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Нямаше я в храсталака 
старата ти детска къща,
сякаш е била от захар
и изгризана от гущер.

Търсихме под всеки камък,
във мравуняците също
влязохме неканени:
„Тукa имате ли къща?“

Охлюва попитахме,
консултирахме се с червей,
„Къща помните ли, вие,
да е имало тук нейде?“

„Няма, няма“, казват всички,
„Вижте малко по-нагоре
при завоя зад баира
през гората от тополи.“ 

Търсихме и там, но няма –
само тръни и дървета,
времето е безпощаден
градинар от памтивека,

който къщите разваля
и отнася в лунни нощи,
а на мястото засажда
зеленеещи се кости. 

Времето е екологично,
няма спор по тази тема,
всяка тухла и прозорец
то преобразува в семе.

И така и с любовта ни
май ще стане след години,
времето ще я превърне
в бурени и във малини. 

Димитър Кенаров

ЛВ пожелава свет
ли Великде

нски празн
ици  

на своите автори и чит
атели!

Очаквайт
е ни отново на 12

 май.

Даниела Костова. „Бури, 
парк, принцеси с ролки“. 
Изложба в галерия 
„Структура“, София. 
Куратор Илина Коралова

Йосип Ости
Смятам всяка прочетена книга 
за още един изживян живот

Култура, изкуство и пандемия
Разговори с:
Диана Андреева-Попйорданова
Даниела Костова

Стилияна Милкова  
за Елена Феранте

Рецензии
Гергина Кръстева  
за Георги Тенев
Кристиян Янев  
за Болеслав Лешмян

Нова българска
Панайот Карагьозов
Боян Крачолов

Галина Георгиева  
за Киномания 2021

Лице на броя
Камелия Спасова
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В центъра  
на новия брой  
160/Пролет 
на списание 
„Християнство 
и култура“ е 
съвременното 

православно богословие. В памет на Черноморския 
и Приморски митрополит Амфилохий (Радович) 
е публикуван неговият текст Съборността на 
Православието (или Съборност, или ирационална 
бездна), а рубриката „Християнство и истина“ е 
продължена със статиите на Владимир Цветкович 
Парижката школа, Атинската школа и Американската 
православна богословска диаспора и на бившия 
митрополит на планината Ливан Георгий (Ходр) 
Християнството в един плуралистичен свят: 
домостроителството на Светия Дух. Темата 
„Християнство и история“ включва анализите 
на Веселина Кокудева Баптизмални аспекти на 
амартологичните дебати в Ранното средновековие. 
Първороден или прародителски грях? и на Александър 
Смочевски Нови ценни издания в областта на 
каноничното право. В „Християнство и философия“ са 
представени текстовете на Георги Каприев Учението 
за енергиите във „Всестранното учение“ на Михаил 
Псел  и на Стилиян Йотов Личността според Спиноза, 
Пуфендорф и Лок, а в „Християнство и политика“ – 
статията на Василиос Сирос Галеновата медицина и 
социалната стабилност в ранномодерна Флоренция 
и ислямските империи. Рубриката „Християнство и 
изкуство“ е представена с текстовете на о. Стоян 
Чиликов Сотириолични предпоставки в поезията на 
архимандрит Серафим Алексиев и на Антоанета Дончева 
Естетика на асимптотичната точка и е продължена 
с богословското есе на о. Николай Петков Из „Малка 
книга за малките пророци“. Броят е илюстриран с 
картини на Петя Константинова. 

Н А Г Р А Д И

I N  m e m o r I a m

Двестагодишнината 
от рождението на 
Георги Раковски е 
водещата тема в 
новия брой 04 на 
сп. „Култура“. За 
„неистовий Раковски“ 
във всичките му 
превъплъщения – 

революционер, писател и дипломат, деятел на църковната 
независимост и борец срещу насилственото обезлюдяване 
на България от страна на Русия – може да прочетете в 
интервюто с проф. Надя Данова, а проф. Николай Аретов 
прави прочит на поемата „Горски пътник“ като един от 
възлите в националната митология. И още – в броя можете 
да прочетете Дневника на Раковски за придвижването на 
четата му (18 юни – 8 август 1854 г.), както и разговор 
с колекционера Александър Алексиев за новоткрития 
ръкопис на Раковски „Падения Болгарий“. В броя може да 
прочетете разговори с Марио Варгас Льоса за „крехката 
свобода“ и с Алайда Асман за „преоткриването на нацията“, 
както и есето на полския мислител отец Юзеф Тишнер 
„Умирането на Иисус“. И още: интервюта с Маргарете 
фон Трота и Радослав Спасов, както и разговор с проф. 
Благовест Златанов за рецепцията на „Сянката на 
Балкана“. Освен това – „Шекспирови вариации“ от Анелия 
Янева и разговор със Здрава Каменова, кореспонденция 
на Жанина Драгостинова от Берлинале 2021, разговор 
с кинорежисьорите Камен Калев и Димитър Радев. 
Фотографиите в броя са на Константин Вълков, а разказът 
в „под линия“ е на Михаил Вешим.  

В събота, 17 април, по обичайния напоследък начин 
– през фейсбук – се разпространи информацията 
за смъртта на още един от строителите на 
съвременната българска литературна общност. 
Образът на Георги Чобанов е на първо място това – 
създател на „Литературна мрежа“ („LiterNet“). А този 
сайт, разширявал и обогатявал се с всяка година от 
създаването си през февруари 1999 г., е преди всичко 
реализираната утопия за общност.
Хора като Георги Чобанов са изключително значими 
за литературата, но и за цялото общество, но съвсем 
естествено такива личности биват заскобявани 
едва ли не като помощен персонал на авторите и 
остават в сянката им. И общността получава шанс да 
признае значението му. Важните фигури, които само 
големите литератури знаят да ценят – редакторите, 
преводачите, литературните мениджъри, критиците.
Както написаха във фейсбук Владислав Христов, 
Даниела Горчева и много други, Георги Чобанов беше 
скромен, но и горд човек с мисия. Неговият принос не 
бе само в това да развива в интернет пространство 
за българската литература, а да подбира, да подрежда, 
да внася актуалност, да образова вкусове, да поддържа 
паметта за постигнатото, да изисква от авторите си 
гражданска отговорност.
„LiterNet“ е едно от най-трайните и смислени 
литературни начинания и платформи за създаване 
и популяризиране на качествено съдържание в 
българското интернет пространство. Не само на 
художествена литература. За да си представим 
постигнатото от Георги Чобанов, можем да го 
сравним с други подобни проекти и да отчетем веднага 
отличителното. Подобно на „Хулите“ и „Буквите“, 
„LiterNet“ е широкоскроена платформа с много 
автори, но за разлика от тях не всеки би могъл да 
публикува, защото първо трябва да мине през цедката 
на главния редактор. За разлика от „Литературен 
свят“ „LiterNet“ не се определя като свързан с една 
писателска организация и поддържа единствено 
свободата на възгледите на авторите си. Но Георги 
Чобанов бе възпитаник на „Българска филология“ 
на Великотърновския университет и вероятно и 
това е повлияло на постоянния му ангажимент към 
публикуването на етнографски, фолклористични и 
преводни научнопопулярни текстове. „LiterNet“ е нещо 
като съвременен вариант на Сборника за народни 
умотворения, наука и книжнина. Това не е пресилено.
Още на втората година от съществуването на 
„LiterNet“ в него започва публикуването на онлайн 
версии на списанията „Български език и литература“ 
и „Мост“. Още на втората година Георги Чобанов 
поканва в „LiterNet“ редактори, които да отговарят 
за отделни рубрики (Мая Дългъчева – „Детски 
кът“, Елена Владова – „Ателие“, Борислав Гърдев 
– „Кинокритика“). На третата година се създава 
българска секция на проекта „Растко“ (http://www.
rastko.rs) – най-големия за Източна Европа уебсайт 
за междукултурни връзки, за сръбско-български и 

българо-сръбски 
литературни, 
културни и 
хуманитарни 
текстове. През 
2002 г. „LiterNet“ 
започва 
публикуване 
на електронни 
книги с ISBN. 
Това е годината, 
в която 
стартира 
представяне 
на авангардния 
литературен 
кръг „Рамбо 13“, 
но и в която 
излизат първите 
две части на 
антологията 
„Култура и критика“, съставена и предговорена 
от Албена Вачева, с представителните текстове 
на българската критическа и хуманитарна мисъл 
от първата половина на 20. век. През 2003 г. заедно 
с Албена Вачева Георги Чобанов развива и своя 
най-значим проект по дискутиране на темата за 
авторството в дигиталната епоха и цитирането 
на източници във и извън интернет, като търси 
съдействието на Народната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“. Проектът „Електронно 
публикуване и стандарти“ довежда до първата 
българска стандартизация на академичното цитиране. 
И така – година след година – „LiterNet“ се превърна 
в най-устойчивата съвременна българска интернет 
платформа за хуманитаристика и литература. А 
Георги Чобанов разчита за това не само на съпругата 
си и на двамата си синове, но и на разширяващ се 
кръг от симпатизиращи на идеализма му писатели 
и преподаватели (университетски и от средното 
училище).
През 2008 г. Георги Чобанов създаде платформата 
за употребявани, нови и антикварни книги „Книжен 
пазар“, както и новинарския сайт „Културни новини“.
Дори само това скромно описание на галактиката 
„LiterNet“ би било достатъчно, за да можем да кажем, 
че сме се разделили с един от най-достойните ни 
съвременни литератори и културни строители. 
Но Георги Чобанов беше и активен гражданин, а 
публикациите му във фейсбук го показваха като един 
от непримиримите интелектуалци. Последната му 
публикация е тъкмо по повод безнадеждността, в 
която са захвърлени обикновените българи, станали 
жертва на пандемията.
Светла памет.

ЙОРДАН ЕФТИМОв

Избрани са шестимата 
номинирани за Националната 
литературна награда  
за роман на годината
През 2021 НДФ „13 века България“ ще връчи 
Националната литературна награда за български роман на 
годината „13 века България“ за десети път.
На 19 април 2021 журито определи шестимата 
номинирани от общо 33 участници в конкурса:
„Времеубежище“ с автор Георги Господинов на 
издателство „Жанет-45“,
„Гълъбария“ с автор Стефан Коспартов на издателство 
„Сиела“,
„Мястото Янтара“ с автор Керана Ангелова на 
издателство „Фабер“,
„Поздрави от Хадес“ с автор Яница Радева на 
издателство „Жанет-45“,
„Резиденцията“ с автор Георги Тенев на издателство 
„Колибри“,
„Сянка“ с автор Васил Панайотов на издателство 
„Сиела“.
На 11 май 2021 сред тях ще бъде избран новият носител 
на наградата. Церемонията ще се състои в Литературен 
клуб „Перото“, НДК.

НДФ „13 века България“  
връчи наградите в конкурса  
за къс разказ на млади писатели  
„Рашко Сугарев“ 2021
По повод 23 април – Световния ден на книгата и 
авторското право, Националният дарителски фонд 
„13 века България“ за двадесет и четвърти път връчи 
наградите в конкурса за къс разказ на името на Рашко 
Сугарев.
Поради сложната обстановка, свързана с 
разпространението на Ковид-19, събитието се проведе 
камерно в зала „Проф. Васил Геров“ в централния офис на 
Фонда. Водеща беше журналистката  Магдалена Гигова, 
експерт „Връзки с обществеността“ на Фонда.
Писателят Деян Енев, член на журито, връчи поотделно 
грамотите на отличените. Г-жа Слава Иванова – 
изпълнителен директор на Фонда, поздрави всеки от 
тях, поднесе книги – издания на Фонда, и пожела нови 
творчески успехи.
Първа награда получи Йордан Радичков за разказа 
„Кучешки живот“, втора награда – Ралица Райкова, за 
разказа „Солта на земята“ и трета награда – Елеонора 
Бойчева, за разказа „Пейката“.

Георги Чобанов 
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Даниела Костова e родена в София. завършила е с 
магистърска степен Политехническия институт 

Ренселиър (rPI) в Ню Йорк и Националната 
художествена академия в София, специалност 

„Живопис“. Излага творбите си на места като Музея в 
Куинс (Ню Йорк), Института за съвременно изкуство 

(София), Кунстхале виена (Австрия), Биеналето в 
Антакия (Турция), Центъра за съвременно изкуство 

(Женева), Фондация „Сандрето Ре Ребенденго“ (Торино), 
Кунстхале Фридерициaнум (Касел) и др. Живее и 

работи в Ню Йорк.
в момента в софийската галерия „Структура“ е 

представена изложбата й „Бури, парк, принцеси с 
ролки“ (16.04 – 29.05.2021) с куратор Илина Коралова. 

Изложбата съдържа творби, създадени между 
февруари 2020 и февруари 2021 г. Произведенията 

изследват парадоксите на (само)изолацията по време 
на пандемията, преоткриването на важността на 

социалния контакт, психологическите ефекти на 
живеенето в режим на (само)ограничения. 

Госпожо Костова, творбите, представени в 
изложбата ви „Бури, парк, принцеси с ролки“ в 
галерия „Структура“, са създадени през годината 
на пандемията и коментират ограниченията и 
правилата, които тя наложи. Но темата сякаш 
е по-дълбока и ви вълнува и отвъд измеренията є 
от последните месеци. С какво ви привлича като 
творец темата за регулациите и организацията на 
съвременния обществен и всекидневен живот?
Смятам, че задачата на творците е по-скоро да задават 
въпроси, отколкото да имат готови отговори, да 
поставят под въпрос случващото се около нас. Аз често 
работя в публичното пространство, като се намесвам 
в него или създавам произведения за специфично място. 
Конструирам ситуации, които карат зрителя да се 
включи или обръщам вниманието му върху нещо, което 
аз намирам за интересно, като променям естествения 
ход на нещата чрез създадени от мен препятствия, 
структури или образи. 
Интересът ми към регулираните обществени 
пространства се проявява в проекта LOOSE, 
дискутиращ игралните площадки в САЩ като 
средство за унификация и контрол на децата. За 
целта аз създадох една опасна детска площадка, която 
беше представена в груповата изложба „Подривна 
игра“ в галерия „Структура“ през 2019 г. Сега пък се 
занимавам с регулациите по време на Ковид кризата, 
със специфичния дизайн-продукт на тези регулации и с 
начина, по който ние можем да ги интерпретираме на 
индивидуално ниво. 

Самата изложба, обектите в нея поставят 
публиката пред дилемата за спазването или 
игнорирането на ограничения и правила в самия 
процес на разглеждането є. Наблюдавате ли 
реакциите на зрителите, какво ви говорят те?
Да, зрителите са внимателни и едновременно спазват 
и нарушават, често несъзнателно, правилата в 
изложбата. Тя всъщност няма конкретни правила, а по-
скоро конвенции, свързани с показването на изкуство 

в галериите, което не трябва да се пипа и т.н. Работя 
както със стените, така и с пода на галерията, 
като зрителите са поканени да седнат на масите с 
полуогледални разделителни стъкла и по този начин да 
активират цялата инсталация. Този процес е много 
интересен за наблюдение: от забавлението със смесените 
образи – резултат от общуването с човека срещу теб, 
до „пренареждането“ на изложбата – резултат от 
оглеждането на цялото галерийно пространство във 
всяко едно огледало, образ, развит от системата от 
огледала, създаващи атмосферата при инсталацията 
„Dejà vu. Ресторант“.

в последната година почти в клише се превърна т.нар. 
„нова нормалност“, наложена от епидемията. вие 
предполагате ли настъпването на подобна дълбока 
промяна? Какви са за вас измеренията на „новото 
нормално“? засягат ли и как изкуството?
Аз смятам, че новата нормалност е реалност. Тя за 

Хаосът е креативно състояние
Разговор с художничката Даниела Костова

мен е процес, не фиксирано 
понятие. И смятам, че този 
процес е започнал. За мен в 
момента тече едно наместване и 
префигуриране на пространства, 
смисъл и стойности. Изложбата 
се опитва да артикулира този 
процес: голямото събитие се е 
случило, било то буря, ураган или 
ковид, обърнало е нещата надолу 
с главата и сега те си търсят 
местата, свързват се помежду 
си по непредсказуем начин (дада), 
едновременно следват логика, но и не, 
по един поетичен начин. Тук виждам 
ролята на изкуството като агент, който 
улавя и работи с това гранично състояние на 
напрежение между движение и статика, между 
хаос и ред. Редът е нещо, което ние сме свикнали да 
се налага отвън, от горе надолу. Хаосът е подривен и 
поставя под въпрос правила и норми, той ме изкушава 
и като творец, за мен той е креативно състояние. 
Историческият момент е доста странен и дори 
налудничав и тенденцията е да се търсят опорни точки, 
правила, които да решат проблема с несигурността 
и опасността. Ние сме едновременно изкарани от 
удобството на рутината и познатото, но и физически 
вкарани в до болка познатата ситуация на дома (така 
ли е?). Вкарани, изкарани, вътре, вън, това са понятия, 
които се сменят непрекъснато, въртят се, и за мен това 
е интересно...

заедно с многото опасения, още в самото начало на 
пандемията и изолацията се появи и надеждата, че в 
тези обстоятелства изкуството ще се окаже важно за 
хората и обществата, че те ще имат по-силна нужда 
от него. Оправдават ли се според вас тези надежди, 
беше ли преоткрита социалната значимост на 
изкуството и културата? 
Аз лично смятам, че да, хората имат нужда от изкуство, 

винаги са я имали, за преодоляване на тежестта на 
ежедневието, заради нуждата от поезия, заради въпросите 
и пространствата, които изкуството разкрива/отваря. 
Дали повече сега, не знам, може би.

При невъзможността за директен контакт, през 
последните месеци общуването на публиката с 
изкуството се пренесе онлайн. Какво мислите за 
това, кои са предимствата и недостатъците на 
такъв контакт, ще остави ли следи и след края 
на епидемията? Какъв е вашият личен опит от 
представяне на ваши творби по такъв начин?
Според мен преминаването на изкуството и общуването 
онлайн има положителни и отрицателни резултати: от 
една страна, ограничава физически, а от друга страна 
отваря в глобален аспект, предлага и нови форми/формати 
на комуникация, колаборация и т.н.
Аз участвах в два проекта – Art Off Screen, който 
активира външните пространства, фасади и улици, като 
контрапункт на затварянето и фокуса върху екрана, и 
Имигрантското Биенале в Ню Йорк, където показах филма 
„Тяло без органи“. Забелязах, че той беше видян от много 
повече зрители този път (онлайн) и се актуализира по един 
нов начин!

Живеете и работите в Ню Йорк. Има ли разлики 
в начина, по който българското и американското 
общество реагират на обстоятелствата от 
последната година? И най-вече – във функционирането 
на изкуството, в реакциите на творците там и у нас? 
Да, обществото в Ню Йорк е много по-предпазливо, по-
организирано в пазенето един друг. Това според мен е 
резултат и от факта, че Ню Йорк беше епицентърът 
на Ковид, който причини страхотни поражения. Градът 
обаче се изправи, стегна се и сега е първи по отношение на 
положителните резултати. Щатите като цяло са друг 
въпрос. Това, което наблюдавам тук, е интересно, на вируса 

се гледа не толкова 
като нещо специфично, 

смисълът е по-общ и голям, 
той е по-скоро явление, което не се съвместява с 

местната култура. Хората са по-смели, може би имат 
по-малко да губят. Струва ми се, че хората са готови да се 
справят със ситуацията на всяка цена и да продължат да 
живеят след поредната обществена криза/трагедия, явно 
навикът помага тук  Не се подигравам, по-скоро намирам 
в това креативен потенциал и енергия... Рационалното не е 
непременно част от това мислене. В този смисъл мисля, че 
изкуството печели 

въпросите зададе АНИ БУРОвА 
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Даниела Костова. 
„Бури, парк, принцеси 
с ролки“. Изложба в 
галерия „Структура“, 
София. Куратор Илина 
Коралова
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в И Т Р И Н А К У Л Т У Р А  И  П А Н Д Е М И Я

Госпожо Андреева, с вас разговаряхме 
на страниците на „Литературен 
вестник“ точно преди година, 
в началото на Ковид кризата, 
за рисковете пред културата и 
възможностите за подпомагането 
є в тази извънредна обстановка. 
Как бихте оценили ситуацията в 
културната сфера година по-късно? 
в предишното интервю очертахте 
три възможни сценария – първи, при 
който културата остава без подкрепа, 
което застрашава съществуването 
на цели сфери и форми на изкуството, 
втори, на палиативните мерки, който 
довежда до хронично недофинансиране, 
и трети, в който културата 
получава допълнително финансиране 
и институционална подкрепа, които 
гарантират устойчивото є развитие. 
До кой от тях сме най-близо днес?
Ситуацията една година по-късно 
показва съчетаване на палиативни мерки, 
недостатъчно бързи действия в началото 
на Ковид кризата, недостатъчно 
финансиране, което да покрие нуждите на 
всички творци и културни организации. 
Части от българската култура останаха 
без подкрепа. В този смисъл културната 
политика издържа частично стрес 
теста, който беше предизвикан от 
пандемичната ситуация. И след тази една 
година оставам с дълбоки съмнения, че 
в Министерството на културата имат 
ясна представа какво управляват – колко 
са заетите и наетите в сектора, колко 
са организациите в културните дейности 
и какви са нуждите от подкрепа, при 
това не само в настоящата здравна, 
социална и икономическа криза, но и в 
нормална, устойчива среда на развитие. 
Трябва да отбележим, че имаме и 
положително въздействие на кризата 
върху културните процеси, и то най-вече 
по отношение на независимата сцена, но 
отново с множество условности.

Точно независимата сцена бе 
поставена в особено висок риск от 
кризата. Неслучайно свързаните с нея 
творци още в самото начало реагираха 
с инициативи и предложения. в каква 
кондиция е тя в момента?
Независимите организации в културата 
са основата за качествени промени 
в културната политика, на които 
станахме свидетели през отминалата 
нелека за българската култура година.
Не бих могла да спестя едно безспорно 
достижение на Ковид кризата – 
Министерството на културата 
забеляза съществуването на независими 
организации и творци и прие създаването 
на специализирани програми и най-вече 
програмата за структурно финансиране. 
От една страна – представители 
на независимия сектор предложиха 
и изработиха инструментите и 
програмите за подкрепа на независимите 
творци и организации, от друга страна, 
две от неформалните групи във фейсбук 
– Независим културен сектор и Визуални 
изкуства – служат и до момента като 
подпомагаща структура на независимия 
сектор с фундаментално значение. В този 
смисъл за мен те са културното събитие 
на 2020 г. Тази подпомагаща структура 
е неформална, самоорганизираща се и 
работи на добра воля. Считам, че трябва 
да продължат добрата инициатива и 
след Ковид кризата, както и да получат 

институционална 
подкрепа, гарантираща 
устойчивост и 
продължаване на 
досегашната им 

мисия. Подпомагащи 
структури – липсващо 
звено в българската 
културна политика, 
което да е в подкрепа на 
независимите творци, е 

успешна практика, която функционира в 
европейски държави дълги години.

Кои сфери на културата и изкуството 
понесоха най-тежки поражения? И 
обратно – има ли такива, за които 
кризата неочаквано се оказа шанс за 
положителни трансформации?
Културата е сред най-засегнатите 
сектори от Ковид кризата и в този 
смисъл всички културни дейности 
понесоха по-малки или по-сериозни 
последици от все още продължаващата 
криза. Прекратяването на дейността 
на културните институции или 
осъществяването на дейност с намален 
капацитет на залата и присъствие на 
аудиторията определено се отразява 
негативно и продължава да нарушава 
ритмичността на процесите и 
дейността на културните институции. 
По-горе споменах за положителен пример 
или положителна трансформация – това 
е  независимият културен сектор. В 
рамките на близо година беше запълнена 
празнина в културната политика, 
която 30 години остана незабелязана за 
активни действия от страна на поредица 
политически кабинети, но все още сме 
едва в началото – направени са няколко 
малки стъпки. Те трябва да бъдат 
продължени с ускорени темпове.

Къде стои българският опит 
с управлението на тази криза в 
контекста на останалите европейски 
страни, на културните политики, 
прилагани в тях?
Пандемията е стрес тест за публичните 
политики, в частност и за културните 
политики в глобален и европейски мащаб 
– държавите с дългосрочна визия за 
развитие на изкуствата, културните 
и творчески индустрии, културното 
наследство и културния туризъм 
предприеха бързи стъпки за подкрепа 
на културните дейности, нещо повече 
– анализ на европейските програми 
за подпомагане показва интервенции 
на всички подпазари на отделните 
изкуства или културните и творчески 
индустрии. Или – политика за подкрепа, 
която е фокусирана върху целия цикъл 
в отделните културни дейности, а не 
фрагментарни действия с палиативни 
мерки. У нас липсва цялостен подход – 
навременни мерки, които да са насочени 
към всички участници в културните 
процеси с различен социален статус и 
всички подпазари. Да не забравяме, че в 
европейски мащаб, както и в България, 
наблюдаваме квазипазар с множество 
пазарни и непазарни дефекти, които в 
криза се задълбочават, както това се 
случва в настоящата ситуация.  

Коментираме основно 
институционалните механизми, но как 

се справиха с тази ситуация самите 
творци и гилдиите в различните сфери 
на изкуството? 
Смисълът на институционалните 
механизми, политиките, програмите 
и инструментите, измененията в 
нормативната уредба на културната 
политика е да обслужват творците и 
гилдиите и да създават условия, така че 
да не се налага творците и организациите 
да се превръщат в администратори, 
да търсят възможности за оцеляване, 
да пишат безбройни отворени писма, 
а да се занимават единствено и само 
с творческа дейност, да са уверени, 
че административната рамка на 
творческия процес – Министерство на 
културата и други публични институции 
– са на мястото си и предприемат 
адекватни действия в тяхна подкрепа. 
За различните културни дейности бяха 
предприети разнообразни инструменти 
– от диференцирана ставка по ДДС за 
книги, трансформация на делегираните 
бюджети в сценичните изкуства, които 
осигуряват брутно възнаграждение на 
заетите и текуща издръжка с оглед на 
затваряне на дейността на сценичните 
изкуства или пълняемост на зали с 30-
50% от капацитета, до киното, за което 
не бяха предприети никакви мерки през 
2020 г., които останалите европейски 
държави въведоха за петте подпазара в 
тази сфера.

Направиха се много усилия онлайн 
формите на различни културни прояви 
да компенсират възпрепятстването 
на културния живот. Работи ли според 
вас този компенсаторен механизъм? 
Ще имат ли онлайн формите на 
културни събития и общуване с 
изкуството траен ефект и след края 
на настоящата ситуация?
Онлайн формите, освен че осигуриха 
достъп на аудиторията до културни 
дейности, особено по време на 
изолацията, се оказаха и инструмент 
за разширяване и привличане на 
нова аудитория. В този смисъл да, 
те бяха и продължават да бъдат 
компенсаторен механизъм за участие в 
културни дейности, при това с външни 
положителни ефекти за обществото. 
Инициира се създаването на програми, 
с които се отделят публични финанси 
за подкрепа на културните дейности в 
пандемичната обстановка в онлайн среда. 
Смятам, че за част от културните 
дейности, при необходим баланс, ще 
се запази и този допълнителен онлайн 
дистрибуционен канал на достъп и 
след Ковид кризата именно поради 
положителните ефекти за част от 
културните дейности.

в ситуацията на криза се появиха 
програми за подкрепа на културата 

В културната политика следва         да се работи с ускорени темпове
Разговор с Диана Андреева-Попйорданова,  
директор на Обсерватория по икономика на културата

С подкрепата 
на Столична 
община

Илко Димитров, 
„Изчезване на 
времето“, изд. 
„Изток-запад“, 2021

Стиховете в тази книга непрестанно 
се движат между проницателните 
констатации за битието и поставянето 
на всяка възможна констатация под 
въпрос. И това не е новост в поезията 
на Илко Димитров. Защо, кой, как, къде 
– през тези появяващи се в почти всяко 
стихотворение въпроси бива наблюдаван 
тук светът. Видян е като парадоксален 
и логичен едновременно, в целостта му, 
но и в непреодолимата единичност на 
нещата. Тук-там прозират стихове, 
които можем да отнесем към опита от 
последната необичайна година („колко 
различна е новата самота“), но и те 
са вписани в една по-скоро универсална 
представа за съществуването. Представа 
на самонаблюдението и постоянното 
питане: „не мога да определя възхищение 
ли изпитвам / или ужас когато гледам 
света наоколо или някаква / неясна 
смесица от двете“. 

Мартин Фарнер, 
„Щайнер или Какво 
правихме“, прев. от 
чешки Маргарита 
Руменова, изд. 
„Ерго“, „Бохемия 
клуб“, 2021

Книгата излиза в оригинал през 2001 
г. и е приета изключително добре от 
читатели и критици, преведена е на 
няколко езика. Съставен като цикъл от 
свързани помежду си разкази, сборникът 
пресъздава няколко десетилетия от 
сложната история на XX в., въплътена 
в поколенията на едно семейство. Тази 
добре позната литературна формула 
е допълнена от оптиката на детския 
поглед, през чиято перспектива са 
представени събитията. Подход, който 
придава на разказите емоционална 
сложност и нееднозначност, преплита 
комично и трагично, ирония и сантимент. 

„Иван вазов и 
Константин 
величков – 
във/отвъд 
Христоматията“, 
съст. Бисера 
Дакова, Издателски 
център „Боян 
Пенев“ – Институт 
за литература на 
БАН, 2020

В основата на сборника е проведената 
през 2015 г. едноименна научна 
конференция. Томът събира статии, 
предлагащи различни ракурси към 
творчеството на двамата автори. 
Фигурите им са разглеждани както 
като свързани чрез съставената от тях 
прочута „Българска христоматия“, така 
и в самостоен план. Статиите предлагат 
нови перспективи към познати теми, 
свързани с фигурите на Вазов и Величков, 
отварят слабо проучвани изследователски 
полета, преосмислят мястото на 
„Българска христоматия“ в контекста 

на българската културна 
идентичност.

Снимка Яница Радева
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Кольо Николов, 
„Котаракът на 
Рей Бредбъри. 100 
разказа за Лос 
Анджелис“, изд. 
„Жанет 45“, 2021

Има автори, които навлизат в 
литературата повече от веднъж. 
Такъв е случаят с Кольо Николов – 
дебютирал през 60-те години, сега той 
се завръща с този масивен том от над 
700 страници. Появяващ се в различен 
литературен контекст и отправен към 
нови читателски поколения, сборникът 
наистина е нещо като повторен дебют. 
Действието в разказите се разиграва 
в Америка, където Николов емигрира, 
но препраща и назад към времето на 
живота в България. Очевидно е, че 
сюжетите черпят от преживяното 
от автора, но това не е просто 
автобиографична проза – това са 
творби, създадени от едно авторско 
въображение, което превръща всяка 
случка в история, в литература. 

Цруя Шалев, 
„Болка“, прев. от 
френски Наташа 
Колевска-Куртева, 
изд. „Жанет 45“, 
2021

Едва ли има по-точно заглавие за този 
роман – болката е състоянието на 
неговите герои, детайлно пресъздавано 
и изследвано от повествованието. 
Пределно концентриран в интимния 
свят на героите, романът улавя не само 
личните травми, но и катаклизмите 
на един неуправляем свят отвъд 
границите на личното пространство. 
Разказ за битието като път между 
спомените и настоящето, колебанията 
и изборите, болката и изцелението.

„Антология на 
класическия 
латино американски 
разказ“, подбор и 
превод от испански 
Николай Тодоров, 
изд. „Изток-
запад“, 2021

Антологията представя 
латиноамериканските литератури 
от периода преди голямата им 
световна известност, преди появата 
на най-известните латиноамерикански 
посатели, белязали литературата на  
XX в. Съсредоточен около 
десетилетията в края на XIX и 
началото на XX в., сборникът 
проследява корените на тази голяма 
литературна традиция. Разделите в 
книгата следват отделните  
национални литератури, представяйки 
ги чрез представителни автори и 
произведения.

К У Л Т У Р А  И  П А Н Д Е М И Я

В културната политика следва         да се работи с ускорени темпове
и изкуството, необходимостта от 
които съществуваше още преди нея. 
Според вас ще останат ли те трайни 
механизми на субсидиране и подкрепа? 
Ще оставят ли положителен ефект и 
след нормализирането на ситуацията? 
Най-същественият инструмент 
на национално ниво, чрез който 
се осъществи подпомагането на 
българските творци и културни 
организации, е Национален 
фонд „Култура“. По данни на 
Министерството на културата за 
2020 г. са насочени около 22,5 млн. лв. 
в различни програми и инструменти 
за подкрепа. Въведените програми са 
стъпка в посока на равнопоставеност на 
творците и организациите в България 
– така, както предвижда една от 
същностните разпоредби на Закона 
за закрила и развитие на културата, 
и осигуряват подкрепа за част от 
сектора, която бе поставена в условие 
на хронично недофинансиране. Една 
от програмите, която е дългоочакван 
инструмент за развитие на частните 
и неправителствени организации, 
е структурното финансиране, тя 
позволява устойчиво развитие и 
средносрочни и дългосрочни хоризонти 
на планиране. За съжаление, от бюджета 
на Министерството на културата, в 
частта на публични финанси, които 
са предвидени за Национален фонд 
„Култура“, се забелязва близо два пъти и 
половина намаление на финансирането за 
програмите за 2021 г. – около  
8 млн. лв. Нивото на публични финанси 
в Национален фонд „Култура“ осезаемо 
намалява, въпреки че в бюджета на фонда 
са включени около 3,4 млн. лв. отчисления 
по Закона за хазарта – от Спортния 
тотализатор, или имаме и наличие на 
алтернативен източник на финансиране, 
който служи за дофинансиране във фонда, 
но е крайно недостатъчен да замести 
съкращаването на публичните финанси. 

Кризата, за съжаление, все още 
не е свършила. Какво е важно да 
се предприеме на този етап от 
развитието на ситуацията според вас?
В българската културна политика би 
следвало да се работи с ускорени темпове 
по няколко направления. На първо място, 
както и по-горе в интервюто споменах, 
трябва да се възстанови финансирането 
на всички програми, които функционираха 
в рамките на Национален фонд „Култура“ 
– със същия обем публични финанси, при 
това и с тенденция на увеличаване. На 
следващо място – в законодателството 
в българската култура от години 
има неработещи текстове, които 
затрудняват устойчивото развитие 
на културните процеси, особено в 
ситуация на социо-икономическа криза. 
В Закона за закрила и развитие на 
културата частта за Национален фонд 
„Култура“ е разработена с 15 източника 
на финансиране, от които в момента 
работят два. Необходима е оценка на 
въздействие и анализ разходи-ползи на 
цялата нормативна уредба в културата. 
На следващо място – разработването 
на Стратегия за управление на 
риска в системата на българската 
култура. В момента на страницата на 
Министерството на културата е качен 
празен формуляр на стратегията за 
управление на риска. Това е недопустим 
пропуск, особено в кризисна ситуация, 
и поставя въпрос за проблематично 
управление и планиране. Тази стратегия 
е важен елемент за управление на 
стратегически и оперативни цели в 
културата и би следвало да набележи 
инструменти за преодоляване на 
неблагоприятно развитие на културните 
процеси в страната в контекста на 
здравна, социална и икономическа криза. 

Редом с притеснението от колапс на 
културната сфера, още в началото на 
кризата се появи и идеалистичната 
надежда, че хората ще потърсят 

в изкуството и културата опора в 
трудната ситуация, че те ще засилят 
влиянието си върху обществото. 
Сбъднаха ли се според вас тези 
надежди? Успя ли културата да 
докаже значимостта си като фактор 
в социалните процеси, в живота на 
обществото?
Считам, че е рано да направим генерален 
извод за влиянието на културата 
и културните дейности върху 
обществото, защото все още сме в 
ситуация на Ковид криза и нормалното 
участие в културните дейности все 
още не е възстановено напълно. В 
България не бяха въведени най-строги 
мерки, каквито познаваме от повечето 
европейски държави – с дългосрочно 
затваряне на културни институции. 
Макар и с намалена пълняемост на зали 
и пространства за култура, имаше 
регулярност и активно участие на 
аудиторията. Очаквам, че този процес 
ще бъде ясно изразен след края на 
кризата, а културата ще е този важен 
фактор от социалните процеси, който 
ще бъде фундамент за възстановяване и 
развитие в обществените процеси.

Разговаряме малко след провеждането 
на парламентарните избори. 
Със сигурност сте анализирали 
партийните програми с оглед на 
мястото на културата в тях. Доколко 
културната политика е приоритет 
в тях? Какви типове културни 
политики се предлагат? 
Обсерваторията по икономика на 
културата провежда предизборни дебати 
„Култура&политика“ с политическите 
партии от 2009 г. Задачата, която си 
поставихме в началото, е да напомняме и 
фокусираме вниманието на политиците 
към културната политика и издигането 
є като национален приоритет. На 
парламентарните избори през тази 
година не направихме предизборни дебати 
заради лобистките промени в Закона 
за филмовата индустрия, които бяха 
приети през последната седмица на  
44-тото Народно събрание от ГЕРБ, 
БСП, ДПС, ВМРО и „Воля“. Това странно 
политическо съгласие за превръщане 
на Закона за филмовата индустрия 
в Манифест на лобизма прекърши 
желанието ни да каним политици от 
тези партии, които да дебатират 
устойчивото развитие на българската 
култура, което те поставиха под 
съмнение с лобистките текстове в ЗФИ.
По отношение на предизборните 
платформи, сред парламентарно 
представените партии в 45-ото Народно 
събрание има само една политическа 
сила, която няма разработена част 
за култура в предизборната си 
платформа – ДПС, както и на всички 
избори до този момент. Останалите 
политически партии имат разработени 
амбициозни миниконцепции в областта 
на културната политика. Определям 
ги като доста амбициозни – особено 
по отношение на публичните финанси. 
„Демократична България“ и „БСП за 
България“ предвиждат 1% за култура от 
Брутния вътрешен продукт (БВП) или 
двойно увеличение на финансирането на 
българската култура, тъй като от 2010 г.  
от държавния бюджет се насочват 
0,5% или в абсолютни стойности около 
683 млн. лв. „Изправи се! Мутри вън!“ 
предвиждат увеличение на финансирането 
на културата с 20% на годишна база, 
а „Има такъв народ“ – достигане 
на бюджета за култура до 0,7% от 
БВП. ГЕРБ не предвижда промяна на 
финансирането като процент от БВП 
в платформата си. Позволявам си да 
отразя на първо място увеличението 
на публичните финанси, тъй като 
това е важен елемент за развитие 
на сектора и културните процеси. 
Разбира се, важно е предизборните 
ангажименти да се превърнат и в 
следизборна управленска програма, която 
да не подменя поетите обещания пред 

избирателите. На следващо място прави 
впечатление, че се обръща внимание 
към дългосрочно стратегическо 
планиране или създаване на Национална 
стратегия за изкуствата, културните 
и творческите индустрии, културното 
наследство и културния туризъм с 
въвеждане на регионално и общинско 
ниво на планиране. Неразделната 
връзка между култура и образование, 
достъпът на българските граждани до 
култура, законодателни инициативи, 
международно сътрудничество са 
следващи елементи на предизборните 
програми, които са обнадеждаващи цели и 
задачи в предизборните платформи.
Надявам се, че и в Министерството на 
културата и в Комисията по култура и 
медии в Народното събрание ще бъдат 
създадени активно действащи обществени 
съвети за културна политика с широко 
представителство на граждански и 
творчески организации, които да служат 
като неотменимо и важно експертно 
ниво, с което ще се провежда културната 
политика в България.

Какво според вас можем да очакваме в 
културната сфера от гледна точка на 
управлението на държавата в близко 
бъдеще? 
Настоящата ситуация е проблематична 
за анализи и прогнози поради сложната 
обществено-политическа ситуация, 
в която се намираме. В българската 
култура трябва да има план А и 
план Б. В първия вариант – редовно 
правителство с мандат от 4 години, 
в програмата на което би следвало 
да залегнат всички амбициозни цели и 
задачи от предизборните платформи 
на партиите, които ще формират 
коалиционно управление. Извеждане 
на културата като национален 
приоритет и нарастващо финансиране 
на културните дейности. Вторият 
вариант – предсрочни избори и 
служебно правителство с орязани 
административни функции, без 
работещо Народно събрание и с къс 
хоризонт на действие, поставя по-
скоро текущи задачи за осъществяване 
в областта на културата и отлагане 
във времето на амбициозните цели и 
задачи, които виждаме в предизборните 
платформи. И при двата сценария е 
важно да бъдат включени творческите 
и гражданските организации в процесите 
на изготвяне на програми – в първия 
вариант – с дългосрочен хоризонт 
на планиране в управленска програма 
на правителството, а във втория 
вариант – важни и неотложни задачи, с 
хоризонт от няколко месеца при служебен 
кабинет. Важен въпрос, който стои пред 
културата и културните дейности, е 
близката възможност за оптимизиране 
на разходите в бюджета или възможна 
актуализация на публичните финанси. 
В Закона за държавния бюджет е 
предвидено изпълнение на разходите 
на 95% в случай на продължаваща 
пандемия и продължителни мерки, които 
е необходимо да бъдат финансирани. 
Първостепенна задача е изваждането на 
културата от хипотетично орязване на 
публичните финанси, защото това ще 
наруши целостта на културните процеси 
и пълноценното им функциониране.

започнахме с трите ви 
миналогодишни сценария за 
развитието в областта на културата, 
да завършим пак така – какви са 
сценариите и предвижданията ви за 
културната сфера с хоризонт от една 
година напред? 
Много е амбициозно да бъдат направени 
прогнози за развитие на културата, при 
положение че сме в хипотеза на много 
голяма несигурност – обществено-
политическа, здравна, социална и 
икономическа криза и неясен времеви 
хоризонт. 
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Благодарение на усилията на полския българист и преводач 
Войчех Галонзка и поета Петър Първанов в началото на 
2021 година бе публикуван „Небесният чергар“ на Болеслав 
Лешмян в издание на Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“. По този начин се осъществи 
закъснялата и дългоочаквана среща на българския читател 
с един от най-забележителните и представителни полски 
поети на ХХ век, чието творчество до този момент е 
познато единствено от единични преводи в литературни 
антологии и периодиката. Ценността на този поетически 
том проличава в няколко посоки – на първо място, в самия 
факт на толкова цялостното представяне на български 
език на емблематичния полски поет. На своите 170 
страници изданието успешно демонстрира езиковото, 
жанровото и тематичното богатство в поезията на 
Болеслав Лешмян. За това особено допринася и подредбата 
на произведенията в „Небесният чергар“, както и 
въвеждащите в биографията и творчеството на поета 
уводни думи на българския полонист Павел Пл. Петров. 
Той акцентира върху самобитността и оригиналността 
на тази поезия, изпъкваща още по-ярко, сравнена с 
„обикновеността“ на житейския път на създателя си. 
Стиховете са представени в осем цикъла, като в повечето 
случаи е следвана хронологическата последователност от 
четирите стихосбирки на поета – „Градина на кръстопът“ 
(Sad rozstajny, 1912), „Ливада“ (Łąka, 1920), „Сенчесто питие“ 
(Napój cienisty, 1936) и „Горско деяние“ (Dziejba leśna, 1938). 
В същото време личат съставителската мисъл и 
концептуалната визия на преводачите при избора и 
подредбата на стихотворенията в тома така, че той да 
очертае светогледните доминанти и идейните центрове 
в Лешмяновата поезия. Този тематичен подбор на 
текстовете може да се определи като следващия значим 
принос на „Небесният чергар“, тъй като поетическият 
том успява да покаже полския поет в неговата 
разноликост и самобитност. Изданието успешно разкрива 
многообразието на поезията му, чието развитие обхваща 
няколко десетилетия от културния живот на Млада Полша 
(както е известен периодът на модернизма в страната) и 
междувоенното двадесетилетие. По този начин томът 
функционира като своеобразно антологично представяне на 
каноничния полски творец пред чуждестранната публика.
Първи досег на читателя с поетиката на Лешмян в 
„Небесният чергар“ предлага стихотворението „От 
детските години“ от стихосбирката „Сенчесто питие“. 
Изведено на предна позиция, това късно произведение 
манифестира ключови черти на неговата поезия – 
специфичната є съзерцателност и дълбоката връзка с 
природата, както и мечтателността на лирическия є 
герой, който изживява своя „живот безбрежен“ в „унес 
– в упоение“. След него следват и стихотворенията от 
циклите „В шубрака малинов…“ и „Лекомислени тайни“. 
Тук са включени някои от най-популярните творби на 
поета, който – заедно с колегата си Кажимеж Пшерва-
Тетмайер – е един от най-ярките творци на любовна 
лирика в епохата на Млада Полша. Тази поезия рисува 
епизоди от интимната биография на лирическия герой и 
неговата любима – очакването, моментът на отдаване, 
но и споменът за (отминалото или загубеното) духовно 
и телесно единение. Любовното чувство е интензивно, 
изобразени са различни негови прояви – от духовните и 
метафизичните му измерения до плътските и страстните 
мигове между влюбените. То варира от усещане за 
виталност и ведрост до по-песимистични размисли за 
загубата или недостижимостта на бленуваното. 
Темата за любовта, неразривно обвързана с мотивите 
за смъртта и (не)преходността, се проявява отчетливо 
и в баладите, обединени в отделен цикъл в „Небесният 
чергар“. Този жанр заема ключово място в творческия 
свят на Лешмян, като поетът черпи вдъхновение от 
различни културни традиции и литературни епохи, но 
ги претворява спрямо собствената си естетическа и 
философска визия. По този начин лирикът обогатява 
своята поезия с фантастични елементи, които вплита в 
един „поетически космос, построен отвъд пределите на 
историческите, обществените и езиковите конвенции и 
обсебен от ирационалното, невидимото, макабричното, 
дори отсъстващото“, както отбелязва в предговора 
Павел Петров (с. 10). В баладите си Лешмян препраща 
към славянския фолклор с неговите свръхестествени 
създания и демонология – например в „Двамината Мачеи“, 
„Пущина“ и „Ядвига“; или открива фантастични сюжети 
във вълшебната приказка в „Девойка“ и „Балада за гордия 
рицар“. Друг важен извор на образи и персонажи за поета 
е митологията на средиземноморските и източните 
народи. В тома присъства Лешмяновата интерпретация 
на древногръцкия мит за ловеца Актеон, наказан за 
трансгресията си от Артемида, като в баладата се 
достига и до песимистично обобщение за човешката 

орис и проблемната идентичност на 
лирическия говорител. В творчеството на 
Лешмян, достъпно за българския читател, 
личи и интересът му към екзотичните и 
далечни източни култури. Тук заслужава 

 „Небесният чергар“ на полската поезия на български език
да се споменат авторската преработка на историята на 
Синдбад Мореплавателя, преведена на български от Жана 
Станчева („Литературен вестник“, бр. 21/2020 г.), както 
и баладата „Пурурава и Урваши“, в която вдъхновението 
идва от индийската митология и е изобразена любовната 
връзка между смъртния владетел и безсмъртната нимфа, 
от тома на В. Галонзка и П. Първанов. 
Наред с любовната лирика и баладичното начало може 
да се посочи още една тематична доминанта, централна 
за творчеството на Лешмян и разкриваща неговия ярък 
поетически талант – описанието на връзката между човека 
и природата. Тази тема присъства в редица стихотворения 
от „Небесният чергар“, но може би най-ярко проявление 
получава в цикъла „Злачни висини“. В 
него е включена 

поемата „Ливада“ от едноименната стихосбирка, в която 
се манифестират естетическите и философските му 
възгледи, формирани под влиянието на Анри Бергсон. В 
шестте части на поемата се провежда диалог между 
Ливадата, персонифицирана и изобразена с чертите на 
женствеността, и лирическия герой на Лешмян, който 
мечтае за близък контакт и единение с естеството около 
себе си. И макар в поетическия свят на младополския 
поет да не са непознати тъгата и печалта, то тук 
доминира виталното и оптимистичното, а отношенията 
са подчинени на хармонията, при която, по думите на 
Павел Петров „човешкият свят е потопен в природата, а 
природата – в човешката душа“ (с. 13).
Художественият свят на Болеслав Лешмян има и още една 
забележителна черта, която го отличава сред останалите 
модернистични поети. Освен със своето тематично 
богатство, многообразието на художествени интереси 
и интертекстуални препратки, както и с еклектичната 
си естетика, тази поезия впечатлява и с езиковия 
експеримент, словотворческата си стихия и стиловото си 
разнообразие. Тези елементи многократно са изтъквани в 
анализите на творчеството му; те представляват и едно 
от най-големите предизвикателства пред неговия преводач 
на чужд език. Това е и третото ключово достижение на 
„Небесният чергар“ – в откриването на художествен 
еквивалент на поетика, често определяна като трудно или 
изобщо непреводима. Именно на езиково равнище проличава 
индивидуалният почерк на преводачите – особено при 
изковаването на неологизми и в оригиналните им решения 
при употребата на диалектни и архаични форми, които се 
забелязват на страниците на „Небесният чергар“.
Във връзка с ролята на преводача заслужава да се отбележи, 
че поетическото томче може да послужи и като една 
антология на българската рецепция на Болеслав Лешмян, 
която – макар и неголяма по обем – е дело на някои от 
най-забележителните български поети и преводачи. Това 
се дължи на решенето в него да се представят и по-ранни 
преводи, осъществени от Елисавета Багряна, Григор Ленков, 
Първан Стефанов, Петър Караангов, Димитър Кирилов 
и Антоанета Попова. Присъствието им в томчето 
предлага и възможността да проличи творческият подход 
на всеки от тях и да се илюстрират художествените им 
решения при работата върху сложния език на оригинала. В 
това отношение особено интересно е включването на два 
варианта на едно и също стихотворение от посмъртно 
публикуваната стихосбирка „Горско деяние“ – в превод на В. 
Галонзка и П. Първанов и на А. Попова:

Мрак на входа. Вътре – пустее
Само пустош тука вирее.
Следите ти – сняг е побелил,
В черна печал тъга е поселил.

Сега трябва с него да нежиш,
С белия сняг да се заснежиш – 
С тъмата му да се затъмниш,
С безмълвието – да се сбезмълвиш. 

(стр. 52, прев. В. Галонзка, П. Първанов)

***

Тъмни стълби. Пуста къща.
Самотата ме обгръща.
Сняг следите ти покрива.
Мъка във снега се свива.

Трябва да повярвам в скрежа,
Със снега да се заснежа,
Да помръкна с мрачината
И да стихна с тишината.

(стр. 49, прев. А. Попова)
 
Сравнението между двата превода, включени през няколко 
страници в изданието, може да послужи като отличен 
пример за труднопреводимата поетика на Лешмян, както 
и за успешните – макар и по различен начин отнасящи се 
към полския първообраз – преводачески стратегии. И в 
двата случая атмосферата на самота и изоставеност 
в стихотворението е удачно пресъздадена, както и 
отношението на лирическия говорител към зимната 
природа, тишината и тъмнината. Освен това са запазени 
характерните за Лешмян мелодика на стиха и съседните 
рими, като в същото време се появяват и неизбежни 
промени и решения от страна на преводача като съавтор 
на творбата в приемащата култура. Докато например 
в превода на Галонзка и Първанов е съхранена анафората 
в последните три стиха, то във версията на Попова 
е запазена безглаголността в първия стих. С оглед на 
спецификата на Лешмяновия стил са изключително 
интересни художествените и езиковите решения във 
втората строфа, в която се появява поетическата 
тавтология, отбелязана и в предговора на Павел Петров 

като отличителна черта на тази поезия. Тук една след 
друга следват поредица от двойки сродни думи („сняг“ 
– „заснежавам“; „тъма“ – „затъмнявам“ / „мрачина“ – 
„помръквам“; „безмълвие“ – „сбезмълвявам“ / „тишина“ – 
„стихвам“). Те са показателни за експериментите с езика у 
полския поет и – според Павел Петров – са илюстрация „на 
трептящата живина“ на поетическия свят на Лешмян, в 
който „всяка субстанция и същност съдържат и признака, 
и действието“ (с. 12). 
В превода на В. Галонзка и П. Първанов се появява 
и неологизмът „нежиш“ (римуван със „заснежиш“), 
отсъстващ от оригинала и версията на А. Попова, но 
характерен като похват за поезията на Лешмян. Въпреки 
различието и двата превода постигат сходно внушение – 
полагат акцент върху връзката между преживяването на 
лирическия говорител и зимната природа, между човека 
и снега (от една страна, интимното отношение, което 
неологизмът „нежиш“ предполага, и от друга, доверието, 
което глаголът „повярвам“ назовава). 
Друга отлика между двата варианта засяга представянето 
на полските безлични глаголни форми от втората 
строфа и подсказва още едно предизвикателство при 
откриването на еквивалент поради отсъствието на 
такава форма в българския език. Решенията на преводачите 
отново подсказват личния прочит при пресъздаване на 
оригинала, тъй като полагат различен акцент – върху 
диалогичността (обръщението във второ лице) или 
изповедността (говоренето в първо лице), като въпреки 
това и двата превода успяват въздействено да представят 
настроението на самотност в полския стих. Дори тази 
бегла и неизчерпателна съпоставка между двата варианта 
може да послужи като свидетелство за сложността 
на поезията на Лешмян и за предизвикателствата пред 
нейния интерпретатор на чужд език. В същото време 
обаче тя е и показателна за художественото майсторство 
и оригиналния подход на преводачите, допринесли за 
представянето на Болеслав Лешмян на българския читател.
Определено може да се заяви, че „Небесният чергар“ 
представлява важно събитие в полско-българския културен 
контакт и в рецепцията на полската поезия в България. 
Художествените качества на книгата са несъмнен 
резултат от задълбочена, вдъхновена и ерудирана работа 
върху един от най-сложните, но и изящни поетически 
гласове на Млада Полша. 

КРИСТИЯН ЯНЕв

Болеслав Лешмян, „Небесният чергар“, прев. от полски 
войчех Галонзка и Петър Първанов, УИ „Св. Климент 
Охридски“, С., 2021.
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Н А  Ф О К У С

Очевидно точно и потвърдено във времето е решението 
на литературния историк Младен Влашки да постави 
в появилата се преди седем години монография 
„Романология ли?“ (2014) писателя Георги Тенев в зоната 
на експериментиращите автори1. През 2014 г. във фокуса 
на изследователя е романът на Г. Тенев „Партиен дом“ 
(2006), а конкретният критически контекст акцентира 
върху грешните ходове на експерименталните романови 
модели в родната белетристика от първото десетилетие 
на новия век. В друг тип изследователска перспектива, 
фокусирана върху една от генералните теми за българската 
литература – срещата на представите за родина и чужбина 
– същият роман на Тенев е обект на интригуващо четене по 
страниците  на наскоро появилото се мащабно изследване 
на българската проза от последните близо три десетилетия 
„През това време“ (2020) на Инна Пелева2. С други думи 
– от доста време насам Тенев е припознат като едно от 
важните имена в модерната ни белетристика в сериозни 
и знакови рекапитулиращи литературноисторически 
и критически преценки. Уменията на неговото писане 
държат нащрек вниманието на изследователите, а прозата 
му е в емпиричното поле на симптоматични тенденции и 
същностно важни процеси в родната ни съвременна проза. 
Че има защо да е така, доказват и последните му два 
романа, появили се на къса времева дистанция един от друг 
– „Балкански ритуал“ излезе през зимата на 2019, а съвсем в 
началото на 2020 г. – романът „Резиденцията“. Две много 
различни книги от един и същ автор, което само по себе 
си, дори и без да имаме предвид предхождащия ги сериозен 
писателски опит на Тенев, е достатъчно респектиращ 
факт относно уменията му да бъде друг и различен, 
съхранявайки писателската си идентичност.   
Романът „Резиденцията“ без съпротива беше припознат 
като принадлежен към антиутопичните/дистопичните 
повествования. Оголеният и съвсем конспективно маркиран 
тук сюжетен скелет би могъл да се сведе до следното: това 
е история от края на настоящия XXI век, в която, след три 
осъществени властови фази, е установен зловещ режим в 
държава, разделена от т.нар. Мембрана на две територии – 
в тях функционира различна, но ясна йерархия на отношения 
между обитателите им, уреден е стриктен регламент 
по контролиране на ресурсите, а общественият ред и 
процедурите, гарантиращи сигурност, се осъществяват 
от институции като Министерство на последствията, 
Дома на истината, но и Държавен съвет, жандармерия… 
Персоналните фигури, в които е съсредоточена 
(представата за) властта и нейните функции/
възможности, както и основанията за генеалогичното є 
възпроизвеждане са изведени през фигурите на Прокуратора 
и Възпитателката. Но в условията на цялата тази мощна 
и стабилизирана във властовите си процедури държава 
e опазено духовно съпротивително движение, наречено 
Рилски урок –  породено от отделни форми на несъгласие, 
то се практикува по различно време и в различни времеви 
и поколенчески етапи на обществото в продължение на 
периода, в който постепенно се утвърждава Държавата 
на реда (ДНР). Оцелели след чудовищни гонения и 
разправи (властта издирва последователите на Рилски 
урок по всякакви начини, опитва се да предотвратява 
разпространението на този и подобен вид съпротива, като 
химикализира мозъците от най-ранно детство, изпраща 
и изолира в специални лагери или просто ги изтребва като 
дивеч из планината), привържениците на движението/
учението Рилски урок са малцина. Един от тях се оказва 
в директна, макар и контролирана конфронтация с 

1 Влашки, М. Грешните ходове на българския роман. В: 
Романология ли? Съвременният български роман между 
употребата и експеримента“, „ИК „Хермес“, 2014, с.135-137.
2 Пелева, И. Родина и чужбина. Отново (Мария Станкова, Георги 
Тенев, Илия Троянов). В: През това време. ИК „Жанет 45“, 
2020, с. 32-50.

Прокуратора и властта, която той олицетворява. И за 
двамата срещата помежду им се оказва с не/подозирано 
сериозни последствия. 
Разбира се, като всяко четиво, създадено изпод ума на 
можещ и образован автор, „Резиденцията“ изгражда 
повествователния си организъм и посредством 
отпечатъците на памет за времето, което прототипно 
унаследява (и фикционално използва) като специфична 
характерология. В този смисъл наред с особеното 
припомняне на детайли от управлението на късната Римска 
република чрез главен персонаж, институционално назован 
именно Прокуратор, в сюжетното разгръщане параболично 
просветват белези от новата историята на България и 
Източна Европа от епохата на тоталитарното минало, 
период, към който Георги Тенев има вече регистрирана 
висока творческа чувствителност – трудовите 
лагери на оня режим, дейността и последователите на 
дъновисткото учение, самозапалващите се младежи (дали 
през 1969 г. в Прага или през 2013 г. у нас), работнически 
протести, катализирани от синдикални инициативи, 
превърнали ги във важни политически движения, 
гражданските протести от последните няколко години 
у нас, а и в други европейски държави3. Всичко това е 
влято в плътната амалгама на няколкото сюжетни 
линии в повествованието, конструиращи генералния 
тематичен корпус, свързан с конфликта между власт и 
инакомислие. Властта в „Резиденцията“ е изобретена и 
представена чрез множество и все безскрупулни, макар 
и художествено изобретателни и стилизирани версии. 
Но в крайна сметка изображението е концентрирано в 
категоричната убеденост на нейното постоянство. През 
и чрез каквито и форми/тела/състояния/институции да 
преминава/съществува, тя е все това, което е, и прави 
това, което единствено може да прави – унищожава 
несъгласни човеци и съпротивляващи се срещу нея съдби. В 
този смисъл и една от критическите преценки по повод на 
„Резиденцията“ вероятно е права да твърди, че „Тук идва и 
неизбежното, в известен смисъл баналното размишление, 
–  доколкото авторът трябва да погледне в самото сърце 
на тази власт чрез главния си герой (прокуратор, чиято 
задача е да се справи с унищожаването на сектата) – а 
именно, че властта не ти дава възможност да я владееш, 
тя подчинява и тези от нейната страна, диктаторът 
сам е вид жертва“4. Но пък, струва ми се, преценката 
едностранно не отчита нещо, което за мен е от особена 
важност и което прохожда отвъд припознатото като 
баналност: „Резиденцията“ предлага особено радикални 
интуиции, и то именно чрез погледа в сърцето на темата 
за властта. Тези интуиции се уповават на познатите є 
в исторически план версии – като алиби, през което се 
провижда вече добре известното є, зряло лице. Но заедно 
и отвъд това повествованието, неслучайно прицелено 
именно в антиутопична перспектива, подозира непознати 
до този момент, до днешното ни живеене, възможности 
на същата тази власт. Власт, която се оказва в състояние 
да обезпечи с нови способи биването и регенерирането 
си именно във време на сериозна криза и очевидно – при 
непренебрежими изпитания за устойчивостта є, въпреки 
усилията по заличаването им. И целият (вероятно) 
съзнателно представен като леко кичозен спектаклов 
ритуал по пренасянето є от поколение към поколение 
всъщност скрито демонстрира особения є потенциал по 
отношение на инвестирането є във вечността. А това 
е и в парадоксално съгласие със социалните реакции на 

3 Вж. представянето на романа от Инна Пелева в рубриката 
„Как да четем“ на предаването Знание.БГ в сайта на БНТ (БНТ 
2, предаване от 29 март, 2021) // https://bnt.bg/news/obrazovatelna-
iniciativa-startira-v-regionalniya-arheologicheski-muzei-v-plovdiv. 
4 Апостолова, А. Нюансирани размисли по антиутопичния роман 
„Резиденцията“ на Георги Тенев. // https://literaturnirazgovori.com/
bookreviews  (публикация от 13 януари 2021 г.).

онези, които є се 
съпротивляват. 
Властта – оказва 
се – е адекватно 
настройваща се 
спрямо променящата 
се специфичната 
енергия на 
съпротивата срещу 
нея. В този смисъл 
освен разчетимите 
прототипни белези, 
идващи от социално-
политическата и 
културната памет 
на континента, 
„Резиденцията“ 
открито комуникира 
и с реалността на актуални тенденции в социалните 
практики на най-последните поколения от новия век. Онова, 
което рецензенти и читатели разпознават като екологична 
тема – фокусирана в характера на тайното учение Рилски 
урок – всъщност може да бъде провидяно не само като 
унаследено знание за предишни духовни движения. То е, 
струва ми се, и фикционално постигнат отклик и ефект от 
реалния днешен опит в крайни и вече настойчиво налични 
постиндустриални избори за живот сред природата, извън 
урбанизираните зони, но и извън всички, разпознати като 
меркантилни изкушения и мощни рискове за духовното 
опазване на човешката същност (днешните пуристки 
форми на straight edge движенията от края на миналия век). 
Предчувствията за крайните прояви и (все още) неясни 
възможности на тази опитност, реализирани в романа 
на Г. Тенев – например през способността на тоталния 
контрол над собствената смърт (съдбата на Росен Халев) 
или над машината (Белязаният в планината), биха могли да 
бъдат провидени като спасителни. Но тяхното пораждане 
е мислимо и като пряка функция от все по-уверената 
убеденост на властта в принадлежното є бъдеще.  
Така пресрещнали се една в друга, двете крайности попадат 
в зоната на представата за тотално/то изпитание пред 
човешката цивилизация. Романът „Резиденцията“ като 
че ли привидно отрежда балансирано равенство в това 
пресрещане. Но можем да настояваме над естественото 
си желание, не само заради яркия и специфично-лиричен 
като повествование рисунък именно в тематичната 
зона на обещаната надежда (финалните страници на 
романа), да четем с повече изострена склонност – точно 
така и точно възможността за надежда. Това едва ли ще 
накърни стабилното стоене на „Резиденцията“ в модела 
на антиутопичното, защитено тук според жанровите 
правила, които искат романовият разказ да е в духа на 
прогностиката, а не на злободневното. Но пък точно 
злободневното може да ни изкуши с лесни аналогии, 
провокирани от остро кризисното време, в което повече 
от година живеем. Ако това не заблуди достатъчно 
силно, вероятно ще видим, че в умението да провокира 
с крайности, да предложи съвсем нелеки, още по-малко 
– ефимерни послания, „Резиденцията“, новият роман 
на Георги Тенев, уверява в способността на родната ни 
проза да излъчи още един силен пример на много добра 

литература. При това в жанров модел, в 
който тукашните представителни примери 
са оскъдни на брой.   
       

ГЕРГИНА КРЪСТЕвА    

Георги Тенев, „Резиденцията“, ИК 
„Колибри“, изд. „ФО“, С., 2020. 

властта на „Резиденцията“

К У Л Т У Р А  И  П А Н Д Е М И Я

В културната политика...
от стр. 5 

Отново бихме могли да очертаем три сценария – 
оптимистичен, реалистичен и песимистичен. 
При оптимистичния вариант и създаване на предпоставки 
за стабилно управление очакванията ми са, че ще имаме 
ускоряване на процесите в българската култура, извеждане 
на културата като национален приоритет, особено 
по отношение на публичните финанси в държавния 
бюджет още от 2022 г.; в този сценарий би следвало да 
предпоставим създаването на дългосрочна национална 
стратегия за устойчиво развитие на изкуствата, 
културните и творчески индустрии, културното 
наследство и културния туризъм – с дългосрочна визия 
и хоризонти на планиране. Увеличението на публичните 
финанси трябва да бъде свързано с оценка на въздействие 
на всички културни дейности, както и анализ на 

ефективността и ефикасността, децентрализация и 
деконцентрация на културните процеси и целесъобразна 
законодателна рамка.
В реалистичния вариант – промяна в културната 
политика, но с по-бавни темпове и наличие на служебен 
кабинет, който в рамките на няколко месеца ще има къс 
хоризонт на планиране, орязани функции, концентрирани 
върху текущи задачи в културата и разбира се, няма 
да има възможност за активна законодателна дейност 
поради липсата на действащ парламент. Средносрочното 
и дългосрочното планиране би било отложено във времето 
с неясен хоризонт. Запазване на относително същото ниво 
на финансиране за културните дейности. 
По отношение на песимистичния вариант – най-
неблагоприятната ситуация за българската култура – 
фрагментарност, неефективна и неефикасна нормативна 
уредба, недостатъчно финансиране на културните 

дейности, липса на дългосрочна визия за развитие на 
културата. Разбира се, тук не бих могла да пропусна 
оптимизация на публичните финанси, която предстои 
да бъде извършена в държавния бюджет, и хипотетично 
орязване на бюджета за култура.
Надявам се, че и старите политически партии, и новите 
участници в политическите процеси няма да допуснат 
неглижиране на културните процеси и финансиране на 
остатъчен принцип и ще станем свидетели на извеждане 
на културата като национален приоритет, увеличение на 
финансирането до 1% от БВП и приемане на дългосрочна 
стратегия за развитие на българската култура, 
което ще позволи устойчивото є развитие. 

въпросите зададе АНИ БУРОвА
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с различен прочит в нови условия

„Чайка“ по Антон Чехов
Драматург на постановката: Бетине Шюлтке. Режисьор: 
Юрген Гош. Сценография и костюми: Йоханес Шюц. 
Светлинен дизайн Торстен Кьониг. В ролите: Корина 
Харфух, Жирка Зет, Кристиан Грасхов, Катлийн 
Моргеневер, Бернд Щемпел, Симона фон Зглиники, 
Майке Дросте, Александър Куон, Петер Пагел, Кристоф 
Франкен, Бен Кларк, Пржамек Зибовски, Катерина Шенк 
Deutsches Theater, Берлин, Германия.  
Премиера: 20.12.2008 г. 
Световен театър София’2020 дигитално издание, 13–16 
ноември 2020 г.

Китайският мислител и философ Конфуций има една 
популярна сентенция, която гласи, че да живееш в 
интересни времена е проклятие. Гледайки към днешния 
ден, ние със сигурност не можем да отречем, че се 
озовахме в бърза и динамична обстановка, променяща 
се радикално и всекидневно. Всъщност проклятие ли е 
това?
За хората от областта на културата и изкуствата 
отговорът на този въпрос е двустранен.
Ако разгледаме проблема през призмата на 
организационната дейност, то определено ще видим 
не само зла поличба, но и нещо повече. За един немалък 
период от време не просто спря производственият 
процес на пазара на изкуствата, а целият културен 
сектор беше замразен. Повече от три месеца опери, 
читалища, театри, концертни зали, галерии, музеи, кина 
и т.н. прекратиха  всякаква дейност – от премиерите 
и редовните спектакли до репетиционните и 
подготвителните процеси. Опасност с невиждана ярост 
се настани в ежедневието ни и го деформира.
От друга страна, няма как да не признаем факта, че 
целият този форсмажор роди много възможности, 
които допринесоха за разширяването и обогатяването 
на културния контекст у нас. Разбира се, твърде 
неподготвени се оказахме по отношение на 
дигитализираната форма на изкуство. Или поне в онази 
част, засягаща сценичните практики. Появяваха се 
записи на театрални представления с безплатен достъп 
в интернет, но те нямаха необходимото качество 
да се превърнат в отделен естетически продукт. Те 
дори понижаваха критериите на самото артистично 
изпълнение. В това отношение ентусиазмът надделяваше 
над същинската работа.
Това обаче беше само едната част от случая. Наистина 

– преобладаваща и нелицеприятна, но все пак срещу нея 
имаше едно нещо, което действително и качествено 
обогати обстановката. През месеците ноември и 
декември се случи историческо събитие. Двата най-
големи театрални фестивала в България – „Варненско 
лято“ и „Световен театър София“, проведоха своите 
първи дигитални издания. Програмата им беше повече 
от богата – 19 международни спектакъла, десетки 
интервюта с режисьори, актьори, сценографи, поне още 
толкова документални филми за сценични и визуални 
артисти и две мащабни дискусии на организаторите 
и част от участниците. Двете събития доказаха, че 
театърът наистина може и трябва да съществува в 
дигитална среда предвид настоящата обстановка.
Още първият спектакъл, който „Световен театър 
София“ излъчи, даде много силна заявка за останалата 
част от фестивала. Това представление беше и моят 
личен фаворит от всичко, което гледах. Става въпрос 

за „Чайка“ от Антон Чехов, 
поставена от немския 
режисьор Юрген Гош в Дойчес 
театър. Въпреки смъртта 
на Гош през 2009 г., неговата 

постановка продължава да се играе до днес. Тя не е част 
от постоянния репертоар на известния берлински 
театър, но има по няколко представления в годината.
Настоящият драматург на Дойчес театър Клаус Цезар 
споделя, че работата по този проект е „изключителна“1. 
Аз напълно споделям това мнение, тъй като досега не 
съм гледал нито една постановка по „Чайка“ като тази 
на Юрген Гош. В такъв смисъл, че от всичко, с което 
съм се запознал като сценично представяне на тази 
драматургия, не съм попадал на друг спектакъл, който 
толкова много се доближава до идеите на самия Чехов. 
Разбира се, само и единствено Антон Павлович е знаел 
какво има предвид, пишейки пиесата си, но гледайки това, 
което е направил Гош, аз сякаш продължавам да чета 
„комедията в четири“.
Това всъщност е идеята, зададена поначало. В спектакъла 
умишлено се е търсило преодоляването на класическия 
режисьорски театър. Юрген Гош е търсел ключа към 
ролите, позволил си е да потъне в драматургията. Такова 
е и изискването му към актьорите, чиито действия 
не е направлявал в голяма част от репетициите. 
Вместо това ги е оставял те сами да разсъждават 
върху персонажите си, да намират правилните решения 
за изграждането на образите си. Това е театрален 
проект, в който ролята на режисьора не е да подрежда 
и структурира предварително, а вместо това да 
подпомага съ-битието на сцената самО да намери 
момента, в който да се случи. Сигурно това е едно 
от нещата, които поддържат спектакъла жив повече 
от десетилетие след смъртта на неговия създател. 
Изпълнителите сами знаят какво трябва да направят. 
Дори не само това. Те не знаят, а разбират кога и как да 
извършват действия в процеса на тяхното случване.
Клаус Цезар казва нещо интересно и важно по този повод: 
„Актьорите изглеждат така, сякаш играят за първи 
път. Всеки път са като принадлежащи към настоящето. 
Ролите им сякаш възникват в самия момент. Нещо, 
което не е така, но изглежда по този начин. Тук 
изкуството се състои в това този „първи път“ да се 
възпроизведе“2. Мисля, че в това се състои есенцията 
на спектакъла. Неговата богата условност. Всеки жест 
на актьорите, всяка част от сценичното оформление, 
всяка нота от музикалната картина са на път да се 
превърнат в нещо конкретно и ясно, но то не се случва 
докрай така, оставена е широко отворена врата към 
нови възможности.
Има непосредственост и прозрачност при изпълнението 
на ролите. Техните интерпретатори не са се претопили 
в персонажите, в чиито обувки са длъжни да влязат, 
а оставят  впечатлението, че надграждат с нещо от 
собствената си индивидуалност. Те имат собствена 
визия за художествения образ, който трябва да бъде 
изграден. Със сигурност това предразполага към много 
отклонения, но поне моите наблюдения са, че то 
спомага за автентичния прочит на пиесата. Тук го няма 
характернотото за немскоезичния постбрехтиански 
театър отстранено съжителство на персонаж и актьор. 
Те са едно, няма ясно постановена граница между тях. 
Не надделява нито единият, нито другият. Тези актьори 
са достатъчно ангажирани с ролите си, те са вътре в 
самите тях, дори са самите тях, с което изграждат 
особената атмосфера, напластена в пиесата на Чехов.
Ярко изразени са човешките взаимоотношения. Те са 
най-важното нещо от текста, пренесено на сцената 
и впоследствие запечатано на екрана. Юрген Гош 
майсторски е подпомогнал зрителите да видят големия 
сюжет на Чехов за „Човека, който искаше“, развиван 
във всичките текстове на автора. Фабула, разкриваща 
живота на хора, чиито стремежи са били едни, но са 
им се случили пречещи обстоятелства, които не са 
успели да преодолеят. „Едно време, на младини аз исках 

1 „Клаус Цезар за „Чайка“, режисьор Юрген Гош / Въведение в 
Световен театър в София 2020“ – https://www.youtube.com/
watch?v=5nQmP4bv7do&feature=emb_title [Последно посетен на 
2.2.2021; 7:50]
2 Пак там.

да стана литератор – и не станах; исках да говоря 
красиво – и говорех отвратително. […] Исках да се 
оженя – и останах неоженен; исках да живея постоянно 
в града – и ето, довършвам живота си на село“3, това 
казва в една от последните си реплики персонажът на 
Сорин. Той мисли, че тези неща се отнасят само за него, 
но всъщност животът на всички е изтъкан от подобни 
нишки.
Специално в „Чайка“ сюжетът за неосъществените 
желания е изведен на едно различно ниво. Там става 
въпрос са несбъднатата любов. Не просто кратката 
и мимолетна любов, а обичането на човека към самия 
себе си. Всички обичат някого. Медведенко обича 
Маша, Константин боготвори Нина, която също има 
симпатии към него, но после се влюбва в Тригорин, когото 
пък навикът го свързва с Аркадина, която наистина е 
привързана до болестно състояние към него. Всеки обича 
всеки, но никой не обича собствената си личност. Дори 
още повече от това – те се самопрезират. 
Осезаемо се усеща това при Юрген Гош. То е запечатано 
по всички жестове и лицеви експресии на актьорите. 
Много ясно личи как Маша наблюдава Константин 
едновременно с тъга и надежда, желание да го притежава 
– физически и духовно. Съзират се скритата завист и 
ехидността на Аркадина при появите на Заречная още 
в самото начало. Цинизмът на доктора Евгений Дорн 
бива демаскиран и проличава как той не е напълно искрен 
в отказа си да лекува Сорин, а всъщност желае да му 
помогне, но не знае защо и как. И така нататък. Като че 
ли не остава нищо скрито.
В този контекст има едно много интересно режисьорско-
сценографско решение, което засилва останалите 
усещания. Игралното пространство е лишено от декор. 
Сцената е празна. По принципа на английския ренесансов 
Шекспиров театър пространството бива насищано през 
речта на действащите лица, ако това е необходимо. 
Единствено в сцената в първо действие с монолога за 
вселенската душа на Нина и Константин е използван 
помощен материал. Нататък дори реквизитът липсва.
Важното тук обаче е друго. В дъното на сцената 
е построена стена. Надолу по нея, почти до пода е 
прикрепена дълга постройка. Тя играе ролята на пейка, 
върху която сядат актьорите. Те са там по време на 
целия спектакъл. Когато идва ред на сцена с участието 
на някой от персонажите, неговият изпълнител се 
изправя и влиза в роля. Той всъщност не влиза тепърва 
в тази роля, а продължава да бъде в нея. Сядайки на 
пейката, актьорът вече се е преобразувал в желания от 
него художествен образ и диша, гледа и мисли като този 
човек, който трябва да бъде.
Воайорският акт придобива още по-голям смисъл, когато 
се прибави към него още една авторска режисьорска идея. 
На пръв поглед всичко бива наблюдавано, всеки всичко 
знае и нататък то ще може да бъде коментирано. Но 
не напълно. Тук отново Юрген Гош прави някои малки, 
но важни изключения. Всъщност едно-единствено. 
В своята постановка той отказва да покаже на 
публиката и останалите действащи лица двата опита 
за самоубийство на Контантин Трепльов. Това е така 
включително и в текста на Чехов, но никъде в пиесата 
не са упоменати и другите неща, които стават пред 
свидетели.
Така още веднъж се препотвърждава многопластовата 
условност в спектакъла. Всичко е оставено да се случва 
в един много специален момент, който на пръв поглед 
сам решава кога да дойде времето му. Но ето че няма 
решение, което е лишено от логика, съществува смисъл 
във всяко събитие преди да започне и приключи. Няма 
нищо предначертано и предварително структурирано, 
уви, има ги и онези моменти, които ни карат да мислим 
обратното.

АЛЕКСАНДЪР КР. ХРИСТОв

3 Чехов, Антон, Пиеси. Чайка. Вуйчо Ваньо. Три сестри. Вишнева 
градина. Издателство „Рива“, София, 2016, с. 57.

Сцена от спектакъла

„Чайка“ по А. П. Чехов, режисьор 
Юрген Гош, Дойчес театър, 
Германия, 2008, Световен 
театър София’2020, дигитално 
издание
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Йосип Ости е поет, белетрист, есеист, литературен 
критик и преводач. Роден през 1945 г. в Сараево, 

от 1990 г. той живее в Словения и оттогава пише 
творбите си предимно на словенски език. Автор е на 
многобройни книги в различни жанрове, носител е на 

редица авторитетни награди за поезия и превод, а 
произведенията му имат над шейсет превода на чужди 

езици. 
Йосип Ости е добре познат и на българските читатели 

преди всичко с поезията си – у нас са издадени четири 
негови лирически книги. Разговаряме с Йосип Ости 

малко преди появата на първата му преведена на 
български прозаическа книга – романа „Учител по 

любов“ (прев. Людмила Миндова, изд. „Панорама“). 

Господин Ости, как прекарахте последната година на 
изолация и ограничения заради пандемията? 
В общи линии като последните пет и малко повече години, 
откакто бях диагностициран с рак на черния дроб и 
белите дробове, след четири операции, съпътстваща 
химиотерапия, лъчетерапия, кръвопреливане… Пътувайки 
от Томай, където живея, до Любляна предимно за 
медицински процедури. От време на време и за представяне 
на свои книги. За щастие, през това време успях да 
прочета и напиша много, а също и да публикувам част от 
написаното. Стараех се да остана верен на убеждението, че 
докато чета или пиша, не съм там, където е ракът, или пък 
обратно – ракът не е, където съм аз. Мнозина се изумяват, 
че съм успял да прочета и напиша толкова през това време. 
Макар много от написаното, дори дебели белетристични 
книги, да са вече публикувани, това все още не е всичко. 
До края на месеца издателска къща „Пивец“ от Марибор, 
която досега е публикувала осем мои книги, ще отпечата 
книгата ми с кратки разкази „Черен пипер върху пудинга“, 
а до края на годината вероятно и моята най-нова книга с 
хайку „Кавалът на Пан“, ако не и още две други мои книги. 
Книгата с фейлетони „Нежни ости“ и преводът ми на 
моята последна написана на сърбохърватски книга „Пламък, 
жар, пепел и обратно“, публикувана в Сараево през 1991 г., 
когато вече живеех в Словения. А същевременно книгите 
ми бяха публикувани и на други места. В края на миналата 
година в Босна и Херцеговина, в Тузла, в мой превод излезе 
стихосбирката ми „На кръста на любовта“, публикувана 
иначе на словенски, хърватски, македонски и чешки език. 
А през октомври ще излезе и на испански в издателство 
Valparaiso Ediciones в Гранада. В същото време издадох 
и много белетристични книги. През 2016 г. – „Духовете 
от къщата на Хайнрих Бьол“ (калейдоскопичен роман от 
истории предимно за писатели), а също и книгата с разкази 
„Пред огледалото“ (бележки за неизпратено писмо до Чарлз 
Буковски или недовършен роман, съставен от отделни, 
понякога недовършени и в живота любовни истории), през 
2018 г. – романа „Черното, което погълна всички други 
цветове“, отличен през същата година с наградата „ПОНТ“, 
през 2020 г. – романа „Животът е страшна приказка“ 
(калейдоскопично-мозаечен роман, в който се преплитат 
излекуването на моя нелечим рак през 2014 г., военният 
дневник на майка ми от обсаденото Сараево през  
1992-1995 г. и спомените, които се пробуждаха и кръжаха 
край мен подобно на птиците покрай свети Франциск 
от Асизи), предстои да излезе и романът „Дяволите 
дойдоха…“.
   
Изговори се много за това как след пандемичната 
криза светът вече няма да е същият, как тя завинаги 
ни е променила. вярвате ли в това? вие вероятно 
наблюдавате случващото се от гледната точка на 
литературата и на нейните разкази за кризите, 
сполитали човечеството в дългата му история...
За по-малки или по-големи епидемии, макар и не в такива 
мащаби като сегашната, можем да прочетем в Светото 
писание, в „Декамерон“ на Бокачо, в „Чумата“ на Камю, в 
„Любов по време на холера“ на Маркес… да не продължавам 
да изброявам. И светът никога не е бил същият, както 
и ние сега не сме вече същите. А ние дори след всяка 
прочетена книга вече не сме същите. И в това виждам и 
допълнителната стойност на литературата, на нейното 
писане и четене.

Българската публика познава добре творчеството ви, 
но досега само чрез вашата поезия. Сега є предстои 
да се запознае с една ваша прозаическа книга, „Учител 
по любов“. Какво бихте искали да знае българският 
читател за нея?
Четири мои книги с поезия бяха публикувани в България, 
най-напред „Сараевска книга на мъртвите“ (2004) в превод 
на Ганчо Савов, а след това и три в превод на Людмила 
Миндова – „Къща от език“ (2009), в която е представен 
избор от моята поезия, писана на сърбохърватски и 
словенски в периода от 1999 до 2005 г.; после „Ябълката на 
Сезан“ (2012), също с богат избор от моя кратка и хайку 
поезия, а през 2018 г. и „Нощта на влюбените“, в която са 
включени стихотворения от три мои поетически книги. 
А когато става дума за тази моя белетристична книга, 
разбира се, като всеки друг писател, бих искал читателят, 

Смятам всяка прочетена книга за още един изживян живот
Разговор с писателя Йосип Ости

който я вземе в ръце, не само да я подържи, а и да я прочете. 
И да си състави собствена преценка за нея. При това може 
би и самият той да си спомни за своето детство. Понеже 
ми се струва, че нас преди всичко детството ни въвежда 
в живота и ни прави такива, каквито оставаме за дълго 
време, ако не и за цял живот. А аз смятам всяка прочетена 
книга за още един изживян живот. И ми се струва, че без 
значение колко дълго е живял, онзи, който е чел много, е 
живял дори повече от героите в Библията, които, ако се 
вярва на написаното, са живели стотици години. А въпреки 
всичко написано и преведено, самият аз се възприемам 
преди всичко като читател. Разбира се, щастлив съм, че с 
книгите си – както с поезия, така и с проза и есеистика –  
съм добавил поне малко към неоценимото съкровище на 
литературата. Която, вярвам в това, ме е направила точно 
това, което съм.

Споменахте значението на детството – каква е 
важността му за вашето творчество? Още повече 
че „Учител по любов“ всъщност е калейдоскопичен 
разказ преди всичко за детството. Как си обяснявате 
значимостта, която тази тема има в литература, в 
творчеството на толкова много писатели? Кои книги, 
свързани с детството, на други писатели са ви близки и 
са важни за вас?
В ранното ми детство всяка вечер преди сън баба ми 
разказваше по някоя приказка. Не знам дали прочетена или 
чута от някого, или пък измислена. И така ме доближаваше 
до литературата. Рано се научих да чета, още преди да 
тръгна на училище, макар че заради тежко възпаление на 
дробовете в първи клас така и не можех да посещавам 
часовете, заради което в края на годината се наложи да 
се явя на изпити. Доколкото си спомням, първата ми 
прочетена книга беше „Павел сам на света“, наполовина 
книга за четене, а наполовина с рисунки, написана от 
датския писател Йенс Зигсгаард и илюстрирана от голям 
брой художници от страните, където книгата е била 
преведена и издадена. Тази книга съм я чел като дете 
безброй пъти, идентифицирах се с Павел, който един ден 
се събужда и започва да се разхожда из пустия град, да кара 
трамвай, какъвто и аз безброй пъти исках да управлявам, 
понеже Сараево без трамвай изглежда немислимо, да бъде 
дори пилот на самолет, с който се блъсва в Луната и 
това го пробужда. Без да знае, както и аз тогава, дали се 
буди в реалността или от един сън в друг. Интересно е, 
че точно по това време вуйчо, по-малкият брат на мама, 
ме водеше със себе си на старото сараевско летище, 
където летеше с неговия самолет и аз наблюдавах с 
огромно удивление кръженето му високо над главата ми, 
издигането, спускането, лупингите… чак докато в един 
момент внезапно не се преобърна надолу и не се сгромоляса. 
За щастие, самолетът му падна в тревистата част на 
летището. И вуйчо го извадиха отвътре без сериозни 
травми. Единствено със схванат врат, заради което 
дълго време не можеше нито да си обърне главата, нито 
да отвори без болка уста. Така че тогава аз изядох онова, 
което баба ни беше дала за обяд – половин печено пиле 
и няколко филии домашен хляб. Също и малко домашни 
бисквити. А вуйчо след това много дни не си подаваше 
носа от къщи. Понеже щом, както всяка друга вечер по-
рано, застанеше с приятелите си на ъгъла на улицата, за 
да наблюдават заедно минаващите момичета, на него сега 
му се налагаше не просто да обърне глава, а да се завърти 
целият, при което приятелите му избухваха в смях.
Смятам за съдбовно многократното четене през ранното 

ми детство, а и по-насетне в живота ми на „Хиляда и 
една нощ“, която в осем дебели книги издаде белградското 
издателство „Просвета“. В превод от руски на Марко 
Видойкович. Имаше два предговора. По-кратък от 
Сергей Олденбург и по-обширен от М.А. Сале, а към тях 
и уводни думи от Максим Горки, в които писателят 
беше подчертал, че „сред величествените паметници 
на народното творчество най-монументалният са 
приказките на Шехеразада“. Оттогава съм чел всичките 
тези осем книги безброй пъти. И сега са ми подръка, на 
нощното шкафче. И откакто знам за нелечимата си 
болест, често казвам, че бих искал да напиша поне и една 
книга със заглавието „От дете спя с Шехеразада“. Което 
е вярно, както е вярно и това, че Шехеразада, която е 
разказвала приказки на цар Шахриар, е прекарала не една 
нощ с него, което не се е случило на нито една от жените 
му преди това, понеже всяка от тях на сутринта е 
била убивана. А Шехеразада е останала жива, понеже не е 
завършвала приказката през същата нощ, а на следващия 
ден. И така разказ след разказ, живеейки дълги години заедно 
с цар Шахриар. И му родила деца. Което рядко се споменава. 
Както и това, че литературата, когато е наистина 
изкуство, живее дълго. И надживява всички онези, които се 
съмняват в нея, отричайки четенето на книги.

Роден сте в Сараево, дълго време пишете на хърватски, 
преди да започнете да творите на словенски, след като 
заживявате в Словения. На какъв език мислите за 
детството си, кой е езикът на детските ви спомени? 
Сърбохърватският език официално вече не съществува. И 
когато пишех на него, бях четвъртата страна на босненско-
херцеговския триъгълник, понеже литературата в Босна 
и Херцеговина след последната засега война там се раздели 
на сръбска, хърватска и мюсюлманска. Всяка от тези три 
литератури има превъзходни писатели. Хърватските 
принадлежат на хърватската литература, сръбските 
на сръбската, мюсюлманите на мюсюлманската в Босна 
и Херцеговина. И в тази подялба аз останах на ничия 
земя. Макар да съм бил включван в няколко антологии на 
хърватската литература в Хърватия, а веднъж по грешка 
дори и в една сръбска, публикувана в Полша, понеже по 
онова време бях публикувал и в Белград, и то не само в 
тамошните списания и вестници, а и две мои поетически 
книги: „Змийски пастир“ (1989) в издателство БИГЗ и 
„Барбара и варваринът“ (1990) в издателство „Просвета“. 
А преди това бях включван в антологии на босненско-
херцеговската поезия. Онези, които казват, че съм 
двуезичен писател или поет, ги поправям и им казвам, че 
съм поет или писател, който през една част от живота си 
е писал на тогавашния сърбохърватски, а през друга, тоест 
от средата на деветдесетте години до днес – на словенски 
език. А се случва да преведа някоя от своите написани на 
словенски език книги и на някогашния си майчин език. Вярно 
е, че откакто пиша на словенски език, по-рядко превеждам 
от словенски, макар да съм преводач, който досега е превел 
най-много книги тъкмо на словенски автори –  
120, ако в това число включа и няколкото свои, които съм 
написал на словенски. За книгите си на словенски език съм 
получил почти всички словенски награди с 
изключение на Прешерновата, за която бях 
номиниран предната година. А имам и няколко 
международни.

Даниела Костова. „Play-Date“, 2015, принт върху хартия, 100 x 70 cм
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Феноменът Феранте 
Коя е Елена Феранте? И защо повече от 15 милиона 
от нейните четири Неаполитански романа са 
продадени из целия свят? Въпреки че не знаем 
нейното истинско име и не сме виждали нейното 
лице, знаем много за мистериозната италианска 
авторка (или автор или автори?), която използва 
женско име за псевдоним и чийто глас извира сякаш 
от най-съкровените дълбочини на женската психика 
и женското тяло. Темите, сюжетите, героите 
є, градовете и кварталите, където се развива 
действието на романите є отразяват едновременно 
уникално-локалното на средата и общоуниверсалното 
на съвременното ни общество. Като превръща в 
увлекателни сюжети социалната, културната и 
политическата действителност на Италия, Феранте 
представя и обсъжда проблемите на Европа и света 
от гледната точка на модерна жена, която се бори да 
намери себе си, да се освободи от лабиринта-затвор 
на патриархалната си среда и да утвърди своята 
независима творческа и интелектуална същност. 
Разказвайки за Неапол през втората половина на 
XX век, нейните романи разказват и за глобалния 
метрополис с проблемите, които го тровят. Те 
изследват формирането на женската идентичност 
като резултат от преплитането на конкретна 
територия, език, социална среда и разбирания 
за ролята на жената в едно глобално, но все още 
закостеняло патриархално общество. Нейните 
читателки се разпознават в героините є до такава 
степен, че английската журналистка Джоана Бигс 
поставя въпроса „Романи ли са всъщност четирите 
Неаполитански книги на Елена Феранте“ (2015) 
намеквайки, че описват живия, суров материал на 
женското битие. Не е учудващо, че фразата „моята 
гениална приятелка“ от заглавието на английски 
My Brilliant Friend (на италиански L’amica geniale) 
на първия от четирите Неаполитански романа е 
наводнила англоезичния свят като название на лични 
и професионални отношения между жени. Тази фраза 
замества установения принцип за гения като мъжки 
приоритет с идеята за женския гений и интелект. 
Този гений и интелект са приписвани на самата 
писателка. Списанието Foreign Policy я обяви за 
„лидер на глобалната мисъл“ (leading global thinker), 
а списание Time я нарече една от най-влиятелните 
личности в света. Хилари Клинтън е пристрастена 
към Неаполитанските романи, а Салман Рушди ги 
обяви за шедьовър. Има вече две италиански филмови 
адаптации по романите на Феранте, предстоят 
две нови – американски. Има и поне две театрални 
постановки, които се базират върху нейни творби – 
едната на Rose Theater в Лондон, другата – на театър 
„Фани и Александър“ в Италия. Документалният 
филм „Треската Феранте“ на италианския 
режисьор Джакомо Дурци, в който известни 
световни писатели декларират възхищението си 
от Неаполитанските романи, свидетелства за 
актуалността и уникалността на феномена Феранте. 
А телевизионният сериал „Гениалната приятелка“ 
(L’amica geniale), създаден съвместно от италианската 
телевизия RAI и американската телевизионна мрежа 
HBO, следва четирите Неаполитански романа с 
изумителна преданост и печели много зрители и нови 
читатели по света. 
Феноменът Феранте е глобално културно 
явление. Романите є, както твърди италианската 
изследователка Тициана де Рогатис, са представители 
на нов жанр, „глобалния роман“, който отразява 
травмите от нашата глобална действителност със 
своя „травматичен реализъм“1. 

1 Tiziana de Rogatis. Elena Ferrante’s Key Words. Europa Editions, 
2019.  

Елена Феранте и съвременният (женски) свят 
Псевдонимът и поетиката на Феранте
Името „Елена Феранте“ е псевдоним. Откакто 
публикува първия си роман през 1992 г., тя държи да 
остане в сянка – без физически образ и глас. Както пише 
в изданието си с есета и интервюта La frantumaglia, 
книгите нямат нужда от авторите си – ако имат какво 
да кажат, те ще намерят читатели. Невидимостта на 
Феранте е нейният трийсетгодишен протест срещу 
механизмите на реклама, маркетинг и консуматорска 
култура, които управляват света на италианските 
издателства и на италианските медии. Тя се 
противопоставя срещу „изфабрикуването на автора 
така, че авторът е длъжен да продава не само книгата 
си, но и себе си, собствения си имидж“2. За да избегне 
този омагьосан кръг, Феранте изчезва от погледа на 
читателите и на медиите и оставя романите є да 
говорят вместо нея.
Фактът, че избира женско име за псевдоним, също 
е значим. Да избере име на жена в страна, в която 
мъжете доминират журналистиката, издателската 
и научната дейност, не давайки видимост и уважение 
на писателките, в страна, в която престижната 
награда за литература „Стрега“ се отсъжда почти 
само на мъже и в която се публикуват и рецензират 
много повече книги, писани от мъже, е литературно 
самоубийство.3 Женското име „Елена Феранте“ и 
отказът на писателката да стане публична личност 
излагат на показ и осъждат точно тези тенденции в 
италианското общество. Романите є също отразяват 
наболелите въпроси за неравенството, дискриминацията 
и насилието срещу жените във всички сфери на 
социалния и професионалния живот в Италия – от 
дома до училището, до университета и до работното 
място. Феранте осъжда отсъствието на женски канон 
в литературата и всички изкуства не само в Италия, но 
и по света – канон, който не принадлежи на правилата и 
критериите, установени от великите мъже писатели, 
художници, режисьори, композитори. В статиите си в 
The Guardian и The New York Times Феранте призовава 
за създаването на женска генеалогия от творчески 
личности и модели извън патриархалната рамка.  
Може би точно затова тя не е обичана от доста 
италиански литературни критици и писатели, които 
отказват да признаят значимостта на творбите є, 
пишейки незадълбочени или пък злостни рецензии за 
тях. А книгите є ги изключват от антологии и обзорни 
проучвания на най-новата италианска литература.4 В 
замяна на това Неаполитанските романи имат огромен 
успех в англоезичния свят, където благодарение на 
преводите на Ан Голдстийн достигат до милиони 
читатели, които разпознават себе си в героините. 
Затова и преводачката им става лице и глас на 
Феранте, замествайки отсъстващата писателка със 
собственото си присъствие. Така привлича вниманието 
на публиката към простия факт, че Неаполитанските 
романи не са писани на английски, а са резултат на 
превод от италиански. Този интерес в Америка към 
преводна литература е сам по себе си уникален: голяма 
част от американците не четат преводна литература 
и само около 3 процента от всички книги публикувани в 
Америка са преводни. Успехът на Феранте в Америка е 
рядко изключение. 
Елена Феранте е публикувала осем романа, една 
детска книга, есета и интервюта, събрани в тома 
La frantumaglia, а също и множество статии в 
англоезичната преса. Всички тези нейни творби са 
преведени на английски от Ан Голдстийн. Първите 
три романа на Феранте са кратки, разтърсващи 
разкази за спотаени конфликти и потиснати травми, 
за различни форми на мъжко насилие срещу жените в 
едно патриархално общество, за отношенията между 
майки и дъщери, за разкрепостяването на изоставена 
съпруга. Само една от тези три книги е преведена на 
български, „Дни на самота“ (I giorni dell’abbandono), 
публикувана през 2002 и преведена майсторски от Дария 
Карапеткова през 2009 г. Другите две са „Дразнеща 
любов“ (L’amore molesto) публикувана през 1992, и 
„Непознатата дъщеря“ (La figlia oscura), излязла през 
2006 г. 
Тези три ранни книги отразяват в концентриран вид 
поетиката на Феранте, която виждаме разширена и 
разгъната в четирите Неаполитански романа (излезли в 
Италия между 2011 и 2014 г.), преведени и на български: 
„Гениалната приятелка“ (L’amica geniale), „Новото 
фамилно име“ (Storia del nuovo cognome), „Тази, която си 
отива, тази, която остава“ (Storia di chi fugge e di chi 
resta) и „Историята на изгубеното дете“ (Storia della 
bambina perduta). Тази тетралогия превърна Феранте 
в глобална сензация заради безмилостно откровения 
портрет на шейсетгодишното приятелство между 
Лила и Елена – две момичета от беден неаполитански 

2 Elena Ferrante, La frantumaglia. Edizioni e/o, 2016. ebook. 
3 Tiziana de Rogatis. “Uncovering Elena Ferrante and the Importance 
of a woman’s voice.“ The Conversation. 5 October 2016.
4 Cecilia Schwartz. “Ferrante Feud: The Italian Reception of the 
Neapolitan Novels before and after their International Success.“ The 
Italianist, 2020. 

квартал, които растат сред мизерия, домашно насилие 
и организирана престъпност и които по различен начин 
надрастват средата си. Tетралогията рисува сложен, 
многопластов портрет на социалното, културното и 
политическото развитие на Италия, Европа и света 
през погледите на двете приятелки и чрез двойния 
им, двугласен разказ. Най-новата книга на Феранте е 
„Измамният живот на възрастните“ (2019), в която 
авторката се завръща към периода на юношеството 
като основа за създаването на женската идентичност. 
Освен романите тя пише и детска книга, „Плажът 
нощем“ (La spiaggia di notte, 2007), в която разиграва 
сценарий от предходната си книга „Непознатата 
дъщеря“ и отново разглежда познатите теми за 
отношенията майка – дъщеря, този път проецирани 
върху образите на момиченце и нейната кукла и за 
мъжкото посегателство срещу думите и телата на 
жените. 
Основно тематично ядро на текстовете на Феранте 
е насилието срещу жените – физическо (видимо) или 
символно (невидимо). Нейните героини не само се 
противопоставят на господството на патриархалната 
система, но и превръщат собствената си подчиненост 
в източник на творчески импулс и интелектуална 
дейност – те пишат, рисуват, моделират, проектират, 
режат и кроят. Тяхното творчество надминава това 
на мъжете дори в „мъжките“ занаяти и професии. 
Значим е начинът, по който те трансформират 
страданието и насилието в творчество. Те се обръщат, 
трудно и болезнено, към майките си. Първоначално 
отричат архаичния мироглед на майките – безгласни 
домакини, отказали се от себе си в името на мъжа и 
децата. Героините на Феранте обаче попадат в плен 
точно на този патриархален свят, който са отрекли, 
и преминават през криза на собствената идентичност. 
И тогава намират връзката с майката, откриват 
съзидателната енергия на жената, която ги е създала, 
и чрез нея намират своя собствен глас и приемат 
своето тяло. По този начин заедно със себе си те 
освобождават и майките си от патриархалната примка 
на безгласието. 
Връзката с майката не е физическо-биологическа и в 
това се състои част от гения на Феранте. В романите 
є тази връзка е майчина дума, жест, преживяване, 
закодирано в паметта на дъщерята, което изплува на 
повърхността в кризисна ситуация и променя хода на 
кризата. Разказвайки за себе си, героините на Феранте 
съживяват историята на майките си, връщат им 
отнетото тяло, език, глас. Неаполитанският диалект 
е езикът на майката и неговото сблъскване с книжовния 
италиански е важна тема в романите на Феранте. 
Ключова е измислената диалектна дума „франтумалия“ 
(frantumaglia), завещана на Леда от майка є в 
„Непознатата дъщеря“, която сбира в себе си цялата 
женска психика и описва женското битие. Тази дума, 
измислена от Феранте, заедно с понятието „орязване 
на полетата“ (smarginatura), семантичен неологизъм, 
ключов за Неаполитанските романи, определя 
концептуално-психологически-лингвистическите 
координати на нейната поетика. 

„Моята“ Феранте 
Текстовете на Феранте са обект на рецензии в най-
реномираните вестници и списания по целия свят, в 
Америка и Великобритания се преподават от години в 
университетските курсове по италианска и световна 
литература, а „Ferrante Studies“ се утвърди като 
международно и интердисциплинарно поле на научни 
изследвания и публикации. Докторски дисертации 
вече са написани на английски и италиански върху 
нея. А моята книга „Елена Феранте като световна 
литература“ (Еlena Ferrante as World Literature) е 
първата монография върху Феранте, написана на 
английски език. 
Книгата ми представя и анализира цялото творчество 
на Елена Феранте от създаването на писателския 
є образ до конкретната є поетика на женската 
психика и тяло, от проблематиката и метафориката 
на превода, езика и диалекта до рецепцията на 
романите є в Италия и англоезичния свят, от 
думите frantumaglia и smarginatura като код за 
разчитане на литературния є проект до процесите 
на фрагментация, орязване и разпадане, които 
характеризират пътя на героините є, и от визуалното 
изкуство – пейзажи, портрети, фотографии, които 
поставят в рамка женското тяло и идентичност 
до топографията и психо-географията на Неапол и 
Торино, начертани от вървящите є героини. „Елена 
Феранте като световна литература“ предлага 
интердисциплинарен прочит на творчеството на 
италианската писателка, използвайки методите и 
инструментите на литературния анализ и историята 
на литературата, теориите на психоанализата, 
историята на изкуството и визуалната теория, 
феминистката философия и феминистката география. 
Моето запознанство с Елена Феранте датира отпреди 
повече от десет години, а първата ми публикация 
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от 2013 г. върху темата за отвращението е първата 
научна статия върху Феранте на английски език. 
Оттогава съм написала множество научни статии за 
нея, на английски и на италиански, организирала съм 
семинари и конференции върху Феранте в Америка, 
Англия, Италия, изнасяла съм лекции и доклади, 
превеждала съм от италиански на английски текстове, 
свързани с нея. Като професор по сравнително 
литературознание в САЩ, включвам романите на 
Феранте в почти всички курсове, които преподавам. 
Често се оказва, че студентите ми вече са чували за 
Феранте от майките си и с любопитство отварят 
романите є. Четенето на Неаполитанските романи 
за тях се превръща в начин за общуване с майките им, 
създава интелектуална, творческа връзка между две 
поколения. Когато преди няколко години изнесох лекция 
върху Феранте в Нюйоркския университет, много 
мои студентки дойдоха на лекцията придружени от 
майките си. Тази случка ме изуми, но и потвърди опита 
ми на учен и преподавател. 
Водила съм много разговори за книгите на Феранте и с 
моята майка – самата тя професор. Майка ми подходи 
с интерес към научните ми изследвания – прочете 
всичко, което Феранте беше написала до този момент, 
първо на английски, после на български, и започнахме 
диалог, който продължава и до днес. Това за мен е 
„ефектът Феранте“ – преминаването на творческо-
интелектуалната връзка с майката от страниците на 
книгите към действителността. 
Въпреки че съм писала много за Елена Феранте, в 
книгата, която посветих на нейното творчество 
подходих по нов начин. Водещата ми идея е, че 
романите на Елена Феранте могат да се разглеждат 
като световна литература. Според дефиницията на 
Дейвид Дамрош, световна литература е системата 
от текстове, автори, идеи и модели, които обикалят 
в превод извън тяхната родина или езиков контекст.5 
Преводът е основен фактор в този процес – самата 
Феранте твърди в сборника си от кратки статии 
„Случайната измислица“ (L’invenzione occasionale), 
че „преводът е нашето спасение“, а преводачите, 
пресичайки езикови, културни и политически граници, 
обогатяват света, внасяйки в него различното. 
Книгите на Феранте обикалят света и свързват 
читатели от различни страни. Преводачите є 
Ан Голдстийн (на английски), Аличе Флемрова (на 
чешки), Елза Дамиен (на френски), Селия Филипето 
(на испански), Олга Ткаченко (на руски), Карин Кригер 
(на немски) и много други често допринасят към 
дискусиите на конференции, семинари, литературни 
събития. Всички те съставят колективното лице и 
глас на Елена Феранте.
Какво прави Неаполитанските романи на Феранте 
така подвижни в езиков и културен план? На какво се 
дължи глобалният им успех? Каква е ролята на превода 
и различните му форми и прояви? Това са основните 
въпроси, които поставя книгата ми и ги разнищва, 
като се вглежда в самите текстове, в теорията 
за женското битие и женската креативност, за 
женската психика и тяло, за женския творчески канон 
5 David Damrosch. What is World Literature? Princeton: Princeton 
University Press, 2003. 

и женската генеалогия, която Феранте изгражда и 
прилага. Тя създава еклектична теория – комбинира 
Фройд и Мелани Клайн с англоезична, френска и 
италианска феминистка философия и психоанализа, 
като същевременно черпи похвати и сюжети 
както от древногръцки и латински автори, така 
и от модерната европейска литература. Въпреки 
сериозните източници, които тя ползва, романите 
є не са скучни преразкази на концепции и теории. 
Феранте използва всички тези влияния и идеи като 
строителни материали, превеждайки ги в достъпни, 
реалистични и увлекателни сюжети, едновременно 
локални и универсални, които се оказват и твои, 
близки, изживени сюжети.  
Различните форми на превода са основна тема 
в творбите на Феранте. В книгата є с есета и 
интервюта La frantumaglia – наръчник (или речник) за 
читателите є, в която писателката разказва факти 
и случки от биографията на „Елена Феранте“ – тя 
отбелязва, че превежда от древногръцки и латински 
и че преводите є помагат да пише. А в романите є 
винаги се сблъскват диалектът (който присъства само 
металингвистично, като сигнализира, но не предава 
директно диалектната реч) и книжовният италиански 
като показатели за грамотност, образование, 
социална класа или положение. Героите є говорят 
неаполитански, който превеждат на италиански, или 
пък обратно – забравили диалекта, те превеждат 
от италиански на неаполитански. Езикът е главен 
инструмент за самоопределяне и съществен признак на 
идентичността на героите на Феранте. 
Затова сред въпросите, с които се занимавам в 
„Елена Феранте като световна литература“, са 
интралингвистичният превод в Неаполитанските 
романи, самите им преводи на английски и 
лексикалните избори на Ан Голдстийн, които се 
променят с годините, посоката на литературно 
влияние и литературен капитал, които при Феранте се 
движат от периферията към центъра6, метафориката 
на превода и фигурата на преводачката като шивачка-
разказвачка. 
Интересна е историята на превода на Феранте 
на български. Блестящата и опитна преводачка 
на „Дни на самота“ Дария Карапеткова решава 
проблема със заглавието, което на италиански е „Дни 
на изоставеност“ (I giorni dell’abbandono), като 
акцентира върху самотата на героинята – изоставена 
съпруга, която изоставя преди всичко себе си. 
Четирите Неаполитански романа и най-новата книга 
на Феранте, „Измамният живот на възрастните“, 
са също преведени и издадени от изд. „Колибри“. 
Вера Петрова е преводачка на първите две книги от 
тетралогията, „Гениалната приятелка“ и „Новото 
фамилно име“. „Тази, която си отива, тази, която 
остава“ е преведена от Мария Добрева, а „Историята 
6 А не е от центъра към периферията, както твърдят Казанова 
и Морети, когато разглеждат посоката на движение на 
литературни влияния и форми от англоезичния свят (центъра) 
към останалите култури и литератури (периферията). Pascale 
Casanova. The World Republic of Letters. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2004. Franco Moretti. Atlas of the European Novel. 
New York and London: Verso, 1998. Franco Moretti. “Conjectures on 
World Literature.“ New Left Review 1, 2000. 

на изгубеното дете“ от Иво Йонков, който е 
преводачът и на новия роман на Феранте „Измамният 
живот на възрастните“.
Трима преводачи на тетралогията е рядко явление 
при преводите на Неаполитанските романи по света, 
но Вера Петрова дава силно начало на първите две 
книги, особено с превода на ключовата дума-концепция 
smarginatura като „орязване на полетата“. Smarginatura 
е семантичен неологизъм, въведен от Феранте, 
който една от двете гениални приятелки използва, 
за да опише пристъпите си, по време на които вижда 
всичко около нея да излиза от полетата или границите 
си, хората и предметите да губят очертанията 
си, превръщайки се в безлична, безформена маса. 
„Орязване на полетата“ е типографски термин, но 
Феранте му придава ново значение като психическо 
състояние и като наративно-структурен принцип 
на цялата тетралогия.7 Преводът на Вера Петрова 
е буквален, но точно предава смисловата мрежа, 
изградена от Феранте: физическото или символно 
насилие в патриархалния свят на Неапол, буквалното 
и метафорично „орязване“ или осакатяване на 
тялото и душата на жената. Състоянието на 
smarginatura е симптом на дълбоко страдание и 
психическа нестабилност, които се свързват с 
другата дума, въведена от Феранте още в ранните є 
книги – frantumaglia (франтумалия) или както Дария 
Карапеткова я превежда в статия за тетралогията –  
„отломки“8. Тази измислена дума, наследена от 
майката и изговорена на неаполитански диалект, е 
другият основен тематичен, структурен и наративен 
принцип, характерен за теорията на Феранте за 
женската психика и женското битие, развита в 
изданието La frantumaglia. 
Теорията на Феранте, въплътена в литературна 
практика обхваща всички аспекти на женската 
психика и битие в едно както специфично италианско, 
така и универсално-глобално общество. Първоначално 
затворени в рамката на патриархални стереотипи и 
стойности, нейните героини разкъсват и надхвърлят 
тази рамка. Намират и утвърждават себе си, като 
създават творческо-интелектуална връзка с майките 
си, с други жени и една с друга. Но силата на прозата 
на Елена Феранте е в това, че не идеализира и не 
опростява тази връзка, а я представя с всичките 
є сложни, трудни, неясни, противоречиви и затова 
реални страни. Точно както е и в истинския живот. 

7 Tiziana de Rogatis, Elena Ferrante. Parole Chiave. Edizioni e/o, 
2018. 
8 Дария Карапеткова, „Елена Феранте. # Коя?“ Литературен 
вестник. 13 ноември 2016. 
https://litvestnik.wordpress.com/2016/11/13/елена-феранте-коя. 

Даниела Костова. 
„Аз съм каквото 
си поискаш“, 2008, 
принт върху платно, 
200 х 100 см
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Пишете поезия, проза, есеистика... Имат ли значение 
за вас жанровите граници? Какво можете да кажете 
в прозата, което не можете да кажете в поезията, 
или пък да го кажете по начин, различен от този в 
лириката?
През последните години рядко пиша есета, макар да съм 
написал досега доста. Особено по времето – общо около 
12 години, – когато пишех за Радио Словения. И много от 
тях бяха публикувани в книги. А след като през последните 
години написах повече от 1001 хайку и ги публикувах в 
различни книги, последната от които ще излезе тази 
година със заглавие „Кавалът на Пан“, аз започнах да 
пиша предимно проза. Не пренебрегвам разликата между 
есеистиката, поезията и прозата, но това не значи, че не е 
възможно да се направи роман, структуриран като мозайка 
от отделни истории, в които да се вгради есеистичен 
текст или някое стихотворение – което в крайна сметка 
някои от моите книги  потвърждават. И това за мен е 
нещо подобно на любимата ми играчка през детството: 
калейдоскопа, в който при обръщане едни и същи шарени 
стъкълца образуват всеки път все нови и все по-прекрасни 
пъстроцветни фигури.

Никога не сте се занимавали само със собственото си 
творчество, както споменахте, превели сте много 
и различни автори, съставител сте на множество 
антологии. Откъде идва тази необходимост активно да 
общувате с написаното от други творци? 
Най-вече от това, че въпреки всичко написано и преведено 
досега от мен, а то е наистина много, аз се възприемам 
най-вече като читател. Още от дете. А прочетеното ме 
подтикна и самият аз да се захвана със съставителството 
на антологии, както на поезия, така и на проза. И босненско-
херцеговска, и словенска.
 
Можем ли да се надяваме, че когато пътуванията 
и културните събития станат отново възможни, 
ще дойдете в София, за да представите „Учител по 
любов“? 
Бих си пожелал това и самият аз, понеже съм свързан със 
София от младежките си години, когато като атлет съм 
идвал на Деня на младежта, международната атлетическа 
среща, която се провеждаше на стадион „Левски“. Тогава 
веднъж победих в състезание на 400 метра и моята снимка 
попадна на заглавните страници на софийските спортни 
вестници. А по-късно съм идвал и като писател. Писател на 
няколко преведени на български език книги.
След като споменах вече преводите, да кажа, че досега 
книгите ми имат над седемдесет превода на чужди езици. 
А за да не се уплаши някой от тази бройка, да добавя, че 
много от книгите ми с хайку са многоезични. Някои дори 
на четири езика. Което за хайкуто не е нещо необичайно. 
Преди да получа въпросите Ви, от издателство „Пивец“ 
в Марибор ми съобщиха, че на неотдавнашния виртуален 
панаир на книгата в Истанбул един издател от Иран е 
проявил интерес към превода и публикуването на две 
мои книги: романа ми „Животът е страшна приказка“ и 
есеистичната ми книга „Живот с книгите“. А днес пък 
този ирански издател дори купил авторските им права. 
Осъществи ли идеята си, това ще са първите преведени на 
ирански словенски книги. 

А коя ваша книга, още непреведена у нас, ви се иска да 
стигне до българската публика?
От поезията може би стихосбирката „На кръста 
на любовта“. А от прозата – някои от романите ми 
„Духовете от къщата на Хайнрих Бьол“, „Черното, което 
погълна всички останали цветове“, „Животът е страшна 
приказка“. Или пък някоя от книгите ми с разкази: „Няма 
го вече леденото вълшебство“, която в някои издания 
беше включена като част от романа „Учител по любов“, 
или книгата ми с разкази „Пред огледалото“, или най-
новата с кратки разкази „Черен пипер върху пудинга“, 
която предстои да излезе до края на месеца. Което ме 
радва, както ме радва и излизането на книгата ми „Учител 
по любов“ на български език, понеже живеем във време, 
наистина трудно заради коронавируса и всичко, което той 
предизвика и вероятно тепърва предстои да предизвика 
заедно с новите вируси. Между другото и все по-рядкото 
публикуване на книги.

въпросите зададе АНИ БУРОвА

Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОвА

Смятам всяка...
от стр. 9 Йосип Ости

Всеки път, щом се сетя за японската 
роза – така нашите наричаха големия 
храст в градината пред верандата на 
къщата ни, отрупан от ранна пролет с 
разкошни ситни пламтящи цветове, –  
заедно с нея си спомням и за най-
тежкото наказание през детството си.
Тежките, но не и най-тежки наказания 
през детството ми бяха да ме накарат 
да спя следобеден сън; да коленича 
в ъгъла, понякога върху разсипани 
царевични зърна или дори върху четка за 
циклене на под, от които коленете после 
ужасно ме боляха; да дръпнат косата ми 
точно до ухото, от което сълзите ми 
избиваха от само себе си; да ме ударят 
с линия по върховете на пръстите ми, 
събрани както баба сбираше своите 
преди да се прекръсти… Най-тежкото 
наказание, по-тежко от всички изредени 
и неизредени, беше, когато мама, 
убедена, че съм направил нещо лошо, 
ме пратеше сам да откъсна пръчката, 
с която после предстоеше да ме бие. 
Тази пръчка не трябваше да е нито 
прекалено къса, нито прекалено дълга, 
нито твърде тънка, нито твърде 
дебела. Трябваше да се извива добре и да 
не е чуплива. Трябваше, с други думи, да 
е точно такава, с каквато да боли най-
много.
А и съвсем не беше лесно да се открие 
такава пръчка.
Вярно, дългото търсене на пръчката за 
известно време отлагаше наказанието, 
но нерядко очакването му накрая 
се оказваше по-тежко и от самото 
изпълнение. Най-често избирах и 
отрязвах пръчката от розовия храст, 
понеже го образуваха тъкмо пръчки, отрупани повече 
с кичест цвят, отколкото с листа. Безброй пръчки 
изникваха направо от земята и приличаха на цветен 
водоскок, обкръжен от разнообразните и пъстри цветя 
в нашата цветна градина, която нямаше подобна на себе 
си нито наблизо, нито по-надалеч в околията. Оглеждах 
многобройни пръчки. Опипвах ги и ги извивах. Накрая, след 
дълго избиране, отсичах онази, на която се бях спрял. С 
ножовката с кокалена дръжка – която дядо ми беше купил 
на панаира в Завидовичи и оттогава не се разделях с нея – 
почиствах пръчката от тръните, листата и цветовете. 
Ситни пурпурни цветчета се пръскаха навсякъде край мен 
като едри капки кръв.
Връщайки се с избраната и почистена пръчка вкъщи, 
където мама ме очакваше, за да изпълни наказанието, 
ту ускорявах, ту забавях темпо, провлачвайки мудно 
крака. Ту си мислех, че ядът на мама ще премине, докато 
донеса пръчката, ту пък, че ще е даже още по-строга, 
понеже не я бях донесъл веднага. А є донасях винаги 
точно такава пръчка, каквато тя искаше. Достатъчно 
дълга, тънка и гъвкава. По пътя я размахвах край себе 
си и тя остро се врязваше във въздуха с дълго и тънко 
свистене, от което ме побиваха тръпки. Под кожата 
ми все едно пъплеха безброй мравки, както стотици 
гъмжаха отгоре ми, когато изгубен в гората и уморен от 
дългото лутане, накрая заспивах върху някой мравуняк. 
Понякога така се заигравах, че размахвайки с пръчката 
край себе си, започвах да се въртя в кръг като в транс. 
После трябваше със същата скорост да се завъртя в 
обратната посока, за да не се клатушкам и олюлявам 
като пиян при ходене. Замахвах с пръчката почти като 
комшийския син Никола, който веднъж така завъртя 
офицерската сабя на баща си, че отсече всички цветни 
глави в нашата градина и обезглави нищо неподозиращия 
ми декоративен бял гълъб, както се разхождаше кротко 
насред двора. Дуелирах се с него, макар отдавна вече да 
бяха отишли да живеят другаде… Забравях за какво съм 
тръгнал. За какво ме е пратила мама. Че трябва да занеса 
колкото се може по-скоро откъснатата пръчка, с която 
ще ям бой заради сторената пакост, за да не разгневя още 
повече мама и наказанието да стане още по-страшно. А 
вече определеното ми наказание се увеличаваше, когато, 
изгубила всякакво търпение от чакане, излезеше на 
прозореца и започнеше да ме вика така, че всички съседи 
да чуят как час по-скоро трябва да се прибирам вкъщи. 
Особено пък ако ме видеше, самозабравил се напълно, да 
размахвам наляво-надясно пръчката, оставяйки след себе 
си пълен погром из цветната градина, за която тя се 
грижеше с толкова любов и истински се гордееше. Тогава 
се добавяше по едно наказание за всеки покосен от мене 
цвят и за всяка отсечена главица на цвете циганче, астра, 
карамфил или невен… Както се увеличаваха наказанията 
и в събота, когато ядях пердах за всяка своя беля през 
изминалата седмица. В събота вечер например си бях 
легнал, без да си измия краката и зъбите. В неделя, когато 
на връщане от светата литургия в църквата край къщи 

Японска роза

мина госпожа Анка, аз не є казах „Целувам Ви ръка!“. В 
понеделник се изгорих, понеже не духах в горещата супа, 
макар баща ми постоянно да ме подсещаше. Във вторник 
строших голямата бяла порцеланова купа, която мама 
получила от баба, а тя пък от нейната майка. В сряда 
ме хванаха да махам с пръст каймака и да отпивам 
мляко направо от тенджерата, а не като всички добре 
възпитани деца с лъжичка от чашата или купичката. В 
четвъртък, докато си пишех домашното, така забодох 
перото в листа на тетрадката, че то не само се изкриви, 
но и счупи, а мастилото изцапа всичко наоколо, капвайки 
и на бялата ленена покривка. Каква я бях свършил в 
петък не им бе известно, но аз самият им бях толкова 
ясен, че нямаха и най-малко съмнение – все някоя пакост 
трябваше да съм сторил. И тъй чертата се теглеше 
като в тетрадка със семейни разходи, само че не с наплют 
химически молив, а с каиш или пръчка в зависимост от 
това кой влизаше в ролята на изпълнител на наказанието 
ми – мама или татко.
Трябваше, значи, накрая да отида и занеса пръчката на 
мама и да є подам ръка. Колкото повече боляха ударите от 
пръчката, врязваща се в ръката ми, толкова по-упорито 
се стараех да не издам и звук. Дори тогава, когато сълзите 
внезапно бликваха от очите ми и потичаха по лицето ми, а 
по устните си усещах солта им. А заради това най-често 
получавах и по някоя плесница отгоре.
Когато протегнатата ми длан започваше да кърви и на 
пода паднеха първите капки кръв, имах чувството, че се 
сипят ярките пурпурночервени листенца от огромния ни 
розов храст, който в периода на цъфтежа си, като някакъв 
огромен пожар, просто пламтеше пред нашата къща.
За всяка усмивка, появила се на лицето ми по време на 
пердаха, получавах по още няколко, и то още по-силни 
удара. Болка не чувствах, понеже всеки път успявах 
така интензивно да си мисля за друго и в мислите си 
да бъда някъде другаде, че шамарите в крайна сметка 
ги получаваше друг, а не аз, който в този момент 
плувах в река Босна, яздех коня на дядо, катерех се 
по огромната череша на чичо, изкривена от толкова 
плод… Възприемайки своята бита ръка като чужда, аз 
се усмихвах само щом си спомнех оптическата измама, 
която подлъгваше често и мен. Неведнъж сутрин, когато 
току-що пробудил се от сън отварях очи, имах за кой 
ли път чувството, че къщата ни отново е цялата в 
пламъци. Най-напред се стрясках, но още преди да извикам 
от уплаха, по лицето ми се плъзгаше усмивка. Защото 
не пламък обгръщаше прозореца, към който гледах от 
леглото си, а огромната корона на цъфналата японска роза 
в центъра на двора ни. На това се смеех и когато с все сила 
мама ме налагаше с пръчката по вече изтръпналите ми от 
болка ръце.

Превод от словенски: ЛЮДМИЛА МИНДОвА

Фрагмент от романа „Учител по любов“, който 
предстои да бъде публикуван у нас от изд. „Панорама“.

Даниела Костова. „Cosmonaut 1001“, 
2011, мастиленоструен отпечатък 
върху архивна хартия, 100 х 76 см
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Боян Крачолов

„Бог, за да остави спомена за себе си у човека, научил го 
да киха“ – ми каза вместо „Наздраве“ тази вечер някакъв 
човек, а после седна на пейката до мен.
Ако не бях чул историята му и не бях станал свидетел на 
това, което я последва, сигурно щях да отдам кихането 
си на някоя банална причина, каквато са например 
началните есенни ветрове или пък прашните улици. 
Сега обаче в тишината на моята стая ми става все 
по-трудно да допусна подобен повод като единствено 
възможен. И затова реших да нахвърлям на хартия 
разказа, който чух, с надеждата, че по този начин ще 
съумея да го узаконя като действително случил се, 
защото подобно на сън след събуждане той постепенно 
започва да избледнява от паметта ми и сам започвам да 
се питам реалност ли беше, или пък моя заблуда.
Според разказа на моя случаен събеседник, или поне според 
тази част, която съм в състояние да възпроизведа 
към настоящия момент, това се твърдяло в някакво 
апокрифно евангелие, преписи от което се съхранявали 
в някои от най-реномираните болници в света, тъй 
като то съдържало доказателството, че този привиден 
„рефлекс“ всъщност удостоверява наличието на Бог.
„Впрочем – продължи той, след като се настани – върху 
природата на кихавицата е разсъждавал и Аристотел 
в части от своята „Физика“ – части, които, ако 
трябва да се вярва на 
слуховете, са били сред 
най-тачените богатства 
на Александрийската 
библиотека, и в които 
древногръцкият философ 
стига до идеята за едното 
божествено начало у 
човека, дори, сам вещ в 
употребата на логиката, 
успява – по пътя на 
неизбежността – да 
предрече с изумителна 
точност идването на 
Христос. Тези трактати, 
станали достояние и 
на самия Юлий Цезар, 
впоследствие се превръщат 
в основната причина 
той да направи опит да 
изгори библиотеката до 
основи. Това, твърдеше 
моят събеседник, не е 
било никаква случайност 
– напротив! – Юлий 
Цезар, сам обявил се за 
божество (може би поради 
определени египетски 
влияния?), не искал – а и не 
можел – да позволи някой 
да разбере за евентуалното 
бъдещо наличие на друго 
богоподобно – или с 
божествен произход – 
човешко същество. И тук 
съответно намираме и 
определен парадокс – Юлий Цезар, представляващ един 
от последните велики образци на пантеизма, както 
се оказва, неволно в самия себе си допуска – може би 
поради набиращата сила старозаветна религия, а може 
би поради колебания в истинността на политеистичния 
си свят – правото на съществуване на един-единствен 
Бог. Поради това чрез опожаряването на библиотеката 
той – отново неволно – привежда в действие първата 
заповед според християнството, а именно – „Да нямаш 
други богове, освен Мене“. Твърди се, че това именно били 
думите, които се отронили от устата на Цезар, докато 
наблюдавал горенето на библиотеката. Можем само да 
гадаем дали той е познавал Ветхия завет, макар че по 
всичко личи, че текстовете в него далеч не са му били 
чужди.
В този ред на мисли този акт на Цезар би могъл да се 
счете за един от първите документирани атентати в 
името на единия, истински Бог. Излишно е да се казва, 
разбира се, че за това си действие той бил вдъхновен 
от своя прословут предшественик – само че вместо да 
изгори цял град, решил да изгори една библиотека. И е 
видимо, че неговият подход е бил далеч по-успешен – Рим 
съществува и до днес, макар и не със славата, която е 
имал навремето. Александрийската библиотека обаче 
така и не е създала свой наследник...
Но не Аристотел е фокус на настоящата история – 
нито Августин впрочем, нито Боеций или Тома – които, 
както е известно, също са сътворили трактати, 
разсъждаващи върху божествената природа на кихането. 
Ала те, както и Аристотеловите са се заплели из някоя 
от безбройните задънени улици на времето, та надали ще 
изскочат скоро.“
Поради неизвестността на гореспоменатите трудове, 
разказвачът на тази история ми каза, че ще се придържа 
само и единствено към основните положения от 

евангелието, разказани му лично от негов близък приятел, 
чието име той, разбира се, не може да сподели с мен, но 
ме увери, че този негов приятел е прекарал немалко време 
като един от основните ръководители на болницата в 
Санта Мария Нуова. Съответно последвалият текст би 
трябвало да служи единствено като сбито пресъздаване 
на това, което сам съм чул, без да претендира за 
истинно и цялостно излагане на всичко, съдържащо се в 
упоменатото евангелие.
След като Бог изхвърлил Адам и Ева от Райската 
градина, той все пак от време на време хвърлял по някой 
и друг поглед към тях, за да разбере как се чувстват, да 
провери дали са се покаяли, с две думи, да ги понагледа и 
да проучи как върви животът им. И случило се така, че 
веднъж по време на тези огледи, които оставали все така 
незабелязани от новите обитатели на света, той ги 
видял да ридаят безутешно, обзети от копнеж по Рая, от 
който наскоро били изхвърлени. Чужд им бил този свят, 
чужди били неговите условия, чужд им бил този живот... 
И толкова безутешна била скръбта им, толкова горчиви 
– сълзите им, че се случило нещо, което дори самият 
Бог, въпреки своето всезнание, не би могъл да предвиди 
– дълбоко в себе си той ги съжалил. За момент дори си 
помислил, че е сбъркал, че е постъпил необмислено, че е 
прекалил в гнева си по повод на една необмислена и наивна, 
детска дори постъпка, ала стореното вече било сторено, 
що за Бог би бил той, ако престъпел собствената си 

повеля, като какъв би се показал в очите им, та нали едно 
разкаяние би била постъпка, недостойна за един всемогъщ 
и всезнаещ Бог, защото тежка е царската корона, ала 
тежестта на божествената участ е немислима за нито 
едно човешко същество (подобна мисъл впрочем била 
хрумнала и на Юлий Цезар, докато кръвта му изтичала 
през безбройните прободни рани, ала той не могъл да я 
запише, нито дори да я произнесе). И ето че тогава той 
направил второ нещо, което не предполагал, че някога ще 
извърши – поради съжалението, което изпитал към тях, 
както и поради невъзможността си да ги върне при себе 
си, той взел, че въздъхнал.
И станало чудо.
Усетил Адам, че изведнъж из въздуха се разнесла една 
благодат, която не бил усещал от стотици години и 
споменът за която го измъчвал, и неволно вдишал дълбоко 
и се изпълнили гърдите му с Божествения дъх, разширили 
се дробовете му, разширила се и самата му душа, и 
взела че напуснала тялото му, изскочила сякаш от него, 
и се възнесла за момент из селенията, от които била 
отритната, видяла и познала повторно Бога, видял я и 
самият Бог, вгледал се в нея, ала имало вече определена 
граница на блаженството, до която може да достигне 
всяка пропаднала душа, и ето че това била точно тази 
граница, не могла душата да издържи божествения 
взор, та скочила обратно и със силен взрив се върнала 
в тялото. А по лицето на Адам се разляла блажена 
усмивка.
Това събитие толкова стреснало Ева, че за момент тя 
забравила плача си и се загледала учудено в Адам, а не 
по-малко учуден бил и самият Бог. Въздъхнал тогава 
той повторно и странен вятър погъделичкал носовете 
и на двамата, те неволно вдишали от него, изскочили 
двете им души от телата, мернали за миг Бога, а после 
с трясък се завърнали обратно. И разбрала тогава Ева 

Адам, и същата блажена усмивка се разляла и по нейното 
лице. Разбрал тогава и Бог какво е сторил, и видял, че е 
добро. Та поради тая причина, докато нея нощ Адам и Ева 
спели дълбоко и се лутали из тъмнината на сънищата си, 
навел се към тях Бог и духнал в носа на единия, после на 
другия, впечатал той така кихавицата в гена на всекиго 
от тях, за да могат да я предадат те и на челядта си, 
та така всеки човек да може да си спомни Рая, макар 
и да не е бил там. И кихнали те тогава насън; и искра 
възпламенила мрака, сънищата им изведнъж добили цвят, 
а те успели в тях да зърнат отдалечаващия се Бог.
„Защото какво друго е кихавицата, попита ме 
събеседникът ми, загледан в мен, ако не реален, сетивен 
спомен за Рая, в който никога не си бил, какво друго е, 
ако не отпечатък на цялата човешка съдба, ежедневно 
достъпна за всеки един от нас? Та нали в момента преди 
този рефлекс, или спазъм на дробовете, или каквото 
там е, човек се разширява, толкова много се разширява, 
че тялото му не е способно повече да побере душата 
му, та тя изскача от него, а моментът точно преди 
да кихне човек се уголемява, губи хронологичната си 
ограниченост и се превръща в чист кайрос, във вечност 
достъпна само за душите, които същински се намират 
именно в Рая, която вечност, обаче е неудържима от 
телесната структура на тялото, затова ти трябва да 
се сгромолясаш обратно в него, да осъзнаеш повторно 
изпадането си от Рая, но през това изпадане да познаеш и 

самия Рай. Какво са сълзите, 
които се разливат по 
лицето ти след кихането, 
ако не благоговение, 
възхищение точно пред тоя 
Рай, от който си изпаднал?
Именно кихавицата 
съдържа в себе си парадокса 
на човешката съдба – 
благословията на Рая и 
трагедията на пропадането 
от него. И ето ти още 
нещо интересно, добави 
той – трактатите на 
Аристотел, Августин, 
Боеций и Тома може да са 
загубени, ала се твърди, 
че на смъртния си одър, 
може би на шега, самият 
Айнщайн (впоследствие 
цитиран от Хокинг) е 
сравнил контракцията, 
която всички описват като 
Големия взрив, като една 
Божествена кихавица. Би 
ли могло това да значи, че 
и Бог е изпаднал отнякъде, 
където не може да се върне, 
ето това не можем да 
знаем. 
Но ако пропадането е 
трагично, то дважди по-
трагична е съдбата на 
тези, които, имащи импулс 
да кихнат, единствено си 
поемат въздух, единствено 

се разширяват, ала така и не успяват да кихнат, да 
се върнат при човешкото у себе си, защото от този 
момент насетне те губят връзка с актуалността на 
битието си, те са обречени никога да не разберат, да не 
изпитат същински падението си, те сякаш остават само 
в Рая, ала същевременно с това и не са физически там, те 
са прокобени никога да не осъзнаят къде са и защо са там, 
където са, а не там, където знаят, че принадлежат, ала 
не са, за тях времето дерайлира и те или полудяват, или 
дори по-лошо...“ и тук той добави какво е това по-лошо, 
ала не чух, защото изведнъж усетих, че нещо подразни 
носа ми и ето че и аз си поех дъх, уголемих се, отскочих 
от тялото си и се потопих в блаженството на Рая, 
дори мернах едно око, което беше загледано в мен, цяла 
вечност трая моето блаженство, цяла секунда, ала ето 
че завръщане не последва, нямаше никакъв гръм, никакъв 
взрив, просто бавно изпуснах въздуха, който бях поел, 
една част от душата ми се вмъкна обратно в тялото 
ми, а другата остана там, и когато се обърнах към 
събеседника си с молба да повтори финала на изречението 
си, защото не го чух, с почуда открих, че него вече го 
няма.
Странно празни бяха и улиците наоколо ми, та реших, че 
е време да се прибирам.
И макар че бързах към къщи, за да съумея да запиша 
максимално точно историята, която ми беше разказана, 
аз все пак не мога да се отърва от усещането, че съм 
разпилял една част от нея по улиците, както разпилях 
и душата си сред света. И без да зная 
има ли ме или не, реших да напиша 
всичко, което си спомням. А ако някой 
някога го прочете, то това ще бъде 
сигурен белег, че съм продължил да 
съществувам.

Трактат за кихането

Даниела Костова. „По-високата земя (или От високо)“, инсталация за конкретно място, принт върху винил/колаж, 650 x 350 x 50 cм
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Панайот Карагьозов

Кутии

Живея в разхвърлян склад,
пълен с препълнени кутии –
натъпкани с вещи и спомени
от различни пространства и хора.

Понякога нещо ми трябва,
но не смея да ги отворя –       
не са надписани и не зная
коя е Кутията на Пандора.

Липси

В мансардата на манекенката няма чинии,
в дома на интелектуалеца – телевизор,
в квартирата на пияницата – бутилки,
в къщата на пожарникаря – книги.

В градината на нарциса не виреят рози,
в света на егоиста няма обич…
Явно навсякъде липсва по нещо.
Колко ли липси има в дома ми?

Сандали

Старите хора предвиждат всичко.
Дори своето погребение.
И моята майка си ската кат дрехи
и обувки с надпис „За опелото“.
Веднъж се опитах да изхвърля сандали,
които не бе носила от години,
а милата вдигна вой до небесата:   
„Сакън, те са ми за погребението!“
Но нали си приготвила черни обувки? –
попитах с изумление.
„Да. Ама, ако умра през лятото, 
с какво ще съм обута?“
И този път се оказа права –
тръгна към Рая със сандалите.

Орландовци

Някога трамвай номер „2“
пресичаше центъра на София.
Свързваше гробището в Орландовци
с Лозенец, Мусагеница и Дървеница.

Беше най-цветният трамвай
на Цветница, Великден и Задушница.
Най-цветният и най-тъжният –
с букетите за покойници.

Тихомълком закриха линията –
погребахме „Двойката“ без венци,
но остана последната спирка –                           
гробището в Орландовци.

Лабиринт

Засмукани сме в лабиринт от полуистини.
Лабиринт с един вход и много изходи.

Светофари

Хванах всички светофари на живота,
но успях навреме да пристигна пред смъртта.

Реа Галанаки

Реа Галанаки принадлежи към най-изтъкнатите 
съвременни гръцки автори. Романите є, разработващи 

проблеми на идентичността и другостта и 
присъствието на историята и мита са преведени на 

15 езика. Удостоявана е многократно с престижни 
литературни награди и отличия. На български от 

здравка Михайлова са преведени романът є „Житието 
на Исмаил Ферик Паша. Spina nel cuore“ и разказите 

„Черно-бяло“ и „Невидимите и видими неща“. 
в новелата „Аз Ариадна“, както отбелязва и самата 

Галанаки, „говори“ оставената без глас досега героиня 
на една голяма, драматична и диахронна любовна 

страст, която разказва тази любов по друг начин“. 
в историята є прозира не само познатият образ на 

съкрушената Ариадна, но и завладяващата фигура на 
принцеса, жрица и богиня. Разказът е спираловиден, 

описва кръгове, които се усукват както около личната, 
семейна история на Ариадна, така и около историята 

на една залязваща, но все още мощна цивилизация – тази 
на Минойския Крит. 

                                                                                   Н. П. 

Из новелата „Аз Ариадна“
Помня добре шума на забързаните гребла от снощното 
пътуване, което за наивните и самонадеяните изглежда 
да бе приключило с изоставянето ми на непознатия бряг. 
Но вътре в мен пътуването още продължава, независимо 
от плаването на кораба. Сега, когато се събудих напълно, 
подхващам, аз тъкачката, да изпридам отново в ума си 
случилото се, започвайки от вчера. 
[…] Бързаше Тезей, винаги бързат победителите, още 
повече тези, дето уж са победители във всичко. А аз 
олицетворявах врага в този стар свят, който беше 
наложил кръвен данък на родната му Атина, олицетворявах 
залязващите критски богове и едно общество, в което 
жените бяха по-почитани, по-свещени, по-свободни 
отколкото по неговите места. Преди всичко знаеше, че 
победата не се дължеше само на смелостта му. 
[…] След любовта ни не съм точно онази, която бях и като 
пречистата богиня на Крит Ариагни, и като обикновено 
влюбено момиче. Бях посветена, бях съзряла, станах жена. 
Тезей, разбира се, ще разтръби и ще го чуят всички идни 
векове, всички бъдещи богове и хора, че съм била жена тъмна 
и горда, да, вярно, помогнала съм му, но съм предала родното 
си място и навярно е трябвало да бъда наказана за това. 
Историята даже и на най-съкровените ми мигове ще бъде 
написана от победителя, който, разбира се, ще се погрижи 
да премахне от разказа си трънчето на собственото си 
безчестие. Като че победителят очертава с меча си един 
нов език, променяйки смисъла на които думи иска, като 
любов, безчестие, вина, власт, предателство. Гръцкият 
език на Тезей ще пребъде, нашите тайнствени, древни 
писания вероятно ще бъдат изгубени. 
Говоря, значи, на морето, и нека никога и от никого да не 
бъдат чути древните ми сибилски думи. Говоря и казвам, че 
Тезей е в грешка; ако ме смята за победена, мен, Ариадна. На 
този бряг изостави едно младо, влюбено момиче. 
Бях и това. Но не само. 
[…] Дълбоките обрати, като този, който изживявам и аз 
от вчера, обрати, за които твърдят, че от един миг на друг 
те правят напълно различен от това, което си бил, мисля, 
че никога не са абсолютни. Не са дори мигновени тези 
дълбоки промени. Старото съжителства известно време 

с новото даже и да не е признато. Начева в душата една 
безспирна, една древна игра на равновесия, често невидима 
под повърхността на формите и нещата. 
Има и още нещо, което новият свят, светът на Тезей, 
никога не би могъл да разбере. Или пък, ако го разбереше, 
щеше да пожелае да го забрави възможно най-бързо: става 
дума за смисъла на отвличането и на изоставянето ми. 
Днес, сама и на дневна светлина, всичко ми се струва по-
ясно. И твърдя, че временното ми подчинение на Тезей, 
по-скоро на страстното желание на Тезей, не беше каквото 
и да било мое унижение, все пак и любовната му победа 
не беше кой знае каква важна победа. Просто е. Тезей не 
беше в състояние да знае, че за мен – женско божество 
на един древен свят, жрицата на нишките и тайните в 
тъкачеството, най-вече богиня на растителността, богиня 
на кръговрата на сезоните и на растителността, той беше 
един необходим етап: трябваше първо да се подчиня на 
мъжа, за да мога да разцъфна отново като жена.
Несекващи кръговрати на времето и на растителността. 
Един спираловиден лабиринт – как ме обкръжава отвсякъде 
тази дума. 
С други думи, имаше нещо като предопределен от съдбата 
план: трябваше по някакъв начин да умра, за да мога да се 
възродя, за да се превърна за пореден път, както подобаваше 
на ролята ми на женско божество, в символ на пълния 
кръговрат на природата. Край на живота всяка зима, 
повторно съживяване всяка пролет, това толкова просто 
нещо. 
Който все пак символизира вечния кръговрат на смъртта 
и живота, не може да е напълно смъртен. Красивият 
Тезей, човек с божествен произход, както го чух да твърди 
със собствените си уши докато танцувахме, изигра, без 
изобщо да го разбере, ролята, която трябваше да изиграе, 
която му бе писано да изиграе, за да се изпълни моето 
предопределение. Изигра роля в моята история, в моя път, 
независимо от неговия. И направи всичко това в неведение, 
докато преследваше единствено собствената си цел. 
Нищо не разбра от това опияненият от победата и от 
кръвта победител. Даже и това, че движещата сила на 
цикличната символика, тоест на моята женска символика, 
е любовта, плодовитостта, обновлението на природата и 
смъртта. Винаги и завинаги. 
[…] Жив е, не е победен, нито някога ще бъде победен от 
някакъв млад бог местният за Крит, Критският Дионис. 
Идва. Влюбен в мен. 
[…] Бог Дионис е този, който ще ме възвиси отново, 
ще ме възроди, за да се затвори по този начин кръгът на 
падението ми с въздигането ми.
[…] И аз ще се пречистя най-накрая от кръвта на 
Минотавъра, която бе останала върху тялото ми от 
сливането с Тезей, в брачната пречистваща баня, преди 
да се съчетая с Дионис. До Дионис, един бог, който не се 
причислява в новия пантеон на дванайсетте богове, но 
продължава да бъде всесилен, да бъде любимец на хората, 
боговете ще приемат и мен, жена му, в реда на героите. 
Нашите синове Стафилос и Енопион. На някои места ще 
продължат да ме почитат като едно пречисто женско 
божество, като съпруга на Дионис. Златният ми венец ще 
продължи да сияе, съзвездие в небето.
Кой побеждава, кой не побеждава значи в любовта?

Затова се престорих на заспала и го оставих да замине с 
траурния си кораб. Всичко стана както трябва. И не само 
стана, но и сънувах, че всичко стана както трябва, когато 
потънах в дълбок, смекчаващ тъгата сън на този пуст бряг 
на Наксос.

Превод от гръцки: НЕЛИ ПОПОвА

Даниела Костова. „Принцеска Красота“, 2020, видео, надуваеми обекти.
Част от колекцията на Лео Келбс
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Галина Георгиева

Отложеното миналогодишно издание на Киномания 
бе изместено за април тази година, а мотото му е 
лаконичното, но ясно откъм послание: „Киното е!“. Както 
обикновено организаторите са събирали образцови заглавия 
от най-доброто от световното кино за изминалата 
година, а традиционните им „класически“ рубрики 
включват филми, отдаващи почит към легендите Мишел 
Пиколи, Шон Конъри и Федерико Фелини. Тъкмо под знака 
на последния преминаха и голяма част от световните 
филмови фестивали за изминалата година, през която се 
навършиха 100 години от рождението на италианския 
маестро. 
Киномания представи и най-новите филми на Ищван Сабо 
и Андрей Кончаловски: „Окончателен доклад“ и „Скъпи 
другари“. След 8-годишна пауза носителят на „Оскар“ 
за филма си „Мефисто“ Сабо се завръща с лента, която 
разказва историята на възрастен кардиолог, завърнал 
се в родното си село, и поставя с цялата му сериозност 
въпроса защо не трябва да се отказваме от детските си 
мечти. Последният филм на Кончаловски „Скъпи другари“, 
с награда на журито от Венеция, тръгва по дирите на 
засекретен от съветските власти погром на мирна 
демонстрация през 1962 г., случил се в малкия Новочеркаск. 
Поредният шедьовър на Педро Алмодовар „Човешкият 
глас“ е в необичайна за него късометражна форма, но 
присъствието на Тилда Суинтън изпълва сетивата ни 
и ни прокарва през върволица от емоции и състояния, 
през които героинята є преминава, докато наблюдава 
как отминава времето, застанала край куфарите на 
доскорошния си любим. 
Киномания се откри с най-новия филм на режисьора 
Ивайло Христов „Страх“. Филмът е носител на Голямата 
награда за най-добър филм на 24-тия Международен 
филмов фестивал „Черни нощи“ в Талин, има четири 
награди от фестивала „Златна роза“ и редица фестивални 
изяви по света. Между новия филм на Ивайло Христов и 
предишния му „Каръци“ има видима прилика и тя не е само 
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в черно-бялата стилистика, в която режисьорът е избрал 
да заключи своя разказ, подпомогнат от поетичната, но 
и сурова на места камера на оператора Емил Христов. 
Почеркът на режисьора се чете и в характера на неговите 
персонажи, и в спецификата на ситуациите, в които ги 
заварваме. И в „Каръци“, и в „Страх“ персонажите са в 
ситуация, в която поради различни обстоятелства са 
откъснати от вихъра на живота, далеч са от големите 
стремежи и борби на света, в ситуация, в която буквално 
няма какво да правят. В „Каръци“ умиращите от скука 
тийнейджъри от малък провинциален град изпълват дните 
си в очакване на елитна столична група, чието гостуване в 
салона на местното читалище предвещава да се превърне 
в най-важното събитие от месеци наред. В „Страх“ 
местна учителка, загубилата работата си поради липса 
на деца, запълва дните си, като ходи на гроба на покойния 
си съпруг, докато една нощ неочаквано не се натъква 
в гората на странен чужденец, чието присъствие ще 
преобърне не само нейния живот, но и този на малкото є 
село. Сгушено някъде между най-южните части на Черно 
море и Странджа планина, селото на главната героиня 
(впрочем безапелационно превъплъщение на Светлана 
Янчева, която прави една от най-силните си роли) би могло 
да дреме в идилията на красивия пейзаж, но близостта му 
до границата го превръща в арена на неочаквани сблъсъци. 
Селото е попътно за мигранти от юга, които буквално 
като черни петна зацапват пейзажа, отключват расови 
предразсъдъци и провинциален страх от непознатото. В 
доста свои интервюта Ивайло Христов говори, че тъкмо 
първичният страх от непознатото е бил импулсът, 
тласнал го към този филм. Страхът, който и самият той 
е изпитал, по думите му, когато веднъж в странджанско 
село на площада стар камион изсипал група чернокожи 
мигранти, които нито знаели къде се намират, нито пък 
някой от селото знаел какво да очаква от тях. Незнание 
и страх – с това мотивира разгръщането на филмовия си 
разказ режисьорът и го разработва откровено, без срам, 
но и с огромна доза чувство за ирония. Срещата отблизо 

с непознатия чужденец е повод за серия от драматични, 
изпитващи границите на човешкото ситуации, но и 
причина за серия от нелепи абсурдни сблъсъци. Тъкмо това 
и прави режисьорът – оплита в един абсурдистки разказ 
страха от непознатото и смешната, нелепа страна на 
собствените ни, често пъти неоснователни опасения. 
И тук стигаме до една друга устойчива за филмите на 
Ивайло Христов черта – опита му да говори за нещата 
чрез езика на смешното, абсурдното, нелепото, опита му 
да извади и най-сериозната драма от самата нея, да ни 
я покаже отстрани, там, където се оголва смешната є 
страна. 
Другото смело и доста провокативно българско заглавие 
в пролетното издание на Киномания е самостоятелният 
дебют на Иван Владимиров „Сцени от живота на една 
актриса“. Преди години той засне морската драма 
„Кецове“ заедно с актьора Валери Йорданов. Лентата 
на Владимиров бе показана за първи път пред българска 
публика на кинофестивала „Златна роза“ във Варна през 
септември 2020 г., където взе три от най-важните 
награди: за най-добър режисьор, специална награда на 
журито, както и наградата за най-добър сценарий. 
Филмът може да се нареди до работи, които често 
определяме като експериментални, без това да носи 
усещане за претенция или неоправдано разточителство. 
„Сцени от живота на една актриса“ смело стъпва върху 
позабравените образци на френската нова вълна и ранните 
филми на Вим Вендерс. „Две или три неща, които знам 
за нея“ на Годар, „Клео от 5 до 7“ на Анес Варда, „Алис в 
градовете“ на Вендерс са част от референциите, за които 
можем да се сетим, след като изгледаме филма, в който 
камерата наблюдава, следва, изучава уж документално 
живота на главната героиня. Наред с това обективно 
наблюдение във филма на Владимиров не липсват 
експресия, колорит и въздействаща образност. Рамката 
на разказа е проста и отработена: камерата на млад 
режисьор запечатва парчета от живота на една актриса, 
а след смъртта є разпитва нейни колеги и приятели в 
опит да извае образа є. Всъщност този филм във филма 
е провокиран от един колкото театрален, толкова и 

екзистенциален жест – актрисата 
доброволно и хладнокръвно разбива 
колата си в стената на случаен 
паркинг, с което самоволно слага 
край на живота си. Въпросът какво 
е довело до това нейно крайно, 
отхвърлящо живота решение е 
движещ, но сцените, на които 
камерата ни прави свидетели 
парадоксално са изпълнени с живот 
и поетичен копнеж. Филмът не се 
занимава с онова, което на пръв 
поглед би ни интересувало като 
зрители, не се занимава с това какво 
точно се е случило в живота на 
тази актриса, от какви събития е 
съставен пъзелът на живота є, кои са 
точките на успех, слава, реализация. 
Напротив, филмът се опитва да 
разказва за по-трудните неща, за 
по-неуловимите нишки, опитва се да 

разказва за неслучилите се неща, за изрязаните парчета, за 
липсата на събития, за нереализираните желания. Малко 
разбираме за това, което се е случило, но доста разбираме 
за онова, което не е. А в живота на тази актриса то е 
доста. Включително и централното неслучване – някога 
бащата на актрисата е запечатал облика є върху стара 
лента, но впоследствие е решил да изреже тъкмо парчето 
с нейния образ. Изрязаният живот – за това ни разказва 
филмът. Липсващият образ – около това е конструирана 
драматургията му. А зрителят се улавя парадоксално, че 
е запленен тъкмо от тези липсващи пасажи, че е увлечен в 
хлъзгавия опит сам да конструира образа на тази никому 
неизвестна актриса, докато наблюдава фините є жестове 
и магнетичното є лице от екрана. Наред със сложната, но 
умела режисура, изключително впечатление правят и два 
други компонента на филма – пленителното присъствие 
на актрисата Радина Кърджилова, превъплътила се в 
няколко различни и ярки образа в рамките на филма, и 
поетичната и въздействаща камера на оператора Георги 
Челебиев. Присъствието на известни лица на българското 
кино и театър като Владимир Пенев, Мариус Куркински, 
Иван Бърнев, Стефка Янорова, Стефан Денолюбов, Йосиф 
Шамли и др. придават допълнително очарование на филма, 
който смело работи с утвърдени, но позабравени похвати 
на високите образци на европейското кино от втората 
половина на ХХ век. 
Специална селекция от Киномания ще бъде достъпна 
онлайн между 7 и 16 май на Neterra.TV+, а някои от 
филмите още вървят по кината.

Светлана Янчева и Майкъл 
Флеминг в кадър от филма 

„Страх“

Димитър Кенаров

Ревнувам насън

                                               На С.

Сънувах те. Сънувах как отново 
разхождаме се двамата в гората,
a ти сякаш между другото 
ми спомена за новия си приятел 

(представих си го в изречението, 
обезопасен от скоби)

след което продължи да ми разказваш
история, която не запомних.

Никога не съм ревнувал, знаеш,
никога зеленоокото чудовище 
не ме е плашило, а ме възбуждаше дори,
когато ми описваше в детайли 
как си чукала любовниците си,

но признавам ти, краката ми
се подкосиха (ако насън краката 
могат да се подкосяват) при мисълта 
за онзи, другия до теб, във теб,
и стоновете ти, оголената акапела 
на страстта, все още незатихнала 
в главата ми, отекваща сега 
под купола на чужда църква,
според други ритуали.

Прости ми за първичния и може би 
мъжкарски сън. (Жените не сънуват ли
така разделите си?) Знам добре, 
че никой никого не притежава 
и телата инстинктивно търсят 
нова вяра, когато храмовете 
на предишната са разрушени.

И влачат камъни от руините. 

Осмомартенско

Ти не си ребро, 
крак, ръка, нито око, 
уста, коса, гърди, ти 
не си част, частица,
костица, фрагмент
от картината или
стихотворението  
на някой мъж, не си
парче от мозайка,
нито муза дори, а
цялата музика, която
ти композираш. 

Орцево

Толкова ни беше студено 
в онази колиба на хълма, 
че забравяхме да правим 
любов. Нощем лежахме 
на надуваемия матрак
като корабокрушенци
насред ледовит океан,
отчаяно вкопчени един 
в друг под последните
одеяла на света. Духаше 
от процепите в покрива,
снегът проникваше през
стъклата и пълнеше стаята, 
потапяше ни все повече,
но аз отказвах да запалим 
старата газова печка.
Страхувах се, истина е, 
но най-вече исках да съм
близо до теб, да си близо
до мен, за да се разтопим 
в съня си и да се събудим 
замръзнали заедно в едно
и също бляскаво тяло. 

На сутринта, разбира се,
всеки ставаше поотделно. 
Правех кафе на газовия
котлон, от който не се
страхувах, докато ти 
гледаше към заснежните
върхове на планините
в далечината. Двамата
мечтаехме за различни
неща. Никога мечтите ни
не са били по-близки.
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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.

Камелия Спасова: Чета ЛВ и цъкам… с език

Последният читател

Последният не се страхува, пълен и прозрачен, 
 той прелива.
Вън от меланхолията на бялата мъгла и епидемията,
на лепнещия дъжд – април е – и взривове от рекламите,
писъците на разгонени деца и котки – знае: 
светът се е развързал, напуснат от бедните си 
 обитатели,
прогизнали от смешни страхове и кухи сънища.

Последният читател не използва електричество,
а пали кротко свещите в спалнята,
чете преди заспиване поезия 
и се вълнува някак непресторено,
в него всичко е минало-небивало
освен страстта по чуждия живот.

Последният е сит и се задоволява с малко – 
вода с джоджен и лимонов сок,
хляб, подут и парещ, сол, масло
или каквото свари върху дървената маса,
накрая, чаша топло мляко срещу нерви.
Когато дъвче, дъвче бавно,
разтапя с лекота материята на света,
така ръцете му разтварят страници,
зениците горят от лилаво в огнено,
наместо сълзи восък капе от очите му.

Последният читател на поезия
въобще подхожда към задачите на битието
без паника и без припряност.
Не ни остава друго освен да му се отдадем,
той знае как с нас да се разправи,
при него нищо не е само буква и всичко почва да гори.

Скарабей

Скарабей в пустинята, златен, ала малоопитен,
влачи дните си, влачи кръглото на следобедите
без дрямкa. Северните ветрове хвърлят пясък в очите.
Устата ми се пълни с пустиня, полепва златен пясък
по кожата, езика и древните папири. Скарабеят 
 пренавива 
между рогата си хиляди слънца
и хиляди луни. Едва тогава ще заспи.

Само леко разсейване и пропадат години
усилено протакване: вървене-влачене-вървене – 
на прах и пясък до синьо да мълчат желанията, да съхнат
в маранята на преглътнатото, ала все така възможно, 
да се разтвори времето, телата и красотата 
 по кожата ти рано сутрин.
В крайна сметка всичко е налично,
препълнени изби с вино и нега преливат в други къщи.

Така че тихо-тихо, добрият скарабей не бърза, 
неговият улов е да търкаля синьото кълбо 1000 дена.
Резките движения не ме привличат повече,
едно от тях и всичко е напразно, празно като в новолуние,
когато кръглото гори, керванът крета и мен не ме държи.
Пустинята събира слухове за теб наместо 
 стари ръкописи.

Унес

В очакване последният читател
да ме убие – катранени стрели, камшиците 
на времето, стъкла и стъкленици на покоя.
Неговата кротост съвсем не позволява
подобни жестове на плам и безсловесност – 
кой къса, реже, жили и боли, кой кой.
Напротив той е многотърпелив 
и с глупости не му се занимава,
патетиката не може да го изкуши,
той само понякога се зверски
изморява, очите го болят, главата му тежи,
боде с дългите си пръсти по скрижалите
и ако умората го задуши, без сам
да знае, ще заспи. И няма кой да ни чете.
Това е краят.

Камелия Спасова


