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Вярвате ли, че нашият „свят от вчера“ (по заглавието 
на мемоарите на Стефан Цвайг) наистина си отиде? 
Няма ли все пак нещо от нашето вчера да се завърне, 
когато всичко приключи?
Не, нито светът, нито световете от вчера са изчезнали и 
са ни напуснали. Не е толкова лесно. Има един забележителен 
културен феномен по тихоокеанското крайбрежие на Перу, 
който много ме беше впечатлил с тази вечна борба между 
прекъснатост и непрекъснатост. Става въпрос за т.нар. 
„обърнати пирамиди“ в районите, където периодически 
шества „Ел Ниньо“. След опустошителните наводнения, 
предизвикани от това топло течение, в желанието си  
за пълно обновление и забрава на природния катаклизъм 
местните хора са дозаравяли под наносите тиня всичко 
оцеляло. Всичко, в буквалния смисъл – забележителна 
архитектура, изкуство, предмети – за да започнат 
начисто и отначало. Но когато днес археолозите разкриват 
заровените едни под други  почти непокътнати дворци, 
сгради, ритуални и битови предмети, човек вижда как 
от драматичния вертикален разрез на времето излиза на 

Пандемията е глобална в здравния си аспект, но нито като 
времетраене, нито като мащаб, нито като следствия ще е 
силата, която ще разтърси из основи съвременния свят
Разговор с Боряна Димитрова

повърхността, с минимални разлики в детайлите, една и 
съща култура, дух, светоусещане. 
Припомних си тези вече поизбледнели ми образи, заради 
оптиката и метафорите, с които говорим за изтеклата една 
година – изгубен свят, изчезнала нормалност, нищо няма да е 
същото…. Драматизмът е разбираем, когато преживяваме 
физическо и емоционално сътресение, но социологически не 
мисля, че това е вярна оценка на случилото и случващо се. 
Пандемията е глобална в здравния си аспект, но нито като 
времетраене, нито като мащаб, нито като следствия ще 
е силата, която ще разтърси из основи съвременния свят. 
Не мога да отрека, че усещането за  безвъзвратност  е 
много остро, но не заради радикалността на една бъдеща 
промяна, а заради нарушения ритъм и посока на живота 
ни. Какво имам предвид? Фундаментална характеристика 
на постмодерната епоха е ускорението във всичките му 
аспекти – от непрекъснато нарастващата скорост на 
превозните средства, през ускорението на производствен 

Рис. Александър Байтошев
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Проблемите на 
съвременността са в 
центъра на новия брой 159 
на сп. „Християнство и 
култура“. Идеологията 
превръща Църквата в 
институт за пропаганда, 
казва в интервю за 
списанието отец Георги 
Митрофанов, а тезата му 
е илюстрирана и с неговата 
статия, посветена на 
историята на Руската 
православна църква в 
периода 1927–1932 г. На 

избора на новия сръбски патриарх Порфирий е посветен 
текстът на сръбския богослов Стефан Зелкович, 
а патриархът е представен и с неговата статия 
Европейската рецепция на библейската бедност. 
Проблемът за мястото на Църквата в съвременния 
свят е разгледан и в разговора с католическия богослов 
Томаш Халик, озаглавен Жилото на съмнението ме 
държи буден и жив. Рубриката „Християнство и 
култура“ е представена с лекцията на френския философ 
Реми Браг Що е култура?, а „Съвременно богословие“ 
– с текста на прот. Йоан Майендорф Единство на 
Църквата – единство на човечеството. В рубриката 
„Пътища“ е представена статията на Ангел Димитров 
Същността на човека в антропологията на св. Тома 
от Аквино, а в „Християнство и музика“ – текстът на 
Ивайло Борисов Поставян ли е въпросът за употребата 
на инструменти в православната музика. В броя е 
представена и книгата „Светеца от затворите. 
Валериу Гафенку (1921–1952)“ с откъс от нея и с 
рецензията от Сандра Керелезова Затворът като 
обител на благодатта.  Новият филм „Рая на Данте“ е 
представен в разговор с режисьора Димитър Радев За 
паметта, прошката и промяната. Броят е илюстриран 
с творби на Микеланджело, разгледани във втората 
част от статията на Владимир Градев Кожата на 
истината.

Как „вятърът на промяната“ 
нахлу на вълните на 
Националното радио през 
1989 г.? Кога стресът от 
жестоката цензура престана 
да тегне над новините? 
Защо Let It Be на „Бийтълс“ 
се превърна в радиосигнал за 
недопустим външен натиск 
върху журналистиката? Това 
е темата на новия брой 03 на 
списание „Култура“, посветен 
на 50-годишнината от 
създаването на програмите 
„Хоризонт“ и „Христо 

Ботев“ на БНР. И още: как българските кинодейци се 
опариха от вкарването на поправки в Закона за филмовата 
индустрия в последния възможен момент? Анализ на Деян 
Статулов защо всички обичат филмовата индустрия и 
как се върнахме в годината на Оруел – 1948 г., когато е бил 
приет социалистическият Закон за кинематографията. 
Темата намира продължение и в разговорите с режисьорите 
Костадин Бонев, Любомир Халачев и Павел Веснаков. В броя 
може да прочетете още размислите на френския социолог 
Бруно Латур и на италианския архитект Стефано Боери 
за бъдещето на земята и екологията, както и разговор с 
каталонския драматург Жорди Галсеран защо човек търси 
трагедията. В рубриката „Галерия“ ще откриете гледни 
точки към мащабните ретроспективи на художниците 
Пенчо Георгиев и Никола Танев. Броят е илюстриран с 
фотографии на Фелия Барух. 
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Писателят говори за творческите светове, гибелното 
разпространение на тоталното наблюдение и силата на 
протеста
Хари Кунзру е носител на редица литературни награди, 
а сред романите му са заглавия като The Impressionist 
(„Импресионистът“) и White Tears („Чисти сълзи“). 
Последната му книга, Red Pill („Червено хапче“) е смущаващ 
разказ за живота на американски писател, живеещ в 
усамотение в Берлин. Чрез формата на сложен и динамичен 
трилър писателят изследва тоталитарното минало, за да 
освети съвременните технологии за контрол. Кунзру живее 
в Ню Йорк със съпругата си, писателката Кати Китамура, 
и двете им деца. 

Централният персонаж от вашата нова книга е 
лишен от единственото нещо, което му е нужно, за 
да работи – лично пространство. Колко е важно то за 
изкуството?
Посетих Германия през първата половина на 2016 г. – тогава 
ме занимаваха редица въпроси, свързани с интимното 
пространство и същността на човешкия „аз“. Атакуват 
личния ни свят по много начини, а повсеместното 
наблюдение е един от тях. Интересувам се от поведението 
на хората, когато знаят, че са следени. Хана Арент 
казва, че човек се нуждае от лична неприкосновеност и 
пространство, което е скрито за обществото, и трябва 
сам да избира кога да застане открито пред публиката. 
Ако нямаш възможност да се оттеглиш, губиш нещо 
съществено от своята личност.

Защо избрахте книгата ви да завърши с избора на 
Тръмп за президент?
Трябва да разглеждаме историята на тоталитаризма и 
авторитаризма, като използваме инструменти, с които 
не сме разполагали преди няколко години. Мисленето 
ни стана лениво, след като в края на 20. век, с края на 
тоталитаризма, определени свободи бяха гарантирани. 
Днес откриваме тоталитаризма на контрола и принудата.  

Хари Кунзру:              Атакуват личното ни пространство по различни начини

Ученици от Софийската 
математическа гимназия 
„Паисий Хилендарски“ издават  
независимо ученическо 
литературно-философско 
списание „paradigma (една 
нова страница)“, в което се 
публикуват предимно авторски 
произведения на млади хора, 
които тепърва, както се 
определят те „започваме да 
търсим стила и начина си на 
изразяване, но все пак влагаме 
цялата си душа и страст в 
писането“. 

Досега са публикувани три броя онлайн и 
един – на хартия.
Можете да прочете текстове на 
талантливите ученици на адрес: https://
paradigma.bitrix24.site/

Все по-пусто е на поетическия Парнас

Адам Загаевски отиде при Херберт, милош, 
Шимборска, Ружевич, при Станислав Лем и 

Славомир мрожек, великолепната шесторка огромни 
съвременни полски писатели.

„Все по-пусто е на поетическия Парнас“ – казва с тъга 
през 2014 г. поетесата Юлия Хартвиг след смъртта на 
Тадеуш Ружевич. Позволих си да отнеса тези нейни думи 
и към тъжната вест за кончината на Адам Загаевски, 
която на 21 март  – по ирония или знаменателно 
Световен ден на поезията – съкруши всички 
пристрастени към поезията. Съосновател и духовен 
водач на т.нар. Нова вълна или Поколение ’68, един от най-
големите съвременни полски и световни поети, тачен 
и награждаван в цял свят, често номиниран за Нобел 
(последната  награда е от 2017 година, на Принцесата 
на Астурия, смятана за испанския Нобел), своеобразен  
рецензент на промените в съвременна Полша, където 
се върна да живее през 2002 г., след като я напусна през 
1982-ра,  в разгара на общополските вълнения срещу 
комунизма,  винаги с висок глас в защита на свободата. 
Сюзън Зонтаг казва: „Горко на онзи писател, който 
поставя красотата над истината.“ Адам Загаевски 
говореше красиво за истината. Творчеството 
му е доказателство за силата на одобрението, 
подкрепата, съчувствието – а това е винаги по-
трудно от протеста, критиката, иронията. Освен в 
стихотворенията му, събрани в над 15 сборника, той 
пишеше и силни есета.
На въпроса Как изглежда писането на стихове? Адам 
Загаевски отговаря:  „Прилича малко на запарването 
на чай. Първите две строфи са като есенцията, към 
която трябва „да се долее“ вода: появяват се образи, 
прецизирани мисли. И всички гравитират около началото. 
Но тази вода трябва да бъде вряща“.
Имах късмета и рядкото духовно удоволствие да 
общувам с него при подготовката на двете му томчета 
на български език – „Из живота на предметите“ в 
далечната 1996 г.  и „Невидима ръка“ през 2015-а. Сега 
ще се оттегля в топлата му сянка, където е мястото 
на преводача, за да говори той с най-новите си стихове и 
словото-есе при получаването на испанската награда. 

Истината

Стани отвори вратата развържи тези връзки
Изтръгни се от мрежата нерви
Ти си Йона, който поглъща кита
Откажи да стиснеш ръката на този човек
Изправи се изсуши тампона на езика
Излез от този пашкул разкъсай тези ципи
Поеми въздух от най-дълбокото
И полека помнейки правилата на синтаксиса
Кажи истината за това си призван в лявата ръка 
Държиш любов а в дясната ненавист.

1972

А на Олга Токарчук е любимо друго негово стихотворение 
– Фокусник, от същата година

Адам Загаевски. Архив на Полския институт в София

Намира подземните връзки
Между предметите
Съединенията които някога
Са ги свързвали
Преди да се появи нашето
Старателно бърборене
Спасява ги за момент
След което с болезнената усмивка
На човек, който е надживял близките си
Гледа как отново потъват

„В десет строфи предава цялата същност на поезията 
и може би на писането изобщо. Обичах да го слушам 
как рецитира стиховете си: със специална празнична 
интонация, каквато се полага само на поезията. 
Студентите го обожаваха, защото имаше особен дар за 
поезията – умееше да говори за нея“.

Из последната стихосбирка на поета „Истинският 
живот“ (1919, изд. А5) с мото от Емануел  Левинас  
„Истинският живот е някъде другаде, но ние сме тук“.

Алегория на Доброто и Лошото правителство 

Доброто правителство, Buongoverno,
И добрият съдия – виждаме
Как Сиена процъфтява
При справедливия владетел
Навсякъде цари мир, виждаме го
Селяните се трудят спокойно
Гроздовете набъбват от гордост
На улицата танцува сватбено шествие
А лошото правителство започва с това
Да изтезава справедливостта
Която носи красивото име Юстиция
Лъже, сее Раздор,
Опива се от Жестокост
И Измами; накрая наема убийци
Градът запустява, нивите
Вече не раждат, къщите горят
Обаче след седем столетия, погледни,
(сравни двете фрески)
Злото е избеляло, едва се разпознава
А Доброто привлича погледите
С живите си багри
Достатъчно е да изчакаме
Седемстотин години

на стр. 7
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Едно от сериозните обвинения на критиката към 
нобелиста Патрик Модиано, засилило се особено след 
връчването на Нобеловата награда, беше, че той цял 
живот пише един и същи роман. Факт, който Модиано не 
отрича, но който със сигурност е успял да превърне и в 
своя запазена марка – до степен, че говорим за стила 
Модиано. На другия полюс се движат 
оценките за друг нобелист – Казуо 
Ишигуро. Критиката се надпреварва да 
отчита тематичната разнопосочност 
на романите му и дори когато през 2015 
година в интервю за „Гардиън“ Ишигуро 
спомена, че всъщност пише една и съща 
книга, всички побързаха да опровергаят 
това, давайки примери с по-скорошни негови 
заглавия като „Никога не ме оставяй“ и 
„Погребаният великан“.  
Разбира се, със самоцитатността не бива да 
се прекалява, но когато говорим за истински 
добри писатели, тя никога не е сериозен 
проблем, защото е вплетена в интересни 
интертекстуални игри и експерименти. Затова 
и фактът, че новият, дългоочакван роман 
на Казуо Ишигуро, първият след Нобеловата 
награда, по един или друг начин е реплика към 
предходен роман, не изглежда като проблем. 
Напротив. Интересно е как „Клара и слънцето“ 
диалогизира с един от важните романи на 
Ишигуро, а именно – „Никога не ме оставяй“, и 
какъв е сегашният ракурс на писателя към теми, 
които вече е подхващал. В основата на по-стария 
роман стои визията на писателя за развитите 
донори, които дори превъзхождат „нормалните“ хора, за 
талантливите и културни донори, които имат своите 
мечти и надежди, и по тази причина антиутопията 
на Ишигуро е много зловеща. Клонингите в научната 
фантастика обикновено са враждебно настроени към 
човека, докато тук имаме едни невинни и прекрасни 
същества, които биват принасяни в жертва в името 
на здравето на едно съмнително в своите устои и 
нравственост човечество. В новия си роман писателят 
продължава да се пита за връзките между роботите и 
хората, доколкото тук се акцентира върху едни нови 
поколения роботи, които биват избирани от деца и 
техните родители, за да се превърнат в помощници и 
приятели на децата, докато последните пораснат и 
поемат своя самостоятелен път. И конкретно разказва 
историята на ИП Клара и момичето Джози, което 
в своето постоянно боледуване и доста изолирано 
съществуване има нужда от опора и компания.
За завръщането към споменатата тема има много 

основания. Отдавна писането за бъдещето, за 
взаимоотношенията хора – роботи, не е запазена марка 
само за научната фантастика. Напротив, в един свят, 
който е толкова подвластен на трансхуманизма, големите 

писатели са длъжни да дават 
своите визии за предстоящото. 
Така че проблемът на Ишигуро 
не е в това, че подхваща нещо 
познато от свой роман, за това, 
че отново говори какво е да не си 
човек, но да владееш човешките 
емоции, а е по-скоро в готовия 
продукт. Вероятно заради 
големите очаквания към него, 
той е направил очевиден 
компромис по отношение 
на комерсиалността и 
макар че писането му си 
остава добро, романът е 
доста компромисен като 
сложност на посланията и 
тоналност на звученето. 
Вместо да стряска 
или поне да заостря 
усещанията, каквито 
реакции предполага 
визията му,  той 
неправомерно успокоява. 
„Клара и слънцето“ 

като че ли си е поставил за 
цел да спечели много читатели, избирайки 

притчовостта, донесла масови продажби и етикет 
на бестселъри на книгите на автори от типа на Паулу 
Коелю. Вероятно последното ще прозвучи скандално 
и ще обиди почитателите на Ишигуро, към които се 
числя и аз, но компромисът – ще го кажа пак – с този 
последен роман за мен е факт. Нищо че вече се появиха 
рецензии в британския печат, които определиха романа 
като „блестящ“, като „шедьовър за крехкостта на 
нашата човешкост“, който изследва темите за любовта 
и лоялността през очите на един робот. Да, тези теми 
ги има в романа, но от Ишигуро очакваме те да са 
представени с повече критичност, с повече пластове.
„Клара и слънцето“ има претенцията да е антиутопия. 
Типично в духа на писателя,  това е по-скоро загатнато 
и внушено през различни детайли. Редът в обществото 
е някак променен, старият порядък на живот е по-
скоро остатък. Има много разочаровани, събрали се в 
комуни, отказали новите правила. Другите са отдадени 
на работа, която почти не им оставя време за дома и 
децата. Трудно се общува. Между децата и родителите се 

издигат невидими прегради, самите деца помежду си имат 
необходимост от периодични „срещи за взаимодействие“, 
за да свикват да си говорят, не казвам – общуват. Не 
присъстват в училище, обучават се дистанционно, всеки 
сам с учител. Шансовете са за генетично подобрените 
деца, които обаче лесно се разболяват и умират. 
Роботите са навсякъде, изместват хората от определени 
професии. И като цяло визията, която се задава, е за едно 
доста проблематично бъдеще, в което човешките връзки 
са много по-трудни, отколкото тези между хората и 
роботите. И разбира се, роботите са дарени със сетива, 
емоции, чувствителност, които ги правят ценни, важни и 
някак си изтласкващи човешкото. Да, понякога те трудно 
се ориентират, виждат и възприемат фрагментарно, и 
въпреки това могат дори да имитират човека, а може би и 
да го заменят, включително опознавайки сърцето му. 
Защо така подробно акцентирам върху всичко това? 
Защото един подобен свят не предполага лесни решения, 
лесно справяне с проблемите. А при Ишигуро се случва 
точно обратното. Хепиендът е много щедър. Роботът 
Клара, избран от детето Джози, поисква „специална 
помощ“ от слънцето и я получава. 
Ако „Клара и слънцето“ е притча за това колко е важно 
да пазим околната среда (темата за замърсяването) в 
името на бъдещето на децата, най-малкото тази идея 
би следвало да се отстоява от хората, не от роботите. 
И да не се държи в строга тайна от тях. Ако е притча 
за вечната любов, то в контекста на един подобен 
стряскащ свят тя е и наивна, и звучи като клише, като 
псевдофилософските заклинания на Коелю. Ако пък 
романът е апология на изкуствения интелект, тя също 
може да се прави без сантименталност и наивизъм, както  
е в „Машини като мен“ на Иън Макюън.
Казано накратко, новият роман на Ишигуро е наивно-
сантиментален, леко обиден за възрастния читател и 
несъразмерен в оптимизма си за твърде сериозните теми, 
които загатва. Антиутопията днес е много сериозен жанр, в 
който безпощадно работят знакови автори като Маргарет 
Атууд, Мишел Уелбек, отскоро и писателка като Саманта 
Швеблин, и опитът да се олекоти жанрът с подобни 
сладникави притчи не подобава на автори от класата на 
Ишигуро. Ако такива писатели ни предлагат подобни наивни 
приказки, няма защо да се чудим, че родните класации се 
оглавяват от псевдофилософските сантиментални писания 
на Мария Лалева или пълните с клишета и псевдомитологии 
книги на Розмари Де Мео или Ивинела Самуилова. 

АмЕЛия ЛиЧЕВА

Казуо ишигуро, „Клара и слънцето“, прев. от 
английски Владимир молев, изд. „Лабиринт“, С., 2021.

ишигуро след Нобела

Хари Кунзру:              Атакуват личното ни пространство по различни начини

Съществуват редица механизми, чрез които 
поведението се насочва в определена посока. 
Технологията на следене и контрол е отвъд най-смелите 
мечти на вече слезлите от власт диктатори. Само 
трябва да обърнем поглед към Китай, за да видим 
възможностите за дистопично развитие в рамките на 
новите технологии – в тази страна точките на хората 
в социалната кредитна система1, данните за тяхното 
ДНК и движенията им в пространството се намират в 
една и съща система. 

1Социалната кредитна система е програма за наблюдение и 
оценка на жителите на Китай. На всеки китайски гражданин 
се дават 1000 точки/кредита на доверие. За всяко нарушение 
му се отнемат съответен брой точки. Нарушенията могат 
да бъдат не само престъпления, но и действия като прекарване 
на твърде много време в социалните мрежи или неправилно 
пресичане. Когато на един човек бъдат отнети много точки, 
неговият социален рейтинг спада и общуването с него се 
превръща в причина за отнемане на точки, а самият той бива 
лишен от различни социални права. – Б.пр.

В книгата е вплетена и друга 
история – тази на моника, 
бивша проститутка, чийто 
живот е съсипан от ЩАЗи. 
Защо избрахте тази история?
Бях силно заинтригуван 
от дейността на ЩАЗИ и 
техниките за психологическа 
война. Едно от нещата, които 
успях да свърша в Берлин, 
беше продължителната 
работа в архивите на ЩАЗИ и 
разговорите ми с архивисти. В 
Потсдам е имало университет 
на ЩАЗИ, в който студентите 
били обучавани как да съсипват 
живота на неудобни за 
режима хора. Те замисляли 
и осъществявали действия, 

чиято цел била да предизвикат поредица от разочарования. 
Например пращаш пакет по пощата, но той е отклонен от 
адреса. Идва момент, в който нищо не се развива както 
трябва в твоя живот. Тъй като тази държавна структура 
вече не съществува, ние си мислим, че всичко това 
завинаги е приключило, но много от тези инструменти за 
манипулация и обезсърчаване на хората продължават да се 
използват. 

Романът ви „Чисти сълзи“ се занимава с расовите 
проблеми в САЩ и въпросите, свързани с 
идентичността. Това е далновиден текст, написан 
преди настоящата вълна от протести.
След филма „Мръсният Хари“ в Америка се появи жанрът 
полицейски екшън-трилър, в който биенето на задържани 
е част от работата на полицията. Този жанр налага 
представата, че ако следваш правилата, няма да можеш 
да си свършиш работата. Също така имаме филми като 
„24“. И тук се внушава идеята, че заподозрените могат да 

бъдат измъчвани и този подход работи. В тях се толерира 
насилието и престъпването на закона. 
В тази страна виждаме хиляди малки полицейски служби, 
чиито полицаи имат правото да убиват. Дори в един малък 
град могат да се видят тежко въоръжени полицаи, чиито 
оръжия идват от Ирак и Афганистан. За човек с чук в 
ръката всеки друг изглежда като гвоздей. Войната е дошла 
вкъщи. Ужасът, който сполиташе хората от Средния 
Изток през първото десетилетие на 21. век, сега шества по 
улиците тук. 

Как се чувствахте по време на карантината?
Бяхме в Бруклин и преминахме през няколко фази. През 
първата, март и април, беше твърде напрегнато, сирени 
огласяха квартала по цял ден и през цялата нощ, стараехме 
се да не се срещаме с други хора. След това напрежението 
малко спадна и започнаха протестите, хората замерваха 
със запалителни бомби местните полицейските участъци и 
изведнъж всички се оказаха отново на улиците. 
Не съм американски гражданин и мога да бъда задържан след 
депортиране, но се включих в протестите и прекосявах 
Бруклинския мост наред с хиляди други протестиращи. 
Изпитвах странно усещане – да бъдеш сам дълго време и 
изведнъж де си обграден с толкова много хора. Сега тук 
не се отчита голям ръст на позитивни резултати, но има 
експлозия на случаи на юг и се подготвяме за мрачна есен. 
Изобщо не се проследяват контактните на заразените и 
големите пропуски на правителството стават очевидни. 
Мисълта къде можем да се озовем в края на годината е 
твърде изнервяща. 

Преведе от английски:
РуЖА муСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 22 август 2020 г.

Хари Кунзру
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В и Т Р и Н А Ю Б и Л Е Й

Пламен 
Антов, 
„Анималис-
ти ката на 
Емилиян 
Станев. 
Биополи-
тически и 
философски 

проблеми, критика на политическото. 
Станев и Хайдегер“, изд. КВЦ ЕООД, С., 
2019, 444 с., 15 лв.

Пламен Антов, „Пред непостижимото: 
Емилиян Станев и мартин Хайдегер. 
Философската зооантропология на Ем 
Станев.  Хайдегер и изтокът“, изд. 
„Книги за всички“, С., 2021, 234 с., 12 лв.

В един момент, когато световното 
литературознание много активно прилага 
теорията за биополитиките, непрекъснато 
диалогизира с идеите на Фуко и Агамбен, 
акцентира върху екокритиката, обръщането 
към анималистичната проза на Емилиян 
Станев и наблягането върху прочита 
є през идеите на Хайдегер и Агамбен е 
изключително смислопораждащо и със 
сигурност довежда до нови щрихи и изводи 
по отношение на прозата на Емилиян 
Станев. В същото време Пламен Антов 
не остава до този тип прочити, които 
биха ни показали кои от идеите на двамата 
философи са приложими към текстовете 
на Емилиян Станев. Той отива много 
по-далеч – разяснява общите нагласи, 
представя аналогични, макар и формулирани 
по друг начин и с други средства, идеи у 
българския писател. Така създава полето 
на онези компаративистични срещи, 
които преодоляват контекст, произход, 
териториална вписаност и които започват 
да създават големия разказ за европейското, а 
често пъти – и за световното.

младен Влашки, 
„Рецепцията на 
Кафка в България до 
1989 г.“,  Сдружение 
Литературна къща 
(Страница), Пловдив, 
2020, 192 с., 10 лв.

Книгата се вписва в традицията на 
най-добрите български рецепционистки 
изследвания, като се фокусира както върху 
някои чисто теоретични проблеми, свързани 
с преводознанието, така и върху културното 
взаимодействие между изходната и 
приемащата култура. А плод на конкретния 
интерес е фигурата на Кафка, към която 
Младен Влашки отдавна е демонстрирал 
интереса си, със специални акценти върху 
рецепцията на писателя в литературното 
поле на България, както и върху заслугите в 
тази посока на Димитър Стоевски и Минко 
Николов.

„Литературата“, 
кн. 25, уи „Св. Кл. 
Охридски“, С., 2020 г.

Този брой е посветен 
на литературната 
история, като 
преводните статии в 
него са 
предоставени от 
списание: Slovo, No. 50. 
М. Vrina-Nikolov & C. 

Géry (eds.). Paris: Presse de l’Inalco, 2019.  Сред 
авторите им са Мари Врина, Катрин Жери, 
Вали Ахмади, Йоана Бот, Елена Георгиева. А 
българските участници в броя са Благовест 
Златанов, Николай Аретов, Светла 
Черпокова, Ноеми Стоичкова, Преслава 
Георгиева, Калоян Христов, Надежда 
Стоянова и Светлана Стойчева.

Сара Хюз

Най-голямата жива ирландска писателка 
е амбициозна както винаги. Разказва за 
работата си в Нигерия, за начина, по който 
се справя с критиците и за последния си 
роман
Хората са благосклонни и снизходителни 
към повечето писатели, които наближават 
90 години – каквото и да са направили до 
този момент, то е достатъчно и е време 
да си починат. Една О’Брайън обаче не 
може да бъде причислена към повечето 
писатели на 90. През изминалата седмица 
най-талантливата жива ирландска 
писателка изнесе тазгодишната лекция 
„Т.С. Елиът“ за дъблинския „Аби Тиътър“, 
посветена на Елиът и Джойс. В условията 
на пандемия лекцията беше записана в 
ирландското посолство в Лондон и ще 
бъде излъчена по случай юбилея є. О’Брайън 
спечели наградата на South Bank Sky 
Arts за последния си роман „Момиче“ – 
разтърсваща история за нигерийските 
момичета, отвлечени от групировката 
Боко Харам. 
Тя ще отпразнува скромно своя юбилей. 
„Ще се видя с литературния си агент, сина 
си Саша и още един човек – надявам се, че 
това е разрешено. Другият ми син, Карло, 
живее в Северна Ирландия и няма да може 
да дойде“.
Присъствието є омагьосва – тя е слаба, 
стилно облечена в черно сако и пола, носи 
красиво сребърно колие и е с перфектна 
прическа. Стените в кабинета є са 
покрити с етажерки с книги – „Книгите 
са превзели цялото пространство“, 
казва тя през смях. „Навсякъде са…“ 
О’Брайън признава, че не е в добра форма 
и напоследък се чувства уморена, но с 
готовност отговаря на всеки въпрос, дава 
добре обмислени отговори и не пести 
думите си. 
Лекцията за Елиът и Джойс „беше дълга 
и изтощителна“, казва тя. „Не съм 
свикнала да изнасям лекции и бях много 
напрегната. Исках да разгледам същността 
на поезията, да говоря за личността на 
автора и за мистерията на творческия 
процес. Очакваше се лекцията да бъде 15 
минути, но продължи 150 минути. Радвам 
се, че написах този текст, но той ми отне 
твърде много време и енергия“.

Работата върху „Момиче“, книгата 
с която много се гордее, също е била 
изтощителна и дълга. „Пътувах два 
пъти до Нигерия. Усилията ми да създам 
фикционална история, в чиято основа има 
толкова много болка и ужас, за мен бяха 
твърде мъчителни. Разговарях с много хора 
– момичета, които бяха успели да избягат, 
техните майки и сестри, специалисти 
по травматични преживявания, лекари и 
представители на УНИЦЕФ. Зачитайки 
чувствата на тези момичета и техните 
роднини, не биваше да съчинявам факти, 
но същевременно трябваше да вплета 
фикционален елемент в техните истории. 

Една О’Брайън на 90:  
Не мога да претендирам, че съм безгрешна

Някои хора не проявиха разбиране към 
това“.
Разочарована е най-вече от реакциите 
в САЩ, където винаги се е радвала на 
особено внимание и почит. „Във Франция 
получих награда за тази книга, в Германия - 
ласкави отзиви от критици и читатели, но 
в САЩ казаха, че са очаквали „книга, която 
е по-близо до реалността“, като всъщност 
имаха предвид, че някой друг е трябвало 
да я напише“. Поклаща глава. „Изглежда не 
знаеха какво точно искат“.
Ако О’Брайън звучи като човек, който е 
уморен от подобни реакции, то това се 
дължи на факта, че се е сблъсквала с тях 
много пъти. Първият є роман The Country 
Girls, написан само за три седмици през 
1958 г. и публикуван през 1960 г., е подложен 
на остри критики в родната є Ирландия 
и, още по-лошо, влошава отношенията 
с майка є. „Тя беше засрамена от моите 
книги и от мнението за тях на хората 
около себе си“1.
Четвъртият є роман, August is a Wicked 
Month, който проследява съдбата 
на нещастно омъжена жена, която 
се пробужда сексуално по време на 
почивка на Френската ривиера, получава 
„унищожителни отзиви“ в пресата и е 
забранен в Ирландия. Нападната е яростно 
и за книгата In The Forest, излязла от 

печат през 2002 г., 
която пресъздава 
живота на 
известен ирландски 
убиец. В „Айриш 
Таймс“ Финтън 
О’Тул я нарича 
„престъпница, 
нарушаваща 
моралните закони“.

Преди десетилетия 
пресата представя 
О’Брайън като 
жена, която 
обича светските 
събития, а къщата 
є като център 
на партита със 
звездни гости, сред 
които са едни от 
най-популярните 
мъже по това 
време – от Марлон 

Брандо до Робърт Мичъм. „Това бе по-
скоро начин на възприемане на живота 
ми, а не същинското ми съществуване“, 
казва тя. „Ванити Феър“ ме нарекоха 
„палавото момиче на западния свят“ не с 
лоши намерения, но ако това беше истина, 
нямаше да мога да отгледам две деца, да 
напиша 28 книги и пиеси, както и много 
1 Романът, който става първа част от 
трилогия, поставя открито премълчаваните 
въпроси за женската сексуалност. И трите 
романа са забранени в Ирландия. Едва 20 
години по-късно трилогията е преиздадена, 
а по книгата The Country Girls е направен 
телевизионен филм от режисьора Дезмънд 
Дейвис. – Б.пр.

други текстове“.
В наши дни страната 
є е далеч по-модерна 
и разкрепостена и 
доминиращите нагласи 
в обществото се 
приближават до нейния 
начин на мислене. 
„Президентът Майкъл 
Хигинс, един невероятно 
почтен човек, открито 
говори за причините за 
преднамерената злъч, с 
която бях атакувана. 
Книгите ми не са изпълнени 
с омраза към страната, но 
както каза ирландската 
писателка Росита Суитман, 
наранявам сънародниците си 
със своята прямота. Винаги 
съм се опитвала да бъда 
честна във всичко, което 
съм написала“.
Сега е моментът да 
призная, че преди повече от 

10 години, като млад и неопитен критик, 
написах в „Обзървър“ един не особено ласкав 
отзив за романа на Една О’Брайън от 
2016 г. The Light of Evening. Писателката 
споделя, че този текст дълбоко я е 
наранил, но приема извинението ми и 
признава, че за нея тази книга е „несполука“.  
 „Озовах се в тресавище с този роман, 
тъй като всъщност той съчетаваше две 
различни книги и беше посветен на майка 
ми, към която изпитвах противоречиви 
чувства. Написах го скоро след смъртта є 
в период, в който бях объркана и чувствах 
както вина, така и облекчение. Това 
показваше, че не контролирам достатъчно 
добре материала“. О’Брайън се усмихва 
и всеки остатък от напрежение изчезва. 
„Нямаше смисъл да замазвам нещата и 
да претендирам, че съм безгрешна; писала 
съм рецензии на три книги в живота си и 
си навлякох неприятности с всяка една от 
тях“.
Докато много писатели се отдръпват в 
себе си в напреднала възраст, О’Брайън 
поема рискове, нещо, което отдава на 
писането на разкази, и по-специално на 
разказ за ирландски работник. Подготвяйки 
се за него, тя посещава редица лондонски 
кръчми и разговаря с хората в тях. „Този 
разказ промени начина, по който пишех 
– всичко, което създавам след него, е 
резултат от задълбочени проучвания“.
Дали когато погледне назад, някоя от 
книгите се откроява сред останалите? 
„Когато написах The Country Girls преди 
60 години, бях удивена, че романът е 
завършен“, казва тя. „Това е забавна книга, 
а аз плачех през цялото време, докато я 
пишех. Тя има запазено място в сърцето 
ми и беше трамплин за развитието ми 
напред“.
За какво съжалява? „Съжалявам за това, 
че започнах да ограничавам контактите 
си с хората още преди настъпването на 
пандемията, сякаш ме очакваше дълъг 
живот. Понякога бях твърде прибързана 
в оценките си за хората. Също така ми 
се иска да бях по-разумна по отношение 
на парите – мисля, че това е в гените 
ми, роднините по линия на баща ми бяха 
твърде безразсъдни в това отношение“. 
Следва пауза. „Животът ми не беше 
лесен в много отношения. Но е истина, 
че езикът, мистерията на езика и чудото 
на езика, както се казва в една прекрасна 
ирландска песен, ме преведоха през 
живота… богатството на великия език“.
„Все още храня надежда, че ще създам още 
една книга: замисълът е в главата ми, но не 
съм сигурна, че ще имам енергия или време 
за това“, казва тя с нотка на съжаление в 
гласа. „Нямам представа дали ще я напиша, 
но зная, че винаги съм писала честно и със 
страст“. 

Преведе от английски:
РуЖА муСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 13 декември 2020 г.

Една О’Брайън
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Даниеле моварели, 
„Господин 
Вървими“. 
илюстрации Аличе 
Копини. Превод от 
италиански Дария 
Карапеткова. изд. 
„Ракета“, С., 2021, 
26 с., 16 лв. 

Препоръчителната възрастова категория за 
тази чудесна и изпипана във всяко отношение 
книжка е 5+ г. В нея италианският писател 
представя метаморфозата на Господин 
Вървими, който от човек, имащ всичко 
и свикнал много да му върви, стига до 
прозрението, че по-важно от материалните 
притежания е намирането на себе си.

Саманта Швеблин, 
„Хиляди очи“, прев. 
от испански Захари 
Омайников, изд. 
„Лабиринт“, С.,  
206 с., 16, 90 лв.

„Хиляди очи“ е нова книга на един от най-
интересните гласове в съвременната 
световна литература – Саманта Швеблин. 
След „Отрова“ това е второто заглавие 
на писателката, което излиза под знака 
на издателство „Лабиринт“ и в превод на 
Захари Омайников. И макар че „Отрова“ е 
сред финалистите в Международния „Ман 
Букър“ през 2017 г. и определено е една от 
най-впечатляващите екоантиутопии, в 
България книгата като че ли остана доста 
незабелязана. Дано съдбата на „Хиляди очи“ 
да е по-различна, защото тя продължава да 
затвърждава представата за Швеблин като 
майсторка на антиутопиите. Този път в 
нейния фокус са играчки кентъки, в които 
са внедрени камери и чрез които хиляди 
хора навлизат в чуждия живот, понякога с 
тихо любопитство и любов, но по-често 
– страховито и с неочаквани последици. 
Един роман за счупените граници в личните 
територии, за трудното удържане на 
баланса между прогреса и мярата, както и за 
новите опасности пред човешкото.   

марияна Гапоненко, 
„Коя е марта?“, 
прев. от немски 
Галина Павлова, изд. 
„Ризома“, С., 2020,  
231 с., 15 лв.

Авторката е родена през 1981 г. в Одеса, 
Украйна, но пише на немски език още от 
16-годишна. „Коя е Марта?“ е нейният 
втори роман и за него през 2013 г. получава 
престижната награда на името на Аделберт 
фон Шамисо. Като цяло романът е оценен 
като необичаен, дързък и забавен и е 
посрещнат добре от критиката. Преведен е 
на 9 езика. Марияна Гапоненко е публикувала 
четири романа, сборник с разкази, детска 
книга и няколко стихосбирки. Живее в Майнц 
и Виена.
На български книгата излиза с марката на 
„Ризома“, издателство, създадено през 
2015 г. от Томас Хюбнер и Елица Осенска 
и поставило си за цел обмена между 
българската и немскоезичната литература.

Г Л А С О В Е Т Е  и м  Ч у В А м Е

„Братовчедката на Зорбас“ книга за 
детството и за порастването ли е? и 
какво я прави по-различна от първата 
ви стихосбирка?
„Братовчедката на Зорбас“ е книга 
за порастването в детството и за 
детството в порастването. Разликата 
между двете стихосбирки е около 5 
години. Правейки крачка встрани от 
себе си, като критик на собственото си 
творчество, смея да кажа, че определено 
„Братовчедката“ надгражда „Хълбоци и 
пеперуди“ като опитност и както казва 
Георги Господинов за стихосбирката, това 
е „прямо и лично, намерило себе си писане“. 
Като човек и творец аз съм в постоянно 
търсене на истината. Всеки ден и всяка 
книга е опит да бъда по-добрата версия 
на себе си. Този стремеж на човека Ирена 
неминуемо се отразява на творчеството 
на Рене. Аз раста с книгите си и те като 
неуморни деца ме следват. Желанието 
ми е с всяка следваща книга да се 
приближавам още по-близо до себе си, но 
никога да не успея да се догоня. За да има 
винаги още за написване. Още за живеене.

Защо избрахте това заглавие? 
Заглавието на стихосбирката се 
приютява в контекста на „Алексис 
Зорбас“ на Казандзакис. И по-
конкретно носи заглавието на едно от 
стихотворенията в книгата, което е за 
майка ми и умението є да ме накара да се 
отказвам от време на време от книгите 
и философията и просто да живея живота 
в неговата пълнота. Това е рядко срещано 
явление при хората, които се занимават с 
интелектуален труд. Книгите и знанието 
ни затрупват много често и все по-
трудно успяваме да обуздаем ума, който 
ни пречи да усетим настоящия живот.  
Затова е нужно да си припомняме от 
време на време да отваряме прозорците 
широко и да танцуваме и да пеем. Най-
малкото това би ни спестило не малко 
средства за психотерапевт.

Човешкото при вас като че ли е нещо 
много условно, особено в най-новата ви 
книга „Писма на Омар до бъдещата му 
съпруга“. Темата за метаморфозата 
на човека тук е много фино отиграна. 
Какво е той – плът, животно, Бог? и 
какво всъщност търси пишещият – 
любовта, Бог или срещата със себе си?
Обичам да изобразявам вътрешните 
характеристики на човека през тялото. 
Не бива да забравяме, че тялото 
отразява вътрешното състояние на 
човека. Опитах се през Омар да проведа 
метаморфозата на един човек, който от 
емоционално обсебваща личност, който 
стиска със своите щипки любовта, се 
превръща в свободен човек, с тотално 
променени възгледи. И това се случва 
през неуморното търсене на своята 
любима. В крайна сметка, преминавайки 
през много трансформации и размисли 
за любовта, живота и смъртта, Омар 
осъзнава, че през цялото време той 
всъщност е търсил себе си. Или Бог? 
За мен понятията Бог, Себе и Любов 
стоят на една плоскост. Плоскост, която 
трябва да бъде поправена, ако искаме да 
съществуваме до друга такава плоскост. 
Това е нещо, към което ежедневно се 
стремя – свързване с другия не от липса 
на любов, а от излишък. Срещни първо 
себе си, обикни се, залепи парчетата от 
тази половина и другата половина сама 
ще дойде при теб, привлечена от твоя 
блясък.

А само несъществуващото ли е 
безсмъртно, каквото е като че ли едно 
от внушенията на тези писма?
Да, има едно писмо в книгата, което 
разглежда това схващане. В него Омар 
размишлява върху съвършенството и 
безсмъртието на това, което още не се 
е случило. Тази тема ме вълнува доста. 
Темата за нетленността на любовта, 
която е най-първата фаза от влюбването. 

Снимка Георги Казаков за #URBN

За да има винаги още за написване
Разговор с Рене Карабаш

Тогава всичко още е недокоснато, 
несътворено и поради това не може 
да бъде разрушено. После се намесват 
телата, опитът, битът и всичко добива 
форма. Двамата влюбени се превръщат 
в един изящно скачен съд, който всеки 
момент може да бъде счупен. Нима всеки 
при самото раждане не минава през това? 
С раждането на живот, любов и каквото 
и да е ние автоматично сме обременени 
със смъртта, с раздялата на душите в 
даден момент. Къде е спасението тогава, 
ще каже някой, къде е смисълът на всичко? 
Не знам, може би в това да си напомняме, 
че сме тук за малко и всеки момент 
трябва да бъде изживяван докрай, ако 
искаме да продължим в следващия епизод.

Тъй като експериментирате в различни 
жанрове, кой все пак е предпочитаният 
за вас и защо?
Ако жанровете са деца. Така ще река: 
децата си не деля. Но има един жанр, 
който ми дава повече свобода и време 
да създам пълнокръвни образи и свят, 
който да не трае, колкото еднодневка, 
като при стихотворенията. Това е 
романът.  Писането на роман за мен е 
голямо събитие, което продължава по 
няколко години. Завършва тогава, когато 
книгата е взела всичко от мен и знам, че 
няма какво да є дам повече. В този ред 
на мисли на път е следващият ми роман, 
от който не съм написала все още нито 
ред, но вече от близо две години усърдно 
и почти ежедневно работя по неговото 
построяване, трупайки информация за 
темите и света, в който възнамерявам 
да потопя читателите. Надявам се да се 
появи на бял свят в близката година-две. 
Кой знае? Той знае.

можем ли да очакваме „Остайница“ 
скоро да се появи на френски език?
Имах късмета и щастието преводачката 
Мари Врина да ме потърси и да преведе 
романа ми. Преводът вече е готов и 
чака своя издател във Франция. Това, 
което най-много ме впечатлява в Мари, е 
изключителната є любов към българския 
език, любов, която е неприсъща на много 
българи. Мари е французойка, но сякаш 
има кръвна връзка с езика ни. Затова не 
мога да бъда по-спокойна, че съм поверила 
в ръцете є този труден за превеждане 
роман (поради стила му – поток на 
съзнанието). Беше предизвикателство 
за нея, с което тя се справи отлично и с 
много, много внимание и любов. 
Апропо „Остайница“ бе преведена и на 
арабски език от поета и преводач Хайри 
Хамдан и съвсем скоро ще излезе в Египет 
и в целия арабски свят. Идеологията обаче 
на тези страни се отрази на превода и 
Хайри беше принуден да промени стила 
на книгата по техните по-консервативни 
правила, за да избегнем риска от 
отхвърляне или осъждане на книгата. 
Деликатна е тази тема, но си струва да 

бъде проследена. Наистина ми е интересно 
как ще се приеме книгата в този толкова 
различен от нашия свят. Ще разберем…

Как върви проектът „Заешка дупка“? 
има ли вече хора, които са минали през 
тези курсове и са успели да си създадат 
име на писатели?
Творческа Академия „Заешка дупка“ 
влезе в седмата си година и продължава 
с пълна сила да помага на пишещи хора 
не само в България, но и в целия свят. В 
момента курсовете ни и индивидуалните 
ни уроци се провеждат онлайн и имаме 
курсисти от различни краища на света 
– от Берлин, от Токио, от Амстердам, 
от Милано… Много са завършилите 
Академията, чиито книги са издадени 
от водещи наши издателства. Някои от 
тях вече могат да се похвалят с голяма 
популярност, имената на други, вярвам, 
че тепърва ще бъдат чувани. Някои 
от тези курсисти са по-напреднали в 
писането и се записват в Академията, 
за да се усъвършенстват. Сред тях са 
писателките Антония Апостолова, 
Камелия Кучер, Диана Петрова и други. 
Наскоро ИК „Книгомания“ издаде 
романа на Иван Комита „Хранилка“, 
който натрупа голяма популярност 
за отрицателно време. Съвсем скоро 
предстои издаването на три стихосбирки 
от ИК „Жанет 45“, на младите и 
талантливи момичета – Ванина Димова, 
Илияна Генова и Нели Станева. Не мога да 
изброя останалите издадени курсисти, но 
борбата с вятърните мелници в името на 
младите пишещи хора продължава и скоро 
не мисля да се отказвам от нея.

Какви са следващите ви проекти?
Както споменах, планувам да започна 
писането на следващия си роман. 
Предстои ми и един различен за мен 
проект, свързан с телевизията, за който 
не мога да говоря много. Академията 
„Заешка дупка“ се провежда целогодишно. 
Паралелно с всичките ми занимания, 
преподавам индивидуални онлайн уроци 
по творческо писане. Надявам се скоро 
да реализираме с Костадин Бонев 
проекта ни за екранизация на романа ми 
„Остайница“. Имам още толкова много 
идеи и предложения, с които бих могла да 
се занимавам в близкото бъдеще, за което 
съм много благодарна, особено в това 
несигурно време. Но най-важният проект 
за мен, върху който ежедневно работя, 
съм самата аз. Кой проект кога ще се 
реализира знае единствено Бог. Или както 
искате го наричайте. В това магнитно 
поле думите губят своите значения, но 
важното е ние да не спираме да намираме 
себе си в него.

Разговора води
АмЕЛия ЛиЧЕВА
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Разкажете малко повече за мисията на Държавния 
културен институт както по отношение на дейността 
у нас, така и с българските общности в чужбина.
През изминалата 2020 година Държавният културен 
институт отбеляза своята първа сериозна годишнина 
– 15 години от създаването си, и за тази крехка възраст, 
чрез работата си и реализирани редица важни проекти за 
културната дипломация, се доказа като важен медиатор 
между политика и култура, успя да си извоюва своето 
място като партньор на чуждестранните мисии и културни 
институти у нас и разбира се, българските дипломатически 
представителства в чужбина и нашите общности. 
Институцията ни се старае да скъсява дистанцията 
между творците и дипломатите, за да се превръща 
културният продукт в гъвкав и ефективен инструмент на 
дипломацията. 
Една от основните мисии на Института е да подпомага 
и работи за изпълнение на национални и международни 
културни проекти и програми. Няколко примера в тази 
посока ще споделя: През 2020 г. съвместно с фондация 
„Пимен Зографски – Национална художествена академия“ 
и с експертната подкрепа на специализираните дирекции 
от МВнР беше организиран конкурс за създаване на лого на 
българското домакинство на Инициативата „Три морета“, 
която цели да задълбочи интеграцията между държавите 
в региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море 
и създаването на по-голяма свързаност между тях в 
областта на енергетиката, транспорта, информационните 
технологии и бизнеса, което да допринесе за изграждането на 
по-силна и свързана Европа. Така логото, което се избра след 
конкурс, с автор гл.ас. д-р Светлин Балездров, е българската 
идентичност на Инициативата „Три морета“. В момента 
сме в процес на създаване и на други визуални идентичности 
като по повод 30 години от приемането на България в 
Международната организация за Франкофония, по повод 65 
години от приемането на България в ЮНЕСКО и др.
Има един важен за нас проект, който успешно реализирахме 
през 2020 година, ориентиран към българските общности 
в чужбина –  „БГ екран онлайн“. За около месец българите 
зад граница, по цял свят, имаха възможността да гледат 
безплатно над 20 заглавия от родното кино. Виртуалният 
филмов фестивал представи разнообразна селекция от 
съвременни пълнометражни, късометражни, документални и 
анимационни филми. Имаше възможност те да бъдат гледани 
и със субтитри на английски, за да могат чуждестранните 
роднини и приятели да се насладят на българско кино. 
Подготвяме „БГ екран онлайн“ и за настоящата година, 
защото киното е един от инструментите за културна 
дипломация, то скъсява дистанции и е универсален код за 
културен обмен и опознаване на общности. Друга тема 
от нашите задачи е чрез мобилните постерни изложби да 
отбелязваме годишнини, исторически личности, национални 
празници и др. Такива са били представяни пред широк кръг 
както в средите на дипломацията, така и сред българите 
по света. Например изложбата, посветена на спасяването 
на българските евреи, е една от най-популярните ни, 
представяне е в над 80 места по света, превеждана на 
немски, испански, японски, английски и др. Продължаваме с 
нови проекти за изложби, като фотографската „Посоки“, 
други, посветени на кирилицата, на св. Климент, на 
културно-историческото наследство в българските градове, 
обичаи и традиции и др.

Как повлия коронакризата на работата на института? 
има ли отложени инициативи, които все още чакат, и 
какво все пак успяхте да реализирате от плановете си?
Глобалната пандемия от COVID-19 в действителност бе 
и за нас изпитание, защото се наложи в юбилейната година 
да преорганизираме амбициозния ни план от събития и 
инициативи и да се съсредоточим и реализираме някои онлайн 
културни проекти – в отговор на кризата. Наложи се да 

бъдем гъвкави както по отношение на начина 
на организация на работния процес, така и 
във връзка с нашите инициативи, например 
изложбата от юбилейния фотографски 
конкурс „Посоки“ с наградените участници се 
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планираше в нашата галерия „Мисията“, но я представихме 
на открито в градинката „Кристал“ през септември 2020 
г., а оттам получихме покана и я показахме в откритите 
пространствата към Словашкото посолство. Т.е. тази 
криза може и отключва някои други възможности и трябва 
да ги използваме за ново публично позициониране и среща с 
публиките, на открито и безопасно.
Присъствието на Института ни през изминалата 
година в онлайн пространството значително се засили.  
Екипът ми е идеен и мотивиран за нови теми и така 
през 2020 г. стартирахме онлайн инициатива с призив 
#ОСТАНЕТЕСиВКъЩисизкуство. Чрез социалните ни 
мрежи Facebook и YouTube Институтът запозна широката 
аудитория и любителите на художественото изкуство с 
една важна част от емблематичните българските шедьоври, 
част от представителния Художествен фонд на МВнР, 
свързани с темата за дома. Инициативата веднага получи 
много поддръжници, бе включена в Единния информационен 
портал към Министерския съвет като реализирана онлайн 
инициатива в подкрепа на културата (https://coronavirus.
bg/bg/295 ), както и в международната платформа за 
инициативи в културния и творческия сектор Creatives Unite 
(https://creativesunite.eu/stayhome-with-art-state-cultural-institute-
to-the-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-bulgaria/ ).  
Над 80 са присъединените български артисти, национални 
организации, институции, художествени галерии, регионални 
музеи и граждани към инициативата, чрез което на практика 
започнахме да доизграждаме мрежа от партньорства. 
#ДаНадникнемВмисиите е също наша нова онлайн 
инициатива, която разказва и показва чрез сайта на ДКИ 
и социалните мрежи за богатството в българските мисии 
като архитектура, вътрешен интериор, произведения на 
изкуството от съответната мисия и други важни културни 
проекти. Досега са представени дипломатическите 
представителства – Берлин, Белград, Париж, Лондон, Рим, 
Будапеща, Токио и Букурещ. Има и кратки филми за част 
от мисиите, които се превръщат във визуален инструмент 
за културна дипломация и за нашите колеги от мисиите, 
визитна картичка за посолствата.
Друга инициатива споделяме с нашите партньори – 
#нагостинаДКи – споделяме чрез нашите социални медии 
за успешни виртуални проекти в областта на културата и 
историческото наследство.
През 2020 г. беше организирана и първата виртуална 
изложба „Надграждане“ в галерия „Мисията“, чрез която 
бяха представени най-новите художествени произведения, 
постъпили в Художествения фонд към МВнР, а в началото 
на 2021 г. продължихме да затвърждаваме и във втора 
част на виртуалната изложба „Надграждане II“ показахме 
новопридобитите художествени произведения, с които 
се обнови Художественият фонд на министерството. 
Един Художествен фонд е жив, когато в него присъстват 
и съвременни  български артисти, имаме амбицията да 
обживяваме все по-често фонда, при възможност.. 
Нашите дипломатически представителства, както и 
сънародниците ни в чужбина имат сякаш много повече 
нуждата от „срещи с културата“, затова и ние за 
Националния празник 3 март подготвихме специални 
културни проекти и разпространихме мащабно: виртуален 
концерт на Мистерията на българските гласове (https://www.
youtube.com/watch?v=q2CAf8PXLTE ) и виртуална изложба 
за българските градове (https://www.youtube.com/watch?v=-
R2W7J0z8ag&t=24s ).

имате поглед над културната ситуация у нас, над 
проектите, които се осъществяват в гилдията с 
помощта на министерството на културата. Промени 
ли се нещо в разбирането за култура? Научи ли ни на 
нещо пандемията?
Културата е онази част от човешката цивилизация, 
която свързва хората, спомага за тяхната комуникация 
и ги кара да се чувстват приобщени и развива чувство на 
заедност. В условията на пандемия може би едно от най-
големите предизвикателства за културата в България и по 
света беше трансферирането на изкуството и културата 
частично или изцяло в дигитален формат. Разбира се, 
някои институции бяха достатъчно гъвкави и съумяха да 
направят прехода успешно чрез различни онлайн формати и 
инициативи – лекции, презентации, разговори, конференции и 
обучения. Но в голяма част от сектора се усети и празнота 
и дори на моменти самотност. Може ли един концерт да 
има същия емоционален ефект върху публиката, когато е 
излъчен онлайн и когато се преживее на живо...!? Същото 
важи и за изложбите, театралните спектакли, танцовите 
пърформанси. Диалогът в културните контексти обаче 
не може дълго да продължава само онлайн, въпреки че се 
появиха много полезни платформи и за обмен на проекти, и за 
продажби на изкуство и т.н.
Гъвкавостта в подхода за голяма част от институциите 
и организациите беше от определящо значение, появиха 
се подкрепящи и финансиращи програми на общинско 
ниво, в министерството, но сякаш има още очаквания за 
продължаване на подкрепата в гилдиите. Някои организации, 
например на фестивали, проявиха иновативност и 
претрансформираха форматите си. Мога да дам пример 
с нашите партньори от фестивала за документално 

кино за изкуство Master of Art. Те се възползваха от 
предимствата на хибридния формат и разделиха фестивала 
на онлайн издание, което беше излъчено през март, и на 
присъствен формат, който беше организиран в края на 
лятото на открито миналата година. Този гъвкав подход 
и хибридност позволяват повече възможности за изява не 
само в сферата на изкуството и културата. Имаме честта 
през настоящата 2021 година да бъдем институционален 
партньор на Маster оf Аrt и през следващото издание да 
връчим награда за български филм в областта на изкуството.
Това, на което мисля, че ни научи пандемията, е повече 
солидарност и доброта. Хората (не само в областта на 
изкуството) станаха много по-отзивчиви и съпричастни, 
това е окуражаващо, че човешкият образ в обществото 
не е изчезнал, че бурната глобализация не е обезчовечила 
човеците...

Смятате ли, че онлайн форматите ще се наложат 
трайно и в сферата на културата? имат ли те някакви 
предимства?
Онлайн форматите бяха започнали да се налагат и преди 
пандемията, но като че ли благодарение на кризата те 
трябваше скоростно да се развият и да влязат в употреба 
в още по-широк кръг от сфери. Пандемията бързо ги 
акумулира. В сферата на културата според мен е трудно 
да се наложат напълно и/или трайно, тъй като самият 
характер на някои от културните прояви предразполага и 
дори изисква среща на живо, диалог, диспут, съ-споделяне 
и съ-преживяване. Вече дадох пример с концертите, но 
по подобен начин стоят нещата и с изложбите. Все още 
дигиталното представяне на изкуството не може да 
измести реалната среща с него.
Но онлайн форматите имат и много големи предимства, 
особено при организирането на конференции, лекции и 
образователни представяния, дигиталните продукти дават 
много по-широк достъп до информацията и възможност 
на публиката да изживее всичко от удобството на 
домашния си уют. По мое наблюдение обаче, вследствие от 
принудителната социална дистанция, хората са зажаднели 
за истински контакт и за събития, чрез които биха могли 
да се срещнат и да обменят информация и идеи на живо. 
„Прегърни изкуството“ например бе слоган на филмовия 
фестивал, за който споменах Маster оf Аrt – какво по-силно 
от прегръдката на изкуството и споделянето на истински 
преживявания, инспирирани от великолепни картини или 
вълнуващи филми, или емоционални концерти...

Какви са плановете ви за настоящата година? 
През 2021 г. планираме да продължим да развиваме 
започнатите онлайн инициативи, които представят 
богатия Художествен фонд на министерството и мисиите 
ни, да партнираме по различни културни проекти в областта 
на културната дипломация, да се опитаме да продължим 
отложени събития, както е рубриката ни „Пишещите 
дипломати“ – представяме художествените таланти 
на нашите дипломати, планирали сме и самостоятелни и 
групови изложби на български автори, както и такива, които 
живеят и се развиват в чужбина.
Надяваме се вратите на ДКИ да бъдат отворени за 
широката публика чрез изложбите в ремонтираната ни 
галерия „Мисията“, както и в обновените пространства 
в МВнР, ще продължим с онлайн инициативите като „Да 
надникнем в мисиите“, литературни срещи с дипломацията 
на открито се надяваме да успеем да реализираме през 
лятото, планираме специализирани публикации в сферата 
на културната и публична дипломация. Предстои ни и 
участие в реализацията на международен проект по 
Норвежката програма. Надяваме се 2021 г. да бъде годината 
на завръщането към силата на културата за хората и ние 
като екип да имаме възможността да реализираме успешно 
планираните проекти. 

А остава ли ви време за личните ви проекти?
Времето ми наистина обема дейността в Държавния 
културен институт, а и защото работя с посветен екип 
и темите ни са динамични и постоянно има нови и нови 
такива. Но въпреки всичко съм удовлетворена, че само преди 
месец завърших усилена работа по съставителството 
и редакцията на трети том на сборника „Българите в 
чужбина – толкова близо, толкова далече“. Предстои да 
излезе книга с 23 студии, които представят актуални 
теми за сънародниците ни в чужбина, в това число и как 
пандемията промени и предефинира приоритетите им. За 
това издание поканих и моя колега и съмишленик проф. д-р 
Ана Кочева, която освен автор на много интересен текст 
за пътя на една семейна реликва от Македония към Поморие, 
е и съставител заедно с мен. Така че очаквайте интересен 
сборник, издание на Държавната агенция за българите в 
чужбина и Издателско-импресарска къща „Род“, който 

ще бъде достъпен и онлайн на сайта на 
списание „Онгъл“, където са и другите две 
части от поредицата (http://www.spisanie.
ongal.net/broi15.html ).

Въпросите зададе
АмЕЛия ЛиЧЕВА

Снежана Йовева-Димитрова
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Н А  Ф О К у С

от стр. 2

Все по-пусто е на поетическия Парнас

Чуждият живот

Обичаш да четеш биографии на поети
Там се ровиш в чуждия живот
Колко е необикновено, неочаквано
Да се озовеш в тъмния лес на чуждия живот
И все пак всеки момент можеш да излезеш
На улицата или в парка
Или през нощта от балкона
Да видиш звездите
Които са ничии
Звездите като ножове които ни нараняват
Без капка кръв
Звездите блестящи и чисти
Жестоки

Вятър

Все забравяме какво е поезия
(а може би само на мене се случва)
Поезията е вятър, който вее от боговете, казва
Чоран, припомняйки ацтеките
Обаче има толкова тихи безветрени дни
Боговете дремят тогава
Или попълват данъчни декларации
За още по-висши богове
Дано се върне пак този вятър
Вятърът, който вее от боговете, 
Нека да дойде, да се събуди,
Този вятър.

Сантяго де Компостела

Леко роси, сякаш Атлантикът
Си прави проверка на съвестта

Ноември вече никого не копира
Вятърът е угасил огньовете и искрите

Сантяго е тайната столица на Испания
Стражи се стичат там денонощно

По улиците сноват пилигрими, уморени
Или изпълнени с бодрост като туристи

Пред катедралата видях жена
Подпряна на раницата си плачеше

Поклонението беше свършило
Къде ще отиде сега

Катедралата това са само камъни
Камъните не познават движението
Вечерта приближава
И зимата

Посещение

Например кратко посещение
В малък музей на пчеларството
По средата на пътя между Белград 
и Нови Сад; летен ден в август,
безгрижност, почти щастие

Музей на пчеларството – може ли да има
Нещо по-безгрижно от него?
Тук няма да дойдат министри
Нито прочути рокаджии, честно казано
дори пчели вече няма

Или – след края на авторска вечер
Когато бавно се връща привичното
И много спокойно, полека
Отново ставаш себе си – 
Тогава също може да се живее.

Йога на гласове от коридора на болницата

Това не е Вивалди или Щокхаузен
Това са гласове нешколувани
Не е белканто
Чуваш шепоти, случва се ругатня
Или мълчание пълно с горчивина
Две стари жени разговарят за лекарите:
Този блондин е по-любезен.
На носилка лежи блед старец
Очите му са затворени
Тук вече няма съчувствие
Съчувствието е излязло и не се връща
Не си е оставило адреса

Поезията е най-малко техничното изкуство, ражда 
се не от професионалното образование, не от теория 
и не от наука (макар че, да добавим, образованието за 
никого не е вредно, дори за поета), не, тя се ражда от 
трепет на сърцето и ума, които не могат нито да се 
предвидят, нито да се планират – преди няколко години 
тук, в тази зала, Ленард Коен говори прекрасно за това.  
Затова поетите не познават себе си, често живеят 
в несигурност, търпеливо чакайки часа, в който ще се 
отворят портите на езика.
Ние не знаем какво е поезията, макар че за нея са 
написани хиляди страници в хиляди книги, които можем 
да намерим във всички големи световни библиотеки. 
Всяко поколение създава своя собствена представа за 
поезията, макар че в същото време остава вярно на 
някои традиционни форми, не прекъсва процеса, който 
започва още преди Омир и трае до нашето време, до 
Антонио Мачадо и Збигнев Херберт, и още, и още. 
Овидий е писал най-хубавите си стихове в изгнание, 
в малко градче или рибарско село на Черно море. Не 
е разбирал местния език и само тъмните вълни на 
безкрайната водна шир са му напомняли с цвета си 
Тиренско море.
Вислава Шимборска, един дълбоко почтен човек, през 
втората половина на 50-те години пише стихове 
от отчаяние, родено от това, че като много млада 
изневерила на истината на поезията и приела мрачната 
политическа система.
В днешно време всички искат да говорят само за 
общности и политика, и това несъмнено е важно. Но 
съществува и отделната душа със своите грижи, 
радости, със своите ритуали, със своята надежда и 
вяра, с изумлението, което понякога изпитваме. Пишем 
и разговаряме за класи и обществени слоеве, но живеем 
ежедневния си живот  в самота, не в колектив. Не знаем 
какво да сторим с момента на епифания, не успяваме да 
го задържим.
Обществата все по-бързо загърбват религията, а 
тези, които днес я защитават, нерядко си служат с 
отвратителни  социополитически похвати; религията 
прекалено често се обединява с крайната десница. Чеслав 
Милош, този дълбоко и страстно религиозен поет, 
католик и същевременно привърженик на отвореното 
общество, днес е отричан с презрение от крайните 
католически формации. 
С просто око се вижда, че се намираме във време, 
неблагоприятно за поезията. Всеки, който участва в 
някой от не толкова многото поетически празници, все 
едно в коя европейска страна, не може да не забележи, че 
публиката става все по-малко.
Поезията не е модна, модни са дебелите криминални 
романи, биографиите на всевъзможни тирани, 

Благодарствено слово, произнесено при връчването 
на Наградата на Принцесата на Астурия 

американските филми и 
британските телевизионни 
сериали. Политиката е 
модна. Модата е модна. 
Модни са отношенията, 
но не и субстанцията. На 
мода са тесните панталони, 
роклите на цветя, перлите 
по дрехите, червените 
пуловери, шлиферите на 
карета, сребърните обувки и 
дънките с пайети.
Модни са велосипедите и 
тротинетките, маратонът 
и полумаратонът, 
скандинавското ходене. 
Не е модно да спреш всред 
пролетната поляна и да се 
замислиш. Лекарите казват, 
че липсата на движение 
е опасна за здравето. 
Моментът на размисъл е 
опасен за здравето – трябва 
да бягаме, да тичаме напред.
Когато бях на двайсетина 
години, се възхищавах от 
поезия, която критикуваше тоталитарната система, 
наложена в моята страна. Тогава, в периода на буря и 
натиск, завързах приятелства, които са живи и днес. 
Но почти всички поети, които тогава бяха обединени 
от съпротивата срещу несправедливостта, изминаха 
дълъг път, откриха и други художествени континенти. 
Открихме двойствеността на света – от една страна, 
въображението, от друга, реалността на ноемврийското 
утро, когато листата на дърветата бяха вече 
опадали. Дълго време не знаех кое е по-важно – това, 
което съществува или това, което го няма: хората, 
пътуващи за работа в ранното утро, недоспалите си 
мъже, четящи едрите заглавия в спортните вестници, 
следящи загубите и победите на любимите си футболни 
отбори, жените, дремещи в градския автобус – или 
може би по-скоро скритите неща, музиката и луната, 
градовете, които вече ги няма, картините на старите 
и новите майстори в музеите. И ми бяха необходими 
много години, за да разбера, че – понеже живеем във 
вечна амбивалентност – трябва да имаме предвид и 
двете страни на този неравен дуализъм, не бива да 
забравяме страданията на хората и животните, не 
бива да забравяме злото, което е много по-трайно и 
изобретателно от мечтата.
Нямаме право да забравяме злото, несправедливостта, 
която непрекъснато променя формата си, преходността 

– но и радостта, екстаза на преживявания, които не са 
предвидени в дебелите учебници по политическа теория 
или социология.
Когато бях дете, Испания ми се струваше прекрасна 
далечна страна, истински легендарно място, където 
слънцето свети най-ярко и сенките са най-черни. Страна 
на Дон Кихот, на рицари и принцеси. По-късно се запознах 
с реалната, модерна Испания, един от стълбовете на 
Европейския съюз. И ето ме тук, в Астурия, гост на 
принцесата – не спирам да се учудвам на това. Както 
виждаме, всичко се променя, но нищо не се променя. 
Оказва се, че в Испания имам верни, задълбочени 
читатели. Това е най-хубавото, което може да се случи на 
един автор на книги, без значение на стихове или романи. 
Благодаря за  тази изключителна награда.

20 октомври 2017 година

По решение на властите на град Краков Адам Загаевски ще 
бъде погребан в Националния пантеон.

Страницата подготви 
СиЛВия БОРиСОВА

Силвия Борисова и Адам Загаевски. Архив на Полския институт в София
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Всяка година на Световния ден на театъра, 27 март, 
обикновено се провежда тържествената церемония по 
връчването на ежегодните национални театрални награди 
„Икар“ на Съюза на артистите в България. Тази година по 
изключение на тази дата в „Comedy Bar Happy Сатира“ на 
Сатиричния театър бяха обявени единствено номинациите 
във всички категории. Самата церемония е планирана за 11 
май на сцената на Народния театър, стига непредсказуемата 
пандемична ситуация да не попречи на нормалното є 
провеждане.
Повече от година живеем под знака на пандемията от 
Ковид19, която парализира целия свят и отне много жертви. 
Въпреки това театрален сезон все пак имаше и за доста 
дълго време театрите в България можеха да запазят живата 
връзка със зрителите и да показват своите представления 
при ограничена запълняемост на салоните. Като член на 
тазгодишното шестчленно жури, определило номинациите в 
основните категории (заедно с Деница Езекиева, театровед; 
Стилиян Петров режисьор; Ива Тодорова, актриса; Мария 
Диманова, сценограф и Славчо Николов, музикант) се наложи 
да гледам спектакли предимно на видеозапис, но нерядко и на 
живо, и тогава всеки път се изненадвах, че салоните, почти 
без изключение, бяха пълни. Първоначално неизбежните 
празни места потискаха и влияеха на протичането на 
спектаклите, но постепенно, с преминаването на времето, 
виждах как публиката иска да е в театъра и е готова да 
рискува. 
Съхраненият контакт с публиката е голямото събитие на 
кризисния театрален сезон 2020/21, затова и желанието ни 
беше в номинациите да попаднат оптимален брой заглавия 
наред с открояването на творческите постижения. 

АСЕН ТЕРЗиЕВ, ТЕАТРОВЕД

ДЕБЮТ
БОРЯНА МАНОИЛОВА за Юзу в „Серотонин“ по романа на 
Мишел Уелбек, реж. Крис Шарков, копродукция на „Exodus 
Art“ и Театър Азарян, Национален дворец на културата
НАДЕЖДА КОЛЕВА за Настенка в „Бели нощи“ по Фьодор 
Достоевски, консултант Маргарита Младенова, Театрална 
работилница „Сфумато”
ПОЛЯ ЙОРДАНОВА за Наташа в „Мечтата на Наташа“ от 
Ярослава Пулинович, реж. Ана Батева, Драматичен театър 
„Рачо Стоянов” – Габрово

ВОДЕЩА мъЖКА РОЛя
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ за Рамадан Дервишов в „Караконджул“ 
по „Дервишово семе” на Николай Хайтов, реж. Стоян Радев, 
Народен театър „Иван Вазов”
СИМЕОН ЛЮТАКОВ за Отело в „Отело“ от Уилям Шекспир, 
реж. Пламен Марков, Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, 
ТМПЦ – Варна
ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ за Васил Василич Светловидов в 
„Лебедова песен“ от Антон Чехов, реж. Ростислав Георгиев, 
Театрална работилница „Сфумато”

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛя
БОЙКА ВЕЛКОВА за Хелена Рубинщайн в „Империя на 
красотата – Мадам Рубинщайн“ от Джон Мисто, реж. Бойка 
Велкова, Сатиричен театър „Алеко Константинов”
ИРИНИ ЖАМБОНАС за Марта в „Кой се бои от Вирджиния 
Улф“ от Едуард Олби, реж. Стоян Радев, Малък градски 
театър „Зад канала”
СВЕТЛАНА ЯНЧЕВА за Касиопея в „Боклук“ от Елена Телбис, 
реж. Ивайло Христов,  Театър 199 „Валентин Стойчев”

ПОДДъРЖАЩА мъЖКА РОЛя
АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ за Санчо Панса в „Дон Кихот“ 
от Мигел де Сервантес, реж. Маргарита Младенова, 
Драматично-куклен театър „Константин Величков” – 

Пазарджик

ИВАН БЪРНЕВ за Стария в „Унизените. Беларус“ от Андрей 
Курейчик, реж. Явор Гърдев, Драматично-куклен театър 
„Иван Радоев” – Плевен
НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ за Пато Дули в „Бившата мис на 
малкия град“ от Мартин Макдона, реж. Владимир Люцканов, 
Младежки театър „Николай Бинев”

ПОДДъРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛя
КРАСИМИРА КУЗМАНОВА-КОКРАН за Назидателната в 
„Унизените. Беларус“ от Андрей Курейчик, реж. Явор Гърдев, 
Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен
ПЕТЯ ВЕНЕЛИНОВА за Крокодилката в „Суматоха“ по 
Йордан Радичков, реж. Николай Урумов, Драматичен театър 
„Сава Огнянов“ – Русе
РАДЕНА ВЪЛКАНОВА за ролята є в „Капитал(на) грешка“ по 
Йодьон фон Хорват, реж. Иван Пантелеев, Народен театър 
„Иван Вазов“

РЕЖиСуРА
ВАСИЛЕНА РАДЕВА за „Тяло, хвърлено под ъгъл към 
хоризонта“ по мотиви от книгата „Годината на осемте 
химии” от Петя Накова, продукция на „Паник Бутон Театър“ 
в партньорство с Concept Studio, Театър Азарян, Национален 
дворец на културата
ДИАНА ДОБРЕВА за „Синът“ от Флориан Зелер, Народен 
театър „Иван Вазов”
СТОЯН РАДЕВ за „Караконджул“ по „Дервишово семе” от 
Николай Хайтов, Народен театър „Иван Вазов”

СЦЕНОГРАФия
ИЛИЯНА КЪНЧЕВА за „Серотонин“ по романа на Мишел 
Уелбек, реж. Крис Шарков, копродукция на „Exodus Art“ и 
Театър Азарян, Национален дворец на културата
МИРА КАЛАНОВА (сценография), МАРИНА РАЙЧИНОВА 
(костюми) за „Закуска в Тифани“ по Труман Капоти, реж. 
Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов” 
– Пловдив
СВИЛА ВЕЛИЧКОВА, ВАНИНА ЦАНДЕВА за „Завръщане 
у дома“ от Харолд Пинтър, реж. Явор Гърдев, Малък градски 
театър „Зад канала”

АВТОРСКА муЗиКА
ДОБРИН ВЕКИЛОВ - ДОНИ за „Балдахинът“ от Сидони-
Габриел Колет, реж. Стефан Спасов, Театър „Българска 
армия“
МИЛЕН АПОСТОЛОВ за „План Б“, автор и реж. Михаил 
Милчев, Продуцентска къща „М енд Б Прадакшънс“, Сити 
Марк Арт Център
ХРИСТО НАМЛИЕВ за „Портокалова кожа“ от Мая Пелевич, 
реж. Петър Денчев, Театър „Възраждане”

ДРАмАТуРГиЧЕН ТЕКСТ, излъчени от Гилдията на 
театроведите, критиците и драматурзите
„БОКЛУК“ от Елена Телбис
„МОРЕТО СЛЕД ТЕБ“ от Яна Борисова
„СВЛАЧИЩЕ“ от Васил Балев

КРиТиЧЕСКи ТЕКСТ, излъчени от Гилдията на 
театроведите, критиците и драматурзите
ДИМИТЪР СТАЙКОВ „Пламъци по сцената. Живот и 
изкуство на Деян Донков“, изд. Труд 2020
НИКОЛА ПЕТКОВ „Театрални делници от сутрин до вечер“, 
София, Бет Принт, 2020
РУМЯНА НИКОЛОВА „Модел на функциониране на 
българския театър в периода 1944-1989 година“,  изд. „П. 
Венедиков“, 2020

ПОСТиЖЕНиЕ В КуКЛЕНОТО иЗКуСТВО, излъчени 
от Гилдията на творците в кукленото изкуство от Комисия 
в състав: Мая Бежанска – актриса; Никола Вандов – 
театровед; Петя Караджова – сценограф

ИВАН ГЪРБАЧЕВ за музиката в „Кученцето, което не 
можеше да лае“ по Джани Родари, реж. Веселин Бойдев, 
Държавен куклен театър – Пловдив
ЛЮБОМИР ЖЕЛЕВ за ролите му в „Кралят Елен“ по 
Карло Гоци, реж. Бисерка Колевска, Държавен куклен 
театър – Сливен
ПЕТЪР ПАШОВ за режисурата на „Пиано на луната“ по 
мотиви от Валери Петров, Театър „Ателие 313“

КуКЛЕН СПЕКТАКъЛ, излъчени от Гилдията на 
творците в кукленото изкуство
„ГАРВИН МАГЬОСНИКЪТ“ от Яна Борисова, 
реж. Вежен Велчовски, Общински куклен театър – 
Благоевград
„КУЧЕНЦЕТО, КОЕТО НЕ МОЖЕШЕ ДА ЛАЕ“ по 
Джани Родари, реж. Веселин Бойдев, Държавен куклен 
театър – Пловдив
„ПИАНО НА ЛУНАТА“ по мотиви от Валери Петров, 
сценарий и реж. Петър Пашов, Театър „Ателие 313“

ВАРиЕТЕТНО и АТРАКЦиОННО иЗКуСТВО, 
излъчени от Гилдията на атракционните и сценични 
изкуства и Гилдията за вариететно изкуство
ВИЛИ КОЖУХАРОВА за постижения в областта на 
каучук акробатиката
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА - ШЕХЕРЕЗАДА за 
изпълнението є в спектакъла „Неразбулените тайни на 
българската магия”

СъВРЕмЕНЕН ТАНЦ и ПъРФОРмАНС, излъчени от 
Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства
БОРИС ДАЛЧЕВ, МИХАЕЛА ДОБРЕВА (КОЛЕКТИВ 
СЪПРОМАТ) И ЦВЕТА ДОЙЧЕВА за „Видение“ в 
Национален студентски дом
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ за „Чисто“, Балет „Арабеск“, 
Държавен музикален и балетен център – София
МАРИОН ДЪРОВА за “Wo Man”, ДНК, Национален 
дворец на културата

ДуБЛАЖ, излъчени от Гилдията на актьорите, 
работещи в дублажа
ПРИ ЖЕНИТЕ
ГЕРГАНА СТОЯНОВА за Елиза и Мария във „Влад“ и 
всички жени в „Ориент експрес“
ЕЛИСАВЕТА ГОСПОДИНОВА за Ебру в „Черна роза“ и 
Уили в „Пчеличката Мая“
ЙОРДАНКА ИЛОВА за Гюл във „Вятърничав“
ПРИ МЪЖЕТЕ
ИВАЙЛО ВЕЛЧЕВ за Октай в „Мерием“
ИВАН ВЕЛЧЕВ за Влад, Чезар и Петре във „Влад“
ЛЮБОМИР МЛАДЕНОВ за Клод Трепани в 
„Дървосекачи“

НАГРАДА иКАР 2021 в категория ЦиРКОВО 
иЗКуСТВО
се присъжда на ДЖУЛИО МАЛЕВОЛТИ за приноса му в 
развитието на българската, европейската и световната 
акробатика
НАГРАДА НА АКТ-уНимА за значим принос в 
развитието на българското куклено изкуство се 
присъжда на ИВАН ТЕОФИЛОВ
НАГРАДА иКАР 2021 ЗА ЧЕСТ и ДОСТОЙНСТВО СЕ 
ПРИСЪЖДА НА ЛЮБОМИР БЪЧВАРОВ
НАГРАДА иКАР 2021 ЗА иЗКЛЮЧиТЕЛЕН 
ПРиНОС Към муЗиКАТА, излъчена от Гилдията 
на музикалните артисти се присъжда на МИХАИЛ 
БЕЛЧЕВ
НАГРАДА иКАР 2021 ЗА иЗКЛЮЧиТЕЛЕН 
ПРиНОС Към БъЛГАРСКия ТЕАТъР се присъжда на 
актрисата ТАТЯНА ЛОЛОВА (посмъртно)

Номинации за националните награди 
иКАР’2021

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ИНСТИТУТ
Световна организация на изпълнителските изкуства

Послание за Световния ден на театъра 2021 г. – 27 март
от ХЕЛъН миРъН, Великобритания
театрална, филмова и телевизионна актриса

Измина една твърде тежка 
година за представленията 
на живо, за много творци, 
технически служби и 
създатели на театралното 
изкуство, които се 
сблъскаха с трудностите в 
една професия, преизпълнена 
днес с несигурност.
Вероятно именно тази 
постоянна несигурност ги е 

приучила да оцеляват чрез духовитост и кураж и в тази 
пандемия.
В тези нови обстоятелства въображението на хората 

на театъра намери нов, изобретателен, забавен и 
въздействащ начин за общуване, до голяма степен 
благодарение, разбира се, на интернет.
Откакто са на тази земя, хората си разказват истории 
един на друг. И прекрасното ни единение чрез театъра 
винаги ще продължава да съществува, докато ни има и 
нас.
Творческият импулс на писатели, художници, танцьори, 
певци, актьори, музиканти, режисьори никога не ще бъде 
задушен, а в най-близко бъдеще ще разцъфне пак с нова 
енергия и разбиране за света, който ни заобикаля.
Нямам търпение това да се случи!

Превод от английски: САВА ДРАГуНЧЕВ

Хелън 
Мирън
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Пандемията е глобална в здравния си аспект, но нито като 
времетраене, нито като мащаб...

цикъл, мода, информация, до ускореното рециклиране на 
памет и спомени. Настоящето трае секунди, новината 
от преди пет минути вече е обиколила света и хората 
са жадни за нова. Именно стопирането на това обичайно 
за съвременния човек ускорение, което ограниченията на 
пандемията наложиха, го накара да изпадне в безтегловност 
(като внезапно спиране на кола по стръмен наклон) и да 
мисли, че целят му начин на живот, целият му свят е зад 
него. Пред него е само пропастта на самотата. Реалността 
обаче не е така мрачна. Нито градската среда с кафенето и 
културните средища са изчезнали, нито живото общуване, 
нито треската за пътешествия. Напротив, годината ни 
показа, че се нуждаем от някои, смятани за овехтели неща 
повече, отколкото сме си давали сметка. А това е сигурен 
белег, че няма да изчезнат. 

Кои за Вас са най-големите промени в обществото за 
тази една година?
Работата ми ме е научила, че най-важните за даден период 
промени се виждат едва когато той отмине. Но ако искаме 
да подпомогнем бъдещите историци на всекидневието 
да реконструират как съвременниците на Ковид-19 са си 
представяли влиянието му върху българското общество, 
бих посочила следните три: ускорената технологизация, 
съпроводена от разширено и все по-интензивно използване 
на електронната среда; масовизирането на работата 
от къщи („хоум офис“), което, смятам, ще има не само 
временни, а дългосрочни социални последици, вкл. за 
преодоляване на  характерното за модерността разкъсване 
между работно и лично време. И трето, превръщането 
на здравно-етичните проблеми в нов могъщ политически 
маркер. „Човешкото здраве и живот е всеобща ценност, а 
не политика“, твърдят всички политици, но пандемията 
опроверга това. Видяхме неистово разделяне на хората на 
поддръжници и противници на маските, видяхме бунтове 
срещу маските, представени като „освободителен марш 
срещу тиранията на несвободата“, видяхме дипломация 
на маските и дипломация на ваксините  и пр. На фона на 
залязващите класически идеологии и икономически парадигми 
подобни здравно-социални симбиози могат да дадат импулс за 
налагането на нови разделителни линии. Популизмът също се 
нуждае от източници на захранване и ако са верни прогнозите 
на епидемиолозите за 21-ви век като век на пандемиите, ни 
чакат сериозни изпитания пред дефиниране границите на 
политическото.

А мери ли социологията промените вътре в нас? Как 
Вие дефинирате т.нар. „нова нормалност“? и какви 
емоционални щети нанесе спазването на социална 
дистанция?
Промените вътре в нас представляват дълъг, сложен процес, 
който се развива на приливи и отливи и не е реалистично 
отсега да се измерят устойчивите отмествания в 
нагласите и социалните практики, които пандемията 
ще предизвика. Същото се отнася и за станалото модно 
понятие „нова нормалност“. Ако го „привържем“ към 
днешния ден, бих го дефинирала като стремеж за възвръщане 
към живота преди пандемията, но с приобщаване и 
адаптиране на атрибутите и правилата, които тя наложи – 
нови начини на поздравяване и форми на близост, нови модели 
на усвояване на големите пространства и събиранията на 
хора, ускорено преминаване на много дейности „онлайн“ и др. 
Това обаче ми изглежда преходно и не толкова съществено. 
Мисля, че по-трайните, и в този смисъл социологическите 
промени, ще са на друго равнище. Вече споменах цялостната 
промяна в съществуващия през последните два века модел 
на професионален живот, който гравитира около осемчасов 
работен ден в open space пространства и 15-20 дни годишни 
ваканции, стимулиращи свръхмасовия туризъм. В по-широк 
смисъл новата нормалност ще означава промяна на много 
неща – от налагането на простичката цивилизационна 
форма хората да си мият ръцете, през промяна в посоката 
на веригите на доставка на стоки и консумативи, до 
реиндустриализация на Запада, налагане на далеч по-
фрагментирани и дисперсни форми на туризъм, почивка, 
забавление и пр. Това ще формира и нови социални общности 
– интегрирани навътре, но вероятно доста по-затворени 
навън…

Допреди пандемията като мантра звучеше „да 
внедряваме новите технологии“, да ги използваме. 
Пандемията много бързо ни принуди те наистина 
да станат част от живота ни. Това няма ли да има 
обратен ефект, да се получи отлив от желанието да 
бъдеш онлайн?
Голямата, водещата тенденция безспорно е към все по-
голямо технологизиране на света и живота ни. В това 
отношение пандемията имаше по-скоро позитивна роля, 
защото позволи на компютризацията да влезе в населени 
места и в социални групи, които нямаха почти никакъв 
достъп до нея, а децата в тях драстично изоставаха по 
компетенции от връстниците си. Да не забравяме, че 
моделът на младите софийски семейства – всеки родител със 
смартфон и всяко дете с таблет – далеч не е доминиращият 
в страната. Факт е обаче, че форсираното затваряне в 

онлайн среда възроди ценността и необходимостта на 
живото общуване. Това се видя и в образованието, и в 
личните отношения. Казано накратко, онлайн услугите ще 
продължат да се разширяват, което ще е от полза за все 
повече хора (никак не съжалявам например, че не трябва да 
чакам на опашки, за да платя ток, вода, парно, данъци и пр.), 
но притегателността на живото общуване, докосването 
до любимите ни хора, обгърнати от аромата на препечена 
филийка, дъх на кафе или чаша вино, ще останат от онези 
пластове сетивност, които ще се възвърнат с нова 
интензивност.     

ученето от вкъщи, работата тип „хоум офис“ промени 
ли нещо в семейните отношения, в приятелските? По-
отворено или по-затворено общество ще станем след 
кризата?
Тук психолозите имат много повече наблюдения. Както 
вече споменах, социалните промени идват и се закрепват 
на по-късен етап. Но поне две неща правят впечатление. 
Първото е нарастването на тревожността, депресията, 
или обратното, агресията в семейните отношения в периода 
на социалната изолация. Вярно е, че семейните кризи не 
са родени от пандемията, но тя засилва проявата им. И 
ако в бъдеще личен и професионален живот все повече ще 
се преливат, това ще поставя още по-остро въпроса за 
доверието, близостта, обичта, уважението в семействата, 
а не подмяната на отсъствието им с плаката „традиционно 
семейство“. Мисля, че след кризата повече хора ще 
разграничават стойностните за тях неща от ерзаците. 
Няма да станем изведнъж рязко различни, но ще бъдем много 
по-внимателни към това с какво и с кого живеем. Ако не 
за друго, то защото ще сме си дали сметка, че ако светът 
отново се затвори, ще трябва да живеем много близко с 
нашия си избор. Казвам го на шега, но все пак с едно наум…

А ако пренесем този въпрос към Европа? Какво става 
с бляна за Европа, който винаги е бил плод на идеята 
за снети граници, свободно движение, лесно общуване? 
Пандемията не застраши ли самата идея за ЕС?
Европа е много сложно образувание, за да разглеждаме този 
въпрос само в една плоскост. Ако погледнем най-видимия 
слой – свободното движение, пътуването, отсъстващите 
граници, да, това разтърси целия континент. Безспорни 
са загубите за десетки бизнеси – авиокомпании, културни 
институции, музеи, туристически бранш и пр., и пр. Но 
затварянето на границите се оказа и културен шок за голяма 
част от европейците. За моето поколение например, което 
помни и огражданията, и стените, и визите, някогашната 
невъзможност за свободно движение имаше изцяло 
политически измерения. Страхувала съм се Европа да не се 
затвори отново по политически причини, но никога не съм 
си представяла, че може да се затвори по здравно-санитарни 
съображения. Същевременно, когато говорим за ЕС вече 
като политическа организация, трябва да отбележим, че 
в началото на пандемията Съюзът преживя остра криза 
именно в способността си да отстоява солидарността 
и равнопоставеността на всички граждани и страни. 
Спомняме си обвиненията на Италия, че ЕС не е защитил 
достатъчно страната и я е оставил сама да посрещне 
първата, най-силната вълна на пандемията. Постепенно 
обаче точно пандемията стимулира различни интеграционни 
механизми – плановете за възстановяване и финансови 
помощи, инвестициите в разработването на ваксини, 
защитата на по-малките страни. Тук ми се иска да отворя 
една скоба – на нас, естествено, ни се иска да имаме още по-
големи и по-бързи доставки на ваксини, но без механизмите 
на ЕС България не би имала и днешните количества. В 
Европа може много неща да скърцат, но точно пандемията 
ни показа нагледно в какъв континент щяхме да живеем, 
ако я нямаше идеята за Обединена Европа. Независимо кой 
какви политически пристрастия има, на никого не му хареса 
оградена и враждебна Европа. Затова смятам, че пандемията 

накара всеки здравомислещ човек да мисли как могат да се 
поправят скърцащите механизми на Съюза, а не как да го 
разглобяваме. 

Защо българското общество се оказа толкова податливо 
на конспиративни теории? изненада ли ви това, или сте 
го наблюдавали и преди, но под други форми?
По отношение на конспиративните теории българското 
общество не е много по-различно от американското 
например. Даже напротив. Може българите и да се палят 
по едни или други теории, но поне запазиха достатъчно 
здрав разум, че да не пият белина, както направиха мнозина 
американци. Тук по-сериозният  проблем е как пандемията 
превърна конспиративните теории в един от най-търсените  
продукти на социалните мрежи и популизма. Поне три 
фактора съдействаха за развитието на този феномен, който 
може да приема различни форми. Повишената тревожност 
и объркване пред внезапната поява на Ковид-19 доведе до 
нарастване на потребността от еднозначни и прости 
обяснения за света, каквито конспиративните митове 
предоставят в изобилие. Засиленото търсене на информация 
пък, каквато поне в началото беше твърде оскъдна, 
противопостави пестеливата и отговорна реч на учени и 
експерти на безпрекословното поднасяне на „истини“ от 
последна инстанция. В състояние на стрес обаче се оказа, че 
е по-лесно да се довериш на една „твърда“ истина, отколкото 
на нюансирана и предпазлива експертност. И на трето, 
рязкото увеличаване на времето, прекарано в социалните 
мрежи в периода на изолация, произведе перфектния коктейл 
от тревожност и безпокойство, фалшиви новини и лесно 
смилаеми конспиративни теории. Така конспирацията 
отвоюва значителни територии от общественото мнение. 
Въпреки това и тук наблюдаваме, макар и малко неочакван 
на пръв поглед, но определено позитивен развой. Идеален  
отдушник в принудителния „локдаун“, конспиративните 
теории съвсем не се оказаха водещи, когато хората 
трябваше да вземат решения за самите себе си. Нагласи и 
поведение се разминаха, съвсем като в „парадокса на Лапиер“. 
Съотнесен към днешната ситуация, той би звучал така – 
хората могат с еднаква страст да бичуват „чипирането“ 
им с ваксини и да се редят на опашки за тях. Защото 
интересът, диктуващ поведението, е по-силен от нагласата, 
изразена в мнението. Опасното е, че макар и само няколко 
процента от хората да останат в плен на подобни теории, 
те рискуват както собствения си живот, така и този на 
хората около тях.

Наблюдават ли се тенденции, на базата на които да 
може да се направи изводът, че пандемията би могла да 
тушира популистките нагласи и да върне тежестта на 
експертността?
И двете тенденции са на сцената, не е ясно кой герой ще 
оживее до края на пиесата. От една страна, пандемията, 
както всяка криза, спонсорира националните егоизми и 
популизма, които заиграват със страховете и невежеството 
на хората. От друга страна, едва ли някога през последното 
десетилетие толкова силно е звучал, а и толкова често е бил 
търсен гласът на експертите, учените,  лекарите, на хората, 
които обикновено стоят далеч от злободневието, но чиито 
изследователски постижения се оказаха със спасително 
практическо приложение. Успехът на ваксинирането би дал 
много силен тласък за реабилитиране на експертността, 
защото касае най-безкомпромисния залог – човешкия живот. 
Без който няма нито свобода, нито достойнство, нито 
щастие. Колкото и да ни ги обещават популистите.

Въпросите зададе
АмЕЛия ЛиЧЕВА

Боряна Димитрова
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Годината е 1515 – войските на нововъзкачилия се френски 
владетел Франсоа I разгромяват швейцарската пехота 
край Мариняно и превземат Миланското херцогство. 
1516 г. –  шестдесет и четири годишният Леонардо да 
Винчи пристига във Франция, отнасяйки със себе си три 
от най-знаменитите си творби: „Йоан Кръстител“, 
„Света Анна с Мадоната и младенеца“ и „Мона Лиза“. 
Две години по-късно го последва Андреа дел Сарто. 1527 
г. – немските наемници на Карлос I Испански разграбват 
Рим, вследствие на което Франция приютява множество 
творци, търсещи убежище, сред които Росо Фиорентино 
и Франческо Приматичо.
***
Противопоставянето на Хабсбургите и династия 
Валоа в Западна и Южна Европа приклещва иначе 
разединения Апенински полуостров в хватката на 
силните на деня, които користно преследват чисто 
прагматични стремления като влияние, благосъстояние 
и разширение на собствените граници за сметка на 
народите на днешна Италия. Това извежда на преден 
план един поразяващ парадокс, а именно, че посредством 
бран, войни и кръвопролитни сражения се достига до 
повторно опознаване на другия, в случая – на Италия, и 
до съкрушително закъснялото заключение, че Франция е 
останала твърде назад и много встрани от културното 
явление, наречено „Възраждане“ или „Ренесанс“.
Нека се върнем в далечната 1384 г., когато създателят 
на понятието Тъмни векове  преоткрива писмата на 
Цицерон към Атик. Петрарка с тази своя находка 
отприщва книжовен и научен развой, който ще достигне 
връхната си точка през следващия век, познат нам още 
като Il Quattrocento, когато хуманитаристиката ще се 
обогати с „нови“ стари текстове от Античността; 
филологията ще се обособи като пълнозначна наука, 
чиято основна задача ще се състои в проверка 
на автентичността на творбите и изучаване на 
измененията в техните не една версии; Марсилио Фичино 
ще обърне поглед към Платон и ще тласне философията 
отвъд плоското възпроизвеждане на Аристотеловите 
учения, наследени през средновековната схоластика; 
Филипо Брунелески ще открие перспективата, а Леон 
Батиста Алберти ще възобнови архитектурните 
разбирания на Витрувий. Неопровержимият културен 
напредък на Италия, за жалост, твърде дълго остава 
капсулиран на Апенините, докато французите в края на 
краищата не си дават сметка за това и не успяват да 
приложат възрожденските нововъведения в собственото 
си обществено-битийно, държавно и книжовно поле 
по време на войните с Хабсбургите. Франция едва 
тогава открива много нови несъществуващи досега 
държавни учреждения, включва се в откриването на 
Новия свят с делото Жак Картие, който достига 
днешен Квебек, а това пътешествие сред много други 
опосредства на свой ред развитието на релативизма в 
европейската философия, целящ да докаже, вдъхновен 
от съприкосновението с непознатите човеци отвъд 
океана, че съществува повече от една норма, а истината 
и моралът са относителни. Най-съществен обаче остава 
напредъкът във френската литература и книжовност: 
Маро, Рабле, Ронсар, Баиф, Сев, Монтен… Всички те 
оставят имената си в историята на световната 
литература като съвършени творци, а заветът, който 
предават, носи духа на новото, преди всичко френско 
изкуство, което, оглеждащо се в античното познание и 
уметност и изкуствено разграничаващо се от Средните 
векове, колкото и в действителност да заимства от 
тях, бележи началото на литературния живот par 
excellence на френски език. Преди XVI в. езикът, на 
който се общувало, се счита в най-добрия случай за късен 
старофренски, като от този век нататък говорим 
вече за среднофренски и новофренски, първият от 
които би бил напълно понятен в езиковедско отношение 
на съвременните грамотни и начетени французи. С 
произлизането на френския от старофренския паралелно 
се прониква в новия век на Френския ренесанс, а това 
благоприятства изковаването на прясна книжнина, която 
да послужи за образ на народното творчество, след като 
французите тъкмо съумяват да споят окончателно 
своите народности в един сравнително сплотен 
народ, носещ народно чувство и изповядващ народни 
надлични цели. Следователно наплив от идеалисти 
се захваща съвестно да разруши схващането, че 
французите са закъснели по отношение на италианците 
в преоткриването на античната култура, а сред тях 
най-ярко се откроява личността на Жан Льомер дьо 

Белж, който с написването 
на « La Concorde des deux 
langues » опитва да впише 
френския език, подобно 
на италианския и наравно 
с него, във възродената 

„Защита и прослава на френския език“ (Жоашен дю Беле) – 
възвание за народна книжовност

средновековна представа translatio studii et imperii, според 
която както Рим заимства от Гърция, но я надгражда, 
така и ренесансовите държави (в частност Италия 
и Франция) заимстват от Рим, но се претворяват в 
негови достойни наследници, а техните езици – в не по-
малко извисени от гръцкия и латинския. Най-важният 
документ от тази вълна закрилнически текстове на 
народния говор е именно „Защита и прослава на френския 
език“1 (1549) на Жоашен дю Беле (1522 – 1560).
Дю Беле е школуван в парижкия колеж „Кокре“ при 
прочутия елинист Жан Дора, за когото е известно, 
че преподавал латински, говорейки на старогръцки. 
Някъде преди или около годините на своето обучение 
младият поет се запознава с Пиер дьо Ронсар, с когото 
по-късно ще създаде поетическото обединение на т.нар. 
Плеяда. Дю Беле живее кратко, но остава в историята 
с „Олив“ или първия петраркистичен сборник, съставен 
единствено от сонети, както и с два сборника със 
стихотворения, вдъхновени от двойствената природа на 
град Рим – наследник на велика империя и същевременно 
гнездо на едно съвременно покварено общество. 
Писателският път на твореца се откроява най-вече с 
написването на манифеста на Плеядата, който цели да 
предпази народния говор (с други думи – френския език) 
от хегемонията на античните езици и да го издигне далеч 
отвъд техните привидни висини. „Защита и прослава 
на френския език“ е съставен от две книги и остро се 
противопоставя на „Поетическото изкуство“ на Тома 
Себийе, макар и впрочем да не бива напълно новаторски в 
своите възгледи. Както много изследователи на Старата 
френска литература биха потвърдили, текстът на Дю 
Беле е по-скоро автентичен в техническо отношение, 
но вижданията, застъпени вътре, са в голямата си част 
почерпени от вече съществуващи творби като например 
италианския “Dialogo delle lingue“ на Спероне Сперони. 
Това обаче мъчно може да бъде счетено за същинско 
плагиатство2, а напротив – подчертава злободневността 
на хуманистичната проблематика, разглеждана в това 
произведение, което на свой ред скандира за следните 
търсени достойнства на новата френска литература и 
език:
1. Не бива повече да се търси пряко сравнение с 
Античността! 
2. Поезията трябва да се състои в нещо повече от 
прости упражнения по превод: както римляните някога 
подражавали на гърците, без обезателно да ги превеждат, 
така и французите трябва да почерпят знание от 
древните, за да се издигнат със своя собствена книжнина.
3. Френският език подлежи на обогатяване, защото е 
изостанал по отношение на изковаването на термини 
от току-речи всички области на познанието: следва да 
се гони, в хоризонтален план (т.е. с цел разширяване на 
словесния запас) неологическо обогатяване или изнамиране 
на словесни реликви от местните говори и диалекти, 
възраждане на старофренски думи, създаване на сложни 
думи с френски корени, изковаване на съществителни 
имена от инфинитиви и използване на прилагателни имена 
наместо наречия – последните две явления, окрилени от 
гръцкия морфосинтаксис, а във вертикален план (т.е. с 
цел възвисяване) се търсят нови жанрове и поетически 
форми.

Явно изпъква стремежът към еманципиране от 
нормативността на античната култура. В това 
отношение може би не е напълно плоско твърдението, 
че Ренесансът сам по себе си скъсва с Древността, а 
не просто сляпо я възражда, освен с цел да я опознае, 
за да я „презре“. Ако Средновековието нерядко е 
впрягано несправедливо за пълна противоположност 
на Античността, то въпреки всичко се оглежда в 
древната книжнина и немалко є подражава, макар 
и често несполучливо, докато Ренесансът от своя 
страна способства узряването на народно чувство 
у интелектуалците, които открито започват да 
признават цивилизационното изоставане на държавите 
си, но взирайки се в Древността, те преоткриват 
похвати, с които, парадоксално, да се извисят 
отвъд високите, но вече „дървени“ и неприложими 
схващания на същата тази антична култура, озарена 
от отколешно величие… величие, което се разпуква 
под дръзновеното търсене на Ренесансовия човек да се 
утвърди, унищожавайки стигмата на всепроникващата 
Античност. В такъв дух например Андре Везал 
публикува през 1543 г. своя De humani corporis fabrica: 
служейки си със знаковата система на древните 
– латинския език, Везал отхвърля редица безумни 
виждания на Гален и Хипократ, загатвайки ехидно 
чрез рисунка върху корицата на своя труд, че опира 
аргументацията си върху дисекции на хора, а не – на 
маймуни, практикувани някога от неговите заблудени 
предшественици. Подобно новаторство се крие и в иначе 

1 « La Deffence et Illustration de la Langue Françoise » или на 
съвременен френски « La Défense et illustration de la langue 
française ».
2 Още повече че понятието „авторски права“ е чуждо на този 
век.

заимстваното произведение на Дю Беле; само десет 
години след институционализирането на френския език 
с указа от Вилер-Котре, той решава, че е узрял денят 
за рехабилитиране на майчиния език, пред който се 
очертават обещаващи бъднини. 
В следващите редове предлагам на Вашето внимание 
авторски превод на две от по-възторжените глави на 
„Защита и прослава на френския език“, в които Дю Беле 
се изказва против предполагаемото природно предимство 
на древните езици и застъпва тезата, че френският 
език с подходящо култивиране би съумял да се издигне до 
тяхното величие, както самите те някога с мъка са се 
издигали от посредствеността.
 

из „Защита и прослава на френския език“

Жоашен дю Беле

Глава трета

Защо френският език не е тъй богат, 
както гръцкия и латинския

А ако нашият език не е толкова щедър и изобилен, 
колкото са гръцкият или латинският, то това не 
бива да му се приписва досущ недъг, сякаш би могъл 
да бъде сам по себе си единствено оскъден и ялов, а 
трябва да го отдадем на невежеството на нашите 
големци, които (както казвал някой, докато говорел 
за древните римляни), имайки пÓ на сърце подвизите 
от книжовността и бидейки избрали да оставят 
на поколенията образци на нравственост вместо 
собствен завет, са лишили самите себе си от славата за 
своите благодеяния, а нас – от плодовете на тяхното 
подражание. Те по същия начин са ни оставили в 
наследство езика ни толкова окаян и гол, че да се нуждае 
от украшения и (щом се налага тъй да говорим) от чужди 
пера. Ала кой би се решил да поддържа, че гръцкият и 
римският3 ще да са били винаги на висотата, на която 
сме ги съзирали по времето на Омир и Демостен, 
на Вергилий и на Цицерон? И ако тези творци биха 
претеглили, че никога, независимо колко прилежание и 
просвета ще да е било вложено, техните езици не биха 
родили някой по-значим плод, щяха ли те така да се 
силят, та да възвисяват рожбите си там, където ги 
виждаме днес? Затова мога да кажа за нашия език, че 
процъфтява, без изобщо да плоди, или по-скоро – че е 
дал, подобно на растение или стъбълце, което още не 
е цъфнало, целия плод, който някога би родил, и всичко 
това не поради несъвършената природа на самия език, 
способна да поражда в такова изобилие, каквото има и 
при останалите езици, а по вина на онези хора, на които се 
паднала грижата за него и които го отгледали в недостиг 
като диво растение в същата онази пустиня, където се 
бил зародил, без по никое време да го напоят, подрежат, 
нито овардят от тръните, които го засенчвали, и 
там именно тези люде го оставили да се състарява и 
едва ли не – да загине. Нима ако римляните бяха били 

3 (Виж в оригинал) « que la grecque et romaine… »

Рис. Александър Байтошев
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25 години след публикуването на книгата, спечелила 
наградата „Букър“, Суифт размишлява как 

историята за едно безрадостно пътуване до маргейт 
се превръща в прослава на живота.

Греъм Суифт

Когато пишех романа „Последни поръчки“ в началото на 
90-те, бях навършил 40 години. Баща ми наскоро беше 
починал. Романът беше посветен на него и отразяваше 
моята реакция на тази загуба. Тогава прозрях за първи 
път, че „в средата на своя живот сме близо до смъртта“, 
нещо, което пандемията днес ни учи всеки ден. 
Винаги съм усещал, че моето литературно пътешествие 
започна още когато бях дете, че семената на желанието 
ми да пиша бяха посети в детството. По онова време 
това беше един наивен стремеж, но той ме обсеби и се 
превърна в моя страст за цял живот. Няма писатели в 
семейството ми и не съм израснал в среда, която да ме 
насочва към писането или други изкуства. Баща ми беше 
чиновник, извършващ монотонна работа в канцелария 
в Лондон. В онези дни сигурно е наричал себе си 
„писарушка“. По време на войната беше пилот. Когато се 
прояви моето желание да бъда „писарушка“ от различен 
вид, той не се опита да ме разубеди.
Израснах през 50-те, преди телевизията да стане 
доминираща медия. Тогава хората се забавляваха у дома 
чрез радиото и книгите – две медии, боравещи с думи. 
Като повечето деца бях омагьосан от историите в 
книгите, но за разлика от повечето от тях си мислех: 
няма ли да е чудесно да бъда един от хората, които 
създават тези истории. Разбира се, тази мечта не 
беше свързана с някакви умения и не се отличаваше от 
желанието да станеш машинист например. Целият 
ми живот бе посветен на опитите да осъществя 
тази мечта. Не бях роден писател – дали има такъв? – 
трябваше да стана такъв. Никога не съм съжалявал, че 
съм имал такова въжделение, нито че съм избрал дългия и 
труден път, който ме превърна в писател. 
Мисля, че в основата си прозата е акт на споделяне, на 
интимно човешко общуване. Няма ограничения за това 
духовно свързване, нито за откровеността, която го 
определя. Когато си увлечен от една история, сякаш 
някой те прегръща и усещаш, че не си сам. Читателите 
могат да започнат един роман с усещането, че  навлизат 
в чужда държава. Кои са тези хора? Какво ме свързва с 
тях? Ако историята е добра, ще дойде момент, в който 
ще си кажат: „Чакай, аз също съм бил там“.
Действието в „Последни поръчки“, като в много други 
мои романи, е ситуирано в малко населено място в 
Англия. Книгата проследява пътуване от Лондон до 
Маргейт, намиращ се на северния бряг в графство 
Кент – разстояние от едва 50 мили. Повечето хора 
извън Англия изобщо не са чували за Маргейт; през 
последните 25 години, откакто книгата е публикувана 
и преведена на много езици, ми пишат нейни читатели 
от цял свят, за да ми кажат по свой, различен начин: 
„Аз също съм бил там“.
Изглежда, крайбрежието ме привлича. Описал съм го в 
няколко книги. Голяма част от действието в последния 
ми роман Here We Are протича не точно в Брайтън, 
а в театъра на вълнолома в града. Вероятно всички 
сме привлечени от морския бряг – това неустоимо и 
парадоксално място, което крие опасности, където 
се срещат земята и морето и бушуват природни 
стихии. Нищо не въплъщава по-добре тези рискове от 
вълнолома – крехка структура, умишлено врязана в 
разбиващите се в брега вълни.
 „Последни поръчки“ не просто разказва история за 
еднодневно пътуване до морския бряг през т.нар. 
„градина на Англия“1. Това е не само пътуване през 
пространството, но и пътешествие на духа – през 
нашата споделена територия на тленността, към 
вечната цел как да се справим със смъртта и загубата. 
В много отношения обаче този текст е посветен 
на живота, който застава на пътя на смъртта и на 
моменти може да бъде твърде комичен. Дори мога 
да отида по-далеч и да кажа, че „Последни поръчки“ в 
същността си е комичен роман. Нито трагичният, нито 
комичният възглед за живота може да бъде цялостен или 
верен, но перспективата, която ги съчетава, вероятно 
би могла.
Езикът на романа е уличният език, който се говори в 
Лондон. Или това е езикът, днес донякъде променен и 
заглъхнал, който се говореше в началото на 90-те –  
уличният език, който ме заобикаляше през целия 
ми живот. „Последни поръчки“ не го възпроизвежда 
директно, но му отдава почит и го вплита в своята 
тъкан. Използва го като език на вътрешната реч, език 
1 Така наричат живописното югоизточно крайбрежие на 
графство Кент, осеяно със зелени хълмове, бели скали и овощни 
градини. – Б. пр.

Не бях роден писател –  
трябваше да стана такъв 
(Греъм Суифт за работата си върху романа „Последни поръчки“)

на мисленето, както и на речта. Открих, че това е език, 
който понякога се отличава с впечатляващо красноречие, 
прямота и чувство за хумор. Това не е езикът на 
„образованието“. Персонажите в романа не са образовани 
във формален смисъл, те са образовани от живота.  
Бих добавил нещо твърде лично, свързано с 
персонажите – не само с онези от тях, които се 
събират в кръчмата в Бермондси, но и с другите, които 
не ги придружават, включително и централната женска 
фигура. Присъствието им сега е също толкова осезаемо, 
колкото беше в началото, когато започнах да пиша 
книгата. Това се отнася и за другите герои на книгите 
ми. Те не избледняват в съзнанието ми. Намерили са 
начин да съществуват извън нормалния ход на времето 
и извън книгите, в които са се появили. Не бих се 
изненадал, ако наистина ги срещна. 

Магията от четенето на първите книги, която усетих 
много време преди да напиша първите си текстове, 
никога не ме е напускала. Ако хвърля поглед назад към 14-
те романа, които съм написал, не мога да открия общ 
подход или модел. Сякаш започвам всичко отначало с 
всяка следваща книга. В началото имам смътна представа 
за онова, което предстои, то е само един сън. Задачата 
ми е да го превърна в реалност; в девет от десет случая 
той избледнява, както става със сънищата, но понякога, 
винаги за моя изненада, се превръща в нещо удивително 
конкретно, сложно и трайно – написания разказ. 
Мисля, че моето разбиране за магията на литературата 
се задълбочи с напредването на писателската ми кариера. 
Затова не е изненадващо, че последният ми роман 
Here We Are е посветен поне отчасти на магията, а 
сред персонажите се появява  магьосник. „Фикция“ е 
особена, измамна дума. Тя се отнася към това, което е 
нереално, изкуствено, съчинено. Все пак знаем, че когато 
сме запленени от една добра история, тя оживява и 
е истинска за нас. Дори можем да си кажем: „И аз бях 
там“. Така фикцията притежава тайнствената сила да 
се превръща в обратното на това, което претендира, че 
е. Е, ако това не е магия, какво е?
Но тя е и нещо повече от това. Ако прозата може по 
този начин да се превръща в реалност, тогава тя винаги 
ще бъде на страната на живота. Винаги ще притежава 
виталност, дори когато, както често се случва, 
разглежда болезнени аспекти от нашето съществуване. В 
най-добрия случай ще бъде прослава на живота, а когато 
времената са трудни, ще е светлина в мрака.

Превод от английски: РуЖА муСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 16 януари 2021 г.

и те до такава степен нехайни при отглеждането на 
своя език тъкмо когато той се бе разплодил в своята 
първа пролет, щеше латинският на всяка цена да узрее 
за толкова малко време? Ала като добри земеделци те 
първо го пресадили от дивата земя у дома си, а после, 
за да може той да произведе по-скоро и повече, те 
окастрили околовръст излишните му клони и на тяхно 
място присадили свои надеждни разклонения, вещо 
извлечени от тялото на гръцкия език, които тутакси 
се долепили и уподобили така добре със ствола, че 
оттам насетне не изглеждали осиновени, а напротив – 
естествени. Тук се корени рождението на онези пъстри 
цветове и плодове на латинското красноречие, чието 
богатство и чието тъй изкуствено съчетание всеки 
език има обичай да създава недотам естествено, колкото 
чрез вещина. Следователно щом гърци и римляни, по-
усърдни в отглеждането на своите езици, отколкото 
ние в това на нашия, не са съумели да открият у тях 
нито прелест, нито изобилие, нито в крайна сметка 
каква да е изразитост, ако не посредством усилна работа 
и похватност, то нам остава само да се дивим защо 
нашият простонароден говор е не така богат, както би 
могъл да бъде, и оттук следва да се възползваме от това 
обстоятелство, за да презрем езика си като нещо низко 
и малоценно. Ще дойде време (може би) и вземайки в 
съображение благотворната френска орисия, се надявам, 
че това благородно и могъщо кралство ще поеме на свой 
ред поводите на монархията и че нашият език  (ако все 
още не е погребан заедно с Франсоа4), който започва да 
пуска корени, ще излезе от пръстта и ще се изправи така 
високо и непоклатимо, та да успее да се изравни с гърци 
и римляни, произвеждайки подобно на тях свои Омири, 
Демостени, Вергили и Цицерони, също както Франция 
понякога е имала свои Перикли, Никии, Алкивиади, 
Темистокли, Цезари и Сципиони5.

Глава четвърта

За това, че френският език не е тъй 
беден, колкото мнозина смятат

Аз обаче не считам нашия народен говор от днес за 
толкова низък и отблъскващ, какъвто го намират онези 
честолюбиви поклонници на гръцкия и латинския, които, 
да бяха Пейто, богинята на убеждението, не биха се 
видели способни да повярват, че ще могат да изрекат 
и едно хубаво слово, ако не на език чужд и непонятен на 
обикновените хора. Който пожелае да се взре по-отблизо 
в нашия френски език, ще открие, че той никак не е 
толкова беден, та да не е в състояние да върне предано 
онова, което е взел назаем от другите езици, нито че 
той е тъй неплодоносен, та да не може да произведе от 
себе си какъв да е чуден плод с помощта на изкуството 
и старанието на своите култиватори, ако неколцина 
приятели на родината, а и на самите себе си, решаха да 
се включат в това предприятие. Ала кому следва да сме 
признателни, след Господу, за едно такова преимущество, 
ако не на нашия покоен и почтен крал и баща Франсоа, 
първи с това име и пръв сред всички добродетели? „Пръв“ 
казвам, защото именно той първи възроди ценните 
изкуства и науки в тяхното отколешно достолепие, като 
по този начин придаде изящество на нашия иначе груб 
и неравен език, и от него създаде възможно най-богата 
реч, за да бъде, ако не друго, то – съвестен преводач на 
всеки останал говор и да може сега редица латиногласни 
и гръкоезични, било то философи, историци, лекари, 
писатели или витии, да проговорят на френски6. Какво 
остава да мълвя и за израелтяните? – Нали свещените 
писания предлагат пространно свидетелство за думите 
ми. Оставям настрана суеверните съображения на тези, 
които са на мнение, че тайнствата на богословието 
не бива да бъдат разкривани и сякаш осквернявани от 
простолюдна реч, както и на онези, които настояват 
противното, тъй като това словоборство не е присъщо 
на моето предприятие. Начинанието ми е единствено 
да покажа, че нашият език няма по рождение Небето 
за зложелател, та да не би могъл един ден да достигне 
до пълнота и съвършенство подобно на останалите 
езици, след като всяка наука предано и цялостно му се 
подчинява, както забеляваме от големия брой гръцки и 
латински, та дори италиански и други книги, преведени 
на френски от множество безпогрешни пера на нашето 
време.

Превод: НиКОЛА ЧуШКОВ

4 Франсоа Iв, крал на Франция (1515 – 1547). Името му се 
свързва с началото и първия съществен тласък на Френския 
ренесанс, както и с недотам успешните му военни кампании на 
Апенинския полуостров.  
5 Противопоставяне на калибъра антични творци, които 
ренесансова Франция все още не е възпроизвела и надминала, и 
на порядъка велики пълководци, които не са били рядкост и в 
двете течения на световната история.
6 Алюзия за преведените антични автори от всички сфери 
на познанието, които образно „проговарят“ френски за пред 
Ренесансовия френски читател.

Рис. Александър Байтошев
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След като романът є “Half of a Yellow Sun“ 
(„Половин жълто слънце“) бе избран за „победител 

на победителите“ сред романите, отличени с 
Женската награда за литература, родената в Нигерия 

авторка говори за облекчението, което изпитала 
след изборната победа на Байдън, и сладко-горчивите 

успехи през изминалата година.

Лиза Алърдайс

Няколко часа преди уговорената ни среща с писателката 
резултатите от изборите в Америка най-сетне бяха 
обявени. Нигерийската писателка, която живее в 
Мериленд, но в момента е в Лагос, където прекарва част 
от годината, чула новината на път, докато прибирала 
дъщеря си от рожден ден. „Това беше моментът, който 
всички очаквахме“, казва тя. „Много хора ми се обадиха: 
най-добрата ми приятелка, майка ми, сестра ми, всички 
говорехме възбудено и на висок глас по телефона“. 
Съпругът є, който е лекар, се върнал в САЩ предишната 
седмица. „Двамата направо полудяхме“, казва тя. „Бях 
на косъм да се разплача – този избор бе за хората, които 
искат да се върнат към нормалността. Чувствах, че 
всъщност този избор не е идеологически, а е свързан с 
желанието за човечност. Беше толкова вълнуващо“.
Както и при много други хора, нейното облекчение 
е смесено с разочарование от неочаквано добрите 
резултати на Тръмп. „Винаги съм смятала, че 
Тръмп е Америка също толкова, колкото и 
Обама“, казва тя. „Хората вляво обичат да 
казват: „Това не е Америка“, но всъщност 
не е така. Ако погледнем историята на 
тази страна, няма да останем особено 
изненадани, че Тръмп е толкова популярен. 
Хората се чувстват „заплашени“ от 
идеята за политика, насочена към едно по-
приобщаващо, мултирасово общество, в 
което жените получават повече публична 
власт. Така че фактът на избирането на 
първата чернокожа жена за вицепрезидент е 
повече от вълнуващ. Не е възможно да говорим 
за нея, за това, което се случва днес, без да 
мислим за възможните развития след четири 
или осем години – Камала Харис би могла да 
стане президент“, добавя Адичи. „Нека дори само 
оценим символизма на този факт – символната 
природа на лидерството е важна“.
Причината за нашия разговор е новината, че Адичи 
спечели гласовете на читателската публика в избора 
на „победител на победителите“, който отбеляза  
25-годишнината от основаването на Женската награда за 
литература. Писателката получи наградата с епичния си 
роман за гражданската война в Нигерия „Половин жълто 
слънце“ в конкуренция със силни творби на известни 
писателки. 
Говорим по Zoom, от Лондон и Лагос, а връзката 
постоянно прекъсва заради слабия интернет. Тази година е 
особено трудна за писателката – тя губи свои лели и баща 
си, пенсиониран професор по статистика, който умира 
неочаквано от усложнения от бъбречна недостатъчност 
през юни. Заради пандемията не може да пътува до 
Нигерия и погребението, традиционна игбо1 церемония, е 
отложено за октомври. В разтърсващ текст със заглавие 
„Бележки върху скръбта“, публикуван в „Ню Йоркър“, тя 
описва „сюрреалистичния“ си разговор с членове на своето 
семейство след неговата смърт. „Всички плачехме и 
плачехме, и плачехме, в различни части на света, гледайки 
                                                                          1 Етническа група в Западна Африка, 
                                             по-голямата част от която живее в 
                                              югоизточна Нигерия. – Б. пр. 

Чимаманда Нгози Адичи: Възприех случващото се в 
Америка под управлението на Тръмп като лична загуба

невярващо как баща ни, когото обожавахме, лежеше на 
болничното легло“. 
През своята 25-годишна история Женската награда 
за литература си поставя за цел да „открои женски 
гласове от целия свят“, а мотото є е: „високо качество, 
оригиналност и достъпност“. Адичи казва, че тази 
награда є дава възможност да достигне до една широка 
читателска публика. Първият є роман Purple Hibiscus, 
който проследява съдбата на нигерийско момиче, което 
се бори с тираничен баща и последствията от военен 
преврат, е включена в краткия списък на наградата през 
2004 г. „Благодарение на този избор хората разбраха, 
че съществувам“. Когато три години по-късно печели 
Женската награда с романа си „Половин жълто слънце“, 
новата книга е посрещната не като „африкански роман“ 
или роман, написан „от жена“, а просто като роман. „Бях 
толкова признателна за това“.
От този момент нататък Адичи споделя публични изяви 
с Хилари Клинтън и Опра Уинфри, а книгите є попадат 
в списъците за четене в училище. Тя се превръща в икона 
на съвременния феминизъм след лекцията, която изнася в 
платформата TED през 2012 г. на тема „Всички трябва да 
бъдем феминисти“. Текстът на лекцията е разпространен 
сред 16-годишните тийнейджъри в Швеция. Неин текст 
е използван в песен на Бионсе, а фирмата „Диор“ включва 
заглавието на лекцията в дизайна на тениски. 
Писателката няма обяснение за трайната популярност 
на „Половин жълто слънце“ – книга, получила гласовете на 
читателите 13 години след появата си на пазара. Нейни 
конкуренти бяха романите „Трябва да поговорим за Кевин“ 
на Лайънел Шрайвър, Small Island на Андреа Леви и Hamnet 
на Маги О’Фарел. „Този роман е от книгите, които ме 
карат да вярвам в мистичното – трябвало е да я напиша, 
духът на дядо ми е искал това“, казва Адичи. 
За нея е изключително приятно, че „книгата, която 
чувства като най-лична“ и не би могла да напише без 
помощта на своя баща, получава такова признание. 
Романът разказва за гражданската война в Нигерия 

през 1967 – 1970 г., по време на която загиват двамата 
дядовци на писателката. „Половин жълто слънце“ 
се оформя от историите, които Адичи слуша като 
дете след приключването на конфликта, много от 
които са є разказани от нейния баща. „Той беше много 
добър разказвач“, поправя се писателката, след като 
първоначално използва сегашно време. „Четох много за 
този период, но това, което научавах от книгите, бяха 
просто факти; разбрах истината за тези събития от 
историите, които хората ми разказваха“. Сюжетът на 
романа се основава на истински инциденти, като например 
изгарянето на книгите на баща є в двора пред къщата им. 
Осъзнава, че много хора „ще възприемат тази книга не 
само като литература, но и като историческа хроника и 
чувства на плещите си тежестта на тази отговорност. 
Чинуа Ачебе2, който е неин кумир, я нарича „нова 
писателка, надарена с дарбата на древните разказвачи“, 
още преди романът да излезе от печат. „Тогава си 
помислих – каквото и да се случи с тази книга, тези думи 
за мен са достатъчни“.
2 Нигерийският писател и критик Чинуа Ачебе (1930-2013) е 
сред най-изтъкнатите фигури в африканската култура. – Б. пр.

Следващата є книга, „Американа“, публикувана през 
2013 г., е топъл и остроумен, но и гневен роман, който 
изследва въпроса какво е да си чернокож в САЩ. „Трябваше 
постепенно да проумея расовите проблеми в САЩ“, казва 
Адичи. Книгата пресъздава еуфорията от избирането 
на Барак Обама през 2008 г. „Господи, Пенсилвания!“, 
възкликва един от нейните герои  и тези думи звучат 
пророчески на фона на събитията през последните 
няколко дни. Героинята є Ифемелу е омагьосана от 
ентусиазираната тълпа, която приветства новоизбрания 
президент и е изпълнена с надежда. „В този момент за нея 
нямаше нищо по-красиво от Америка“.
Адичи споделя респекта на Ифемелу към „идеята за 
Америка“ въпреки ясното осъзнаване на нейните проблеми 
и помрачаването на ентусиазма є вследствие на четирите 
години управление на Тръмп. „Америка се превърна в 
страна, на която можем да се присмиваме. Възприемам 
това като лична загуба“. 
Писателката се надява, че избирането на Байдън 
ще възвести завръщането към вежливите обноски 
в публичната сфера. „Вълнувам се от представата, 
че публичният дискурс може да бъде освободен от 
инфантилното бълване на ругатни. Тъжно е, че летвата 
падна толкова ниско“, казва тя. „Като нигерийка 
някои неща са ми твърде познати. Не очакваш те да 
се случват в Америка. Тръмп ни показа колко уязвима е 
демокрацията, колко крехко е онова, което считаме за 
норма“.
Дали е изпълнена с надежда за Америка като цяло? „Не 
мога да отговоря на този въпрос сега. Ако дам отговор 
днес, защото донякъде съм окуражена, бих могла да 
излъжа“. Една безспорна причина за оптимизъм обаче е 
възходът на движението „Животът на чернокожите 
има значение“. „Най-малкото американското ляво днес 
наистина желае да се ангажира с въпроса за расизма“, 
казва тя. Протестите провокираха „дискусиите и 
стремежа към осезаеми промени, разпалиха желанието за 
действия“. 
Когато разговарях за последен път с Адичи през 2018 г., 
поводът беше публикацията на текста є Dear Ijeawele, 
манифест за феминисткото възпитание на дъщерите ни. 
Тогава тя бе критикувана за отношението си към т.нар. 
от нея „американска либерална ортодоксалност“. Беше 

заявила, че опитът на трансжените е различен от този 
на хората, които се раждат жени. До този момент 

не се е сблъсквала с т.нар. „публичен остракизъм“ 
(кавичките са нейни). „Имаш усещането, че не ти 

разрешават да се учиш и израстваш. Също така 
прошката изглежда невъзможна – това е липса 
на милост“.
 „Губим важни страни от нашата 
сложна същност. Смятам, че в Америка 
най-страшната форма на цензура е 
автоцензурата – нещо, което страната 
изнася до всички точки на света. Трябва да 
сме твърде внимателни: заявяваш различно 
от общоприетото мнение и веднага те 
разпъват на кръст“. Заинтригувана е от 
„бурните реакции“ след публикуването 
на статията на Дж. К. Роулинг за 
биологичния и социалния пол, „един съвсем 
умерен смислен текст“ по нейните думи. 

„Роулинг изразява напредничав възглед, 
заявява открито позицията си и вярата си в 

правото на различно мнение“. Адичи обвинява 
социалните медии за новите прояви на цензура. 

Тя ги определя като „жестоки и жалки. По 
отношение на идеите тази картина е много скучна. 

Като цяло хората са достатъчно емоционално 
интелигентни, за да разберат кои стрели са злостни и 

неоправдани“.
Въпреки мрачния политически пейзаж, сред който 
израства, картината на детството в книгите є носи 
светлината на любовта и смеха. Това є помага да 
бъде неустрашима. Тъй като семейството є винаги 
я подкрепя, тя не се притеснява да заявява открито 
своите възгледи. „Не мога да си представя колко по-зле би 
било, ако не носех в себе си радостта от детството“.
Днес обаче нейният свят е променен. „Моят баща 
беше чудесен човек“. Спомня си семейното събиране по 
случай новия дом на сестра є през януари. „Всички бяхме 
изпълнени с надежди за тази година. Баща ми беше жив и 
моята леля също. Необяснимо е, че след няколко месеца 
изгубихме и двамата“, казва тя. „Сякаш съм създадена 
отново. От скръбта“. Въпреки че вече е късно в Лагос, 
отива да чете приказка за лека нощ на своята дъщеря. 
Казва, че след това ще се върне към своя роман „Половин 
жълто слънце“, който не е препрочитала отдавна. 
„Искам да усетя миналото и да открия човека, който бях 
тогава“.

Превод от английски: РуЖА муСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 14 ноември 2020 г.

Чимаманда 
Нгози Адичи

Рис. Александър Байтошев
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 Аз съм песимистичен оптимист: Чимаманда Нгози Адичи 
отговаря на въпроси, зададени от писатели

Харесва ми това описание, на което не съм попадала 
досега. Разказите понякога се нуждаят от повече време в 
сравнение с романите – има разкази, които съм започнала 
да пиша през 2004 г. и все още не са довършени. Те 
обаче отнемат по-малко емоционална и интелектуална 
енергия, не изискват толкова много от мен и имат 
потенциала да носят по-голямо удовлетворение. 

имало ли е моменти, в които сте изпитвали чувство 
на вина, защото не пишете? Кандис Карти-уилямс
Да, но в повечето случаи съм разстроена и депресирана. 

Кои моменти от историята на Нигерия – онези 
събития, които са в основата на „Половин 
жълто слънце“ – се повтарят по някакъв начин 
във вълненията, обхванали страната днес? Как 
възприемате всичко това като нигерийка, която 
живее в емиграция? Какво можем да направим ние? 
Вик Хоуп
Не сме се избавили от нашата дълга история на 
диктаторски режими, която започва с британския 
колониализъм. През част от годината живея в Лагос, 
така че се чувствам по-пряко засегната от случващото 
се, отколкото ако живеех само в емиграция.

Кой аспект на творческия процес ви носи най-голямо 
удоволствие и/или удовлетворение? майкъл Донкор
Когато писането върви добре, изреченията се появяват 
с лекота и персонажите стават пълнокръвни, внезапно 
осъзнавам, че всичко в този свят е наред – абсурдно 
усещане. 

има ли книга, която да се е съхранила дълго време в 
съзнанието ви? Сара-Джейн ми
Много са. „Сто години самота“. Прочетох я на  
10-годишна възраст и големи откъси от нея са живи и 
ярки в паметта ми и до днес. 

За първи път имах удоволствието да попадна на ваш 
текст през 2002 г., когато бях в журито на наградата 
„Кейн” за африканска проза. Тогава победител стана 
Биняванга уайнайна. Какво значение отдавате на 
наградите? маргарет Бъзби
Да получиш признание чрез награди винаги е имало 
значение, но преди много години взех решение, че за мен 
най-важното нещо е да бъда четена. 

Преведе от английски: РуЖА муСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 4 декември 2020 г.

Във вашата лекция на платформата Ted Talks от 
2009 г. говорихте за опасността от неразбиране на 
другите култури, произтичаща от запознаването с 
една-единствена история. Смятате ли, че в годините 
след тази лекция има подобрение в това отношение, 
или продължаваме да се придържаме към единствения 
наратив? маги О’Фарел
Смятам, че определено има подобрение. Хората, 
които четат, и тези, които решават какво да се чете, 
разбират, че изобилието от различни истории има 
значение. Все пак се тревожа, че идеята за разнообразие 
се свързва с твърде много морализаторски послания. 
Стремежът към широк обхват от истории и писатели е 
разумен подход, който трябваше да се превърне в норма 
преди много време.

Четете ли отзиви за вашите книги и ако не, защо? 
Оказват ли влияние рецензиите върху вашето 
писане и бъдещи книги по някакъв начин? Бернардин 
Еваристо
Не чета отзиви. И отклонявам поглед (не винаги 
успешно) от похвалите на задните корици на книгите 
ми. Мисля, че правя това, защото се тревожа, че 
могат да ми повлияят и от чувство за самосъхранение. 
Критичните рецензии биха ме разгневили, а ласкавите 
отзиви биха могли да ме подведат.

„Половин жълто слънце“ е моя любима книга и 
смятам, че е най-добрият ви роман. Харесвам обаче и 
дръзката актуалност на „Американа“. Коя тема или 
сфера от миналото или настоящето ви вдъхновява 
най-много и как успявате да подходите към нея с 
непокътната чистота - в нашето бурно време и при 
днешните изисквания към публичните изяви? Какво 
поддържа императива за писане? Даяна Евънс
Вродена жажда, нужда да пишеш и създаваш. Чувствам 
се най-добре, когато пиша проза. Тази потребност винаги 
е в мен, но да, понякога шумът наоколо я притъпява. 
Откривам, че пиша по-бавно днес в сравнение с времето, 
когато работех върху „Половин жълто слънце“, и 
отдавам това по-скоро на напредването на възрастта 
(!), отколкото на бурните времена или изискванията към 
публичната персона. 

и двете страни, в които живеете, Нигерия и САЩ, 
преживяват политически сътресения. Струва ми 
се, че нигерийските, а и африканските писатели 
като цяло от дълго време заявяват политическа 
ангажираност в своите творби. Докато в САЩ 
романистите често отбягват политическия 
ангажимент в своите книги. Смятате ли, че 
днешните събития ще моделират американската 
литература на утрешния ден? Амината Форна
Америка винаги е имала политически и социални 
проблеми, с които си струва да се ангажираш, но 
като цяло американските писатели смятат, че тази 
обвързаност би могла да накърни художествените 
достойнства на прозата им. Това просто не е вярно и 
много автори от други краища на света знаят това. 
Дали тръмпизмът ще извади американската литература 
от нейния пясъчен пашкул? Съмнявам се. Защото се 
появи нова либерална политическа ортодоксалност, 
която според мен ще задуши изкуството и по-специално 
литературата в Америка. Дали тръмпизмът ще стане 
тема на литературата? Сигурна съм, че ще е така. Но 

дали тази литература 
ще бъде убедителна като 
изкуство? Съмнявам 
се. Персонажите, 
подкрепящи Тръмп, 
би трябвало да 
присъстват в прозата 
като пълнокръвни 
характери. Мога да си 
представя паниката 
на писателите при 
мисълта за враждебната 
реакция в социалните 
медии и упреците, че са 
извършили престъпление 
„допускайки злото, 
свързвано с Тръмп“ или 
нещо от този сорт. 
Идеологическата 
чистота е опасна - тя 
се превръща в оптично 
стъкло, през което много 
автори се опитват 
да разказват своите 
истории. Идеята, 
че „тръмпизмът“ 
няма нищо общо с 
нас – основна идея на 
мейнстрийма, споделяна 
от тези, които пишат 
и четат литература в 
Америка, вероятно ще 
попречи на честното 
разглеждане на тази 
тема.

има ли други моменти 
или периоди от турбулентната история на Нигерия, 
които смятате, че трябва да бъдат пресъздадени 
в изкуството? Какво би било отношението на 
героинята ви ифемелу от „Американа“ към 
протестите, организирани от движението #EndSars, 
което се бори срещу полицейското насилие? инуа 
Елъмс
Да, бих искала да видя урбанизирана и селска колониална 
Нигерия, драматизация например на книгата на Бучи 
Емечета “The Joys of Motherhood”. Също така описание 
на предколониална Западна Африка, основаващо се на 
задълбочени изследвания и факти.

Как се определяте – като оптимист или песимист и 
защо? Елизебат Дей
Песимистичен оптимист. Защото все още ми се иска да 
вярвам, че всичко ще бъде наред дори ако зная, че това 
няма да се случи. 

Справяте се еднакво добре с писането на романи 
и разкази. Едно от любимите ми описания на 
разликата между двете форми е на Синтия Озик, 
която вижда разказа като мощен, но мистериозен 
талисман, който носим със себе си по време на дълго 
и безрадостно пътуване, амулет, който осветява 
мрака; за нея романът сам по себе си е пътуване, 
в края на което е възможно да разберем, че сме се 
променили. Какво мислите за тези две форми, за 
техните дарове и специфична сила? Али Смит
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Емилия Никова 

Емилия Никова е завършила българска филология в 
Су „Свети Климент Охридски“ през 2001 г. Работи 
като учител по български език и литература в 105 Су 
„Атанас Далчев“. Работила е за в-к „междучасие“, за 
школите „междучасие“ и „Клуб 6 +“, пише материали 
за „уча.се“, занимава се с коректорска работа.

Всеки спомен си има ключ. Аромат, мелодия, място, 
човек. Различни неща могат да отключат спомена и да 
ни препратят далеч във времето и пространството. 
Някои спомени се отключват лесно и тихо, други 
мъчително и шумно с въздишка, която сякаш е ехо на 
сърцето ни, което се отваря и се пропуква отново под 
напора на някогашното нещастие или от тъгата по 
иманото и отминало щастие.
Посегнах към капака на чайника. Чувах, че вече е заврял, 
но исках с очите си да се уверя, че ври.
Внимателно повдигнах капака. От спокойно 
клокочещата в чайника вода се вдигна прозрачна 
ароматна пара и се разля около мен. Бъз. Аромат на 
слъдък бъз. Цвят. Стана ми приятно. Но още нещо 
ми липсваше, за да бъде сладостта пълна. Посегнах 
към шкафа с билки. Исках да намеря плика със сухите 
шипки. На чая от бъз му липсват шипки и липа. 
Липсват му, както на мен ми липсва топлината на 
бабината стая и успокояващия аромат на чай от 
шипка, който е пропил въздуха. Не просто го е пропил, 
а въздухът е станал шипка и липа. Всяка молекула 
кислород е хванала за ръка по един цвят липа или е 
сложила под мишница по една шипка. И магията е 
готова.
Стаята на баба оживява около мен. Печката на 
дърва бумти. Усещам топлината є да ме обгръща, 
уханието на чая, което прониква в дрехите ми, милва 
кожата ми и на тънка струйка се вмъква в носа ми, 
гъделичка ме игриво и праща един сладникаво-кисел 
импулс до мозъка ми, напомня му отминали дни и го 
кара да прати друг импулс към мускулите на лицето 
ми – усмивка. Очите ми са широко отворени, но те не 
виждат вече стаята, а спомена за шипка, бъз и липа. 
И мащерка. Зимата задължително трябва да ухае и на 
мащерка, а баба понякога смело я съчетава с шипка и 
липа. И така неусетно в тенджерата клокочат един 
до друг ароматите на лятото, пролетта и есента. 
Всъщност чак сега осъзнавам защо толкова много 
обичам чая. Като дете дори не помня да го пиех 
толкова, но имах нужда да усещам аромата му, да го 
вдъхвам, да ми вдъхва топлина, сладост и магия. Не 
дъхава гореща вода наливаме в чашите си, а спомени, 
сладки спомени и открадната сладост от изминалите 
дни. А когато приготвяме чая, магията започва още с 
избора. В главата ни се прехвърлят десетки аромати, 
но отворяме шкафа, посягаме към един или друг плик, 
отделяме го от останалите и го отваряме. 
Посегнах и взех един от пликовете от шкафа с 
билките. Не тежи, не се усещат облите мъниста 
шипка. Разтворих го. Пред мен застанаха нарязаните 
сиво-зеленикаво-лилави клечести стъбълца на 
мащерката. По аромата я познавам – тази е 
пролетната. Пролетната е, защото ухае силно, но 
меко, като поле. Брах я в края на пролетта с Ленчето. 
Излязохме тогава с нея на разходка в ливадите. 
Вървим из високите треви. Вървим бавно. Тревите 
са високи, гъсти, буйни. Като младостта, буйни и 
диви. Пълни с живот и шум. Тайнствени и заплетени. 
Краката ми затъват в дебелия килим от сплетените 
едни в други треви и цветя. В коренищата, близо до 
земята, е влажно и тъмно, меко, топло и страстно. 
Винаги съм свързвала тази трева с любовта. Това 
е било за мен килим от любов и живот и килим за 
любов и създаване на живот. Килим за нежност и 
страст. Затова по този килим се върви тайнствено и 
с отношение. Хем ми се иска да потъна в него, хем ми 
е почти светотатствено да го тъпча с краката си и 
да нарушавам уединения свят на скакалци, бръмбари, 
мравки, пчелички и всякакви други мушички и да тъпча 
красивите треви и цветя. Вървя из този любовен 
килим и с всяка стъпка раздвижвам и повалям цял сноп 
треви, от натежалите и цъфнали цветове на цветята 
и от зрелите треви се ръси прашец като облак и лепне 
по мокрите ми до коленете крака. Гъстите дълбини на 
тревата са запазили в прегръдката си утринната роса 
и сега ме мокрят, а върховете ме украсяват с цветния 

си прашец. И всяка крачка 
става все по-бавна и тежка. И 
ароматна. Краката ми са вече 
част от полето. Искам цялата 
да стана част от полето.
Лягам в тревата. Тя поддава 

мащеркови пръсти
под тежеста ми, също 
полягва и ми застила 
дебел поне педя матрак. 
Няма другаде такъв 
матрак. Около мен се 
извисяват тревите, 
цветята; сключват 
нещо като ореол, но 
не само около главата 
ми, а около цялото ми 
тяло. Странно. Сега 
светът изезна. Няма 
ги къщите на селото, 
пътят, планината. Сега 
сме само аз, тревите, 
прекрасната какофония, 
която вдигат около 
мен всички пълзящи, 
жужащи и цвъртящи 
земни твари, небето и 
ароматът. Остават 
само земята, тревите и 
небето. 
Лежа в зелен ореол. 
Тревите плавно се 
поклащат от вятъра. 
Танцуват, люлеят 
се. Толкова плавно и 
омайно е движението 
им, толкова цветно 
и уханно, че ми се 
завива свят. Виждам 
само зеления танц на 
тревите на лазурния 
фон на поразително 
синьото небе. Това 
не е синьо, това е 
чистота, простота, 
омайност и безкрай. В 
това синьо потъват 
очите и душата ми и се 
разтварят в него.
Усещам всяка част от 
себе си, усещам как съм 
се отпуснала на земята 
с цялата си тежест 
и тежа на друго живо 
същество. Сега я усещам 
плътна и жива под себе 
си, дишаща и живееща 
под мен, до мен, в 
мен. Усещам осезаемо 
формата є. Разтварям 
ръце встрани. Прегращам я. Ако направя усилие и 
протегна още малко ръце, ще мога да сключа ръце около 
нея и да я прегърна силно, да я притисна до сърцето 
си, на което му липсва точно тя. Сега може да си 
говорим спокойно въпреки жуженето и бръмченето 
на бръмбарите и мушичките около главата ми. Те не 
ни пречат да се чуваме, даже май са задължителен и 
препоръчителин фон за задушевния ни и дълго отлаган 
приятелски разговор. Усещам земята под себе си 
плътна и пълна, наслаждавам є се, мога да доловя пулса 
є. Знам, че и тя долавя моята съкровена същност, 
усеща болките и страховете ми и сякаш ме подканя да 
є ги споделя и поверя. Не съм є само аз на главата, но 
тя е голяма и вечна, че ще намери място и за моите 
терзания в недрата си. Ще ги изсмуче от мен и ще ги 
попие като жадна земя капчици вода. А аз ще усетя 
нейните мощни живителни сокове в себе си, ще усетя 
как ме окуражава сякаш. 
Сега сме само двете с нея – аз и тя, тя и аз. 
Времето не тече в минути, а в полъх, танц на треви, 
гъделичкане на мравка, ухание на трева. 
Не искам никой да прекъсва нежното ни усамотение. 
Но знам, че ей сега някой ще ме извика и ще ме 
изтръгне насила. Затова се сбогувам с нея, последно 
натискам ръце и я прегръщам, обещавам є, че скоро пак 
ще дойда, благодаря є и ставам замаяна от зеленото 
легло.
Лежала съм не повече от пет минути, а съм като 
пияна или по-точно като опиянена от соковете на 
земята и тревата, а и май тези скакалци и щурци са 
ми напълнили главата с техните битове. Замаяна съм 
и от тежкия дъх на влажна земя и живот. Усещали ли 
сте въздуха да тежи от миризма? Е, мокрят дъх на 
трева, на влага, на гнила зеленина тежи. Не е нежен 
парфюм, но омайва и пълни душата ми. Вдишвам 
отново дълбоко аромата на поле. Искам да напълни 
дробовете ми, искам това сладостно цветно ухание 
да изпълни дробовете ми и винаги, когато дишам, да 
усещам него, искам сега да изпълни цялата мен.
Тръгвам, леко олюлявайки се, напред. Ленчето вече 
е набрала доста киселец и челадинки. Хуквам и аз да 
бера. Ще бера мащерка. Трябва да повървя още малко 

до онази част от ливадите, където тревата винаги е 
по-ниска, винаги е по-сухо и има големи лилаво засмени 
кръгове с мащерка.
Отдалече ги съзирам и с очите, и с носа си. Пчелите 
също са ги надушили и танцуват дебели и замаяни над 
тях. Стигам до първото колело. Избирам всяко дъхаво 
бунче. Радвам му се, плъзвам поглед по него, усмихвам 
му се. Опитвам се да запомня със сърцето и очите 
си красотата му. Не бързам да го откъсна. Вдигам 
поглед. Плъзвам го по полето, поглеждам в далечината 
Рила с нейната красива синя рокля с бели кантове по 
върховете, приклякам и едва тогава късам бунчето 
мащерка. Грижливо го слагам в плика. Винаги ги редя – 
цвят при цвят, корен до корен.
Минавам на следващото. Ритуалът се повтаря. Пълня 
плика, пълня сърцето си с лилаво и зелено, а пръстите 
ми стават все по-ароматни. Всяко стръкче мащерка, 
което късам бавно и нежно, пуска натрапчивия си 
силен аромат и пропива с миризмата си кожата ми. 
Сега цял ден пръстите ми ще ухаят. Ще ги измия, но 
ще продължат да ухаят и често ще ги прокарвам през 
лицето си и ще ги поднасям до носа си, за да възкреся 
отново и отново тези моменти в лилаво, безбрежно и 
безметежно спокойно синьо.
Полето ме увлича. Времето спира. Вървя все по-
навътре. Селото съвсем се отдалечава и притихва. И 
се завъртата поле, планина, щурец, мащерка, люлеещи 
се треви, мокри крака, мащерка, поле, скакалец, лилаво, 
плик, дъхави ръце. Добре че и на Ленчето не є се 
говори. После ще плещим общи приказки. Нека сега е 
мелодията и омаята на полето.
Скоро ще превали обед. Лягам отново в тревата за 
малко. Да оставя следа. Любовна следа. Нека някой 
си мисли, че тук е имало любов. Моята любов към 
земята.

Хващам с няколко пръста от сухата мащерка. Слагам 
я във врялата вода, но не слагам само дъхавите треви, 
а моите спомени за пролет, поле, любов, планина и 
щурец. Бръквам още веднъж в плика. Ще добавя още 
малко от тях днес в чая си.
 

Рис. Александър Байтошев
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Доротея Василева

Постпартум

Стоя в самотата на мрака си и
никой не докосва тази мембрана.
Нито мъж, нито майка, ни син.
Отброявам тласъците, с които кръвта ми изтича -
чувам как тялото ми се свива,
как предишното аз се свлича
от мен като след земетръс.
Спасявам болките си и сглобявам една нова жена,
Жена, която казва Защо ме боли? и 
Защо не се чувствам могъща?
Тук съм вкопчена в себе си и глозгам произхода на 
раната.
Осъществявам пренос на ролите -
Аз съм детето, което плаче за майка си,
зажаднялото за гръдта пеленаче. Мамо, стой тук,
не ме отсъществувай.

Все още ни има на картата
                                     
                                       На В.

Мълчиш, архипелаго.
Дошла съм тук вода да бъда
за твойте острови, които
първо ни съставят, а после изоставят.
Не се страхувай от потъване. И преди да се родим
ни нямаше.

Талант

Съскат роклите от шкафа.

Повлекана с повлекана!

И гола да стоя по профила си
пак ми стига. Мига безпристрастно
дантеленото минало и очаква пак
да го мечтая. Но в момента ми харесва

тази супа от коприна с мляко. Воалът
на окситоцина. Ухажва ме една примамлива
идея да не правя нищичко освен

да съм заслушана в морето риба. Да
бъда сол. Какво изкуство е жената
да обича в себе си жената.

Сублимация

Копривата жили както екстазът
повлича след себе си части от тялото.

С изтръпнали пръсти прибавям вода
и от глад те превръщам във супа.

Вътре (Локдаун)

Отвън навътре стигам до сърцето,
навита и натегната,
усукана до скъсване бобина,
охлюв, уморен от бързане. 
Угасват лампите една след друга,
формите измиват свойте граници.
И виждам – в къщата пътувам
като шерп интровертно и нагоре.

Физика на тъгата

В облачно време те извиквам пред себе си.
Пушим, когато вали и богът на нормалното
дреме в хамака си. Мъча се да слушам като глухите,
въпреки твоето сложно съставно мълчание.
Ето, сега ми мълчиш относно небето по Търнър,
опитвам се да гадая по устните какво
си мислиш, докато не ме стриваш на прах. Коя
съм, когато не гледаш?

По въжения мост между мен и теб някой
все ще се намери да се заклатуши. Литват
птиците и стряскат капките, които със отскок
застават в нова композиция. Ти отново казваш
нещо умно за дисперсията.

Безпокойство

Тревожност, ситна като сол 
търка стените на вените.  
Познавам се, когато познавам, 
че идва пропадането, сладко-кисел бонбон. 
Езикът търкаля камък, 
побутва туморите от гнездата им.
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Eschaton II

рече
смъртта щом пристигна у тях босонога
човече побързай още колко ще чакаш
време е
в своето тяло ти вече си странник
уморен и тежи ти дъхът като мокро палто

няма утре 
няма вчера
пръснати спомени на монети събираш
с тях приканваш лодкаря да те превози
не само с хляб ще живее човекът 
накрая
животът крепи се на думи и допир

аз събирам следобеди мислех че времето
ни владее и носи до края до края но
преди края светът е тъй чужд тоест времето
се стопява в ден невечерен

Eschaton III

В стаята му нямаше часовник.
Само книги и бои, и плочи.
Ножът беше винаги наточен.
В стаята му времето бе вик.

Eschaton V

в последния ден морето
ще върне телата на мъртъвците
ще върне залезите на влюбените
ще върне игрите на децата

в последния ден край морето
ще застанат боси самотниците
скитниците бродягите поетите
изгубените слепите намерените

онези които вървят по водата
дето следват тамянени нишки
носят прах по телата от пътя
в долината на смъртната сянка

те стоят край морето и чакат
вече свърши се свърши се времето
и полепва по кожата пепел
от ожарени пясъчни лилии

***

тънките пробойни 
в тъканта на времето :
облаци по черни небеса,
вятър сред нападали листа 
и онази смъртно тежка плътност,
без която празна е нощта

бездна, бездна
вика те отвсякъде :
тайната на огледален свят,
остър е привечерният град,
в който вече няма въпросителни.
пристан и заслон е този мрак.

***

Пред съборетина с простор
и щипки, закачени криво,
играят табла старци в двора
и вдишват бавно и хрипливо
есента. 

Рис. Александър Байтошев

Рис. Александър Байтошев
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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.

Емануил А. Видински: Чета ЛВ...  
и тичам в книжарницата

Албена Стамболова

Вече час в ресторанта и още не бяха сервирали вечерята. 
Първо чакаха на бара да се освободи маса. Барманите, кой 
знае защо, винаги са приятни. Създават чувството, че 
всичко може да се изпълни. Този не правеше изключение. 
Ръцете му водеха свой професионален живот, докато очите 
му улавяха погледа на клиенти, и тези на бара, и тези в 
салона. Хубав дървен бар, каквито вече няма, леко неравен, 
излъскан не само от някогашния лак, но и от всичко разлято 
и избърсано от него. В чашата с газирана вода на Мари се 
топяха бавно кубчета лед. Краката є леко се поклащаха 
над земята, сключени в глезените. Излъчваше онова хубаво 
чувство, когато хубавото още не е започнало, но непременно 
ще започне. И двамата бяха много гладни, но в това леко 
отлагане нямаше нищо неприятно, като че ли получаваха 
повече, отколкото това, за което бяха дошли. 
След двайсетина минути ги настаниха на маса за двама и с 
това чакането приключи. Поне така си мислеха. Вече гледаха 
на тях като на стари познати и само им се усмихваха, 
прелитайки наоколо с натоварени чинии. Когато си на такъв 
етап, няма мърдане. 
В един момент обаче късметът кацна във вид на притеснен 
младеж. Поръчаха и навлязоха в следващ етап. Предупредиха 
ги за какви ястия се изчаква по-дълго, избраха други и така 
работата изглеждаше свършена. 

Шумовете постепенно изпълваха залата. Като че ли се 
събираха някъде около тавана, за да се плиснат после отново 
надолу и да се разпределят по масите, по гърдите и гърлата, 
които ги издаваха. Думи и звуци от хранене и пиене, смехове, 
възклицания, провиквания. Тонът все повече се издигаше 
в опит някой да бъде чут, като че ли това беше толкова 
важно да се случи тъкмо сега. Музиката се опитваше да 
надвика всички и всички се опитваха да надвикат музиката. 
И в тази глъчна безсмислица, която се приемаше за част 
от вечерята, изглежда всички се чувстваха добре и 
настроението също се покачваше. Ароматите на хората се 
вливаха в кухненските, а човешките носове се опитваха да 
доловят онова, което се носеше от чиниите им. Липсваше 
цигарен дим, но ако и той беше част от тази оживена зала, 
също щеше да се влее в постепенно уплътняващият се общ 
аромат. 
Шумът, който сега беше основното действащо лице, 
както и вкусната храна, направиха така, че двамата не си 
говореха, а само се гледаха с леко присвити очи. Питиетата 
премрежваха погледите и всичко някак се наместваше все по-
дълбоко и удобно като в дъното на голяма торба. Странно 
беше да са толкова близо един до друг, да не се изпускат от 
поглед, да докосват ръцете си и да не си говорят. Нямаше 
как да се съпротивляват на всеобщата потопеност в шума, 
виковете, смеховете, подрънкването на прибори и чаши, 
басовите ритми и високите ноти. 

Донесоха поръчаната храна и те започнаха да похапват 
като послушни деца, които няма къде да мърдат, докато 
не изпразнят чиниите си. Крехкият им сервитьор като 
че ли всеки момент щеше да захвърли престилката си и 
да побегне от задушливата баня, в която и посетители, и 
персонал се бяха оказали. Усещането за влага се подсилваше и 
от запотените витрини, навън по всяка вероятност валеше 
дъжд. 
Момчето с таблата изнемогваше най-вече да се провира 
между гъсто разположените маси и преливащите от 
столовете хора. Във всеки момент някой искаше или питаше 
нещо и това щеше да продължи до края на вечерта и до края 
на вечерята на всеки тук.
Изведнъж двете витрини на малкия ресторант силно се 
разтресоха като при земетресение. Издадоха глух тътен, 
който нямаше нищо общо с метално-стъкленото им 
естество. Вместо да се влее във всеобщия вътрешен шум, 
който постепенно се беше хомогенизирал, той го прекрати, 
отряза го като с нож. Сега шумът отвън надделяваше 
над шума отвътре, дори го прекрати в един само миг на 
мощно движение. Това раздвижване на стъклената стена, 
която ги отделяше от външния свят направи така, че 
всички се оказаха изправени и в напрегнати пози за бягство. 
Но никой не смееше да се отдели от масата си, всички 
глави бях извърнати към вратата и към тъмното вън, 
което не можеха нито да видят, нито да разберат. После 
плисна дъжд и започна да се стича по стъклата. Това начаса 
създаде приливна вълна на облекчение и тихо жужене, което 
постепенно върна всички по местата и към вкусната храна, 
заради която бяха тук. И тъкмо когато Мари се канеше да 
каже нещо на приятеля си в този промеждутък без музика, 
тя гръмна отново, спря думите, но и неясния страх. Усмихна 
се извинително и събра от чинията последни парченца. 
И после стъклените витрини се сринаха върху себе си като 
взривена стена. Необяснимостта на това, което се случваше 
подлуди всички. Хората се втурнаха във всички посоки, навън 
и навътре, един под друг и един върху друг. Катереха се върху 
каквото им попаднеше, за да стигнат до палто, до чанта, 
до врата. Други започнаха да прескачат несъществуващата 
стъклена преграда към улицата. Скоро целият ресторант 
се изсипа навън, скачайки, крещейки и дишайки шумно. Мари 
и приятелят є бяха сред първите, които се озоваха навън. 
Всички гледаха назад към опустошения салон с изпопадали 
чинии и чаши, питаха се един друг какво е това. Сякаш 
огромна задръстена тапа беше гръмнала от тясното гърло 
и сега корковите є частици се рееха свободно. Никой не си 
тръгваше, стърчаха като наказани по тротоара и към тях 
се присъединяваха минувачи, спираха автомобили. Тълпата 
нарасна и отново забуча, но под открито небе. Мари усети 
как някой я дръпна за ръката и є посочи нещо вътре. Никой и 
не помисляше да влезе и да погледне оттам. 
Изпод една от преобърнатите маси някой се опитваше да 
се изправи на крака, пълзеше и се блъскаше в препятствия. 

„Ето го, това е той, изкрещя някой. Ето го бомбаджията“. 
Тази дума люшна тълпата назад и я разсипа върху платното 
за коли. Струпването растеше, възгласите отново заехтяха, 
този път под открито небе. Никой не обръщаше внимание, 
че именно гласовете обземаха все по-силно човешката тълпа 
и я превръщаха в многолико доволно, искащо или уплашено и 
разгневено същество. То издаваше звуци в пространството, 
нетърпими и безсмислени звуци от гърла, ръце и крака. Някои 
пищяха или плачеха и Мари напразно се оглеждаше в опит да 
види дали някой е в състояние да каже нещо.
Очите є отново откриха движещата се форма вътре. 
Докато гледаше, тръгна към нея и прекрачи в разгрома 
между масите. Към краката є се протегна окървавена ръка 
и тя едва сдържа писъка си. В следващия момент разпозна 
малкия сервитьор, който с усилие повдигна главата си към 
нея. Едва се крепеше на четири крака, от устата му се 
стичаше нишка кръв. Някак се беше озовал под краката на 
препускащото навън паникьосано стадо. Мари коленичи до 
него и той постави ръката си на рамото є. Тя го подхвана 
откъм гърба и бавно го изправи, после направи крачка. 
Бавно го поведе навън, гледайки в своите и неговите крака. 
Помисли си, че трябва да извика да се обадят за линейка, 
но усети, че гласът є се е изгубил, беше заглъхнал някъде 
в тялото. Приятелят є дойде и подхвана момчето от 
другата страна. Когато пристъпиха навън, є се стори за 
миг, че всички са млъкнали, но в следващия отново се озоваха 
потопени в раздаващи се от всички страни нареждания да се 
направи място, да се обадят на бърза помощ, да си тръгват. 
Положиха треперещото безмълвно тяло върху тротоара, 
Мари продължаваше да държи кървящата длан, докато 
приятелят є изваждаше телефона от джоба си. Дочу как 
някои търсеха своите и се оплакваха, че сигурно са паднали 
или са ги забравили при бягството си. След неопределено 
време дойде линейка и отведе ранения. Никой не се качи с 
него. 
Видяха, че полицаи вече разговаряха с жестикулиращи 
групички, които се опитваха да обяснят какво се беше 
случило. 
Мари и приятелят є седнаха на бордюра. Не знаеха дали 
да чакат или да си вървят. Щяха ли да разпитват всички, 
или само желаещите? Започнаха да се мяркат и хора с 
микрофони, дори с камери. Объркани погледи се опитваха 
да се фиксират и да изкажат с думи вълнението си от 
случилото се. Сега постепенно тротоарът се превръщаше 
в оживено сборище на разговарящи хора, които не се 
разотиваха. По свое желание или по нечие друго?
Мари седеше тихо и слушаше. Разказваха се фантастични 
истории за първи трус, после за втори. Създаваха се версии. 
Краката є бяха стъпили в локва от дъжда по-рано тази 
вечер. Постепенно осъзна, че слухът є се напряга да чуе нещо 
за прегазеното момче. Но то вече отсъстваше от сцената, 
линейката го беше откарала без всякаква следа. 

Помощ


