
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В И Т Р И Н АI N  M E M O R I A M

Артър Конан 
Дойл, „загадката 
на имението 
„Клумбър“, прев. 
от английски 
зорница Русева, 
изд. „Сиела“, 2021, 
208 с., 16,90 лв.

За неговите съграждани поведението на 
майор Джон Бъртиър Хедърстоун изглежда 
далеч от ортодоксалното. Той всячески 
отблъсква всички опити за сприятеляване и 
вместо това се отдава на отшелничество 
в имението „Клумбър“, като дори забранява 
на децата си да напускат пределите на дома. 
И все пак, без негово знание и позволение, 
те завързват приятелство със своя съсед 
Джон Уест, който бавно започва да научава 
причината за параноята на майора и страха 
от датата пети октомври. В този по-
малко познат роман Артър Конан Дойл 
споделя със своите читатели силното си 
влечение към окултното и паранормалното. 
Книгата излиза за първи път на български 
език.

олга Токарчук, 
„Правек и други 
времена“, прев. 
от полски Георги 
Кръстев, изд. ICU, 
2021, 304 с., 
16,90 лв.

Второто издание на романа на носителката 
на Нобелова награда за литература Олга 
Токарчук  излиза на български език в 
преработения и обновен превод на Георги 
Кръстев. В тази своя най-амбициозна 
книга Токарчук умело преплита усещането 
за бремето и успоредното протичане 
на човешкия живот в селището Правек, 
колкото реално, толкова и сякаш 
откъснато от света, но не и от хода на 
историята място. Един микрокосмос на 
съдби и истории – истории за природата, 
ангелите и човека. „Метафизическа 
приказка“, както самата Олга Токарчук 
го нарича. Роман за любовта и живота, 
за страстта и смъртта, за вечността и 
предизвикателствата на времето.

Кърт Вонегът, 
„Механично пиано“, 
прев. от английски 
Боян Николаев, изд. 
ICU, 2021, 448 с., 
19,90 лв.

Първият роман на Кърт Вонегът 
„Механично пиано“ се концентрира 
върху  конфликта между физическите 
и духовните нужди. След Втората 
промишлена революция машините са 
окупирали човешкия труд, доказвайки 
превъзходството си като по-бързи, по-
ефективни и почти безгрешни. Елитът 
от инженери и мениджъри съблюдава 
безукорната производствена дейност, 
докато ден след ден и тяхната работа 
бива механизирана. С типичната си ирония 
Вонегът наднича през пукнатините на 
една съвършено смазана система, в която 
никой не е лишен от препитание, дом или 
удобства. Но непогрешимата механична 
логика не успява да предвиди усещането за 
безсмислие и безполезност, 
когато човечеството 
е лишено от друга своя 
основна потребност – 
съзидателността.

„… и съм на твое разположение“
Гергана Икономова влезе тихо в живота 
ми на издател през пролетта на 2009 г. 
Помня как я доведе в офиса ни Малина 
Томова: една фигура деликатно се очерта 
в рамката на вратата и не усетих никакъв 
импулс за себенатрапване. Помня първата 
книга, над която работихме заедно, ще 
помня винаги и последната, която остана 
недовършена, когато Гери внезапно 
отлетя, а аз не можех да си поема въздух 
в онзи страшен понеделник по обед. Не 
помня само кога Гери се превърна в един 
от най-скъпите ми, деликатни приятели. 
Защото Гери беше самата деликатност.
Тя създаваше книги. Изпод ръцете є 
живите, още мърдащи от промени 
текстове ставаха готови да се родят 
в красиви предмети. И тъй като 
непрекъснато се учеше и променяше 
(рядка дарба!), и никога не застина в 
самооблащението на „вече мога всичко“, 
макар да имаше основания за това, Гери 
все предлагаше нови дизайнерски идеи – 
пак така деликатно, винаги в съобразяване 
с манталитета на онзи, с когото работи. 
Най-много обичаше да чуе „Имаш пълна 
свобода!“ за поредната книга. Деликатен 
творец. Знаех как през годините са се 
учели една друга с художничката Яна 
Левиева на артистични и компютърни 
техники в работата с текста. Ако 
можехте да видите как семпло общуват, 
когато работеха по една и съща книга, 
но пък какъв ефект имаха разменените 
им пасове! Гери, която се смееше на 
гнева ми, когато чуех да я наричат 
„страньор“ – това свръхподценяващо 
название, вероятно наследство от 
далечните времена на печатници, в които 
са „странирали“ книгите с подреждане 
на буквички в калъпи. Калъпи? Гери бе 
дизайнер в истинския смисъл на тази 
дума. Виждали ли сте нейни корици за 
книги? 
Гери, с образование от архитектурния 
университет, за което малцина знаеха, бе 
един от най-добрите дизайнери на книги в 
България. И един от рядко срещания вид 
на работещи с безмерно уважение към 
партньора. Създаващи чувството, че и 
най-сложните неща стават лесно и леко. 
Гери, чието образовано око мимоходом 
откриваше дребни недъзи в текста, 
пропуснати от всички по веригата на 
раждане на книгата. За трийсет години 
издателска работа познавам само още 
един човек, който имаше тази способност 
да помага за всичко, „без да му е работа“ – 
Яна Левиева. 
Гери, която се опитваше да не разочарова 
никой човек с текст, обърнал се към 
нея, и можеше да стои цяла нощ с 
теб на компютъра. Помня ранните 
є сутрешни обаждания в дни, когато 
книга трябва спешно да поеме за печат, 
чувам мекия є нисък глас, който казва 
„Изпивам си кафето… и съм на твое 
разположение“ – тези думи успокояваха 
света ми не с осъзнаването, направо с 
телесното усещане, че съм в ръцете 
на професионалист. Не е достатъчно, 
а трябва да кажа: на деликатен 
свръхпрофесионалист. За колко хора 
можете да съчетаете тези две думи?
Гери, която никога не казваше „Това 
не е възможно да се направи“. Беше 
удоволствие да гледаш бързото движение 
на изящните є ръце по компютъра и 
преобразяването изпод тях. Гери, която 
влагаше в работата сърцето си. 
Гери, която бе готова да застане зад 
онова, в което вярва, дори с цената на 
застрашаващ я скандал. Не беше отдавна, 
когато го направи по повод на обидна по 
идеите си книга. Гери, която раняваха 
безчувствието и интригите, тъй чести, 
уви, в средите на книжните хора.
Гери, която носеше сърце и око за най-
великолепното и най-шантавото в нейния 
занаят-художество. И умееше деликатно 
да го отбранява.
Гери, която мечтаеше да пътува из 

старите градове на Европа. 
Която се радваше на 
бухналите храсти, надничащи 
в прозорците є. Която имаше 
рядкото умение да чува другия 
човек, не само себе си.
Гергана Икономова, капка 
светлина в онази Светлина, 
заради която си струва да 
правим каквото правим 
всекидневно. 

АНТоАНеТА КоЛеВА

„До следващия път“ 
– с тези думи се разделяхме 
с Гери всяка седмица, всеки 
вторник следобед, година след 
година в редакцията на ЛВ, 
независимо къде се намираше 
– в къщата на Яворов, на 
ул. „Ив. Рилски“, ул. „Ив. 
Шишман“, ул. „Раковски“.
За последен път се видяхме 
през февруари 2020 преди 
да започне пандемията. 
Оттогава не съм стъпвала в офиса – 
измъчва ме тишината, мисълта, че 
няма да е същото, както преди. А преди  
кафето беше задължително, разговорите 
ни за вестника и текстовете, за музика, 
пътешествия… Последното є пътуване 
беше до Италия – Флоренция, Венеция, 
щастлива с дъщеря си Михаела. 
Мечтаехме за следващото.
Светъл път, Гери!

ВИРЖИНИя АБАДЖИеВА

Ние с Гери
Не мога да пиша за Гери в трето лице.
Всеки вторник през последните двайсет и 
пет години, в Яворовата къща, на Петте 
кьошета, на „Шишман“ бяхме заедно 
за приключването на поредния брой на 
„Литературен вестник“.
Обичахме този ден, обичахме работата 
по броя заедно с всичко, което произтича 
от „творческите особености“ на водещия 
редактор, времето все не стигаше, 
часът за печатницата ни притискаше, 
но следващия вторник продължавахме да 
обичаме да работим заедно.
Вестникът беше важен, не ние.
Работата беше важна, не ние.
Ние с Гери.
  

ЛоРА СУЛТАНоВА

Допреди пандемията всеки 
понеделник към 16 ч., когато водех 
брой, отивах в редакцията на ЛВ и 
там неизменно беше Гери. Винаги 
спокойна, пестелива на думи, но желязна 
като поведение, тя беше готова със 
странирането и с поредното чудо – да 
вкара на 16-те страници огромното 
количество текст. Винаги казваше, че 
вестникът ще изглежда по-добре, ако 
малко намалим обемите, и ние винаги 
казвахме „да“ и никога не го правехме.
Гери поемаше огромни количества 
работа, но вестникът є беше приоритет. 
Играеше си много, за да изглежда по 
възможно най-добрия начин. И повече от 
всички нас помнеше – какво сме пускали и 
не трябва да се повтори, какво не трябва 
да пропуснем. Всеки от нас знаеше, че щом 
броят е в ръцете на Гери, а след това и в 
тези на Лора и Вержи, всичко ще е както 
трябва, каквото и като редактори да сме 
проспали.
Гери беше най-потърпевша от смяната 
на редакции, от ужасните условия, в 
които се е правел вестникът понякога, 
от задръстения стар компютър. Тя 
поемаше и всички живи срещи с доволни, 
но и с недоволни читатели. При нея идваха 
и авторите, които искаха да оставят 
материали или книги, които питаха 

защо не са публикувани, поради това, че 
ние минавахме за кратко, а тя по два 
следобеда в седмицата беше в редакцията 
и приемаше търсещите ни. Изобщо беше 
човекът вестник.   
Правила съм брой с нея, когато сестра 
є, чудесната поетеса Мария Кръстева, 
береше душа, когато майка є беше 
починала ден или два преди подготовката 
на броя… Казваше една дума, не 
натоварваше с чувствата си и тихо 
си вършеше работата. И не защото не 
допускаше близости. Говорили сме си 
и за дъщеря є, и за племенниците є и за 
другата є работа. Но тези разговори 
идваха, когато всичко вече беше 
отметнато и останеше време за цигара. 
Заради пандемията вестникът започна да 
се прави онлайн. Ходенията в редакцията 
отпаднаха и някак това ме кара да си 
мисля, че случилото се не е истина, 
че кризата ще отмине и ще дойде 
понеделникът, в който Гери ще е седнала 
на бюрото си…

АМеЛИя ЛИЧеВА

Така се случи, че Гери присъстваше 
от самото ми начало на публикуван автор 
до самия край. Тя бе оформила първата 
ми книга през пролетта на 2005 година, 
с нея работих, когато станах главен 
редактор на сп. „Панорама“, а преди 
няколко години баща ми ме попита дали 
не познавам някого, който би оформил 
една негова книга за немскоезичния пазар. 
С Гери направиха няколко издания, мисля. 
През годините ми като читател и автор 
на „Литературен вестник“ сме се срещали 
неведнъж. Срещнахме се и преди близо две 
години, когато се присъединих към екипа 
на вестника и започнах да списвам редовно 
броеве. Трябва да призная, че винаги 
малко съм се притеснявал от нея. Този 
ненатраплив начин на поведение, какъвто 
беше нейният, обикновено предизвиква 
усещане за авторитет у мен. Изпълнявала 
е всичките ми капризи на автор, издател 
или редактор. Ако не беше съгласна с 
желанието ми, залепяше една особена 
усмивка на лицето си, която изразяваше 
едновременно ирония и добродушие. Ако 
тръгнехме да спорим за нещо обаче, рядко 
печелех спора. Освен всичко друго бяхме и 
съседи, носил съм є лично касови бележки, 
платежни, хонорарни листове и какво ли 
още не покрай съвместната ни работа. 
Срещал съм я в местния магазин. Когато 
дойде новината, че си е отишла от този 
свят, осъзнах, че същия ден говорихме с 
приятели за нея. И си дадох сметка как 
по този типичен за нея деликатен начин 
тя е присъствала на повечето важни ми 
събития като пишещ човек. И е била част 
от тях. И по този начин винаги ще бъде.

еМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ

Гергана Икономова 
(2 март 1963 – 29 юни 2020), графичен дизайнер

Фотография 
Михаела Икономова



6Литературен вестник 3-9.03.221   

Колсън Уайтхед  

(откъс)

С дъщеря си Ивлин и със зет си Пърси се сбогува вечерта, 
когато отпътуваха. Пърси от години се канеше да 
замине, но тя не беше предвидила, че ще вземе и Ивлин. 
Градът му отесня, след като се прибра от войната. Беше 
служил в Тихоокеанския басейн, в тила – поддържаше 
доставките на припаси.
Върна се озлобял. Не заради случилото се зад граница, 
а заради онова, което беше видял при завръщането си. 
Обожаваше армията, дори беше получил похвала за 
писмото до своя капитан относно неравнопоставеното 
положение на цветнокожите войници. Може би животът 
му щеше да тръгне в друга посока, ако правителството 
на Щатите беше поощрило напредъка на цветнокожите 
и в страната, както го беше направило в армията. 
Но едно беше да позволиш на някого да убива в твое 
име, друго – да го пуснеш да живее до теб. Законът за 
подпомагане на ветераните нареди нещата доста добре 
за белите момчета, с които беше служил, но тежестта 
на униформата се менеше според това кой я носи. Какъв 
беше смисълът от безлихвен заем, когато банките на 
белите не те пускаха да припариш вътре? Пърси тръгнал 
с колата към Милиджвил, за да се види със свой приятел 
от поделението, и по път се натъкнал на бели негодници. 
Спрял да зареди в някакво малко градче по пътя. Градче на 
негодници, годни само за неприятности. Едва се измъкнал 
– всеизвестно беше, че белите момчета линчуват 
чернокожи мъже в униформа, но той не вярваше, че 
ще попадне под прицел. Не и той. Група бели момчета, 
обзети от завист, че те нямат униформи, и от страх, 
че живеят в свят, в който негър изобщо може да получи 
позволение да носи униформа.
Ивлин се омъжи за него. Знаеше се, че ще го направи, 
откакто бяха деца. Появата на Елуд изобщо не укроти 
дивото у Пърси: царевичното уиски и вечерите в 
крайпътните барове, съмнителните типове, които 
водеше в дома им на улица „Бревърд“. Ивлин никога не 
бе проявявала особена сила на духа; в присъствието 
на Пърси се свиваше до някакъв негов придатък, като 
допълнителна ръка или крак. Или уста: той накара нея 
да съобщи на Хариет, че заминават за Калифорния да си 
търсят късмета.
– Че кой тръгва за Калифорния посред нощ? – попита 
Хариет.
– Имам уговорка, за една работа – рече Пърси.
Хариет предложи да събудят момчето.
– Нека спи – каза Ивлин.
Това бяха последните думи, които чу и от двама им. 
Ако дъщеря є изобщо имаше заложбите да бъде добра 
майка, тя така и не ги прояви. Дори само споменът 
за безрадостните є, празни очи, които минаваха през 
стените на къщата и се взираха в нищото, щом малкият 
Елуд засучеше на гърдата є, караше кръвта на Хариет да 
се смръзне във вените.
В деня, когато приставът дойде за Елуд, беше най-
тежкото сбогуване. Двамата бяха живели заедно 
толкова дълго. С господин Маркони ще се погрижим 
адвокатът да не изоставя делото, каза тя. Господин 
Андрюс беше от Атланта, от породата на младите бели 
кръстоносци, които заминаваха на север за диплома, а се 
връщаха променени. Хариет не го пускаше да си тръгне, 
без да го нахрани. Той сипеше щедри похвали за плодовия 
є сладкиш и беше оптимистично настроен относно 
шансовете на Елуд.
Ще намерим начин да излезем от този трънлив път, каза 
тя на внука си и обеща да го посети първата неделя в 
„Никел“.
Когато отиде обаче, є съобщиха, че е болен и 
посещенията не са разрешени. Тя се поинтересува какво 
му е.
– Откъде да знам, госпожо? – отвърна є служителят от 
„Никел“.
На стола до болничното легло на Елуд имаше нови 
дънкови панталони. По време на боя нишки от плата на 
старите се бяха впили в кожата му и на доктора му бяха 
нужни два часа, за да ги отстрани. Понякога се налагаше 
да прави и такива неща. Пинцетите вършеха работа. 
Щеше да задържи момчето в болницата, докато болката 
при ходене изчезнеше.
Кабинетът на доктора беше до стаите за прегледи; 
вътре той пушеше пури и по цял ден тормозеше жена си 
по телефона: караше се с нея за пари или за безполезните 
є близки. Димът от пурите с дъх на картофи се носеше 
из отделението и задушаваше миризмата на пот, 
повръщано и забрала кожа; до сутринта се разнасяше, 

но тогава той се връщаше и отново 
парфюмираше болницата. В кабинета 
имаше стъклена витрина с шишенца и 
кутии с лекарства, която докторът 
отключваше с изключително сериозно 

Момчетата от „Никел“
изражение, макар никога да не посягаше 
към друго освен към голямата опаковка с 
аспирин.
Елуд изкара престоя си в болницата по 
корем. По очевидни причини. Ритъмът 
на всекидневието там скоро го увлече. 
Сестра Уилма сумтеше в повечето дни; 
беше яка, груба жена, която тряскаше 
чекмеджетата и вратите на шкафовете. 
Заради яркочервената є коса, оформена в 
кръгла бухнала прическа, и покритите с 
руж бузи на Елуд му приличаше на кукла, 
в която се e вселил дух и тя злокобно 
e оживяла – сценарий от комиксите 
с ужаси. „Криптата на ужаса“, 
„Подземието на ужаса“: беше ги чел на 
тавана у братовчед си, на светлината 
от прозорчето. Беше забелязал, че в 
комиксите с ужаси има два вида наказание 
– абсолютно незаслужено или страховито 
възмездие за покварените. Зачисли настоящото си 
състояние към първата категория и зачака следващата 
страница.
Сестра Уилма беше почти мила с белите момчета, 
които идваха в болницата с драскотини и болежки, беше 
им като втора майка. За черните – нито една свястна 
дума. Подлогата на Елуд є беше особено противна – 
вземаше я с такова изражение, сякаш се беше изпикал в 
шепите є. Често в сънищата за протестните му актове 
тя се превъплъщаваше в сервитьорката, отказала да му 
сервира, в пръскащата слюнки домакиня, която псува 
като каруцар. Сънищата за времената, когато щеше да е 
навън и да ходи по демонстрации, повдигаха духа му всяка 
сутрин, когато се събуждаше в болницата. Мисълта му 
все още можеше да пътува.
Първия ден в отделението имаше само още едно 
момче; леглото му се намираше зад параван в дъното 
на отделението. Преди да се заемат с него, сестра 
Уилма или доктор Кук дърпаха паравана и колелцата 
му проскърцваха по белите плочки. Пациентът не 
отвръщаше, когато му говореха, но в гласовете им 
имаше весела нотка, която отсъстваше в разговорите с 
другите момчета; хлапето беше неизлечимо болно или от 
влиятелно семейство. Никой от останалите младежи в 
отделението не знаеше кой е и какво го е довело тук.
Съставът на момчетата се менеше непрекъснато. Елуд 
се запозна с някои бели хлапета, които иначе нямаше да 
срещне. Щатски повереници, сираци, бегълци, които бяха 
драснали, за да се измъкнат от майки, които забавляваха 
мъже за пари, или бащи пияници, които им налитаха 
посред нощ. Някои бяха зловещи типове. Крадели пари, 
ругаели учителите, рушели общественото имущество; 
разказваха за кървави сблъсъци в билярдната зала и за 
чичовци, които въртели контрабанда с домашно уиски. 
Бяха ги пратили в „Никел“ за провинения, които Елуд не 
беше чувал в живота си: симулация, дребно хулиганство, 
непоправимост. Думи, които и самите момчета не 
разбираха; а и за какво им беше да ги разбират… важното 
значение беше едно: „Никел“. „Прибраха ме, защото 
спях в един гараж на топло. – Откраднах пет долара от 
учителя. – Изпих шише сироп за кашлица и пощурях една 
вечер. – Бях сам и се опитвах да оцелея.“
„Уха, добре са те подредили“, повтаряше доктор Кук 
всеки път, когато сменяше превръзката му. Елуд не 
искаше да гледа, но се застави. И зърна вътрешната 
част на бедрата си, с ярките резки отзад по краката, 
протегнали се като зловещи пръсти. Докторът му 
даваше аспирин и се оттегляше в кабинета си. Пет 
минути по-късно вече се караше с жена си за некадърния 
є братовчед, който искал заем, за да спретне някаква 
измама.
Сумтенето на едно от момчетата го събуди посред нощ 
и той не можа да заспи с часове; кожата му гореше и се 
гърчеше под превръзките. 
След седмица престой в болницата отвори очи и 
видя Търнър на леглото отсреща. Свирукаше си 
мелодията от Шоуто на Анди Грифит, бодро, с извивки. 
Умееше да свири и приятелството им минаваше под 
съпровода на изпълненията му: улавяха настроението 
на приключението им или украсяваха някой неудачен 
коментар.
Търнър изчака сестра Уилма да излезе за цигара и обясни 
причината за появата си:
– Реших да си осигуря малко ваканция.
Погълнал шепа прах за пране, за да му стане зле; час болки 
в стомаха за цял ден почивка. Или два – умееше да бъде 
убедителен.
– Дори си взех още, в чорапа ми е – добави.
Елуд се извърна и потъна в мрачни мисли.
След малко Търнър го попита за мнението му за лекаря.
– Как ти се вижда тоя стар вещер?
Доктор Кук тъкмо беше измерил температурата на 
бялото момче по-надолу в редицата, което беше подуто 
и мучеше като крава. Телефонът звънна, докторът пусна 
две хапчета аспирин в шепата на момчето и се втурна 
към кабинета си.
Търнър се дотъркаля до Елуд. Возеше се из отделението в 

количка за деца с паралич.
– И с отрязана глава да дойдеш, пак аспирин ще ти даде – 
рече.
На Елуд не му се щеше да се смее, имаше чувството, 
че така изневерява на болката, но не успя да се сдържи. 
Тестисите му бяха подути – каишът го беше близнал и 
между краката; от смеха нещо вътре се опъна и те пак 
го заболяха.
– Идва някое негро тука – продължи Търнър, – с отрязана 
глава; краката и ръцете – и те отрязани, а проклетият 
вещер какво ще го попита? „Едно хапче ли искаш, или 
две?“ 
Той намести заялите колела на количката и отпраши.
Нямаше нищо за четене освен „Крокодил“, 
училищния вестник, както и една брошура, бележеща 
петдесетгодишнината на училището; и двете се 
печатаха в другия край на комплекса от самите ученици. 
На снимките момчетата неизменно се усмихваха, но 
дори за краткия си престой тук Елуд вече разпознаваше 
онова мъртво нещо, характерната празнота в очите 
им. Предполагаше, че я има и той, сега, след като беше 
въвлечен изцяло. Обърна се бавно на една страна, облегна 
се на лакът и изчете брошурата няколко пъти.
Щатската администрация отворила училището през 
1899-а под името „Флоридско промишлено училище за 
момчета“. „Поправително училище, в което младите 
нарушители на закона биват откъснати от зловредните 
си другари, за да получат физическо, интелектуално 
и морално обучение, да се поправят и да се върнат в 
обществото с чувство за цел и с характер, прилягащ 
на добрия гражданин, почтени и уважавани млади мъже, 
усвоили занаят или професия, която да им позволява да 
се издържат сами.“ Наричаха момчетата „ученици“, 
не „затворници“, за да ги разграничат от бруталните 
престъпници, които изпълваха затворите. Тук всички 
брутални престъпници бяха в персонала, каза си Елуд.
При отварянето си училището приемало деца и на 
петгодишна възраст – тази мисъл го докарваше до 
сълзи, преди да заспи: всички тези безпомощни дечица. 
Първите четиристотин хектара били осигурени от 
щатската администрация; през годините местните 
щедро дарили още сто и шейсет. „Никел“ оправдавал 
разходите си. Изграждането на печатната преса било 
истински, безспорен успех. „Само през 1926 година 
печатът донесъл печалба от  двеста и петдесет хиляди 
долара, като при това давал на учениците полезен 
занаят, който да подхванат след завършването си.“ 
Тухларната произвеждала по двайсет хиляди тухли на 
ден; производството отивало за сгради из целия окръг, 
малки и големи. Всяка година замислената и изпълнена 
от учениците светлинна украса на училището за Коледа 
привличала посетители от километри наоколо. А от 
вестника изпращали репортер.
През 1949-а – годината, в която беше отпечатана 
брошурата – училището било преименувано в чест 
на Тревър Никел, реформатора, поел управлението му 
няколко години по-рано. Момчетата твърдяха, че името 
идвало оттам, че животът им не струва и петак1, но 
причината беше друга. Случваше се да минеш покрай 
портрета на Тревър Никел в коридора, а той да те 
изгледа изпод смръщените си вежди, сякаш разбира какво 
си мислиш. Всъщност не – сякаш разбира, че ти знаеш 
какво си мисли той.
Елуд помоли следващото момче, което дойде с тения от 
„Кливланд“, да му донесе книги и то се отзова. Изсипа 
купчина оръфани научнопопулярни томове, в които, 
между другото, се описваха древните сили: тектонски 
сблъсъци, издигане на планини в небето, вулканични 
експлозии. Цялата агресия, стаена в земните недра 
и изградила света отгоре. Бяха дебели книги с пищни 
илюстрации в червено и оранжево, които контрастираха 
на фона на мърлявото, посивяло бяло в отделението.

Превод от английски: АЛеКСАНДъР МАРИНоВ

Романът е под печат в изд. „Лист“.
1 На английски nickel се използва като нарицателно за монета 
от пет цента. – Бел. прев.
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Салман Рушди

Шеста глава (откъс)

Санчо, въображаемото дете на Кишот, се опитва да 
проумее неговата Природа

Санчо Смайл. Така се казвам. Това го схванах. Обаче за 
много други неща още съм на тъмно. Честно казано, не 
знам дали наистина съществувам. Първо, защото съм 
черно-бял в една пълноцветна Вселена. Гледам лицето си 
в огледалото и не ми прилича на лице, а на снимка на лице. 
Как се чувствам ли? Като второкласен човек. Не от 
първа лига. Ето как. Освен това като че ли в момента съм 
видим единствено за него. За моя така наречен „баща“. 
Само той ме вижда. Знам, че не ме забелязват, защото 
когато влезем в „Събуей“ в Муъркрофт, Уайоминг, където 
съм роден, и той ме попита какво искам: безалкохолно, 
сандвич, хората го гледат странно. Както гледат лудите. 
Все едно той си говори сам, а на мен ми иде да се провикна: 
„Вижте ме, аз съм тук“. Само че другите хора не ме 
усещат. Аз съм като словото – неосезаем. Знаете ли кой 
още е такъв? Никой. Освен – просто ще го кажа направо – 
Бог. Може би той и аз бихме се разбрали взаимно, може би 
бихме могли да проведем смислен разговор по тези теми, 
защото и двамата сме въображаеми, нали разбирате?
Ако сте родени от въображението, това означава ли, че 
след това можете просто да съществувате?
Ако знаех как да стигна до Бог, щях да го попитам. Той 
дали наистина се чувства видим? Познавам мнозина, които 
твърдят, че всеки ден разговарят с него, че крачат редом 
до него, но дали той наистина прави това? Имам предвид, 
дали наистина пристъпва до тях на тротоара и се пази 
от насрещните минувачи? Едва ли. Аз съм човекът, който 
навън се пази хората да не се блъскат в него, защото е 
неосезаем. Вж. по-горе.
Аз съм тийнейджър, роден от представите на един 
седемдесетгодишен старец. Сигурно трябва да му казвам 
„татко“. Само че има една особеност. Как бих могъл 
наистина да се чувствам… синовно? След като току-що 
сме се запознали. Не съм отраснал с него, не сме ритали 
топка в парка, не сме правили каквото правят бащите 
и синовете заедно в истинския живот. Аз просто съм се 
появил – само допреди минута ме е нямало – така че какво 
се очаква да чувствам? Любов от пръв поглед? Съмнявам 
се.
Това е проблем.
Обаче: аз съм зависим от неговите предели. Привързан 
съм към него. Допускам, че другите деца не се чувстват 
така по отношение на своите бащи – че когато се отделя 
от човека, който ме е създал, когато се отдалеча малко, 
се усещам… как да се изразя? Извън обхват. Все едно 
сигналът изчезва или заплашва да изчезне всеки момент. 
Ако опитам да се отдалеча от него, ако за миг се нуждая 
от собствено пространство, без той да ми диша във 
врата, ако се отдръпна твърде далеч, започвам… не 
знам как да го обясня… да се разпадам. Части от мен 
се превръщат в статичен шум. Приличам на лоша 
телевизионна картина. Трептящ екран. Страшничко е. 
Налага се да се върна при него, за да се възстанови ясният 
образ. Трябва да се върна и да остана наблизо, иначе може 
просто да престана да съществувам. А това не желая да 
го изпитам. Да съм прикован към друго същество като 
негова собственост. Това поне знам как се нарича.
Робство.
Освен това не искам да се самосъжалявам, но аз нямам 
майка. Често мисля за майчината обич, питам се какво ли 
е чувството мама, мама да ме гали по главата, да положа 
глава върху нейната гръд. И отново се сещам за Бог. 
Всеки Бог има майка. Ще го кажа в множествено число. 
Дори боговете имат майки. Дева Мария и тъй нататък. 
Също Адити, майката на Индра. И Рея, майката на Зевс. 
Ако знаех как да се свържа с тях, щях да ги попитам 
какво им е дала майчината обич. Усещали ли са близост? 
Чудесно ли е било? Разговаряли ли са? Получавали ли са 
майчино напътствие и приемали ли са го с признателност? 
Полагали ли са глава на майчината гръд?
И един въпрос относно началата: майките имат ли 
майки? Объркан съм. Има ли майка преди майката, дали 
до Раждането няма пространство и време, в което да 
съществува нещо, а след това – има всичко? Питам, 
защото имам единствено него, но преди него вероятно 
друг баща, и още един, и още един е пораждал, пораждал, 
пораждал. Мен обаче ме е създал самичък по силата 
на… как се казваше? Партеногенеза. Водните бълхи, 
скорпионите, паразитните оси и аз. Бог също го умее. 
Дионисий е роден от бедрото на Зевс. Атина се появява 
в целия си блясък от главата му. Обаче той, моят баща, 
не е богоподобен. Казвам го не от грубост, а понеже е 
очевидно. Той не е олимпийско същество.
Откъде знам тези работи, тези просветлени истини, след 
като съм син на седемдесетгодишен мъж, юноша, роден 
едва онзи ден? Вероятно отговорът е, че ги знам, защото 
той ги знае. Вслушам ли се в себе си, чувам книжните 
му знания наред с всичките му любими телевизионни 
предавания, знам ги всичките, сякаш съм ги гледал. Взра ли 
се, съзирам спомените му, все едно са мои: как паднал от 

Кишот

дърво като малък и се наложило да го шият, как целунал 
една австралийка, когато бил на девет, и си порязал 
езика на шиповете на зъбите є, спомени за злополуки с 
велосипеда, за наказания в училище и за ястията на майка 
му. Всички тези спомени са насадени и в моята глава.
Това прави ли ме малко богоподобен, защото съм… как 
се казва? Вездесъщ? В моя случай тази ми способност 
е ограничена до един човек, само искрица вездесъщие, 
малко божествено вдъхновение… как се казваше? 
Afflatus. Защото знам, каквото знае той, моят баща, 
знам, че думата е създадена от Цицерон, знам дори кой 
е бил Цицерон. Консул на Римската империя. Много 
начетен тип. Страхотен стилист. Не се опитвам да 
му подражавам, макар че току-що използвах една сложна 
дума. Подражавам. Няма значение. Просто се опитвам да 
проумея някои неща.
По някое време трябва да му се е случило нещо. Нещо се 
е объркало. Крие се някъде дълбоко, но аз го търся. Търся 
под „Розана“ и Елън, и Упи, и „Караоке в колата“1, и всичко 
останало. Под телевизионните предавания той има в 
главата си толкова много книжни знания, че бликат дори 
от моята уста, а аз дори не съм поглеждал книга, на чиято 
корица няма някоя красавица, за предпочитане с по-оскъдно 
облекло. „Максим“, изданието на „Спортс Илъстрейтид“ 
за бански костюми – това е моята представа за книги. 
Там се информирам, за да съм в крак със събитията. 
Дори от тях има много, които не съм отгръщал, защото 
съществувам на тази планета от доста кратко време. В 
неговата глава обаче се помещава цяла библиотека и какво 
прави той с нея? Гледа повторения на научнофантастични 
филми за близки срещи от трети вид и за края на света. 
И „Закон и ред: Специални разследвания“ – сигурно щеше 
да се влюби в Маришка Харгитей в ролята на Оливия 
Бенсън, ако вече не си беше изгубил ума по Салма Р., 
Опра номер две на Америка, адаптирана специално за по-
млада аудитория. По отношение на Маришка виждам 
тук портал към тъмната материя. На страницата в 
„Пинтерест“ на паметта му има един коментар. Майка 
му починала, когато той бил тригодишен, точно като 
Маришка при катастрофата с майка є Джейн Мансфийлд. 
Обаче не при автомобилна катастрофа. А от рак. Бих 
могъл да кажа неща като: „Ами, просто рак“, защото 
тъй като съм плод на въображението, вероятно съм 
имунизиран срещу болести. Затова пет пари не давам 
за рака. Свиркам си. И все пак кофти за тригодишната 
Маришка и за трийсет и четири годишната Джейн. На 
магистрала 90 в Америка, западно от моста „Риголетс“, 
а бъдещата Оливия дори била в колата. Трудно е. Разбирам 
го. За него също. Той бил в болничната стая точно както 
бъдещата Оливия била на задната седалка на колата. 
Или не съвсем точно. Но сходно. Когато майка му 
починала, той държал ръката є. Бил на три години и след 
непоправимото пуснал ръката є и изхвърчал от стаята с 
вик: „Това не е тя“.
Представям си го. Момче на един от хълмовете в Бомбай. 
Какво знам за този град? Почти нищо, само каквото 
вижда той. Смъртта на майка му, разплаканият му баща 
художник, самият той – зашеметен, неспособен да пролее 
сълза. А после изгубва и дома си, не само майка си, и край 
с Бомбай, художникът не може да понесе да остане у 
дома и заминава на запад, затова двамата се озовават в 
Париж. Момчето тъгува за дома. Буквално се поболява 
от носталгия. Получава сърцебиене, аритмия. Не желае 
1 Рубрика от Шоуто на Джеймс Гордън, в която той кани 
музикални изпълнители да припяват на свои песни, докато 
пътуват с него в колата. – Б. пр. 

да бъде в Париж. Иска при майка си. Иска… как се казва? 
Кулфи2. От сергията близо до вкъщи. Иска на плажа 
„Чаупати“. Иска да играе в Обувката на старицата3 в 
как се казваше… парка „Камала Неру“. Тези места вече 
ги няма. Той вече е… французин. Живее в апартамент 
близо до Люксембургските градини и слуша операта 
„Дон Кихот“ на касетофона на баща си. Не се чувства 
французин. Баща му не може да се справи с тъгата – 
нито с тази на сина си, нито със своята – и го изпраща 
в пансион в Англия. Виждам го. Момче от Тропиците 
в студения капан на централните английски графства. 
Вторачил се е в расистките думи на стената на тясната 
му занималня: „Чернилки, вървете си у дома“. Гледа автора 
на надписа, който стои с тебешира в ръка, спипан на 
местопрестъплението. И после – насилие. Той се нахвърля 
на малкия негодник, сграбчва го за яката на ризата и за 
колана на панталоните, повдига го от земята и го бухва с 
главата напред в расистките думи. Нокаут. Струва му 
се, че е убил малкият негодник, но не е, де този късмет! 
Събужда се и се измъква – повече няма да го прави набързо. 
Има обаче и други, готови да заемат мястото на малкия 
негодник.
И така – той е способен на внезапни прояви на насилие. 
Или поне преди е бил.
Виждам го. Вперил е поглед в това старателно написано 
есе по история. Някой е влязъл в негово отсъствие, 
накъсал го е на малки парченца и ги е оставил на купчина 
върху писалището му. Виждам го как пише писма на баща 
си, писма, пълни с измислици. „Днес направих трийсет и 
седем ръна и три слип кеча“. Той не умее да играе крикет, 
но в писмото си е звезда. Ето какво всъщност крие 
от баща си: три са престъпленията, които можеш да 
извършиш в английски пансион. Първо, да си чужденец. 
Второ, да си умен. А ако не те бива и в спорта, значи си 
аут. С две от трите може и да ти се размине, но не и 
с всичките три. Ако си чужденец и си умен, но играеш 
хубаво крикет, тоест способен си да направиш трийсет 
и седем ръна и три слип кеча, ще ти простят. Ако си 
чужденец и не те бива в спорта, но не си особено умен, 
ще ти намерят извинение – криво-ляво ставаш. Той обаче 
губеше и по трите показателя. Виждам го как слуша през 
тънките като хартия стени на кабинета си лошите 
момчета, които злословят по негов адрес в съседната 
стая. В училище ходеше сам в библиотеката, после седеше 
сам в стаята си и се вглъбяваше в изданията на „Голанц“ 
с жълти обложки, пренасяше се в измислени светове и 
алтернативни вселени, далече-далече в други галактики, в 
междузвездното пространство.
Виждам го. Той е първият и последният човек. Той е 
изследовател, застанал на върха на ледник в Исландия 
– Снайфедлсьокюдл, и съзерцава как сянката на върха 
се мести, докато не се насочи право към отвора към 
центъра на земята. Той е подводницата „Наутилус“, 
която се спуска на двайсет хиляди левги под водата, а 
името на капитана є означава „никой“. Той е военачалник 
на Марс, който наблюдава как вражеската армия напредва 
в червената пустиня. Той е бунтовник в гора, който 
наизустява „Престъпление и наказание“, защото всички 
велики текстове трябва да бъдат запаметени, за да 
оцелеят, след като книгите са изгорени; температурата, 
при която хартията се самозапалва, е двеста трийсет 
и две цяло и седемдесет и осем градуса по Целзий, по-
известна като 451 градуса по Фаренхайт. Той е човек, в 
чието чело е поставен диск, който блести ярко, когато 
мъжът изпитва силно сексуално привличане към жена, 
но в това няма нищо лошо, защото всеки има такъв 
диск, всеки знае коя жена го възбужда и иска да пристъпи 
незабавно към действие, без предварителни ухажвания 
и игрички. Той е човек с куче, който по случайност се 
натъква на хроносинкластичен инфундибулум и завинаги 
остава разпънат през пространството и времето. Той 
е въодушевен диспечер от НАСА, защото извънземна 
летяща чиния с подобни на земляните същества на борда е 
осъществила връзка, а той я направлява как да кацне, но е 
озадачен, защото не ги вижда, а после те кацат и се давят 
в локва на пистата, защото са съвсем миниатюрни и 
космическият им кораб е миниатюрен, а докато се давят, 
диспечерът изхвърча навън на пистата, кракът му попада 
в локвата и ги премазва. Той е и компютърният инженер, 
избягал от манастир в Тибет, след като е инсталирал 
там суперкомпютъра, който ще изброи деветте милиарда 
имена на Бога, след което се твърди, че Вселената 
ще е изпълнила предназначението си и ще престане да 
съществува. Той гледа от илюминатора на самолета 
и знае, че суперкомпютърът е приключил с броенето, 
защото вижда как звездите една по една, съвсем тихичко 
започват да гаснат.

Превод от английски: НАДеЖДА РозоВА

Под печат в изд. „Колибри“.

2 Традиционният индийски сладолед, неизменно на млечна основа 
и много по-плътен от западния. – Б. пр. 
3 Детска катерушка под формата на огромна обувка по 
английското стихотворение за деца „Имало една 
старица, която живеела в обувка“ от края 
на ХVIII в. – Б. пр. 
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Сцена
Редактор на страницата
КАМеЛИя НИКоЛоВА „Поразените“ на Теодора Димова

за първи път на театралната сцена

„Поразените“ 
по едноименния роман на Теодора Димова
Сценична версия  и режисура Стоян Радев Ге.К. вокали 
Деница Серафим, пиано Миглена Шишева.
В ролите Веселина Михалкова (Райна), Даниела Викторова 
(Екатерина), Петя Ангелова (Виктория) и Полина Недкова 
(Александра)
Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна; 
спектакълът се играе в Градската художествена галерия, 
Варна, премиера 2 октомври 2020 г.
Гостуване в София, Сити Марк Арт Център,17 и 18 
февруари 2021 г.

Първата театрална постановка по най-новия роман 
на Теодора Димова „Поразените“ (2020) имаше своята 
премиера в края на миналата година във Варненския 
драматичен театър. Представлението се играе в Градската 
художествена галерия, често използвана като предпочитано 
нетрадиционно сценично пространство за камерни 
театрални прояви и музикални концерти. На 17 и 18 март 
тази година спектакълът гостува и на софийската публика 
в салона на Сити Марк Арт Център.
Представлението се състои от четири монолога, изпълнени 
от четири актриси един след друг. Монолозите разказват 
историите на три жени и едно младо момиче, чийто живот 
е бил неочаквано и жестоко преобърнат, трагично поразен 
от наказателните мерки на новата комунистическа 
власт към представителите на „капиталистическото 
минало“, последвали радикалната смяна на държавното 
управление в България през септември 1944 г. Както 
романът на Теодора Димова, така и спектакълът не се 
занимава със самите политически репресии от онова време 
и конкретните морални, правови и социални казуси, свързани 
с тях, а се фокусира преди всичко върху техните по-общи, 
екзистенциални измерения. Разказите на всяка една от 
жените за сполетялата ги катастрофа след политическия 
обрат, без те самите или членове на семействата им да 
имат политическа дейност, по-скоро поставят базисния 
въпрос „Какво става с живота на човека и на обществото 
като цяло, когато бъде нарушен общественият договор, 
когато бъдат отхвърлени традиционните принципи и 
правила на съвместното живеене, когато бъде изоставен 
охранителният християнския призив „не убивай, не 
кради, не пожелавай дома и имуществото на другия“. 

Проследявайки в задъханите 
монолози на първите три 
жени сходните прояви на това 
нарушение – арестуването и 

Полина Недкова (Александра) в „Поразените“ по едноименния 
роман на Теодора Димова, сценична версия и режисура Стоян 
Радев Ге.К. Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна, 2020

Нощта на покера
 
един спектакъл на Касиел Ноа Ашер 
по мотиви от „ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ“ на Тенеси Уилямс
Сценично пространство: Виктор Андреев 
Звуков дизайн: Емилиан Гацов ЕЛБИ 
Видео, фотография: Ребека Найденова 
Използвани са части от превода на Евгения Панчева 
Продуцент: Мария Ландова – Пожектор ЕООД
Участват: 
СТЕНЛИ – Йордан Ръсин 
СТЕЛА – Ели Колева 
МИЧ – Кристиян Негалов 
АЗРАЕЛ, ЮНИС – Мартина Апостолова 
САМАЕЛ, СТИЙВ – Теодор Каракачанов 
БЛАНШ – Касиел Ноа Ашер

От самото си създаване на 15 март 2015 г. Театър 
АЗАРЯН ежегодно отбелязва рождения ден на своя 
патрон. В памет на професора Дворецът и Фондация 
„Проф. Крикор Азарян“ организират специални събития с 
участието на неговите ученици.
Тази година това ще се случи на 13 март от 19.00 часа 
с последния премиерен спектакъл на Касиел Ноа Ашер 
„Нощта на покера“.

„Нашият учител проф. Крикор Азарян още във втори 
курс ни хвърли в дебрите на Тенеси Уилямс. За нас това 
беше едно стръмно изкачване на театралния Еверест с 
много падания и синини. Той казваше, че това не са герои 
– жонглиращи с ангелското и демоничното, нощта и 
ослепително яркия до изгаряне ден; огромното желание да 
се случиш в този свят и смъртта. Някак си ни научи да 
мислим като за много дълбоки води, в които се гмуркаш 
като водолаз без кислород и колкото повече въздухът 
не ти стига, толкова повече е възможно да познаеш и 
достигнеш вълшебството“, спомня си Касиел Ноа Ашер, 
която е режисьор на представлението и изпълнява в 
него ролята на Бланш. Тя е студентка на проф. Крикор 
Азарян от знаменития випуск 1993 г. и посвещава 
спектакъла „Нощта на покера“, създаден по мотиви от 
„Трамвай Желание“ на Тенеси Уилямс на своя учител от 
Театралната академия.
 
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на 
Министерството на културата. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

убиването на съпрузите им, изхвърлянето заедно с малките 
им деца от домовете им и настаняването им в чужди 
места, където са принудени да вършат тежка убийствена 
работа и да водят мизерно съществуване, спектакълът 
дава недвусмислен и силно въздействащ отговор на такъв 
въпрос – нарушението поразява дълбоко и необратимо 
както тези, които го преживяват, така и тези, които им 
го причиняват. То създава не само едно поколение „поразени“, 
но продължава да отеква и да подкопава живота и на 
следващите поколения, за което свидетелства последният 
монолог – на внучката на една от пострадалите жени.
Режисьор и автор на сценичния вариант на „Поразените“ 
е Стоян Радев Ге.К. Един от водещите актьори във 
варненската трупа и създател на някои от най-гледаните 
є спектакли, той е известен с пристрастието си към 
интензивното и наситено актьорско присъствие. В 
постановката му по романа на Теодора Димова това 
пристрастие намира ярка и убедителна реализация. 
Сгъстявайки четирите части на романа, представящи 
историята на всяка от героините му в четири монолога, 
режисьорът фокусира спектакъла си изцяло върху 
изпълнението на актрисите. В разказите им на сцената 
за сполетелите ги нещастия и изпитания той не търси 
тяхното повторно автентично преживяване, а се стреми 
по-скоро да създаде един нарастващ ритъм на страданието 
чрез умиротворените му и монотонни, но силно вътрешно 
напрегнати изказвания. Този прост, но всъщност много 
труден за осъществяване режисьорски замисъл на Стоян 
Радев намира добри съмишленици в лицето на актрисите 
Веселина Михалкова, Даниела Викторова, Петя Ангелова и 
Полина Недкова.
Веселина Михалкова започва поредицата от монолози 
в ролята на Райна, съпруга на успял писател, която 
политическите събития принуждават да напусне уютния 
си живот, изпълнен с интелектуални разговори, приятелски 
събирания и грижи за семейството си в красив артистичен 

дом и да се бори за оцеляването на децата си. В своя разказ 
актрисата умело успява да покаже зад външно сдържаното 
си поведение огромното море от болка и кипящ гняв към 
несправедливостта, което я изпълва. 
Даниела Викторова като Екатерина, жена на свещеник, 
преживяла като Райна убийството на съпруга си, но и на 
добър и справедлив човек, който се е посветил на  грижата 
за хората, както и изпитанията да отгледа децата си като 
негови достойни наследници в една нова, нездрава среда, е 
по-пастелна, уморена, неспособна да надмогне отчаянието 
си. Актрисата се стреми чрез монотонно, скръбно, 
невъзможно да бъде удържано говорене да изрази своята 
непреодолима болка и почуда от сполетялото я.
Петя Ангелова в ролята на Виктория, съпруга на 
предприемач, също убит при политическите репресии, е 
нейна противоположност. След преживените нещастия 
тя все още е гневна на съпруга си за това, че е подценявал 
качествата є на музикант, както и на съдбата си, която я 
е изправила пред толкова тежки изпитания. В изпълнението 
си актрисата залага на противопоставянето на гнева и 
примирението. 
Полина Недкова е много прецизна и точна в ролята на 
Александра, внучката на Райна, в чието детство и младост 
отекват тежките поражения върху предишните две 
поколения – на майка є и баба є. Младата актриса умело 
балансира между тъжното удивление защо трябва да 
живее самотно, лишена от радостите на детството и 
на близостта с родителите, и нарастващата тревога на 
подрастващия човек от заплахите и неизвестностите на 
живота, който му предстои.
След своя силен старт на литературната сцена, в 
спектакъла на Стоян Радев Ге.К. и Варненския театър 
романът на Теодора Димова безспорно намира и своята 
успешна театрална премиера.

 КАМеЛИя НИКоЛоВА

Веселина Михалкова (Райна), Даниела Викторова 
(Екатерина) и Петя Ангелова (Виктория) в „Поразените“ 
по едноименния роман на Теодора Димова, сценична версия 
и режисура Стоян Радев Ге.К. Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров“, Варна, 2020



Литературен вестник 3-9.03.2021      9

През 1934-а Добичин, четирийсетгодишният дребен чиновник-статистик, писал в паузите между скучните 
служебни задължения и потискащия семеен бит необикновени разкази, се мести от Брянск в Ленинград и 
получава там известно, макар и доста скромно професионално признание. След две години обаче е подета 
кампания „за борба с формализма и натурализма в литературата”. И  той се превръща в изкупителна 
жертва. На конференцията, открита на 25 март 1936 г. в Ленинградския съюз на писателите и проточила 
се на тласъци чак до средата на април, провинциалният автор и наскоро излезлият му роман „Градът ен” 
стават основен прицел на разобличителни нападки. обвиненията са брутални, безапелационни, не толкова по 
отношение на художественото, колкото идеологически. Вменяват му внасяне в съветската литература на 
буржоазни навеи, окарикатуряване на новия човек. Наричат Л. Добичин епигон на чужди образци, героите 
му – еснафи, отрепки на дребнобуржоазния свят, а романа му – „позорна книга”, „формалистично пустословие”, 
„хилаво, ненужно изчадие, отдалечено от съветската почва”… Канонадата не само в разразилата се по време 
на конференцията дискусия, но и в печата е безмилостна. Както отбелязва един от изследователите на 
писателя, Владимир Бахтин, „това е своеобразна репетиция на спектакъла с всесъюзен размах, който ще се 
разиграе в същия Дом на писателите десет години по-късно с други герои – Ахматова и зошченко”. 
Няколко дена след заседанието, на което е „разобличен” като хулител на съветската действителност и 
буквално стъпкан в калта, Добичин изчезва.

                                                                                                                         НАДя ПоПоВА

Козлова
Леонид Добичин

Електричеството светеше в трите полилея. Четиресет 
и осем съветски служещи пееха на клироса. Пътуващият 
проповедник предсказа, че бог ще възкръсне скоро и ще се 
разпръснат вразите му1. 
Козлова му целуна ръка и като разтри по челото си мирото, 
си проби път до изхода. Едва смогна да прекоси площада: 
наоколо пускаха ракети, блъскаха се, нещо крещяха, горяха 
картонения бог отец с триъгълна глава, музиката свиреше 
„Интернационала“. 
– Мерзавци –  шепнеше Козлова, –  гонители... – Снегът 
проскърцваше под краката є. Омаслените от плазовете на 
шейните места лъщяха. Над училището на името на Карл 
Либкнехт и Роза Люксембург беше изгряла малка зеленикава 
луна. Козлова въздъхна: тук мосю Поанкаре бе преподавал 
френски.
Тя забави крачка. В паметта є изплуваха приятни картини 
от приятелството с мосю. 
Ето – пият чай. Мосю є разказва за Лурдската Богородица. 
Авдотя открехва вратата и ги подслушва. Козлова посочва 
с очи към нея.  – Симпатична жена – казва мосю. След това 
си слага шапката, Козлова става и двамата се отразяват 
в огледалото: той – спретнат, побелял, се покланя; тя – с 
изправен гръб, с дълга рокля, пръстите на лявата є ръка 
стискат пръстите на дясната, финият нос е леко накривен 
на една страна, върху тънките є устни – старомодна 
усмивка. – Елате пак, мосю...
А ето ги в киното. Свири цигулка. Мосю утре си заминава. 
От тънкото дръвче в зелено каче бавно се отронват 
листенца. – Колко тъжно, мосю… –  Млада жена с червена 
плетена блуза дръпва завеската и ги пуска в салона. От 
двете страни на екрана са окачени Ленин и Троцки… 
Чупи чинии и троши мебели комична тъща, мяркат се 
швейцарски езера и текат шестте части на разкошна 
драма: Клотилда се трови, Жана се хвърля от прозореца, а 
Шарл бавно отплава с парахода „Република“ и му се струва, 
че всичко, което се е случило, е било само сън.
– Така и вие, мосю, ще ни забравите като сън.
– О, мадмоазел!
Пътят на връщане е изпълнен с излияния. В прекрасната 
Франция мосю ще си мисли за нея. Той ще следи политиката. 
„Кого да наречем Сивила2 на нашето време, ако не мадам дьо 
Теб“3 – ще напише той...

2

Вечерите Козлова прекарваше седнала на лежанката – 
кърпеше дрехи или четеше приложението към „Нива“4. 
Вторникът беше женски ден – с Авдотя отиваха на баня; 
пищяха деца, дрънчаха тасове, жени с провиснали кореми и 
разпуснати коси, разгорещени, се шибаха с метличките. В 
неделя вземаха кошници и тръгваха към пазара. – Уважаема, 
почитаема – надвесени от будките си, се провикваха 
търговките, –  госпожице или госпожо!
Понякога идваше Суслова и дълго пиеха чай; стопанката –   
чинна, с любезна усмивка, гостенката – развлечена, дебела, 
забила лакти в масата и шумно въздишаща. Говореха си за 
тежкия живот и за старото време. Авдотя слушаше от 
вратата. 
–  В Петербург видях някого – разказваше дебелобузата 
Суслова, замислено вторачена в чашите за чай (едната беше 
със Зимния дворец, другата – с Адмиралтейството). –  Не 
знам дали не е била самата императрица: вървя си покрай 
двореца и изведнъж спира карета, от нея изскача дама и 
хоп – мушва се във входа.
– Може да е била икономката с покупки – отговаряше 
Козлова.
Зимата свърши. На първи май Козлова изпра две блузи 
и половин дузина шалове: нека умират от яд. През 
отворените прозорци долитаха звуците на оркестрите. 

1 Алюзия към първия стих на 67-ми псалм на Давид.
2 Или Сибила – прорицателка в древна Троя, чието име се е 
превърнало в нарицателно за жените оракули в древногръцката 
и староримската традиция.
3 В средата на XIX век парижанката мадам дьо Теб е една от 
най-известните предсказателки в Европа. 
4 Популярно седмично илюстровано списание за литература и 
политика (1870 – 1918). 

От манастира донесоха иконата на св. Кукша5. Ходиха 
да я посрещнат. Върнаха се развълнувани. –  Мерзавци, 
гонители...
– Господи, кога ще се отървем?... Мосю пише ли?
После изгря луната и душите им омекнаха... В църквата 
звъняха камбаните. В парка „Червеният Октомври“ 
свиреше валс. Срещнаха Демешченко, Гарашченко и 
Калегаева, умислени, с акациеви клонки.
Спряха се над реката и се загледаха в лунната пътека и в 
лодката с балалайка:
–  Венеция  –  прошепна Козлова. –  „Венеция и Наполи“ 
–  отговори Суслова и след като помълча, каза тихо и 
мечтателно: – Когато се запали кооперативният магазин, 
пламнаха и парфюмите, така хубаво миришеше...
Призори край леглото є някой се окашля. Козлова се обърна 
и видя св. Кукша –  в син епитрахил, като на иконата. Той 
є подаде свитък и тя прочете написаното там: „Кого да 
наречем Сивила на нашето време, ако не мадам дьо Теб“. 
Събуди се развълнувана и излезе от къщи по-рано, за да се 
отбие преди канцеларията в църквата. Вратата беше 
заключена. Козлова отвори портата и седна да изчака в 
градината. 
Над кленовете се издигаше параклисът със стенопис на 
Преображението и със зелено кубе. Рехавите белезникави 
облаци се разпръсваха и през тях тук-там прозираше 
синевина. Скръцна вратата, епископът излезе от 
къщичката на пазача – гологлав, с кофа мръсна вода. 
Постоя, като броеше ударите на часовника върху 
противопожарната кула, и лисна кофата край параклиса с 
Преображението. 
„Наближава краят на мъките“ –  радостно си помисли 
Козлова, загледана в него.
Обядва набързо –  искаше є се да отиде до Суслова, 
но като стана от масата, є прималя и едва стигна 
до леглото. Когато се събуди, я домързя да ходи при 
Суслова. Прати Авдотя да посрещне кравата и отиде в 
зеленчуковата градина. Слънцето залязваше и залезът беше 
непретенциозен – една червеникава ивичка и една зеленикава.
Козлова обичаше да полива. – Когато поливаш – казваше тя, 
– душата ти си почива и се потапя в сладостно състояние.
Мъкнеше вече дванайсета лейка и луната блестеше в бързо 
попиващите локвички. Гръмна оркестър. Козлова се втурна 
към портата. 
Кихна от прахоляка. Димни пламъци се развяваха около 
факлите. Отразяваха се в медните духови инструменти. 
Кързън6 се полюляваше на бесилка. Светлината пробягваше 
по лицата на маршируващите. 
– Раз, два! Леви! Да живее комунистическата партия! Ура!
Със зяпнала уста маршируваше и Суслова. От тъмното 
дотича Авдотя: – Англия е обявила война.
Пред иконите запалиха кандила и на две газени лампи пиха 
истински чай. Вонеше на газ и на сажди. Със светнало 
лице Козлова извади от шкафчето за лекарства бурканче 
малиново сладко. – Великден – наслаждаваше се Авдотя. 
Одумваха глупачката Суслова.
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Работеха наднормено. Мухите хапеха. Кънтеше голямата 
камбана, с дрънчене є пригласяха стъклата на прозорците. 
Превита надве над масата, Демешченко дращеше: Другарят 
Ленин. 
Гарашченко и Калегаева, седнали небрежно на столовете, 
лющеха слънчогледови семки и зяпаха новата. 
- Утре е Йоан воин7 – каза новата наперена старица с 
червени бузи.  – Когато се скарате с някого, молете се на 
Йоан воин. Аз винаги правя така  и знаете ли, прибраха я и є 
дадоха три години. 
„Добра жена – помисли си Козлова, –  религиозна… Май че се 
казва Сутиркина“.  
Тя пренесе книжата и мастилницата си по-близо до 
Сутиркина: –  Къде живеете?
Излязоха заедно: Козлова – достолепна, със син копринен шал 
5 Монах от Киево-Печерската лавра, проповядвал в Брянския 
край през XII в.
6 Джордж Натаниъл Кързън (1859 – 1925), английски лорд, 
вицекрал на Индия от 1899 до 1905 г. и министър на 
външните работи на Великобритания от 1919 до 1924 г., 
който по време на Полско-съветската война се намесва с 
ултиматум на правителството на Великобритания да се 
спрат военните действия. При подписване на мирния договор 
полско-съветската граница е изместена на 200 км източно 
от установената на Парижката мирна конференция линия, 
известна като Линията Кързън.  
7 Християнски мъченик, IV в. 

на кръгли жълти шарки,  Сутиркина –  подвижна, скоклива, с 
пера на старомодната сламена шапка. 
Край портите кавалери се перчеха пред девойките. 
Момчетата пееха с цяло гърло „Смело отиваме в бой“8.
Слягаше се вдигнатият през деня прахоляк. Стърчаха 
изсъхналите клечорляци на дръвчетата, посадени в „деня на 
гората“. Лъхаше на мърша.
– Шаяченото си палто – каза Сутиркина – го получих от 
съюза Финкотруд9. През деветнайсета година им пазех 
градината. Живеех в сламена колиба. Идваха познати и ще 
кажа, без да се хваля, че прекарвахме вечери, изпълнени с 
поезия. 
Козлова слушаше с такова изражение, сякаш имаше в 
устата си бонбон: вечери, изпълнени с поезия! 
– Казвате, през деветнайсета година – рече тя с любезен 
и приятен глас. – Спомняте ли си, тогава всички се 
прехласвахме – бих хапнала това, бих хапнала онова. Аз пък  
имах една мечта: да си пийна хубаво кафе с козунак.
Те се сприятелиха. Често пиеха заедно чай и когато не 
валеше дъжд, отиваха на разходка извън града. Говореха си 
за началството, за обновлението на иконите10, спомняха си 
предишните моди. 
– Бяхте ли на губернската олимпиада? – питаше понякога 
Сутиркина, – почти напълно голи! Пу, какво неприличие. – И 
усмихната, дълго мълчеше, загледана в далечината. 
Веднъж или два пъти срещнаха Суслова, тя спираше и 
извърната ги гледаше, докато не се изгубят от погледа є…

В гладките като огледало кръстове блестеше слънцето. 
Ярко жълтееха кленовете. Калините с китки червени зърна 
напомняха на Козлова букетчета диви ягоди. Тя спираше 
и навела глава на една страна и хванала лявата си ръка с 
дясната, картинно се любуваше. 
Настигна я Сутиркина: – Времето си го бива, нали? С 
удоволствие бих отишла на изложбата. Казват, че бил 
много хубав направеният от цветя Ленин11. Козлова сви 
устни. – Знаете ли – с достойнство є каза Сутиркина, –  
винаги се съобразявам с повеите на времето. Сега 
повеят е такъв – да ходим на изложбата, за да попълваме 
селскостопанските си знания. 

Дъждът удряше по стъклата. Зад прозореца се поклащаха 
черни клони. В канцеларията беше тъмно. Демешченко, 
Гарашченко и Калегаева се прозяваха и дълго се заседяваха 
край печката. Сутиркина четеше вестник. 
– Ето две интересни обяви.
Всички погледнаха към нея и тя се прокашля. Едната обява 
беше от Харин – за седми ноември имал богат избор от 
хлябове и сладкарски изделия. Другата –  от епископа: на 
седми ноември във всички църкви щяло да има тържествени 
служби и благодарствен молебен. – Разбирате ли какъв е 
повеят сега? 

Светнаха уличните електрически лампи  – жълти петънца 
под сивите облаци. Две каруци, натоварени с дърва, влязоха 
във вратите на училището на името на Карл Либкнехт 
и Роза Люксембург… Тук бе преподавал френски мосю 
Поанкаре. 

Превод от руски: НАДя ПоПоВА

„Козлова“ е част от сборника „Забравената книга“, която 
включва всички разкази, писани от автора, а също така и 
романа „Градът Ен“ и излиза с логото на изд. „Аквариус“.

8 „Смело мы в бой пойдем“ (рус.) – популярна песен от времето 
на Първата световна и на Гражданската война в Русия.  
9 Съюз на работниците от финансовия и контролния сектор 
(1919 – 1920).
10 Чудодейна промяна на външния вид на иконите, обяснявано с 
Божията намеса.
11 През август 1923 г. в Москва, в Нескучни сад, се 
провежда първата Всерусийска селскостопанска
 изложба, на която е бил изложен портрет на Ленин 
(до кръста) от цветя. 
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Ужасът на света може да бъде превъзмогнат само по 
силата на екстаза, затова само екстазът ще извади 
човека от ужаса, или, което е същото, екстазът ще 
извади ужаса от човека, а друг изход пред човека не 
съществува. Колкото повече време прекарват на земята, 
толкова повече човешките същества се привързват към 
болките, от които се състои тялото им и започват да 
гледат на тях като на източник не само на удоволствие, 
но по особен начин също и на спасение. Това естествено 
всеки път доближава човека до екстаза, защото болката 
е преди всичко един ключ към екстаза, а той е 
единственото средство, чрез което човекът може да 
превъзмогне ужаса на света. Защото ужасът на света не 
се поддава на описване, не може да бъде определен като 
нещо такова и такова или да се посочи в някаква 
конкретна форма, и аз не мога да го посоча, ако сега ме 
попитате добре де, какво все пак е ужасът на света, аз 
само ще свия безпомощно рамене, защото не може и да се 
изброи от какво се състои този ужас, така както поне 
приблизително е възможно да се изброят болките, от 
които едно тяло се състои, например аз мога да изброя 
болките на тялото, това са болките в ставите и 
болките в прешлените на гръбнака, и мигренозните болки 
и болезнените спазми на червата, както и всички други 
сходни на тях болки, които подлежат на изброяване, но 
никакво изброяване, дори с приблизителност, не е 
възможно да се приложи спрямо ужаса на света. Ужасът 
значи не се поддава на превъзмогване с обичайните 
средства, познати на човека от дълбока древност, които 
зависят винаги от съответното предшестващо 
определение на онова, което се превъзмогва и от това да 
кажеш все пак какво е ужасът, защото поначало ужасът 
не е нещо добавено на света отвън, той не може да бъде 
посочен в някаква форма, заемаща положение в света или 
да бъде определен като нещо такова и такова, което в 
даден момент от историята се е появило в света. 
Защото ужасът на света представлява същността на 
света от самото му начало, всъщност той е 
основанието на света, затова изобщо не може да бъде 
разграничен от конструкцията на света като цяло, той 
е причината за тази конструкция, а не е следствие от 
нея, значи светът се появява в ужаса, а не ужасът се 
появява в света и затова без този ужас конструкцията 
ще рухне с гръм и трясък и светът ще се събори. Без 
ужаса светът ще се събори. Всяко описание, за да 
съществува, трябва да бъде поставено на полагащото му 
се място в конструкцията на света, то е само следствие 
от нея и просто се помества в границите на света, 
което означава и че зависи пряко от тези граници, от 
времето, от пространството, и се нагласява съобразно 
тези граници на конструкцията, например ако искаме да 
опишем една ябълка на масата, ние ще кажем, че това е 
една червена или зелена ябълка и че тя е сочна ябълка,  
откъсната от градината малко преди закуска и че стои 
на масата, поставена до синя чиния с бисквити, никой 
няма да има проблем да разбере какво сме казали, защото 
описанието ни е напълно съвместимо с конструкцията на 
света, с времето и с пространството, и тъй като е 
просто едно следствие, описанието няма как да излезе от 
границите, които го определят или пък да ги заобиколи, и 
затова няма как да стигне до онова, което стои отвъд 
всяка граница и е причина за границата, а ето това е 
ужасът на света. Затова той е ужас, който е 
отвъдпределен и не се поддава на каквото и да е описание, 
нито дори на приблизително изброяване и освен това е 
вездесъщ и не се поддава на отлагане, така както и 
самият свят е вездесъщ и в никой момент не може да се 
отдели от съществуването на човека. Способни сме да 
кажем само онова, което съществува, например ще 
кажем, че ябълката е червена и че стои оставена на 
масата за закуска, защото езикът е винаги в 
съществуването, да, езикът е в онова, което 
съществува, но с него никога не можем да кажем онова, 
по силата на което е възможно да има нещо, което 
съществува, защото езикът не напуска съществуването. 
Ето защо само болката, от която едно тяло се състои, 
като вътрешен предел на човека е ключ към екстаза, а 
само екстазът е превъзмогване на ужаса. Но всеки екстаз 
е, разбира се, откровение, това е, струва ми се, точната 
дума, екстазът е откровение, което не се поддава на 
разчленяване, нито на преглъщане или пък на изричане, а се 
раздува като балон в тялото, то се сподавя и не се 
преглъща по-нататък, оставя се да се раздува и да 
нараства накъдето си иска в тялото, и това откровение, 
което човекът не е способен да изрече, нито да 
преглътне, а само да сподави, сочи право към крайността, 

от която неговото човешко 
тяло се състои, защото 
тялото е направено от 
крайност, тя е неговата 
същинска плът. 

Като плъхове в потъващ кораб
Откровението не сочи към безкрая, не изобщо, нито към 
вечността, не изобщо към нея, а сочи именно към 
крайността с всички нейни подразделения и форми, 
понеже крайността е свързващото звено между болката 
и екстаза, а човекът на земята разполага само със своята 
крайност и с нищо друго, и само с болката и екстаза от 
тази крайност, и те двете съществуват на обща основа 
по силата на крайността, на която се дължи всяко 
обединение помежду им. Крайността е основата върху 
която болката и екстазът си взаимодействат, а това 
взаимодействие е същността на тялото на човека, то е 
първото движение, което изпълва отвътре тялото, то е 
постоянното оживотворяване и формиране на тялото в 
самото себе си, и както болката, така и екстазът 
представляват опитите на тялото да понесе своята 
крайност и да живее всеки ден с нея. Затова можем да 
кажем, че болката и екстазът са контракциите на 
крайността в тялото на човека, това е възможно, да, а 
човешкото тяло живее със своите контракции, 
обградено с празнота, за която не подозира. Хората се 
ужасяват от най-различни неща. Някои се ужасяват от 
народни танци, някои от миризмата на подмишници, 
някои от „скаличките“ в старите сладкарници, а някои се 
ужасяват от кожухарски ателиета. Всички обаче се 
ужасяват от празнотата. Това е донякъде нормално, 
защото празнотата обхваща в себе си и народните 
танци, и „скаличките“, и дори подмишниците, всичко 
това плува в празното. Тогава се вижда защо всяка болка 
на тялото се отправя по посока на празнотата и защо 
всеки екстаз черпи своята сила от потапянето в 
подразделенията на крайността, които са подразделения 
на празнотата. Понеже празното е най-крайното. И 
затова на света няма нищо, което да е истински 
изпълнено, щом като пълнотата е свойство на 
безкрайността, докато празнотата е свойство на 
крайността, и затова всяка пълна чаша всъщност е една 
празна чаша, всяка кутия за бисквити, която е пълна с 
бисквити всъщност е една празна кутия за бисквити и 
всяко пълно легло също е едно празно легло, а и всичко 
останало покрай леглото и чашата е неизцелимо празно. 
То е неизцелимо, защото не може да бъде отделено от 
празнотата, която е в него, тъй като именно тази 
празнота е основанието и същността му и ако нещото 
бъде отделено от празнотата, или по-точно, ако 
празнотата бъде отделена от нещото и ако тя бъде 
запълнена някак си и вече не бъде празна, то и нещото 
чисто и просто ще рухне и ще престане да съществува. 
Има неща, значи, само защото те са празни неща. Някой 
ще си помисли, че всичко в света са съединения или 
комбинации от съединения, докато в света всъщност се 
намират само празноти и комбинации от празноти. Още 
древният човек е прозрял този факт и повече от всичко 
се е ужасявал от тези празноти, които е съзирал 
навсякъде около себе си и именно този страх от 
празното е стимулирал развитието на изкуството и е 
карал този човек да запълва всички възможни места по 
съдовете си с рисунки и да не оставя нищо празно по тях, 
дори най-малкото ъгълче от една амфора е трябвало да 
бъде запълнено с рисунка, защото празното е източник на 
ужас, затова всички съдове на древните са изписани от 
край до край. В наши дни човечеството вече е 

достатъчно напреднало, за да свикне с мисълта, че 
празнотата е навсякъде и че всъщност онова, от което 
се състои светът е празнота, а всички частици и атоми 
са в празнотата, в която те се движат хаотично, затова 
всяко нещо, една чаша и една ябълка, всяко от тези неща 
само по себе си е нещо празно, то се състои от празнота 
и празнотата е негова същност. Не частиците и не 
атомите, които се движат в празнотата и не 
веществото, образуващо се от атомите и 
съществуващо в различни агрегатни състояния, а самата 
празнота е същността и тя е преди частиците и 
благодарение на нея частиците се движат наляво и 
надясно, и така те съставят веществото на дадено 
нещо, което съществува благодарение на празнотата, а 
не на веществото. Най-трудно обаче окото се съгласява 
да търси тази именно празнота, защото как би могло то 
да я съзре в едно женско тяло в разцвета на силите му 
например, с фигура по типа пясъчен часовник, с изпъкнал 
бюст, тънка талия и добре изразен ханш, за да съзре 
празнотата в това тяло, окото трябва да премине 
граници, които са чисто и просто отвратителни и 
никакви други освен точно отвратителни във всеки 
смисъл на думата, понеже дори най-красивото тяло по 
типа „пясъчен часовник“ е торба от кожа пълна с кокали 
и течности, с нечистотии и с различно оформени буци 
плът и това е ужасно трудно да се съзре от окото, 
което винаги предпочита да си остане при тънката 
талия и при налетия бюст. Колкото и да е трудно обаче, 
се налага да бъде направена и още една крачка отвъд 
нечистотиите и отвъд буците плът, само още една 
крачка, при това много малка и ужасно мъчителна крачка, 
да, такава малка и мъчителна крачка е необходима, за да 
се съзре, че всъщност те са напълно празни, празни, че 
кокалите са празни, както са празни и карантиите, и че 
космите са празни и вътре в тях няма друго освен 
празнота, дори и клетките в тях са празни и в тях има 
само празнота, празни клетки, в които се движат празни 
атоми и частици, но тази празнота е вездесъща и не 
може да се отдели от съществуването на човешкото 
вещество във всичките му агрегатни състояния, от 
които се състои едно съвършено тяло по типа „пясъчен 
часовник“. Завръщането към тази празнота е мъчително 
и едно тяло трябва да го извърши на собствен ход, а това 
завръщане е семето на всяка болка, но именно чрез 
болката тялото се научава да търси и екстаза, да го 
държи в себе си като неотслабваща контракция, която 
не се преглъща, а само се сподавя. Екстазът ще избави 
човека от ужаса на този свят, така както екстазът 
избавя онези духове, които се намират затворени в едно 
легло, в една чаша и в една кутия за бисквити, те биват 
избавени едва когато опознаят празнотата, в която са 
затворени и когато я приемат като закон на своята 
същност. Защото човекът разполага не с леглото и не с 
чашата, това е ясно, а само със своята крайност и той 
твори постоянно своята крайност, чрез леглото и чрез 
чашата, и всяко творчество и всяка мисъл, и всяка 
форма на човека са плодове на тази крайност, с която 
човекът единствено разполага, и човешкото същество е 
в най-празното на крайността и в това празно то също и 
страда и се надява, и се съпротивлява на страданията си, 
а понякога се съпротивлява и на надеждите си. 
Превъзмогването на ужаса на света и на ужаса от 

празнотата, която е основание на 
конструкцията на света, може да дойде 
само по силата на екстаз, който не 
възвисява човека към безкрая и към 
вечността, а понеже е също толкова 
празен екстаз, колкото е празна и всяка 
болка, той тласка човека по посока на 
празнотата, било на тяло, оформено с 
точните мерки, било на легло, в което 
тялото се излежава по цяла неделя, било 
на чаша, която ръката на тялото поднася 
към устните. Екстазът принуждава 
човека да потъне в празнотата и да 
освободи духовете на тази празнота, и 
след това да се опита да следва 
празнотата доколкото му стигат силите 
и доколкото тялото му е способно да 
живее не само в нея, но и заедно с нея, и 
докъдето може да изтърпи нейната болка. 
Като потъне в тази празнота и като 
живее с нейните освободени духове, 
човекът ще намери помирение със своята 
крайност, така поне си мисля аз от време 
на време. Така се получава едно решение, 
което поне приблизително може да се 
приложи към структурата на живота 
като цяло. И затова когато накрая ни 
попитат как сме живели като цяло, ние 
ще можем да отговорим бе замисляне, да, 
тогава най-сетне вече ще можем да 
отговорим, най-сетне ще можем да кажем 
истината, да кажем истината, че сме 
живели като плъхове в потъващ кораб.
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П Р И П И С К И

За своите шейсет и осем години на земята Лусия 
Бърлин успява да изживее няколко живота. Родена 
е в Аляска, живее в куп минни селища и различни 
щати из картата на Америка, носи метална шина 
заради тежката си сколиоза, учи в католическо 
училище, радва се на много привилегировани години 
сред богатите имигранти в Чили, жени се три 
пъти и ражда четири момчета, които отглежда в 
крайна сметка сама, работи куп нискоквалифицирани 
професии, преподава като професор, съчетава семейно 
наследената си алкохолна зависимост с мъжете и 
писането, има студена майка, която непрекъснато 
прави опити за самоубийство, грижи се за болната 
си от рак сестра, прекарва последните си години 
в бунгало и с кислородна маска... Да, Лусия Бърлин 
изживява „времена на наситено щастие като в 
яркоцветен филм и горчиви, плашещи времена“. Нима 
има по-добър материал от такъв живот за една 
сурова, натуралистична, нестерилизирана проза и 
нима не е очаквано, че в огромната си част тя ще 
бъде силно автобиографична? 
Тази година издателство „Кръг“ ни прави съпричастни 
на света на Бърлин, публикувайки на български, в 
превода на Василена Мирчева, големия є сборник с 
избрани разкази „Идва събота“ (или „Наръчник за 
чистачки“, както е оригиналното му заглавие от 
английски). Съставен в Америка през 2015 г. и издаден 
посмъртно (самата Лусия Бърлин умира през 2004 г.), 
той се явява нещо като закъсняло признание за дълго 
пренебрегвания гений на американската писателка, 
чиято проза дотогава е във фокуса на малцина, сред 
които Сол Белоу, в чието списание тя публикува, и е 
обект на скромни издания в малки издателства. 
В може би единствения разказ, посветен пряко на 
писането – „Гледна точка“, Бърлин задава мотото 
на прозата си: „Чеховият безпристрастен глас 
дарява човека с достойнство (...) Онова, което 
се надявам да стане, е, използвайки интригуващи 
детайли, да направя тази жена (героинята си – бел. 
ред.) толкова правдоподобна, че вие да няма как 
да не є съчувствате“. И Бърлин, като героя си 
Джес от „Нека да видя усмивката ти“, изпитва 
„съчувствено любопитство към всекиго“, една далеч 
не сантиментална и мелодраматична, а студена, 
трезва, почти жестока емпатия, лишена от осъждане 
и най-важното – от погнуса към язвите на живота, на 
тялото, на душата. 
Един от пътищата към достоверността при Бърлин 
е именно близостта до „нечистотиите“ на живота, 
до най-базовите проявления, секрети и съставки на 
телесното. „Обичам работата си в спешното. Кръв, 
кости, сухожилия – струват ми се утвърждаващи. 
Изпитвам благоговение пред човешкото тяло, пред 

издръжливостта му“, казва една от многото є 
героини, нейни литературни алтер его. Едно от тях 
напъхва обратно хернията на бебето в телцето му, 
друго облизва съсирената кръв от очите на бития, 
трето помага на дядо си да си извади сам зъбите 
като някой касапин. Кръв, повръщане, колостомска 
торбичка, сперма, околоплодни води, детски 
увреждания, делириум тременс, маркучи за аборт  
в утробите, старчески язви, треперене – всички 
те като че ли доказват сълзящата рана на 
съществуването и носят някакво магнетично 
очарование, същото, с което хипнотизирани гледаме 
горящ дом, по думите на Бърлин. Или си позволяваме 
да се засмеем пред лицето на смъртта, както в 
„Почакай минутка“. 
Да, кадрите на живота при Лусия Бърлин – тази 
литературна Даян Арбъс – имат свръхвисока 
резолюция и в повторяемостта си са като снимки 
от различен ъгъл към едни и същи гранични събития, 
аберации и отклонения в живота є: опипването от 
дядо є, трудните отношения с нейната майка (която 
„мразеше думата „любов“. Казваше я така, както 
хората произнасят мръсница“), възобновената близост 
със сестра є и грижите за нея преди смъртта є, 
пропадналите бракове, инцидентните мъже, нелеките 
и нископлатени професии, грижите за децата въпреки 
собствената є тежка зависимост, която е може би 
централната тема в този сборник и която я сближава 
не само стилистично, но и тематично с един друг 
велик американски разказвач, който също има проблеми 
с пиенето – Реймънд Карвър. 
Има нещо истерично, болезнено в начина, по който 
Бърлин се превъплъщава – вкопчва се – в различните 
си героини, мнозинството от които разбираемо 
жени, справящи се с изоставяне, развод, ранно 
забременяване, зависими съпрузи, алкохолизъм, 
самота, смърт. Повечето от тях са като от някакъв 
работнически, blue-collar блус (представете си го с 
дрезгавия глас на Том Уейтс): секретарки, санитарки, 
телефонистки, учителки в затвори, служителки 
в спешното отделение или в лекарски кабинети, 
чистачки по домовете – все професии, които са не 
особено привлекателни за литературата, но тук 
намират своя предан документатор. Понякога Бърлин 
използва истинското си име, понякога жонглира с 
няколко измислени, докато продължава да говори в 
първо лице. Едно от тези имена недвусмислено носи 
смисъла на болка: Долорес. Ето какво казва сестрата 
на пациента с отрязани крака за болката („Фантомна 
болка“):
„– Краката ми! Исусе, спри тая болка в краката ми! 
– Тихо, Джон – казваше Флорида. – Това е само 
фантомна болка.

Сборникът „Идва събота“ – 
няколкото живота на Лусия Бърлин, 
или за болката, която си струва

– Истинска ли е? – питах я аз.
Тя свиваше рамене:
– Всяка болка е истинска.“
Разказите на Лусия Бърлин напомнят на поток 
на мисълта (или спомените), който преминава 
през всички тях и ги слива. Те сякаш започват и 
завършват в нищото и само средата им има значение. 
Действително в тези истории ги няма познатите 
писателски похвати, структуриране на сюжети, 
трикове – те звучат почти като документален 
запис на съзнание, което тича напред и назад и търси 
пролуки да си почине, преди да продължи. В тях 
няма обичайни завръзки, развръзки и обрати, нито 
ефектни краища и разкрития. Краят често настъпва 
така както в живота, с тихо отрязване, понякога 
като безшумна плесница, с която лицето ти уж се 
е разминало. Ето цитат от „Доскоро“, в който се 
разказва за третия, наркозависим съпруг на Бърлин:
„– Здравей – каза той.
– Макс, какво е това?
– Хероин.
Звучи като края на историята или като началото, 
но се оказа просто част от годините, които 
последваха.“
Прозата на Лусия Бърлин има собствен, 
изумително жив ритъм. Семпли, ударни изречения, 
в които грозното притежава скрита поетичност, 
бруталното – милост, грубото – елегантност. 
Описания, които понякога са само списък от красиви 
и силно контрастни изображения, но без да са 
пасивна почивка от действието, а част от самия 
му ход. В тези пейзажи, цветя, късчета природа, 
земя и небе героините намират пристан. Пристан 
е и сексът, който често присъства в разказите. 
Сексът просто се случва, той е толкова естествен, 
че Елоиз от “Toda Luna, Todo Año” някак изведнъж 
осъзнава, че пенисът на Сесар вече е в нея. Но преди 
всичко сексуалността, търсенето на интимност е 
обезболяващото за живота и същевременно проява 
на апетита за живот въпреки всичко. Последният 
е и зад връзките на другарство и съпричастие, 
които изграждат п(р)опадналите в затвора, в 
отрезвителното, в центровете за рехабилитация 
и във всички подземия на американския живот, 
обитавани от белия боклук, от етнически групи и 
имигранти, от съмнителни типове, дилъри, пияници, 
затворници, бедняци, домакини...
Прозата на Лусия Бърлин има силата на cinema verite, 
на документалната candid фотография. Дори повече. 
Бърлин вижда в хората почти със силата на рентген, 
уловил техните счупвания. Като тези на жокеите в 
спешното отделение („Моят жокей“): „Скелетите 
им приличат на дървета, като реконструирани 
бронтозаври са. Рентгенови снимки на свети 
Себастиан“. Сравнение, което може да сътвори само 
интелигентен и образован ум, затворен в черепа на 
санитарка и пишещ от коридорите в преддверието на 
смъртта. Като мърлявата учителка комунистка от 
„Добра и лоша“, която иска да привлече разглезената 
гимназистка към добротворството в бедните 
предградия на Чили, Бърлин ще се спусне сама към 
непривилегированата страна на живота, заменяйки 
досадата от благотворителната дейност с истинско 
съ-живеене и съ-преживяване. 
В заключение, „Идва събота“ ни доказва, че грозотата 
на живота може да бъде лирична, че за най-тежките, 
гнусните, нелицеприятните неща може да се говори 
с лекота, с жизненост и смелост. Сборникът се 
оказва пъзелът на един живот, в който човешкото 
многообразие от падения, слабости, грешки, разпадане 
и смърт се балансират от работата, майчинството, 
сестринството, грижата, приемането и любовта. 
Прозата на Лусия Бърлин не утешава, не дава уют 
и светлина, не повдига духа ви, не подслажда и не 
украсява реалността. Но нейният дрезгав, гърлен 
глас (глас, който излиза и при понасяне на насилие, и 
при правене на любов) и онова, което той ни казва, 
определено си струват болката. 
„Светът просто си вървеше. Нищо нямаше значение. 
Истинско значение. После понякога само за миг 
усещаш някаква благодат, някаква вяра, че все пак 
има смисъл цялото нещо“ („Изгубени“).
                                                                                                 

АНТоНИя АПоСТоЛоВА

Лусия Бърлин, „Идва събота“, 
изд. „Кръг“, 2021.
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Казуо Ишигуро

Когато бяхме нови, с Роза стояхме в средата на магазина, 
от страната на масичката със списания, откъдето се 
виждаше почти цялата витрина. Така че можехме да 
наблюдаваме какво става навън – забързаните чиновници, 
такситата, бегачите, туристите, Просяка с кучето, 
първите етажи на сградата отсреща с големите букви 
АрПиО. След като посвикнахме, Управителката ни 
разреши да излизаме досами витрината и чак тогава си 
дадохме сметка колко е високо Арпиото. И ако улучехме 
точното време, виждахме Слънцето, което по своя път 
минаваше между покривите на сградите от нашата 
страна на улицата към страната на Арпиото.
Извадех ли късмета да уловя този момент, аз извръщах 
лице да погълна колкото се може повече от неговата 
захранваща сила и ако Роза беше до мен, я карах и тя да 
стори същото. След минута-две трябваше да се върнем по 
местата си и когато още бяхме нови, се притеснявахме, 
че Слънцето надниква рядко в средата на магазина и 
може да залинеем. ИП Рекс, който тогава беше до нас, 
твърдеше, че няма защо да се безпокоим и че Слънцето си 
има начини да ни достигне където и да сме. Веднъж той 
посочи пода и каза:
– Ето я шарката на Слънцето. Ако толкова се 
притеснявате, само я докоснете и ще се подсилите.
Нямаше клиенти, когато го каза, а Управителката беше 
заета, подреждаше нещо по Червения стелаж и на мен 
не ми се искаше да я безпокоя и да помоля за разрешение. 
Хвърлих поглед към Роза, която стоеше безучастно 
встрани, и направих две крачки напред, клекнах и 
протегнах ръце към шарката на Слънцето. В мига, в който 
пръстите ми я докоснаха, тя избледня и колкото и да се 
мъчех – размахах ръце над мястото, където беше, даже 
опипах дъските на пода, когато това не даде резултат, – 
шарката така и не се появи отново. Когато се изправих, 
ИП Рекс подхвърли:
– Колко си ненаситна, Клара. Вие, момичетата ИП, сте 
страшно ненаситни.
Макар още да бях нова, веднага ми мина през ума, че няма 
как вината да е моя, Слънцето беше скрило шарката 
си случайно, когато посегнах към нея. ИП Рекс обаче ме 
гледаше съвсем сериозно.
– Взе всичката захранваща сила за себе си, Клара. Виж, 
стъмни се.
И наистина в магазина беше станало сумрачно. Даже 
и знакът за синя зона, закачен на уличната лампа на 
тротоара, изглеждаше помръкнал и избледнял.
– Съжалявам – казах аз на Рекс и след това се обърнах към 
Роза. – Съжалявам. Не исках да я взема всичката.
– Заради теб – добави ИП Рекс – до довечера ще залинея.
– Шегуваш се – казах аз. – Сигурна съм, че се шегуваш.
– Не се шегувам. Може още сега да ми призлее. А другите 
ИП в дъното на магазина? Те и без това не са добре. Сега 
състоянието им ще се влоши. Много си ненаситна, Клара.
– Не ти вярвам – отвърнах аз, само че вече не бях толкова 
убедена. 
Погледнах Роза, но тя си стоеше все така безучастно.
– Вече усещам как отпадам – заяви ИП Рекс. 
Раменете му провиснаха.
– Но нали ти каза току-що. Слънцето винаги има начини да 
достигне до нас. Шегуваш се, сигурна съм, че се шегуваш.
В крайна сметка успях да се убедя, че ИП Рекс само ме 
поднася. Още тогава обаче долових, че без да искам, съм 
накарала Рекс да зачекне една неприятна тема, която 
повечето ИП в магазина предпочитаха да избягват. А 
няколко дни по-късно се случи нещо, което ме наведе на 
мисълта, че даже и ИП Рекс да се е шегувал, в някакъв 
смисъл е бил и напълно сериозен.
Сутринта беше слънчева и Рекс не беше при нас, тъй като 
Управителката го беше преместила в предната ниша. 
Управителката все повтаряше, че всяко място в магазина 
е внимателно обмислено и няма никакво значение дали 
ще сме тук, или там, вероятността да бъдем избрани е 
еднаква. И все пак ние знаехме, че на влизане в магазина 
погледите на клиентите първо се спират на предната 
ниша, и затова, естествено, Рекс страшно се радваше, че 
е дошъл редът му да застане там. Ние го наблюдавахме 
от средата на магазина, той стоеше изправен, леко вирнал 
брадичка, и шарката на Слънцето играеше по цялото 
му тяло, по някое време даже Роза се приведе към мен и 
прошепна:
– Изглежда прекрасно! Сега със сигурност ще си намери 
дом!
На третия ден от престоя на Рекс в предната ниша дойде 

едно момиче, придружавано 
от майка си. Тогава още 
не можех съвсем точно да 
определям възрастта, но 
помня, че предварителната 

Клара и Слънцето 

(откъс)

ми преценка за момичето беше тринайсет години и 
половина, и сега си мисля, че съм била права. Майката 
беше чиновничка и обувките и костюмът є показваха, че 
е от високопоставените. Момичето се насочи право към 
Рекс и застана пред него, а майката продължи навътре, 
мимоходом хвърли поглед към нас и отмина към дъното, 
където две момчета ИП седяха край Стъклената 
маса и нехайно поклащаха крака, както ги беше научила 
Управителката. По едно време майката повика момичето, 
само че то не є обърна внимание и продължи да се взира 
в лицето на Рекс. След това детето се пресегна и 
прокара пръсти по ръката му. Рекс мълчеше, разбира се, 
усмихваше се и стоеше, без да мърда, точно както ни бяха 
инструктирали да се държим, когато някой клиент прояви 
интерес към нас.
– Виж! – прошепна Роза. – Ще го избере! Харесала го е! 
Какъв късмет!
Смушках я да замълчи, можеха да ни чуят.
Момичето извика майката и двете застанаха пред ИП 
Рекс, оглеждаха го от главата до петите и момичето 
току посягаше да го пипне. Двете си говореха тихо и аз чух 
как по едно време момичето каза: 
– Но той е чудесен, мамо. Прекрасен е. – Малко по-късно 
то въздъхна: – О, мамо, стига!
Управителката се беше приближила безшумно и стоеше 
зад тях. Накрая майката се обърна и попита:
– Кой модел е това?
– Това е В2 – отвърна Управителката. – Трета серия. За 
подходящото дете Рекс ще е идеалният компаньон. На 
мен лично ми се струва, че той най-вече би спомогнал за 
развитието на определени качества като старателност и 
прилежност у младия човек.
– Е, тази малка госпожица определено има нужда от това.
– О, мамо, страхотен е!
Тогава обаче майката каза:
– В2, трета серия… При тях ли беше онзи проблем с 
абсорбирането на слънчевата енергия?
Изрече го ей така, съвсем спокойно, пред Рекс, без да 
спира да се усмихва. Рекс също се усмихваше, но детето 
изглеждаше озадачено и местеше поглед между него и 
майка си.
– Вярно е – отвърна Управителката, – че първите модели 
от трета серия имаха някои дребни несъвършенства. Но 
всичко беше много преувеличено. При нормални нива на 
слънцегреене няма никакви проблеми.
– Чувала съм, че недостатъчният прием на слънчева 
енергия може да доведе и до по-сериозни проблеми – каза 

майката. – В това число и поведенчески.
– С цялото ми уважение, госпожо, моделите от трета 
серия са донесли радост на много деца. Стига да не 
живеете в Аляска или в шахта под земята, няма от какво 
да се притеснявате.
Майката огледа отново Рекс. Накрая поклати глава.
– Съжалявам, Каролайн. Разбирам защо толкова ти 
харесва. Но не е за нас. Ще ти намерим друг, по-добър.
Рекс продължи да се усмихва чак докато клиентите не 
си тръгнаха и даже и след това не изглеждаше особено 
натъжен. Аз обаче си спомних за онази негова шега и 
бях сигурна, че въпросите за Слънцето и по колко от 
захранващата му сила се полага на всеки от нас отдавна са 
му тежали.
Разбира се, днес си давам сметка, че Рекс едва ли е бил 
единственият. За това обаче не се говореше, всички си 
имахме спецификации, които гарантираха, че не ни влияят 
външни фактори като разположението в помещението. 
И все пак след няколко часа далеч от Слънцето всеки 
ИП усещаше как става летаргичен и започваше да се 
притеснява, че му има нещо, че е с някакъв специфичен 
дефект и ако се разбере за него, никога няма да си намери 
дом.
Това беше една от причините да ценим толкова стоенето 
на витрината. На всеки от нас му беше обещано да мине 
оттам и нямахме търпение да ни дойде редът. Отчасти 
това се дължеше на „специалната чест“, както се 
изразяваше Управителката, да представяш магазина пред 
света навън. Също така, разбира се, каквото и да казваше 
Управителката, всички знаехме, че е по-вероятно да ни 
изберат, докато сме на витрината. Но най-важното нещо, 
за което си давахме сметка, ала не го изричахме на глас, 
беше Слънцето с неговата захранваща сила. Веднъж, малко 
преди да дойде нашият ред, Роза попита шепнешком:
– Клара, мислиш ли, че когато застанем на витрината, ще 
получим толкова благоволение, че никога повече няма да 
изпитаме недостиг? 
Тогава все още бях съвсем нова и не знаех какво да є 
отговоря, макар че и аз си задавах същия въпрос.
Най-сетне редът ни дойде и една сутрин с Роза излязохме 
на витрината, като внимавахме да не съборим нещо от 
украсата, както предишната седмица бяха направили 
двете момчета ИП. Разбира се, магазинът още не беше 
отворил и аз си мислех, че ролетката ще е спусната до 
долу. Само че, щом се настанихме на Раираното канапе, 
видях тясна пролука – Управителката явно беше вдигнала 
леко ролетката, докато проверяваше дали всичко е на 
мястото си – и Слънцето хвърляше бляскав правоъгълник, 
който се издигаше по платформата и свършваше в права 
линия точно пред нас. Трябваше само да протегнем 
крака, за да усетим топлината. Бях сигурна, че какъвто 
и да е отговорът на въпроса на Роза, тук ще получим 
достатъчно захранваща сила поне за известно време. После 
Управителката натисна копчето, ролетката се вдигна 
догоре и ни обля ослепителна светлина.
Редно е да призная, че за мен имаше и друга причина да 
чакам с нетърпение престоя на витрината и тя нямаше 
нищо общо със захранващата сила на Слънцето, нито пък 
с възможността да бъда избрана. За разлика от повечето 
ИП, за разлика от Роза аз от самото начало копнеех да 
зърна колкото се може повече от света навън, и то до 
най-малките подробности. Така че, когато ролетката се 
вдигна и осъзнах, че сега от тротоара ни дели единствено 
стъклото и че виждам безпрепятствено и отблизо 
толкова много неща, от които досега бях зървала само 
по някой крайчец или ъгъл, от вълнение почти забравих за 
Слънцето и неговото благоволение.

 Превод от английски: ВЛАДИМИР МоЛеВ

Книгата излиза тази седмица от печат и е с логото на изд. 
„Лабиринт“.
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Андрес Барба

(откъс)

Всички приемат нападението в супермаркета 
„Дакота“ за начало на сблъсъците, но проблемът се 
бе зародил много по-рано. Откъде изникнаха децата? 
Най-популярният документален филм на тази тема, 
създаден от Валерия Данас и озаглавен „Децата“ – 
тенденциозен, ако не и откровено неверен, – започва 
с тази помпозна фраза, изписана на фона на кървавите 
кадри от супермаркета. Откъде изникнаха децата? 
В крайна сметка това си остава големият въпрос. 
Откъде? Ако човек не познава времето, когато ги 
нямаше тук, би могъл едва ли не да си помисли, че те 
винаги са се движели по нашите улици – мръсни, но 
излъчващи странно детско достойнство къдрокоси 
хлапета със загорели от слънцето лица.
Трудно е да се каже в кой момент очите ни свикнаха 
да ги виждат и дали при първите ни срещи с тях се 
изненадахме. Сред многобройните теории най-малко 
абсурдна може би е изказаната от Виктор Кобан в 
неговата колона в „Ел Импарсиал“ – според нея те 
се бяха „влели капка по капка“ в града и отначало се 
бяха смесили с децата ньеè, които бяхме свикнали да 
виждаме да продават диви орхидеи и лимони 
на кръстовищата. Някои видове термити 
притежават способността временно да 
мутират, като приемат външността на други 
видове, за да проникнат в чужда среда, и показват 
истинския си облик едва след като се установят 
в новото обкръжение. Може би трийсет и двете 
деца бяха възприели описаната стратегия с онази 
предсловесна интелигентност на насекомите и 
бяха направили всичко възможно, за да заприличат 
на децата ньеè, които познавахме. Но дори да беше 
така, въпросът си остава без отговор: откъде бяха 
изникнали? И защо всички бяха на възраст между 
девет и тринайсет години?
Най-простата (но и най-недоказаната) теза е, че 
това са били деца от цялата провинция, отвлечени 
от мрежа трафиканти и събрани на едно място в 
джунглата край река Ере. Нямаше да е за пръв път. 
Няколко години по-рано, през 1989-а, бяха спасени седем 
тийнейджърки малко преди да бъдат „разпределени“ 
в публични домове из цялата страна. В колективната 
памет все още бяха живи снимките, направени от 
полицията, след като ги бе открила в малка ферма 
сред джунглата само на три километра от града. 
Също както някои събития в живота не позволяват 
наивността да трае вечно, така и въпросните 
снимки бяха разделили времето на „преди“ и „след“. 
Не ставаше дума само да се признае една безспорна 
социална действителност, но и че породеният от 
нея срам мълчаливо е станал част от колективното 
съзнание – така както определени травматични 
събития оформят характера на някои семейства, без 
никога да бъдат споменавани.
Затова се наложи предположението, че въпросните 
деца са избягали от „лагер“ и са се появили в града 
внезапно. Тезата – повтарям, че тя бе лишена от 
доказателства – се основаваше на незавидното 
първо място, заемано от нашата провинция по брой 
отвлечени деца в цялата страна, но положителното 
в нея беше, че предоставяше обяснение за онзи 
предполагаемо „неразбираем“ език, на който говореха 
трийсет и двете и за който по онова време се 
предполагаше, че е чужд. 
Тогава като че ли никой не проумяваше нещо съвсем 
просто: да се приеме подобна теза беше все едно да 
се допусне, че за една нощ броят на принудените да 
просят деца е нараснал със седемдесет процента 
и това обстоятелство по никакъв начин не е 
предизвикало тревога.
Преглеждам протоколите от съвещанията, проведени 
през онези месеци в отдел „Социални грижи“ (чийто 
директор бях аз, както вече споменах), и установявам, 
че за пръв път детската просия се появява като точка 
в дневния ред на 15 октомври 1994 г., тоест дванайсет 
седмици преди нападението в супермаркета „Дакота“. 
Като се има предвид колко бавно се придвижват до 
институционалното поле действителните проблеми 
на Сан Кристобал, това означава, че присъствието 
на децата в града вероятно е датирало от поне два-
три месеца по-рано, тоест от август или юли същата 
година.
Твърдението за масово бягство от лагер в джунглата 
е толкова спорно, че прави донякъде по-приемлива 
предизвикалата толкова смях „магическа теза“ на 
представителката на общността ньеè Итаете 
Кадагон, според която децата бяха „поникнали“ в 
реката. Ако не възприемаме термина „пониквам“ 
буквално, може би няма да ни се стори толкова 
невероятна хипотезата за някаква внезапно 
възникнала връзка между техните съзнания, която 
ги е подтикнала да се съберат в град Сан Кристобал. 
Днес знаем, че макар половината от тези деца да 

са произхождали от градове и села в близост до Сан 
Кристобал (и съвсем малък процент от тях да са били 
отвлечени), останалите бяха изминали необяснимо как 
над хиляда километра от градове като Масая, Сиуна 
или Сан Мигел дел Сур. След идентифицирането на 
труповете бе установено, че две от децата са били 
от столицата и за тяхното изчезване е било съобщено 
на властите месеци преди това, а в обкръжението им 
не се е случило нищо кой знае колко подозрително до 
момента на „бягството“ им.
Извънредните ситуации налагат различна логика 
на нашите разсъждения. Веднъж някой бе сравнил 
появата на децата с удивителните синхронни полети 
на ята скорци, където шест хиляди птици в миг 
образуват гъст облак, който се движи в унисон и дори 
прави плавен обратен завой. Спомням си един епизод, 
останал незнайно защо запечатан през цялото това 
време в паметта ми. Случи се в един от месеците, 
когато вероятно бяха пристигнали децата. Една 
сутрин аз и Майа пътувахме с колата към кабинета 
ми в общината. Работното време в Сан Кристобал 
е строго установено заради жегата. Хората се 
будят в шест сутринта и животът 
започва буквално в ранни 

зори, а официалното работно време е от седем до 
един, защото след това горещината обикновено става 
непоносима. По време на най-безмилостните часове – 
от един до четири и половина следобед през влажния 
сезон – градът едва диша, затиснат в субтропична 
сънливост, но сутрин обитателите му са енергични, 
доколкото е по силите им, които, разбира се, не са 
никак впечатляващи. Онази сутрин Майа беше с 
мен, тъй като имаше някаква работа в музикалното 
училище, и когато стигнахме до светофара в началото 
на градския център, видяхме група от десет-дванайсет 
годишни просещи деца. Хем бяха, хем не бяха като 
обичайните малки просяци, които бяха простодушни 
и хленчещи, докато молеха за подаяние. За разлика 
от тях тези деца излъчваха почти аристократично 
високомерие. Майа потърси дребни монети в жабката 
на колата, но не намери нищо. Едно от децата се 
загледа в мен. Бялото на очите му, приковани в моите, 
лъщеше с хладен блясък, а нечистотията, наслоена по 
лицето му, до такава степен контрастираше с този 
блясък, че за момент онемях. Светофарът превключи 
на зелено и аз осъзнах, че през цялото време кракът 
ми е стоял залепен за педала на газта, като че ли с 
нетърпение бях чакал да се отдалеча от там. Преди 
да потегля, се обърнах за последен път към детето. 
Изведнъж, без никакъв преход, то ми се усмихна 
широко.
Какво тайнство кара нашите преживявания да се 
фокусират върху едни, а не върху други картини? 
Би звучало утешително, ако приемем, че паметта 
ни действа толкова произволно, колкото и нашите 
вкусове, че подбира спомените ни също така 
непредвидимо, както нашето небце, когато решава, 

че месото ни допада, а морските дарове – не; въпреки 
това обаче нещо ни подтиква да вярваме, че дори и 
това, или още по-правилно, точно това, е подчинено 
на някакъв код, който трябва да разгадаем и който 
изобщо не е произволен. Усмивката на това дете 
ме смути, защото показваше, че между нас се е 
установила връзка и че нещо, започнало в мен, е 
завършило в него.
С годините установих, че онази среща при светофара 
е представлявала доста разпространено преживяване 
сред жителите на Сан Кристобал. Разпитвани, всички 
в крайна сметка разказваха подобни, ако не и съвсем 
същите епизоди. Деца се обръщат точно в момента, 
когато човек ги поглежда или пък мисли за тях; реални 
или фантастични присъствия, които се промъкват 
в съня, а на другия ден ни очакват на същото място, 
където сме ги сънували... Може всъщност да не е 
толкова необяснимо, че когато някой ни гледа, говори 
или просто мисли за нас, неминуемо се обръщаме към 
този източник на внимание. Въпросните деца, чийто 
брой по онова време беше доста умерен и не будеше 
интерес, бяха започнали да действат в Сан Кристобал 
като своеобразен енергиен вектор – всички ги следяхме 
внимателно, без да го осъзнаваме.
Многократно са били отправяни обвинения към 
отдел „Социални грижи“ като цяло и към мен в 
частност, че не сме предвидили своевременно онова, 
което безспорно бе сигнализирало за зараждането на 
проблема. Не му е мястото точно тук да анализираме 
онзи национален спорт, по силата на който обсъждаме 
понеделника в пресата от сряда, но е излишно да 
казвам, че бяха достатъчни само два месеца след 
сблъсъците, за да се напълни градът с експерти по 
детска просия и апостоли на здравия разум. Същите 
онези, които призоваваха полицията да излезе на 
улиците след нападението в супермаркета „Дакота“, 
изведнъж се превърнаха в дзен учители по умереност 
и ни обвиниха ожесточено, че не сме действали 
„достатъчно бързо“.
В друг период от живота си вероятно бих се 
защитил. Днес признавам, че има нещо вярно 
в това твърдение, но дори да е така, какво би 
означавало според тези хора в онзи момент да се 
действа „достатъчно бързо“ – незабавно да бъдат 
прибрани всички онези деца в сиропиталището, 
да се разпространи призив към гражданите, да се 
подклажда неприязън към гладни и безпризорни 
хлапета, които дотогава не бяха проявили 
нищо, уличаващо ги в антиобществени нагласи? 
Някои неща се случват по-бързо и по-лесно, 
отколкото би могло да се предположи: 
спречкванията, катастрофите, влюбванията. 
Както и навиците. По онова време аз всеки 
ден водех момичето на училище и играехме 
малка игра. Тя беше толкова проста и бе 
възникнала толкова естествено, та си 
казвах, че ще трае вечно и че дори когато 
то порасне, ще продължим да я играем: ще 
виждам онази красива извивка на шията 
є пред мен, а после ще усещам стъпките 

є зад себе си. Може би най-забавно в играта 
беше именно чувството, че всъщност не играем, а се 
излагаме пред погледа на другия. Играта се състоеше 
в това да се изпреварваме мълчешком, първо аз, после 
тя и отново аз, докато стигнем до училището. 
Изпреварващият за няколко секунди се отдалечаваше 
напред, но после забавяше крачка и се оставяше на свой 
ред да бъде задминат. От време на време някой от 
двама ни влизаше в ролята на друг персонаж – забързан, 
закъсняващ за работа и втренчен в часовника мъж; 
момиче, което подскача, подсвирквайки си; полицай, 
преструващ се, че я преследва. Ала в повечето случаи 
бяхме просто себе си, но крачещи малко по-бързо.
Странно е значението, което придобиха за мен 
моментите, когато очаквах момичето да ме изпревари 
със своите ситни стъпки. Струваше ми се, че любовта 
към него – или онова леко недоверие и будно внимание, 
толкова подобни на любов – е като обратна страна на 
връзката ми с майка є, също любовна, но без ритуали 
и очаквания. Ако у Майа обичах неспособността си да 
достигна до дъното на нейните мисли, у момичето ми 
допадаше онова, което се повтаряше почти против 
волята ни – пространство, създадено от двама ни.
За разлика от близките на другите деца в училището 
аз не бях биологичен баща на момичето и това се 
забелязваше от пръв поглед: ние не само че нямахме 
физическа прилика, но се разделяхме без много приказки 
и малко неловко. Тогава не знаех нещо, което сега 
знам – приликата далеч не е атомната решетка на 
близостта. 

Превод от испански:  
МАНя КоСТоВА
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от стр. 3
Реакция срещу насилието и фалшификациите

След огласяването на изборните резултати много 
колективи се опитаха да се присъединят към 
общонационалния протест. Много от театрите излязоха 
с жестове на солидарност, но по редица причини до стачки 
не се стигна. Основният препъникамък бе, че една стачка 
трябва да бъде обявена най-малко две седмици преди 
провеждането є и исканията се предявяват непосредствено 
към ръководството. Но в много от творческите 
колективи ръководителите са ценни за културната 
общност хора, уважавани от артистите. Освен това 
много от артистите, особено от по-старото поколение, 
не искаха „да рушат“ институцията, осъзнавайки, че за 
държавата е по-лесно да сложи дейността им на дълга пауза. 
В този случай предположението, че „ще изпозатворят 
театрите и окото им няма да мигне“ се оказа в голяма 
степен справедливо: от държава, чийто вектор на развитие 
съвсем не е насочен към културата, може да се очаква 
какво ли не. Затова поддръжката за протестиращите се 
изразяваше главно чрез различни творческии акции, писма и 
видеообръщения.
Много актьори, режисьори и театрални работници 
активно заявяваха своята гражданска позиция на масовите 
протестни акции, в т.ч. и чрез различни културни събития. 
Това предизвика редица уволнения – ръководствата на 
театрите и до момента получават разпореждания с 
препръчителен или със задължителен характер. Всяко 
изказване в социалните мрежи и особено в пресата се 
подлага на внимателен прочит и анализ от страна на МК.

Разгромът на Купаловски

Миналата година Националният академичен театър 
„Янка Купала“ трябваше да празнува своя 100-годишен 
юбилей и готвеше премиера на култовия през 90-те 
спектакъл „Тутэйшыя“ („Тукашните“), по пиесата на 
Янка Купала. Обаче на 16 август колективът на театъра, 
който е един от главните национални театри в страната, 
подписва открито обръщение към белорусите, с което 
„купаловците“ искат да бъде възбудено наказателно 
дело срещу тези, които са давали престъпни заповеди. 
Обръщението предизвиква широк обществен резонанс. 
Още на следващия ден, 17 август, е уволнен директорът 
на театъра Павел Латушко. Това става катализатор на 
масовите протести от страна на хората в сферата на 
културата. „Купаловци“ са подкрепени от 112 сътрудници 
на Националната библиотека на Беларус, от колектива на 
Могильовския областен драматичен театър, на „Большой“ 
театър за опера и балет, на Националния академичен 
драматичен театър „М. Горки“, а също от чуждестранни 
дейци на културата, в това число от руските актьори 
Константин Райкин и Олег Басилашвили.
Колективът постига среща с вече бившия министър на 
културата Юрий Бондар, на когото е предявен ултиматум: 
или на директорския пост се връща Павел Латушко, или 
водещите актьори и голяма част от сътрудниците на 
театъра напускат. В подкрепа на театралния колектив 
пред входа на театъра, украсен с червено-бели знамена, 
се събират зрители и сътрудници от други културни 
институции. 
На следващото утро „купаловци“ не успяват да влязат 
в зданието – съгласно официалната версия този ден 
е предвиден за дезинфекция на театъра срещу ковид 
инфекцията. Но истината е, че по това време в театъра 
се провеждат обиски – личните вещи на актьорите 
в гримьорните са „пренаредени“. И по телевизионния 
канал СТВ излиза филм за това какъв разгулен живот водят 
„купаловци“: кадрите показват кошчета, препълнени с 
празни бутилки от алкохол, показват и някакви странни 
композиции от декори, демонстриращи погром. Държавата 
мълниеносно се отрича от известни дейци на културата, 
награждавани преди това с всевъзможни медали и премии. 
Колективът на театъра е несправедливо дискредитиран от 
водещите държавни медии. 
В резултат на всичко това са подадени над 60 молби за 
напускане от страна на актьори и театрални служители, 
представляващи основната част на колектива. За 
временно управляващ е назначен заместник-министърът 
на културата Валерий Громада, а няколко месеца по-късно 
министърът на културата Юрий Бондар е сменен. Павел 
Латушко, който е и член на Координационния съвет на 
беларуската опоцизия, е заплашван и в крайна сметка 
принуден да напусне страната. По-късно той ще уточни, че 
му е бил поставен ултиматум „или да напусне страната, 
или да бъде привлечен под наказателна отговорност“.
На своя 100-годишен юбилей сцената на Националния 
академичен театър „Янка Купала“ опустява, а МК 

обява конкурс за кастинг с цел 
привличане на нови актьори от 
регионалните театри. 

Б е з  П Р А В о  Н А  К У Л Т У Р А

Как 2020 година промени Беларуския театър

Масови уволнения

С действията на „купаловци“ се солидаризират редица 
театрални колективи – чрез многобройни писма до МК, 
Министерския съвет, Белоруския съюз на театралните 
дейци, различни творчески акции и видеообръщения, 
порицаващи актовете на насилие от страна на силовите 
структури. Но това е използвано от властта единствено 
като претекст за уволнението на водещи актьори, 
режисьори и сътрудници в театрите от цялата страна. 
Широк обществен резонанс предизвика уволнението на 
Андрей Новиков – директора на Могильовския областен 
драматичен театър. В продължение на 20 години 
той оглавява театъра, организатор е на един от най-
известните международни фестивали – Младежкия 
театрален форум „M@rt.контакт“, под негово 
ръководство областният театър на Могильов се превръща 
в един от центровете на театралния живот в Беларус. 
Свалянето от поста е поради това, че е отказал да уволни 
хора от колектива, проявяващи активна политическа 
позиция. Главният режисьор на театъра Владимир 
Петрович, създал спектакъла по книгата на Светлана 
Алексиевич „Време секънд хенд“, също е арестуван и 
задържан за три денонощия. 
Около Националния академичен „Большой“ театър за 
опера и балет също се провеждат концерти в подкрепа и 
солидарност с мирните протестиращи. Преди оперното 
представление на 27 октомври в залата зазвучава химнът 
„Магутны Божа“ („Могъщи Боже“). Уволнени са членове на 
колектива, изразили преди началото на спектакъла позиция 
против насилието и беззаконието в страната – „първата 
цигулка“ в оркестъра Регина Саркисова, цигуларката Алла 
Джиган и певицата Александра Потьомина. Уволнени са 
също така и диригентът Андрей Галанов, заслужил артист 
на изкуствата на Беларус и носител на медала „Франциск 
Скорини”, както и оперният солист Иля Силчуков. Трупата 
на театъра събира над 200 подписа в тяхна подкрепа. 
Някои културни дейци започват сами да напускат. От 
Републиканския театър на белоруската драматургия си 
тръгват актьорите Андрей Новик и Николай Стонко. 
Позицията на Новик е, че е невъзможно „да излизаш на 
сцената на държавен театър, когато приятели, колеги, 
педагози, кумири биват изхвърляни на улицата заради 
тяхната гражданска позиция“. Друг актьор от РТБД 
напуска с мотива, че е „против цензурата в театъра и като 
жест на несъгласие с т.нар. „контрольори” от МК, които 
специално идват да следят да не би преди, след, а най-вече по 
време на спектакъл бъдат изразявани знаци на солидарност 
и гражданска позиция“.
Постановката „Бълха“ по пиесата на Владимир Маяковски 

е прекъсната по време на репетиция, а причината е 
недоверието на художественото ръководство към 
работата на режисьора. Работата му се сторила на 
началството прекалено „авангардна“. При това съмнения 
в професионализма на Юри Диваков няма както у 
театралната общност, такаи у тези, които канят 
театъра му на гастроли.
За „отказ от изпълнение на трудови задължения“ (по 
същество – участие в протести) от Гродненския областен 
драматичен театър уволняват главния режисьор Генадий 
Мушперт, който работи там повече от 26 години. 
Уволнен е и още един режисьор от същия театър – 
заслужилият артист на Беларус Сергей Куриленко. Той е 
задържан по време на протести заедно със съпругата си. 
Неговите колеги разбират за задържането вечерта, по 
време на вечерния спектакъл, и отказват да го доиграят. 
Дирекцията на театъра заставя артистите да пишат 
обяснителни записки, а несъгласната с това млада актриса 
Елизавета Милинцевич е уволнена.
Ситуацията излиза извън контрол, репресиите стават 
все по-абсурдни. Максим Коржицкий, бившият актьор 
от Националния академичен драматичен театър „Якуб 
Колас“, е арестуван и задържан за 10 денонощия. Причината: 
запалил е свещичка около паметника на воините-
интернационалисти в памет на убития Роман Бондаренко. 

Ударът на класиците

В Беларус задържанията, арестите и уволненията станаха 
привична реалност, която вече не шокира така както 
преди. Протестните акции могат да бъдат забранени, но 
да бъдат забранени произведенията на Янка Купала, Якуб 
Колас, Васил Биков, Владимир Короткевич и други класици, 
писали за националната идея, е абсурдно и практически 
невъзможно. Любовта на държавата към „традиционното 
изкуство“ се обръща против нея. Водят на театър ученици, 
за да гледат спектакли по класически текстове, но те не са 
само за любов, дружба и търпение. Оказва се, че Островски 
пише и за корупцията, Чехов – за псевдоспециалистите, а 
Горки – за проблемите на режима. Зрителите вече знаят 
какво се случва с театрите и даже в детските спектакли 
за справедливостта на някои им се провижда политически 
подтекст, който няма как да е заложен от трупата. 

(Със съкращения)

Превод от руски: КРАСИМИР ЛозАНоВ

Източник:  https://www.colta.ru/articles/theatre
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Н о В А  Б ъ Л Г А Р С К А
Раул Айзеле (1991) е австрийски поет, живее във Виена. 

завършил е германистика и компаративистика. 
Носител е на многобройни литературни отличия, 

сред които Литературната стипендия на град Виена 
за 2020 г. Поетичния си дебют прави през 2017 г. със 

стихосбирката „утре ще гладим сънища“ (изд. „яра“, 
Грац). През 2021 г. излиза втората му стихосбирка 

„някога брояхме черни дупки“ („Шилер & Мюке“, 
Берлин). 

Раул Айзеле

напоена земя

затвори ме в двуетажието на този свят, коханйе1

искам да видя как дишаш и кислородът, мехурчетата
слезли до партера, където танцуват
под тракащия влак в релсов ритъм
така полунощно и бързо устните ти
как се затварят между местата без гари
местата без име, които липсват вече от картите
зачеркнати от пейзажа и
засети с горски езици, тези малки тъмни елхи от кобалт

край нас се сплита земята, равна като цъфтеж
в косите ни едно гнездо от нощ, по сестрински
и толкова нежно, толкова леко и копнеещо в полета
сякаш протяга крила, тънката им клонка
съвсем свободнo насред полето и онзи влак отпред

и отлита полузабравено, полузамряло едно езеро
може би едно с име, спящо
с име на език, който вече не се говори и
непознат никому, изпънало вените си
за да не го последват, да го оставят да почива на изток
само да разказват за него, като приказка
и пресича влака, пресича моста
една тъмна нишка в земята и в края се ронят
под натиска тракащ
дъгите на моста за завръщането у дома в реката

и ръцете имат памет
                    
кажи ми колко стари са спомените ти     
колко дълго ги носи, преди да натежат
мъкна ги в мислите си, в горите си
натежалите, които лежат край пътя и чакат
там, където те срещнаха, да бъдат намерени, 
 върху карти изписани

и откакто лежиш тук, често разказваш за онези, 
 които си запазил
които си носил в себе си, за лицата, които вече не
вече сбръчкани и аз ще ги взема в моя спомен
ще ги нося, пазя, така ценни, като теб под кожата ми
там ще лежиш като положен с цветята
от градината ти, които бавно запустяват, подивяват
в главата ти, лианите бръшлян, които по теб
здраво вкопчени в кожата ти, увиват се нагоре 
 като поляна, като диви цветя
пищни, колко хубаво пред мен, колко хубаво вехнеш
и спомняш ли си майка ни, имаш предвид прабаба ми 
 по майчина линия
как тя на плажа, тази снимка с мъничките ръце
водното конче от дюната, как повдигна крилото му 
 и дъхна
съвсем леко, сякаш боров вятър между пръстите є 
юлски вятър, дишаше с усилие, като божествен дъх
като в опит за възкресяване, уста в уста
устни у водното конче, но крилцата останаха 
 неподвижни, изсъхнали
в ръката є толкова празна, като кух пашкул
чувах те да говориш, чувах все същите, онези, които сам
онези, които не съм съпреживявал, чувах топлината 
 на слънцето да говори от теб
плажа, където майка ти, където отиде с нея
да търсиш водното конче и отпечатъка на ръцете
нейните върху твоите, нейните при отлива 
 като издялани, при прилива
като отмито, колко малко от теб, колко малко остава
когато леглото, в което лежиш, е застлано
чаршафите изтупани, всичко загладено

amnesia

Паметта би ни била безполезна,
ако беше безпощадно вярна.

 Пол Валери

винаги, когато го посещаваше, оставаше петно
оставаше едно място като изригваща кожа
като порцелан, като цветни парченца        
като щастието, че го познаваш цял живот
всички особености, гласа му

1 ∗ kohanie (пол.) – скъпa/скъпи

очите и всичко зад тях
вселена, космос като планети
кръжащи в орбитата му      
и ти ги познаваше всичките, можеше да ги назовеш 
 като паметници
като ударни точки, метеоритните кратери 
тъмните петна като лавна скала
лунните му морета
и избуяваха истории, избуяваха като диви
от устата му, неподрязвани, и седем години по-късно
тези места, като села, близо до родината
с гори и води, опасани с хребети   
които едва се показват
хълмове, като разсипани купчинки пръст
и дълбочината и плътното отчуждение на очевидното
непостоянни, така празни, свободни 

и ти се опитваш да хванеш спомена
опитваш да избегнеш празнината
дълбочините, депресиите на сушата
пълни с вода, наситен сапфир
и се гмуркаш, тласкаш се по-дълбоко
с перки, заобикаляш рибни пасажи
колко трептящ е умът ти
как се повтарят световете
тази тъмна гора на дъното
където от дървета не виждаш нищо
даже гората, звезди, без проблясък
само отразяващи се заливи, едно море и монолозите 
 на вълните във
вятъра, което разкъсва отлива
и го бели

въздушни корени

ако исках да лежа някъде
щеше да е в група 11
до стълбите и под брезата
да чувам пукота є щом слънцето я уцели 
и ще може да седят при мен
и да ми разказват истории
съвсем между другото
за хора които никога не съм срещал
и за градове които не съм познавал
и би ми харесало
ако растат от мен храсти
и корените им се протягат към мен
един такъв последен дъх в пищен цъфтеж
розов и бял
понякога само зеленикава пъпка
преди да ме полеят
и да закачат обратно лейката на капещата чешма
която в някои нощи ме държи буден
освен през зимата когато стърчат висулки
и се завивам с корените
и тишината е поносима дори за града  

Превод от немски: АНТИНА зЛАТКоВА

Антоний Димов

Патология

сменяш един цвят във флага 
и ето ново знаме
с други войни история и геноциди
обръщаш трибагреник все едно обръщаш гръб
и идва
още от същото
с братството в кръвта и братските могили
без сестринство
без спомени за майките
освен при псуване
а може би
не му достига геометрия
на алгебрическото ти отечство
събиращо делящо умножаващо
река по река
ограда по ограда
сянка по сянка
докато почернее и морето ти
от труповете на митрополити
за които не разказваш на туристите

Нищо мое

пиша толкова рядко че забравям
пунктуацията главните букви в абревиатурите
и големите наративи
забравям ръкописните шрифтове
и жанра ръкостискане
забравям света преди пандемията
и свободното придвижване
дори мастилото теглото на хартията
и свободата онлайн
забравям също
дистанцията с четящия
когато ме питат от упор
пишеш ли още
вдигам рамене
и не признавам нищо
от пещерните рисунки до подлезите на гарите
нищо мое
което да си струва
бащинството

Назад

остарявам всеки четвъртък
с няколко столетия
слушайки
точно този оркестър
и знам че това е
единственият ми шанс
да добавя толкова
към възрастта си
и да натрупам география

в последното любовно стихотворение
той е заебал четенето пуснал е мач по телевизията  
заспал е преди дузпите 
и псува  
тя отдавна е спряла да се гримира  
да готви да чисти  
да рисува 
сменила е прическата  
снимката на профила  
спряла е да си вдига телефона  
без значение  
за какво точно  
двамата си крещят  
или не си говорят  
със седмици  
но на седмата година  
неминуемо детето им се снима  
в първи клас  
и тогава разбират  
че усмивката на учителката  
фалшивее  
повече и от диалозите в порното

Двойка се целува през маските след изригването на вулкана 
Сейнт Хелънс през 1980 г. в щата Вашингтон, САЩ
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На 11.02.2020 
отпразнувахме  

29-ия рожден ден 
на „Литературен 

вестник“. До 
навършването на 

неговата кръгла 
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.

Георги Господинов: Чета ЛВ... и продължавам 
да правя броеве в главата си

ГеорГи Господинов спечели Узедомската 
литературна награда, базирана в Германия. От 
2015 година тя „ежегодно почита писатели, 
които са отдадени на европейския диалог 

в миналото и настоящето“, пише в нейния 
статут. В аргументацията си за присъждането 
на отличието именно на българския писател 
журито с председател полската писателка и 
носителка на Нобелова награда за литература 
Олга Токарчук пише: „Георги Господинов е значим 
и неповторим глас в литературата на Европа. 
Неговото творчество – фрагментарно, пълно с 
меланхолия и острота – стъпва върху най-добрите 
традиции на централноевропейската проза с 
нейната неунищожима нужда да разкрива нови и 
нови пластове на човешкия опит. Неговото писане 
се фокусира върху езика като най-съвършеното 
средство за познание на изплъзващото се и 
ефимерното. Авторът уверено прекрачва границите 
на установените конвенции и създава комплексни, 
завършени истории, които не могат да бъдат 
категоризирани в специфичен жанр или течение. 
„Естествен роман” е представителен за цялото 
творчество на Господинов: фрагментарен, но 
същевременно удивително кохерентен, защото 
фрагментите не остават епизоди, а се събират в 
една от най-убедителните визии в съвременната 
литература.“  Ето какво написа писателят, 
когато научи, че наградата е присъдена на него: 
Толкова се радвам да споделя новината. Жури, 
водено от Олга Токарчук, реши да даде тази година 
Usedom Literaturpreis на моята проза! Благодарен 
съм на всички мои немски издатели - Droschl, eta 
verlag и новия Aufbau. Благодаря на преводача 
на моите романи и кратки разкази Александър 
Сицман. Наградата ще бъде връчена по време на 
традиционните Узедомски литературни дни, които 
ще бъдат излъчени в интернет от 15 до 17 и на 
23 април. Предвидено е и четене на Господинов в 
Херингсдорф на остров Узедом на 17 април.


