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  Фиона Сампсън  
за Елизабет Барет 
Браунинг

  За издатели:  
10-те най-добри британски 
и ирландски автори, 
дебютиращи през 2021 г. 
според „Обзървър“

  Любовните писма между 
Вирджиния Улф и Вита 
Саквил-Уест

  Веселина Василева  
за „Влюбване в диктатора“ 
от Пламен Дойнов

Разговори с 
 Йорданка Белева 
 Деметра Дулева  
 Радостина Николова

Нова българска: 
 Александър Арнаудов
Надежда Костадинова
 Цветелина Александрова
 Симона Ангелова 

Траншеи

  В памет на Христо Буцев

1.

Видях ги да се задават.
Двама с въже. Един – с лопата.
Тантурести. Мръсни. Впиянчени. 

Някакви.

Аз ги видях. Ти ги видя. Той ги видя.
Не ги видяхме.

2.

Никакъв Шопен,
никакво величие.

Просто да се свърши една работа.

Толкова много погребения едновременно.
Цялото поле.

3. 

Преполових пътя, но се сетих:
не взех цветя.
Обърнах се, после още веднъж, и още веднъж, 
за последен път се обърнах:
за какво са изобщо.

Марин Бодаков

Художник 
на броя 
Александър 
Байтошев
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Н О В О

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

О Б М Е Н

Сто и трийсетата 
годишнина от 
рождението на 
Михаил Булгаков 
е темата на 
новия брой 05 на 
сп. „Култура“. 
Дали мястото на 
Булгаков в руската 
литература е 
между Гогол и 
Достоевски? И 

какво е обяснението на феноменалния успех на 
романа „Майстора и Маргарита“? Как четем днес 
неговата „диаболична проза“ и измерва ли се тя само с 
антиутопията на комунистическия „рай на земята“? 
Защо киното и театърът проявяват неотслабващ 
интерес към прозата на Булгаков? Това са само някои от 
акцентите, чиито отговори бихте могли да откриете 
в разговора с проф. Людмил Димитров, както и в есето 
на видния италиански славист проф. Виторио Страда. 
И още: за първи път на български излизат дневниците 
на Михаил Булгаков за 1923-1924 г. В рубриката „Идеи“ 
ще откриете най-новото есе на Мишел Уелбек „Против 
евтаназията“, разговор с философа Пиер-Андре Тагиеф за 
„деколониализма и сенилността на интелектуалците“, 
разказ на писателя Даниел Келман за това възможно ли 
е да се създаде „разказ“ заедно с изкуствен интелект, 
както и фрагментите на Ясен Антов „Около романа“. 
И още: интервюта с пианистката Елена Башкирова 
и кинорежисьора Радослав Спасов, разговор за 
архитектурните награди „Прицкер“ с Ан Лакатон и 
Жан-Филип Васал. А също и поглед на Красимир Терзиев 
към „електронната плът на българския интернет“, на 
Владимир Пенев към „добрия театър и публиката“ и 
на младия актьор Александър Тонев към „съзряването 
в текста“. Диригентът Герган Ценов размишлява 
над паралелите между музиката и литературата, а 
режисьорът Виктор Божинов определя филма си „Голата 

истина за групата „Жигули“ като един 
от филмите с „отворен код“. Разказът 
„Упование“ е на драматурга Лило Петров, 
а фотографиите в броя за на Зафер Галибов. 

Десеттомният „Лексикон на пътуващите идеи на 
славянските Балкани. XVIII-XXI век“ (Leksykon idei 
wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek), 
създаден по проект на Института по славистика към 
Полската академия на науките, бе представен и дискутиран 
в онлайн среда под егидата на Полския институт в София 
на 22 април. България е първата от седемте балкански 
славянски държави, обхванати от Лексикона, в която се 
състоя негова промоция, следвана от плодотворна дискусия. 
Събитието откри културният организатор на Полския 
институт Памела Карчмарек, 
водещ беше полската българистка 
д-р Евелина Джевецка, участник в 
проекта, автор на „Ереста на Юда в 
(пост)модерната култура. Изследване 
на казуса“. (Herezja Judasza w kulturze 
(po)nowoczesnej. Studium przypadku 
(2011) и наскоро представената 
монография „Кирило-Методиевският 
разказ през социализма в България“ 
(„Кирило-Методиевски студии“,  
т. 29, София, 2020).
Ръководител на научния проект и 
главен редактор на томовете (в 
сътрудничество с балканистите 
Лех Мьодински и Дорота Гил) 
е проф. д-р Гражина Шват-
Гълъбова, Doctor honoris causa на 
Софийския университет, автор на 
забележителни монографии като  „В 
кръга на българската гротеска (за 
творчеството на Йордан Радичков)“ 
(W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości 
Jordana Radiczkowa) oт 1991 г., 
„Haeresis bulgarica в българското 
културно съзнание на XIX и XX век“ 
(2005, бълг. изд. 2011, прев. Вера 
Деянова и Грета Коминек), съставител 
на „Лексикон на българските традиции“ (2011 г., съвместно 
с Евелина Джевецка).
Основната работа по проекта е извършена между 2015 
и 2018 г., а десетте тома,  всеки от които по около 250 
страници, излизат между 2018 и 2020 г. Томовете  са 
публикувани с отворен достъп на  изключително богатия 
сайт репозиториум, Иретеслав, който заслужава внимание 
като един по-широк хоризонт на мястото на Лексикона 
(https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1076). 
Томовете са на полски език с резюмета на английски, като 
всички важни дефиниции, названия и имена са подавани в 
скоби на оригиналните езици.
Внушителният труд е осъществен от голям международен 
екип от общо двадесет и девет души, поделени на главни 
изпълнители, изпълнители, съавтори, научен съвет. 
Българските статии в Лексикона са дело на полските 
българисти проф. Гражина Шват-Гълъбова, проф. Целина 
Юда, д-р Евелина Джевецка, докторант Ида Чешелска в 
сътрудничество с проф. Нина Димитрова от Института 
по философия и социология на БАН, а в научния съвет 
участва проф. дн Николай Аретов. 
Лексиконът е композиран по следния начин (показан в 
презентация от Евелина Джевецка): девет от томовете 
обхващат пътищата и специфичните проявления на 
двадесет и седем универсални идеи с обществено-
политически характер, представени последователно 
във всяка една от седемте държави (България, Босна и 
Херцеговина, Словения, Сърбия, Македония, Хърватска, 
Черна гора). Идеите са следните: аграризъм, анархизъм, 
еволюция, хуманизъм, история, капитализъм, 
клерикализация, конфесии, консерватизъм, 
образование, култура, либерализъм, народ, модерност, 
родина, просвета, просвещение, политика, прогрес, 
рационализъм, реформация, религия, революция, 
секуларизация, социализъм, традиция, универсализъм. 
Във всеки том е разположен анекс, наречен още „Анамнеза“, 
в който са проследени общи генези на главните идеи и 
техни спецификации и идейни канали, минаващи през Русия и 
неславянските балкански държави.
Десетият последен том включва обемна поредица от 
т.нар. „подчинени идеи“, които кореспондират с главните 
и представляват локални конкретизации, съдържащи 
специфични идейни феномени, явления и събития. Отчетени 
са българските локализации на Кирило-Методиевото 
наследство, евроазиатизма, колективизма, феминизма, 
фашизма, интелигенцията; идейно-събитийни и 
идентичностни топоси като богомилство, автентичен 
български фолклор, Априлско въстание, кръга „Мисъл“, 
дъновизъм. Измежду локалните варианти при нашите 
съседи виждаме няколко версии на австрославизъм, 
Косовската идея, Негош и свети Сава като идеи, 
дуклянството и юначеството, словенския персонализъм, 
титоизъм, както и специфичните варианти на Европа 

Жури в състав: проф. дфн Амелия Личева – председател, 
Атанас Капралов, доц. д-р Йордан Ефтимов, Светлозар 
Желев и Теодора Димова определи за носител на 
Националната литературна награда за Български роман 
на годината „13 века България“ 2021 „Времеубежище“ 
от Георги Господинов.

Полски Лексикон за трансфера 
на идеи на славянските Балкани. 
Българска среща

като балканославянска идея и на идеята за отношението на 
Европа към всеки един от народите на балканските славяни. 
Конструиран по представения начин, десеттомникът дава 
възможност за паралелно, съпоставително и синхронизирано 
четене на представените генезиси и форми на идеите, в 
скоби са дадени и кореспондентни препратки между тях. 
Лексиконът е така построен, че тренира начин на виждане 
и мислене, който съчетава диахронното и синхронното 
начало. Той е изключително полезен като иновативен научен 
справочник с енциклопедичен и аналитичен характер и е 

най-монументалната досега изява  
в полската поредица на балкански 
лексикони, в която се вписват 
посоченият вече „Лексикон на 
българските традиции“ и „Лексиконът 
на хърватските традиции“ (Leksykon 
tradycji chorwackich) на полската 
хърватистка Йоанна Рапацка.  
Методологическата концепция  на 
Лексикона е  представена от проф. 
Шват-Гълъбова във встъпителните 
текстове към първия и последния 
том, тя бе пояснена по време на 
онлайн промоцията. Очертавайки 
визия на пътищата на идеите, 
проследени в тома, ръководителката 
на проекта тръгна диалогично 
от мисъл на Мишел Фуко за 
епистемологичната несигурност в 
областта на историята на идеите. 
Тя поясни постколониалния подход в 
съзвучие с трудовете на Ападурай, 
Хигинс, Саид, определи посоката на 
преодоляване на западноцентричния 
модел и онова, което той премълчава 
или изкривява по отношение на 
„малките  народи“ и „езици“. Посочи 

значението на хетерогенността 
и многопосочността в трансфера на идеите, на 
удивителните им „меандри“, на ролята на случайните 
фактори, на значението им за формирането на нашата 
модерност. „Акцентът беше поставен на диахронията, 
при която, следвайки в немалка степен Райнхард Козелек, 
за начало избрахме края на XVIII век – пише в увода към 
първия том – с пълното съзнание за локалните различия 
и своеобразното „разслояване“ на историческото време 
в интересуващите ни култури. В много от случаите 
нашите реконструкции на процеса на конструиране на 
значенията на отделните категории довеждахме до 
съвремието.“ Професор Шват-Гълъбова постави акцент и 
върху демократичния характер на текстовете, разбирани 
като източници и исторически свидетелства, от които 
са ексцерпирани идеите – научна литература, антологии, 
учебници, периодика, програми на политически партиии 
на културни събития, художествена литература, филми, 
произведения на изкуството и др. „Интересуваше ни в 
еднаква степен това, което е било предмет на размисъл 
в тишината на университетските кабинети, но също и 
това, което е функционирало в обществен оборот като loci 
communes – четем в цитирания увод. Анализът обхващаше 
както семантичния, така и прагматичния аспект на 
източниците.“
В представянето на проекта се включиха  и Нина 
Димитрова (относно изработката на етимологиите, 
уточняването на пътищата за циркулации и пренос на 
идеите), Николай Аретов (с препратка към първия лексикон, 
съставен от проф. Шват-Гълъбова), кратък коментар 
добави Лех Мьодински. 
Своите рефлексии и оценки представиха българските 
слависти Камен Рикев, Панайот Карагьозов, Любка 
Липчева-Пранджева, Маргрета Григорова – техните гласове 
очертаха различни стойностни страни и перспективи за 
употребите на Лексикона, предизвикани от него размисли, 
признания и респект.  
(Съхраненият запис на събитието може да бъде гледан 
на ФБ страницата на Института по славистика към 
ПАН чрез следния линк: https://www.facebook.com/instspan/
videos/822443505361564).

МАРГРЕтА ГРИГОРОВА 
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т ъ Й  Р Е Ч Е  Р Е Д А К т О Р ъ т

В Н И М А Н И Е т О  Н А  М А Л К И т Е

Всяка рецензия за „Неудобството на вечерта“ от 
Марийке Лукас Райнефелд, която се придържа към 
азбучното правило за добра рецензия – не да преразказва, 
а само да загатва сюжета и да се концентрира около 
езика и посланията на романа – може много да подведе 
неизкушените читатели и да ги накара да обвинят 
критика, че ги е заблудил с препоръката си за това 
четиво. Факт, с който англоезичната критика се е 
съобразила – било като представя доста разказвателни 
рецензии, които добре ориентират евентуалните 
читатели, било като внушава, че романът може да се 
окаже известно разочарование. В случая имаме предвид 
читателите в другите страни и отговорността пред 
тях, тъй като в родната си Нидерландия романът е 
бестселър, за което нека не подценяваме както дозата 
разпознаваемост на сюжета, така и гордостта от успеха 
на писател сънародник. 
Реших да ползвам романа на Марийке Лукас Райнефелд, за 
да си направя  експеримент със себе си и да го прочета 
веднъж като критик и втори път като непрофесионален 
читател, за когото четенето има за цел да носи 
предимно удоволствие. Запитах се къде минава онази 
граница, отвъд която критиката трябва да замълчи 
или ясно да покаже, че препоръчва дадена книга не за 
четене само по себе си, а само на читатели, които 
имат по-рационално отношение към литературата. 
Последното би є помогнало да популяризира работата 
си и да покаже, че иска да е в услуга на различните 
пластове в читателската общност, а не е подвластна на 
самоцелното писане.
И така, ако се опитам да се разполовя, ще си призная, 
че като читател „Неудобствата на вечерта“ донякъде 
ме отврати – прекалено натуралистична е, прекалено 
много са битовите подробности от един мизерен 
живот, за който е трудно да се повярва, че принадлежи 
на европейското настояще. Натурализмът никога не ми 
е бил по вкуса, не обичам да чета за примитивни герои 
и още по-примитивно поведение. И това няма общо 
с темата за откриването на детската сексуалност, 
която се изтъква като фокус на романа. По-скоро има 
общо с невежеството, което тегне над всички герои 
и ги обрича. Поради тази причина „Неудобството на 
вечерта“ звучи насилено, фантасмагорично и на читателя 
в мен му е неправдоподобно да възприеме персонажи от 
първите десетилетия на новия век някъде в Нидерландия, 
дотолкова ограничени и неуки, че не се водят дори от 
вярата (макар че очевидно следват един калвинистки 
бог), а от суеверието и са се разминали с всичко, което 
светът е постигнал като знания и технологии.

Допускам, че сходна би била реакцията и на други, 
посегнали към романа в търсене на интелектуално и 
естетическо удоволствие, а не изпитание. В подкрепа 
ще цитирам и някои коментари от българските форуми, 
появили се след публикуването на положителни рецензии 
за книгата:
Насилието ми се стори самоцелно. Всички в романа 
знаят, че са в роман – никой не говори и 
не се държи като истински човек. 
Десетгодишната ни разказвачка 
определено не е на 10 – може би е 
на около 50…
Брутално, отвратително 
съдържание…
… четох за сексуална ориентация 
и други глупости... Оказва се, че 
изкуството е просто подробност…
Само през последните година-две съм 
прочела няколко подобни книги, които 
по един или друг начин се вписват в нея, 
най-вече с експлоатацията на темата 
за детската/младежката сексуалност.
… искрените ми съболезнования, че ти се 
налага да четеш такива неща.
Едва ли ще препоръчам тази книга.
Разбира се, може да ми се възрази, че 
критиката е за това – да противодейства 
на подобен читателски подход. И е така. 
Когато обаче препоръчваме роман на широка 
читателска публика, а не на малък брой 
професионално изкушени от литературата, 
трябва да държим сметка за аршина, с 
който мерим. Една от големите причини 
за маргинализирането на литературната критика е  
подвеждането на широката публика с критерии, които 
нито са предназначени за нея, нито са є необходими. 
Иначе да, сега критикът в мен няма как да не спори 
и с читателя в мен, и с другите читатели, чиито 
мнения цитирах. Защото професионалният прочит 
се абстрахира от буквалистичното четене и отвъд 
канавата е длъжен да разпознае в тази книга и много 
повече. Тя може да се чете като притча, тогава 
натурализмът е само от полза, улеснява надскачането 
и навлизането в алегориите. Но най-вече това „повече“, 
което прави книгата на Марийке Лукас Райнефелд 
забележима, е нейният език (не че няма критици, които 
го характеризират като маниерен). Богат, странен, 
изпъстрен със сравнения и метафори, поетичен, той е по 
детски причудлив, неочакван, като всички ония детски 

реплики с прекрасни образи, с които родителите на 
растящите деца така се гордеят. В него натурализмът 
също навлиза, защото често пъти сравненията са от 
бита на животните, но вкарани в механизмите на 
образното говорене, те го надскачат и предлагат една 

своеобразна оголеност. Така започва да 
се ражда и едно чудато, грубо битие, 
но толкова необичайно, че целият 
споменат натурализъм се преглъща 
и четенето следва своеобразното 
раждане на света чрез думите и 
погледа.
Нещо повече, говорим за език, който 
се оказва огледален на болката, 
страданието, чувството за вина 
и който някак издълбоко показва, 
че те могат да се изговарят. За 
разлика от родителите на Яс, 
които не разговарят помежду си 
и не разрешават да се споменава 
името на починалия им син, а 
ако говорят, говорят на и за 
животните, 10-годишното 
момиченце открива, че 
не е добре да се мълчи, 
че бесовете на тъгата, 
съвестта, лудостта, 
саморазрушението и 
нечовешката самота все 
пак могат да се изказват. 

Вярно, когато няма кой да ги чуе, 
изговарянето не е спасително; но все пак 

крачката е направена и дори когато не срещне разбиране  
– внушава романът – трябва да се дава воля на всичко, 
което съзнанието регистрира. 
Заради тази игра на говорене и мълчание, заради 
този суров, но и режещ и запомнящ се език, както 
и заради цялата сюрреалност на обрисувания свят 
„Неудобството на вечерта“ печели високи оценки, 
признание, награди, сред които  Международния „Ман 
Букър“ за 2020 г. 

АМЕЛИя ЛИЧЕВА

Марийке Лукас Райнефелд, „Неудобството на 
вечерта“, прев. от нидерландски Мария Енчева, изд. 
ICU, С., 2021.

50% критик, 50% читател

Наближава дългоочакваното от малки и големи 
лято. Едно чудесно четиво може да ни придружи 
през ваканцията. това е новоизлязлата книжка 
„Баба Дрямка“ с автор Йорданка Белева в тандем с 
чудесните илюстрации и оформление на Иво Рафаилов. 
На първа страница четем, че вие двамата посвещавате 
творбата на дъщеричката си Мера. Да не би така да 
е започнало изграждането на този чуден образ Баба 
Дрямка? Като приспивна приказка за малката Мера? 
Или поводът за този дебют в прозата за деца е по-
различен?
„Баба Дрямка“ без да е изповед, без да е биографична и 
четиво за възрастни, се оказа най-личната ми до момента 
книга. Заради факта, че в тялото є се събира цялото 
ми семейство: написана от мен, илюстрирана от Иво и 
посветена на Мери. Ето, дори не става дума за текста 

Разговор с Йорданка Белева по повод книгата „Баба Дрямка“
в нея, а я обявявам за най-скъпата ми книга. Скъпа ми е 
възможността да бъдем заедно и в книжно тяло. Като 
гледаш корицата, изчиташ имената ни – моето и това 
на Иво, разгръщаш и се появява Мера в посвещението, 
като кратка, банална метафора на събирането 1+1=3. Не 
ми е било необходимо публично потвърждение на нашата 
свързаност, просто книга без корица на Иво и бездруго няма 
да имам, а Мери  заслужава всяко посвещаване и посвещение.
„Баба Дрямка“ въпреки заглавието си няма умисъл да 
приспива децата. Нейната история наистина дължа 
на Мери, доколкото се намираме в период на активно 
измисляне и сякаш безкрайно съчиняване. 

А само за деца ли е предназначена „Баба Дрямка“? 
Когато я прочетох, си помислих, че това е книга за 
твореца и неговите сънища, а това е тема, която 
вълнува човека от раждането до неговия край…
Честно казано, не обичам дори условните ограничения 
за кого е една книга, особено ужасяващо е, ако още на 
корицата є пише, че е за деца над определена възраст 
или до предела на друга. Обидно и подценяващо е. Затова 
ще кажа, че „Баба Дрямка“ е предимно за деца, но и за 
всеки, който обича да върви през  указващата пътна 
маркировка на въображението. Иска ми се да бъде четена 
като възпитаваща в търпимост към различните, да 
обръща погледа към самотата не като към бреме, а 
като възможност за творчество. Да ни напомня за 
отговорността на свободата и най-важното – да ни прави 
щедри на утопична обич: поравно във всички посоки.  

ти си автор на множество книги с поезия и разкази.  
Вероятно добре се познаваш като писател. Често през 
писането срещаме и непознати свои страни. Какво ново 
откри за себе си, пишейки „Баба Дрямка“?
Почувствах се свободна. Ако с другите ми книги съм имала 
усещането, че съм преценявана и сравнявана през всичко, 
което съм написала, при „Баба Дрямка“, доколкото е 
дебют, нито за миг не съм имала несвободата да си мисля, 
че трябва да се  надскоча, да подобря последен рекорд или 
поне да запазя стари добри резултати. Има и още нещо. 

Ако приемем, че четящите детска литература са най-
искрената аудитория, наложи ми се на моменти докато 
пишех и работех по текста, да си повтарям как трябва да 
бъда естествена. Колкото и противоестествено да е за 
мен да няма игра на думи, все пак съм си позволила само една 
– да търся етимологични сходства в проза и прозявка.

„Баба Дрямка“ е общ проект с Иво Рафаилов. Поне аз не 
го познавах досега като илюстратор на детски книги. 
А се е получило изключително въздействащо това 
преплитане между твоите думи и неговите образи. Как 
работихте заедно?
Да, „Баба Дрямка“ е дебют и за Иво в областта на 
илюстрирането на детска книга. С Иво всеки път се 
чувствам като супермодел, който е позирал (с текста си) 
пред обектива на световен фотограф. Благодарна съм му, че 
направи и тази книга много  красива. Нещо повече – направи 
я достоверно красива: изрисувана Мери, до нея ние с баща є, 
наоколо кучето ни, котката и детските години. По време 
на илюстрирането имаше известни изпитания както за 
моята нетърпеливост, така и за търпението на Иво към 
нея.

Накрая да те попитам, а ти какво обичаше да четеш 
като дете? 
Много приказки,  и приключенски романи.  Парадоксът е, че 
пиша това, което като дете не обичах да чета: книги без 
пряка реч и истории без щастлив край.   

Разговора води МАРИя КАЛИНОВА

Йорданка Белева, „Баба Дрямка“, 
илюстрации Иво Рафаилов, 
изд. Жанет-45, Пл., 2021.
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В И т Р И Н А Н А  Ф О К У С

„LA VIE DE 
L’ESPRIT 
EN EUROPE 
CENTRALE ET 
ORIENTALE 
DEPUIS 1945“, 
CHANTAL DELSOL 
et JOANNA 
NOWICKILES, 
ÉDITIONS DU 
CERF, Paris, 2021.

Дългоочакваният Речник на 
мислителите от Централна и Източна 
Европа отделя подобаващо място и на 
България както в по-общите обзори, 
така и в статии за ключови имена от 
българската интелектуална история, 
като се започне с Блага Димитрова, 
Желю Желев, Цветан Стоянов, Никола 
Георгиев, мине се през писатели като 
Йордан Радичков и Валери Петров и се 
стигне до добилия сериозна популярност 
в чужбина Георги Господинов. Автори 
на отделните материали са изтъкнати 
български интелектуалци, а огромна 
заслуга за българското достойно 
присъствие в този впечатляващ том 
имат Красимир Кавалджиев и Светлана 
Димитрова.

Стивън Грийнблат, 
„Отклонението. 
Как светът стана 
модерен“, прев. от 
английски Николай 
Вуков, изд. „Изток-
Запад“, 2021, 333 с., 
20 лв.

Стивън Грийнблат, известен с 
принадлежността си към Новия 
историзъм, с впечатляващите си 
прочити на Шекспир и на ренесансовата 
култура, най-после се появява 
на български с цялостна книга. 
„Отклонението. Как светът стана 
модерен“ е сред най-награждаваните 
му текстове – има „Пулицър“ за 
нехудожествена литература през 2021 г.,  
както и Американската национална 
награда за книги и е добро начало за 
запознаване с този важен автор. 

Гергана Панчева, 
„След дланите“, изд. 
„Жанет 45“, 2021,  
58 с., 12 лв.

В поезията на Гергана Панчева личи 
вкус към темите, които вълнуват 
съвременното поколение на  
25-30-годишните. В същото време в 
този зрял и запомнящ се дебют става 
дума за дълбочина и прецизност, за 
премереност, зад която няма нищо 
излишно. Езикът е изчистен, а зад 
привидната простота се отварят 
пространства на смисъл, който 
изисква житейски опит, голяма 
наблюдателност, търсачество. 
Неочакваните образи и обрати в 
книгата я превръщат не просто в 
открояваща се, но и градят личен 
почерк, което не е толкова често 
срещано сред публикуващите първи 
книги.

Мъж към 60: Дано сърцето ми да издържи!
Жена до него: Дано сърцето му да издържи!
 
Започнах да сглобявам за себе си обяснение 
защо „Влюбване в диктатора“ на Пламен 
Дойнов освен ефект на разпознаване, 
предизвиква и ефект на незабравяне. 
Политическото и социалното в 
поезията едва ли са единствената 
причина някои места от книгата да не 
спират да изскачат, големите въпроси 
за ценностите – възможно е и заради 
тях, например – истината от най-
съвършеното стихотворение „След 
истината“ – изтъкано от 
прехвърлящи се една в друга 
метафори – без да искат да 
се отвлекат в алегории. 

Виж истината! – призрак 
 на душата
пълзи по лъч на точен полиграф
и маха ни за сбогом с бял ръкав, 
от който е изчезнала ръката. 

За книгата това 
стихотворение сигурно ще 
е най-цитираното заради 
прецизно визуализирания образ – 
и най-малко интерпретираното, 
защото постига фигуративна 
конкретика от такъв ранг, 
който не допуска да се обяснява. 
Душата, тялото и дрехата 
– истината, полиграфът и 
изчезването, чупят всяка 
логическа връзка. Логично се 
появява призракът, след като в 
предния куплет е имало купчинка 
от светещи кости, но в началото 
ровът е яма, а в края е празен ръкав. 
Истината се губи не от отделното 
към общото, а от общото към 
отделното – а това не оставя 
полезни ходове. 
Книгата е конструирана от такива 
напрежения, притискания и мини – 
които чакат да бъдат взривени, да 
тръгнат да ги прочетат, за да бъдат 
настъпени. Те могат да се взривят и 
сами, но в стихотворенията времето 
е този промеждутък на изчакване, 
изтичане и обратно броене, когато 
те са напълно готови да предложат 
единственото бъдеще – за автор, за 
читател и за себе си. Тогава обаче излиза, 
че и те не са единствената причина за 
незабравянето – хората искат веднага 
да забравят такива заплахи.  Причината 
за незабравянето не е в тази „сапьорска“ 
точност, нито в историческата 
фактология, която се прави, че все едно 
обхваща такива частни полета, от които 
уж няма начин нещо да се припомни и да се 
припознае като свое. 
Такъв е погледът на цялата книга – 
казва „без, без, без“, а означава „със, със, 
със“. Не позволява да се интерпретира 
и неслучайно носи със себе си своето 
обяснение в текста накрая „Нови 
фрагменти към нова политическа поезия“. 
Витае в жанровете на стихотворната 
форма – а е неспестяващ разказ. Но 
има и нещо друго, което е вградено най-
невидимо като междинен наблюдаващ 
свят в книгата – жените – чието 
присъствие играе ролята на вътрешни 
интерпретанти, и незабравянето е 
тяхната сюжетна и теоретична задача – 
да не се допусне да се забравя свят. Заради 
тях няма нужда от алегории, нито пък 
интерпретирането да идва от читателя 
– те са знаците, които участват така, че 
обхващат и вътре, и вън от текста. 
Стигнах до този извод в 
стихотворението „Прощаване“, което, 
заедно със следващото го стихотворение  
„Изличаване“, представляват своеобразна 
врата в книгата – място, на което няма 
само букви, но и чисто иззидана реалност. 
Бях пропуснала това в началото, когато 
наблюдавах какво прави  Пламен Дойнов 
с Ботев и как „очи темнеят, глава се 
люшка“ от „Хаджи Димитър“ става 
„дете се търколи, жена се скара“ в 

„Свободата в неделя“, „На прощаване“ 
става „На разсъмване“, либето – става 
просто забравена жена, майката шета 
около престъпния си син, бесилката 
се оглежда в бутилка – поетът-гений 
и революционер започва да пее „тъй 
както го иска народът“ и наградата, 
която му стига, е литературна: 
метаморфозите на новата политическа 
поезия. И тогава се явява „Прощаване“, 

което тотално обръща нещата: едната 
жена, която не позволява друга жена – е 
самият жив образ на интерпретанта, 
на междинното същество – сюжетът 
от едното стихотворение може да 
преминава в другото, но не може да има 
два интерпретанта, така както и не 
може да има читател, нито автор, ако 
тяхната реалност не представлява част 
от реалността на този интерпретант.  
Макар че жената в това стихотворение 
е само персонаж в неговия разказен 
сюжет, тя е и ключът на теоретичното 
разгадаване на книгата, който извежда 
на светло това, че няма никаква 
необходимост от заместване и че за да 
се разбере, се случва друго – това, което 
стихотворението показва в самия си 
финал – 

А сега не стой на пътя ми като камък,
изпуснат от непохватен съпруг…
И се дръпни – да затворя вратата.

Корпусът от тези две стихотворения 
„Прощаване“ и „Изличаване“ е 
напълно обратен на един друг корпус в 
книгата – този, в който са подредени 
стихотворенията за агентите – и 
който, обратно, без да назовава, 
представлява зазидана врата – защото 
там замяната е извършена. Докато 
тук пътят се разклонява и предоставя 
възможности за истинско намиране – 

било то в онова, което е „сянката на 
спасената дъщеря“, или в камъка на пътя, 
благодарение на който наблюдаваме 
превеждането на всичко онова, което 
жените-интерпретанти правят – но в 
мъжки образ така, че затворената врата 
всъщност да е винаги отворена.
Образите на жени в книгата не са част 
от стихотворните стъпки, те имат 
отделна история, някакъв заден мъглив 
сюжет, „неясен“, който държи цялата 
поезия да се чувства като проза, не 
позволява някои неща да се забравят – но 
предоставя и единственото спасително 
въже. В литературните цензури това е 
било вече възпрепятствано, в първите 
издания на „Цар Плъх“ на Джеймс Клавел 
женските истории са били махнати. 
Когато един сюжет бъде затворен в 
Чанги, или в който и да е лагер, или в 
която и да е идеология – той лесно може 
да бъде видян като антиутопия. Когато 
жените участват, антиутопията 
прелива извън границите си и се прелива 

Не искали да станат от леглата
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В И т Р И Н А

Д И С К У С И я

Никол Краус, „Лес 
тъмен“, прев. от 
английски Здравка 
Букова, изд. „Колибри“, 
2021, 302 с., 20 лв.

Никол Краус е позната на българската 
публика с „История на любовта“, книгата, 
донесла  є световна слава, множество 
награди и преводи в над 25 държави. 
Новото заглавие на български на Краус „Лес 
тъмен“ фино заиграва с Данте и темите 
за търсенето, духовното възвисяване, 
представяйки историите на един 
свръхбогат човек, който желае да раздаде 
огромните си притежания и да намери 
смисъла, и на една писателка, която е на 
ръба на кризата, но е и изкушена да тръгне 
по следите на едно преобразяване. И всичко 
това на фона на Тел Авив, неизвестните 
произведения на Кафка и историята за 
неговото евентуално прераждане в жадувана 
Палестина.

Мия Коту, „Край 
никой път“, прев. от 
португалски Даринка 
Кирчева, изд. „Жанет 
45“, 284 с., 16 лв.

Африканската португалоезична литература 
не е особено позната на българската 
публика, затова е радостна появата на 
разказите на Мия Коту, който е едно от 
най-представителните имена в нея. Коту 
вече е превеждан на български, отново от 
Даринка Кирчева – става дума за първия  му 
роман „Лунатична земя“, издаден у нас през 
2002 г., в който границите между реално и 
иреално, между сън и действителност са 
силно размити и дават добра представа за 
стилистиката на писателя. Настоящото 
издание съдържа два сборника с разкази, 
определени като „събития, пейзажи и 
притчи“ от мозамбикския разказвач: „Край 
никой път“ (2001) и „Наниз от мъниста“ 
(2004), предговор от автора за българските 
читатели, послеслов от преводачката, 
както и малък „речник“ на някои от 
отправните точки в живота и работата 
на Коту.

Роберт Зееталер, 
„Част последна“, прев. 
от немски Любомир 
Илиев, изд. „Лист“, 
2021, 125 с., 15 лв.

Роберт Зееталер е сред най-известните 
съвременни австрийски писатели. На 
български вече е относително добре 
представен, но интересното е, че всеки 
следващ негов роман се появява в друго 
издателство у нас. Издавали са го 
„Колибри“, „Аквариус“, „Атлантис“, а 
най-новият роман се появява с марката 
на „Лист“. Писателят е носител на 
множество австрийски и международни 
литературни награди. Заиграването 
с фактите, кинематографичността, 
вкусът към историята, паметта, 
темата за антисемитизма са част от 
характеристиките на неговите книги, 
което можем да открием и 
в „Част последна“, роман, в 
който критиците търсят 
препратки и към „Вълшебната 
планина“ на Томас Ман.  

Н А  Ф О К У С

в реалността, тогава жанрът остава в 
своето случване, а не в литературната си 
стилизация. 
В корпуса за агентите, само Юлия К. не е 
с псевдоним. Името є е по-скоро свързано 
с Йозеф К. на Кафка, отколкото със 
следващите агенти Драгомир и Драган – 
само тя отрича – или по-скоро назовава, 
и само тя излъчва послание – „България, 
проклятие мое“ – което може да се 
отнесе към всички персонажи в книгата, 
проклятие, което се прави от страдание, 
в нейния случай отново свързано с друг 
текст „България, страдание мое“. 
Стихотворението за агент „Драгомир“ 
прави друго – то се случва по това, което 
го карат да се случи, няма идентичност, 
нито лична отговорност, а начертана 
траектория, не е говорене, а е правене 
на нови идиоми от грешно разбрани 
жанрове – преплитане на преплитането 
на доноса, прорицанието, което подсказва 
сбъдването и фантастичния роман, 
който двойно не може да е реалност, 
а люлееща се между сбъдването и 
фантастичното паянтова конструкция. В 
тази конструкция от „Агент „Драгомир“ 
следва пътя на Икар“ –

доносите зли и честни
да сбъднат фантастичния роман

оцелява само идиомът – „зли и 
честни“, който не може да се променя 
и разглобява – посегне ли се към него – 
умира оправданието. При агент „Драган“ 
положението е същото – наклонени 
изрази – и ненаклонен финал със знаковото 
за книгата „без“ от още по-знаковото 
стихотворение на Дебелянов, което 
отново, на заден фон,  вмъква образа на 
жената от „Аз искам да те помня все 
така,/ бездомна, безнадеждна и унила“ – с 
тази разлика, че тук никой не помни.  
В книгата на Пламен Дойнов „Влюбване 
в диктатора“ жените са силни образи, 
жени на ръба със самодивското, жени, 
които сякаш излизат от магическия 
реализъм и свободно се движат през 
границите на живота и смъртта – мощни 
метафорични образи в поезията от иначе 
саморазрушителния си свят, в който 
бедствието на дребните неща, които 
ги заливат, е толкова голямо, че реално 
погледнато се остава с усещането, че 
както можеш да изневериш на жена – 
така можеш да изкълвеш и буквите на 
едно стихотворение, че бедствието може 
да се разлее така, че да унищожи всичко. 
Това в книгата се случва още с първия 
женски образ, този на г-жа Генералшата, 
за да покаже какво ще се случва въобще в 
обмяната на забравяне-припомняне:  

Някой е изтрил от всички снимки
името, лицето му, костюма,
речите му върху празни листи
друг ли ги написа, ала вече
никой не разчита, сиви врани, 
лакомо кълват ронливи букви…

Жените в тази книга често имат 
последната дума, те са тези, които 
одобряват поезията не заради социалното 
или политическото, а поради това, че 
продължават да се чувстват спасители 
на света, нищо че те са и тези, които 
лесно стават жертви – криминални и 
политически, и това не е премълчано. Това 
са жени от цялата територия, които 
лесно могат да обозначат символни 
образи – изнасилената, туркинята – 
жертвата на комунизма, жертвата на 
Възродителния процес.  Кратки изречения, 
щрихи – само щрихи, които са точни като 
ръката на природата, са необходими на 
автора, за да представи всичко, както 
прави в едно от най-живите и ужасяващи 
стихотворения „Новото семейство“ – 

Мъжът, по-скоро бял, но по-особен,
жената малко повече неясна...

Лаконични жестове, но които са способни 
да направят атентат, да взривят 
материалното и мисловното без да 
се замислят – да се напишат и да се 
самоубият, и да убият. Всъщност това 
стихотворение, още в самото започване 
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Интелектуалците, 
комунизмът и демокрацията

на книгата, е и точката, в която се 
взривява и жанрът, и самият статус на 
стихотворенията и се отприщват едни 
реки, които читателят започва да следи, 
за да не го отнесат. Наблюдава се поезия, 
а се лее  проза с порои.  Какво се случва – 
съвсем лек сюжет – бежанци в квартала, 
чиито образи се завъртат така, че се 
чувстваш като в „Сага за Йоста Берлинг“ 
на Селма Лагерльоф – „с ръце в джобовете, 
за да прикрият/ навярно синкави, грабливи 
нокти/ и както ми се стори, май подвити/ 
опашки под приличните палтенца“ – 
сагата прераства в епос – „Що за циклоп 
ги пусна из квартала“, а епосът се свива 
така, че от него диалог не може да се 
получи, но може да се получи взрив – 
пластът на присъствието и булото на 
злото въображение, към което, ако се 
добави дори една малка капка осъзнаване, 
се случва това, от което сюжетът 
се опасява – спирането: „Най-после 
отминават./ Аз оставам/ на тротоара 
като жива бомба, която не избухва, не 
избухва…“.
Тези течения са присъщи за цялата книга 
– тя има подземни води, които влачат 
наноси от поезията на Ботев, трагедията 
на Шекспир, горчивата усмивка на 
Франсоа Вийон, някакви откъслечни 
погледи към небесата на Вапцаров – но 
без пролет, имплицитен и експлицитен 
Димчо Дебелянов, усещането за болест 
като в „Терез Ракен“ на Зола, нещо като 
„За кого бие камбаната“ на Хемингуей, 
където жената на кмета, докато всички 
крещели „Да живее Републиката“, тя 
крещяла друго – „Да живее мъжът 
ми, кметът на това село“, нещо като 
Екзюпери и ехото, което отвръщало на 
Малкия принц, когато той викал „Аз съм 
сам“ – „Сам, сам, сам…“. Книгата носи 
всичко това така, както през всички 
текстове преминават великаните от 
митологията, титаните, циклопите, 
бившите хора, както вият сирените като 
копоите с тъжни очи и като пуснатите 
сами линейки из града. По принцип това 
се прави, за да се насложи, поезията да 
създаде фигури, да изведе парадигми, 
които да визуализират усещания – но 
тук не е заради това – цялата тази 
литература се носи като река, излязла от 
коритото си, по-точно – като порой, за 
да разруши каквото може, като започне 
от живота и свърши при последното 
спиране на дъха. Както всъщност става в 
края на „Новото семейство“ – последното 
изречение е невидимо и то е просто 
спиране на дъха. 

*   *   *

Във „Влюбване в диктатора“ жанрът е 
жанр на разрушението от насъбралото 
се, последно издихание, сътворен от 
възможно най-твърдите алитерации, 
които езикът позволява. През целия 
текст читателят има усещането, че в 
този език буквата „т“ живее в безброй 
вариации, че всъщност алитерациите 
се правят единствено и само от тях 
като тътени и като „непризнати 
престъпления“. Само с един звук 
диктаторът е хипнотизирал всички 
образи. Не само сегашното време – никое 
време не заслужава да има литература.
Дълго се чудих дали да включа държавата, 
дали да включа стихотворенията за 

диктатора, за външния министър, за 
Пеевски (теоретичен пример за  „ефекта 
на разпознаването“), за Юлия Кръстева, 
за Пенчо Кубадински, за кмета, и за 
любимото ми стихотворение „Философия 
на контрапротеста“ – което може и да 
се рапира страхотно: „няма нужда да им 
плащаш,/ просто умно ги насъскай“… 
„Свободата е наивна/ иска други гледни 
точки./ Пускаш твоите циклопи/ и я 
правиш разногледа“, „Искат истина? 
Тогава/ друга истина извикай!“, но 
въпросът за държавата  може да се 
приключи и още по-остро, така, както 
е в онова „невинно“ стихотворение за 
затворените деца: 

Не искали да станат от леглата,
защото там е тяхната родина...

*   *   *

Едно от стихотворенията в книгата, 
при което постоянно се опитвах да 
обърна ефекта на разпознаването в 
ефект на неразпознаването, беше това 
за извънредното положение. „Извънредно 
положение“ – казвах си, това е за друго 
извънредно положение, не е за нашето. 
Докато не научих, че Георги Чобанов, 
създателят на LiterNet, където за първи 
път прочетох част от стихотворенията 
в тази стихосбирка – е загубил живота си 
и не е дочакал ваксината срещу  
COVID-19, за която се беше записал от 
месеци. Разпознаването дойде само. На 
фона на това – всички стихотворения 
днес трябва да са точно такива, каквито 
са във „Влюбване в диктатора“, такива 
бяха и всички политически коментари 
на Георги Чобанов. Повечето свобода 
е нещо трудно за интерпретиране, 
но в тази книга тя показва още един 
спасителен път, който съществува 
– университетите, представени чрез 
своите ректори, двама от Софийския 
университет – проф. Анастас Герджиков, 
който преди няколко години остро 
критикува това, че политиците бяха 
застанали начело на празничното шествие 
за 24 май, измествайки по-встрани 
хората на университетите. И проф. Иван 
Илчев, който застана зад думите си, 
които всички предпочитаха да приемат 
за случайни, а не като такива, за които 
ефирът сам се е отворил, за да бъдат 
казани и чути. С „Влюбване в диктатора“ 
– книгата на проф. Пламен Дойнов, 
Ректор на Нов български университет 
– ректорите стават трима. Точно по 
този повод веднъж професор Стойна 
Пороманска ми припомни, че старите 
гърци са наричали гражданската смелост – 
„паресия“ (παρρησία) – термин, използван 
и днес за смелост в науката, без да се 
страхуваш от загуба на позиции.

ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Пламен Дойнов. 
„Влюбване в 
диктатора“. Кралица 

Маб, НЕСАРт – Милен 
Миланов. 2020.

С подкрепата на 
Столична община
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В края на „затворената“ 2020 г. 
излезе от печат монографията 
на Камен Рикев „Защото е на 
скрито… Християнският 
светоглед в творчеството на 
Атанас Далчев“1, която предлага 
необичаен подход към цялостното 
творчество на изтъкнатия 
български поет, преводач, критик 
и афорист. Книгата е издадена от 
Университетското издателство 
„Мария Кюри-Склодовска“ в 
Люблин и е значителен принос към 
всестранното осветляване на 
личността и творчеството на 
изтъкнатия наш поет и ще спомогне 
за неговата рецепция в полска среда.
Камен Рикев е български 
славист, който от 2001 до 2011 
г. е преподавател в Софийския 
университет, а след това е 
част от академичния състав на 
Университета „Мария Кюри-
Склодовска“. Той е активен разпространител на 
българската култура в Полша и утвърден изследовател 
на полската литература. Рикев е съставител, преводач 
и автор на две антологии на полската литература от 15. 
до 18. век и множество публикации за полски и български 
литературни и социокултурни феномени, сред които и 
статиите „Пет особености, превърнали погребението 
на Атанас Далчев в знаково събитие“ и „Прозренията в 
Далчевия „Камък“.
Монографията е естествено продължение и кулминация 
на дългогодишния интерес на автора към емблематичния 
за 20-те години на 20. в. изтъкнат български поет, 
чието творчество досега е разглеждано предимно през 
тематичните кръгове на предметността, прозореца и 
мястото на човека в света. Както сочи подзаглавието 
на монографията, Рикев се фокусира върху християнския 
светоглед на Далчев и пионерски търси и интерпретира 
преките и загатнатите християнски мотиви, образи и 
интенции в цялостното му творчество.
В началото на книгата Камен Рикев проследява 
досегашната рецепция на поезията на Далчев в Полша, 
1 Рикев, Камен. „Защото е на скрито… Християнският 
светоглед в творчеството на Атанас Далчев“. Lublin: 
Wydawnictwo UMCS, 2020, 341 с., ISBN 978-83-227-9424-1. 

отдавайки заслуженото на неговите 
преводачи и изследователи като 
Войчех Галонзка, Гражина Шват-
Гълъбова, полско-канадския 
българист Едвард Можейко и 
др., и прави преглед-коментар на 
българските критически публикации 
за поета. В уводната част на 
изследването авторът полемизира 
с вижданията на Дора Колева, 
Сава Сивриев и Едвин Сугарев, 
отнасящи се към мотивите за 
вярата в творчеството на Далчев, 
и приема тезата на Калин Михайлов, 
уточнявайки, че „[р]азликата 
между Михайлов и останалите 
споменати изследователи е, че при 
него конкретните наблюдения върху 
отделни артефакти преминават 
в опит за систематизация и 
типологизация на модерната 
християнска поезия“. В тази част 
Рикев проследява в исторически 

и сравнителен план отношението към религиозната 
поезия в България и Полша и разсъждава върху мястото 
на българската интелигенция в осмислянето на 
религиозното в нашата култура и литература от 
Освобождението насам. Той посочва причините това 
осмисляне да бъде проблематично и отбелязва, че за 
разлика от българската култура, полската никога 
не спира да се „самооглежда в перспективата на 
християнските си корени“. 
Преди да се насочи към аргументиране на християнския 
светоглед на Далчев, изследователят реконструира 
източноправославната същност на поета, представяйки 
спомени на роднини и съвременници, епистоларни 
фрагменти и разсъждения по темата, изказани в различни 
негови статии. Любопитен момент е преразказаното от 
брата на поета (известния скулптор Любомир Далчев) 
семейно предание за чудотворно спасения от иконата 
на св. Атанас техен дядо и превръщането на светеца 
в покровител на рода. Рикев описва как от активен 
участник в литературния живот и литературния 
процес през междувоенния период, след налагането на 
тоталитаризма в България Далчев е напълно неглижиран, 
което впоследствие рефлектира върху преобразяването 
му в криптохристиянин.

Камен Рикев проследява ранната християнска 
проблематика у Далчев, спирайки се по-обстойно върху 
сборника „Мост“, вестниците „Изток“ и „Стрелец“, 
статията „Религиозното чувство в българската поезия“ 
и други литературнокритически текстове.
Изследователят отбелязва, че директна християнска 
тематика се наблюдава в малък брой стихотворения 
на Далчев, но при по-задълбочен прочит тя може да 
бъде открита в голяма част от неговото творчество. 
В монографията си Рикев търси връзката на поета и 
творбите му с Бога и вярата в условно обособените 
тематични полета на „болния и умиращ свят“, 
„разновидностите на любовта“, „чудото и чудесното“ и 
„интерпретациите на богословския камък у Далчев“.
Тезата за християнската същност на личността 
и творчеството на Далчев Камен Рикев защитава, 
използвайки най-често синхронен анализ на творчеството 
му, но също така прибягва до сравнително-историческия 
метод. Без да е директно афиширано, Рикев разглежда 
творчеството на Далчев от гледна точка на 
християнската антропология, понякога конкретизирана 
през призмата на православието.
В заключителната част Рикев обобщава, че 
анализираният материал доказва, че у Далчев 
„по безспорен начин присъстват невидимият, но 
вездесъщ Бог – Творец и Спасител, повреденият 
вследствие на греха свят, човекът като цялостно 
психофизично създание“ и отбелязва: „непроучен остава 
въпросът доколко антисимволистическите позиции 
на автора са били повлияни от специфичното му 
християнско светоусещане, държащо на конкретиката 
и действителността вместо на идеалистични 
утешения“.
Ерудитското изследване на Рикев разкрива, че поезията 
на Далчев е дълбинно религиозна по своите възгледи за 
човека и Бога. След всичко случващо се или неслучващо се 
в Далчевия свят винаги остава надеждата за спасение, а 
любовта и чудото са представени в „техните ежедневни 
и метафизични прояви“. Монографията „Защото е на 
скрито... Християнският светоглед в творчеството 
на Атанас Далчев“ е широко отворена врата (често 
срещана метафора в творчеството на поета), през 
която Камен Рикев дава възможност на читателите да 
видят и усетят видимото и скритото в религиозния 
свят на известния и със скромността си наш поет.
             

ВЕНЕСА МАДЖАРОВА

Монография за Атанас Далчев в Полша

Дубравка Угрешич е родена в Хърватска през 1949 г., на 
територията на бивша Югославия. Тя учи сравнителна 
литература, с руски език, в Загребския университет. 
След завършването си работи в Института по 
теория на литературата. През 90-те години на 20. век 
Угрешич напуска родината си по политически причини. 
Първоначално заминава за Холандия, където пише статии 
за вестник, след това и за Америка, където преподава в 
университета в Мидълтаун, Кънектикът.
Книгата „Американски речник“ ни дава поглед върху 
точно този преход в живота на авторката. Първото 
издание излиза на западния пазар през 1994 г., а в България 
– през 1999 г. с марката на „Стигмати“. През 2020 г. е 
преиздадена, като е добавен послепис от Угрешич. В този 
аспект се дава една нова насока, чрез която можем да 
направим сравнение за това как да гледаме на изминалите 
20 години.
Романът е наречен „речник“, но не на термините, а на 
възприятията. От друга страна, произведението има 
автобиографичен характер и може да се възприема 
като един вид дневник. Угрешич сама не иска да 
попада в този жанр – на дневниците, характерни за 
военното писане, но това изглежда неизбежно предвид 
случващата се война в тогавашна Югославия. Може 
би това е причината книгата да е назована „Речник“, 
защото дава знания за културните различия, които 
стават все по-видими във вечно глобализиращия се 
свят. Всяка глава от произведението ни дава термин 
„Refugee”, “ID”, “Organizer”  и т.н.  След заглавието 
авторката умело ни разкрива своите мисли, съждения 
за това какво всъщност означават тези думи. Те не 
са просто предмети от ежедневието на американеца, 
те са културата на Америка. В частта, озаглавена 
„Coca-Cola”, ни е представена не просто марката, а 

глобалната мисия на марката – навсякъде 
по Земята да се консумира кока-кола. В 
тази връзка  интересно е да се спомене 
и изживяването є в Армения, където 

се среща с човек, обсебен от мисълта за Америка. 
Междувременно е представен и образът на САЩ, като 
страната е видяна като вечно дискутираща теми за 
„Hаrassment”, вечно търсеща медия, по която да предаде 
глобалното  послание.
В хода на цялата книга се забелязва съпоставянето на 
двете култури – тази на тоталитарните страни и 
тази на свободните, демократични щати. Всичко това 
е умело представено на фона на военните действия, 
които тогава се развиват на територията на бивша 
Югославия. По повод на войната се откроява и една 
интересна линия, която разкрива колосалните разлики в 
мисленето: едните знаят, че войната се случва и къщите 
им са бомбардирани, а другите питат какво става на 
Балканите, докато спортуват, за да оформят телата си. 
Изобличени са абсурдни културни особености, които през 
90-те години на 20. век са  в апогея си.
Угрешич ни дава още храна за размисъл с това, че ни 
представя и медийната среда от тази епоха. Докато 
в Югославия за хората медията е сигналът за тревога, 
вестникът, пълен с прокламации на армиите, то в 
САЩ телевизорът приспива всяка мисъл.  Описанието 
на рекламите за храните, екипировката за спорт, 
звучи така привлекателно, но тя е само част от 
консуматорското мислене. В този аспект може да се 
съгласим с Макулън, че телевизията моделира култури, 
мисли, поведение.  
Тази книга по свой начин представя промяната, която 
настъпва в света. От една страна, се разпада СССР, 
с което се поставя край на една остаряла медийна 
система, в която всичко е обърнато към бъдещето. 
Другата страна ни показва новото обръщане – да живеем 
за себе си, за нашия „self esteem”, където само личността 
има значение, прогресът на обществото не представлява 
интерес за индивида. В тази насока авторката ни 
представя и разликата между социалния и личния живот 
в двете страни. Как в Югославия са пазили строго 
личния си живот само за себе си и близките си, докато в 
Щатите междувременно личният живот на всеки може 
да стане публична история, от която да се натрупа 
капитал.

Културно-емоционален речник
Съжденията на 
Угрешич ни дават 
и ясна картина на 
все по-излишното 
чувство на 
принадлежност 
към дадена 
култура или нация. 
От една страна, 
се представя 
Омировият 
проблем за 
носталгията към 
родното място, 
но се дава и 
една нова гледна 
точка, според 
която  индивидът 
има право да 
си тръгне, ако 
не му харесва 
обстановката, а и не трябва да се чувства длъжен да 
доказва предаността си към едни или други политически, 
икономически, културни възгледи. Един от изводите е, 
че носталгията вече се е трансформирала в меланхолия. 
Това не е единствената промяна според авторката. 
От 1994 година досега езиците са се променили, 
термините също са изменили своето значение. Това 
видоизменя културата и хората, които все по-рядко 
изпитват чувство на принадлежност, все повече 
искат да са „граждани на света“, а не поданици с тесни 
националистични възгледи. Основната част на книгата 
разкрива точно тези различия, както и желанието да 
бъдат превъзмогнати.
В последната част от книгата – „P.S.”, идва и 
развръзката, която ни предоставя Угрешич. 20 години 
след написването на своя „речник“ тя прави записки към 
него за изминалия период.  За това време са се променили 
много неща. От липса на държавна принадлежност – 
Югославия се разпада, а на мястото є са създадени 
няколко отделни държави. Война на Балканите няма. 
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Радостина, как 
си обяснявате 
повишения интерес 
към писането за 
деца и авторите 
на детска 
литература? 
Имаше един период, 
в който като че ли 
около тях тегнеше 
мълчание.
Дълги години 
българският 
пазар беше (и до 
голяма степен 
все още е) доста 
консервативен. В 
продължение на близо 
две десетилетия 
след 89-а, когато 

се предполагаше, че той трябва да разцъфти върху 
изградената от предходните години основа, всъщност 
се случи точно обратното. Добре познатите ни имена в 
детската литература от миналото не отстъпиха място 
на съвременни детски писатели, а на нискокачествени като 
визуално изпълнение бързооборотни и евтини за изпълнение 
чужди заглавия. Пазарът беше залят с кичозни, гръмки, 
еднотипни детски книги, които принизиха детската 
литература до всеобщото възприемане за „евтина“ 
стока – и като изпълнение, и като корична цена. Детската 
литература дълго време беше обезличена, ограбена от 
смисъл. На „новите“ български детски писатели започна да 
се гледа с недоверие. Издателите също страняха от тях. 
Българските детски книги са скъпо удоволствие. Много 
по-лесно и достъпно е да се инвестира в чужди права. За да 

се противопоставим на този модел, доста 
детски писатели тръгнахме по пътя на 
самопубликуването. По времето, когато 
излезе моята първа книга, помня ясно, че 
като че ли отведнъж се нароиха имена, 
а оттам и редица нови малки бутикови 
издателства, които положиха основите 
на промяната. Лека-полека пазарът 
започна да се отваря. За българската 
детска литература започна отново да 

В детската литература няма място за вражди, завист или интриги
Разговор с Радостина Николова

се говори. Започна да се говори все по-настойчиво и за 
смисъла на детското четене, за важността на книгите 
като текст и изпълнение като важна предпоставка за 
формиране на мироглед и култура у децата. Отвориха 
се и издателствата, започнаха по-смело да издават нови 
автори, продължиха да се появяват издателства с по-
разчупено мислене, готови да инвестират в проекти, които 
отсъстват от пазара, да задават тон и в илюстрацията, 
и в полиграфическото изпълнение. Изведнъж зейна глад за 
добри детски книги. Оттам нарасна любопитството 
към българските детски книги. Това отприщи вълна на 
желаещи да пишат. Стана модерно. Получи се обратното. 
Сега всяка майка мисли, че може да пише само защото 
измисля истории за детето си. На пощата на „Мармот“ 
пристигат по 2-3 ръкописа всеки ден. Върнахме интереса на 
българската публика към българските детски писатели, но 
сега трябва да я образоваме да мисли критично.

Вие самата усещате ли се част от някаква общност? 
Имате ли съмишленици сред детските писатели?
Да, чувствам се част от общност не само сред детските 
писатели, а и сред хората, ангажирани с това да допринесат 
към българската култура. С хората, с които стартирахме 
около 2010-а, се опознахме, сприятелихме, станахме 
съмишленици. И макар поотделно, се борехме (и все още 
се) за една обща кауза. Винаги съм казвала, че в детската 
литература няма място за вражди, завист или интриги. 
Всички сме водени от една по-голяма цел – да говорим 
защо децата трябва да четат и да правим книгите, които 
децата ще четат с удоволствие. 

А кои са авторите, които провиждате като свои 
учители? 
Харесвам различни неща у различни автори. Обичам 
чувството за хумор на Братя Мормареви, Ерих Кестнер 
и особено много на Едуард Успенски. Описанията на Ева 
Ибътсън са магични и достоверни до степен, че успяваш да 
се пренесеш с лекота в сюжета на книгите є. Роалд Дал ме 
привлича със свободата и смелостта да говори на децата 
без грам задръжки. 

Как се роди поредицата „Приключенията на 
мотовете“? И кога и как се решихте да пишете детска 
литература?
Роди се случайно, на шега, като игра. Един вид отдушник 
на забързаното ми ежедневие. Предполагам, че беше добро 
съвпадение на идея, време, място. Започнах да уча за 
детската литература едва когато започнах да пиша. Преди 
това съм обичала да пиша, но никога не съм си представяла, 
че това би могло да се превърне в мое призвание. Днес, 
колкото повече чета, пиша и работя с деца, толкова 
повече се потапям в този необятен свят, удивявам се и се 
настървявам. По съвсем различен начин например общувам 
с деца сега, отколкото преди. По различен начин чета и 
различни неща ми правят впечатление в детските книги. 
Няма да излъжа, ако кажа, че напоследък доста повече се 
възхищавам на децата, отколкото на възрастните. Това е и 
горивото, благодарение на което продължавам да искам да 
пиша. Но колкото повече опознавам детския свят, толкова 
по-трудно имам чувството, че ми става, защото съзнавам 
колко голяма е отговорността. Към писането за деца човек 
трябва да подхожда особено сериозно.

Какви са наблюденията Ви, какво предпочитат 
съвременните деца – класиката или книжки, в които 
разпознават настоящето си?
Мисля, че преминават през периоди, в които откриват 
удоволствие и необходимост и от едното, и от другото. 
Добрата детска книга няма възраст. Тя ще носи наслада 
независимо от дистанцията на времето. За разлика от 
нея, недобрата (в това число слагам и снизходителните 

Границите в Европа падат, хората от поданици стават 
граждани. Преди 20 години главен медиум бе телевизията, 
която днес вече е заместена от интернета. Днес не 
се четат вестници, няма телефонни будки, но има 
„имидж“ има „пост“, има и „пост-хуманитарно/пост-
хуманно“ общество – нашето – „глобално село“. Това 
става най-ясно от цитата: „С удивителна лекота 
ампутираме връзките помежду си, без да се замисляме, че 
причиняваме болка на другия, защото и нас ни отразяват 
с лекота, без да мислят, че ни причиняват болка. Connect-
disconnect, in-out, on-off... Изпълнени сме с чувство за 
мощ, уверени сме, че контролираме нашето „владение“, и 
– странно - сме все по-самотни.“ Тези думи силно влияят 
на читателя, те са нашето настояще, където може да се 
купи всичко, освен човешки отношения.
Книгата на Дубравка Угрешич е високоиздържана в 
езиков и семантичен план. Тя представлява удоволствие 
за читателя, като го предизвиква да се замисли за 
своето място в това „объркано“ време. С метафорите 
и епитетите се постига извисяване на ежедневното. 
Простият бит се превръща в култура на цяло едно 
поколение, лишено от цели за бъдещето, от човешки 
ценности и като цяло – от човечност.  Ако през 90-те 
са искали да няма война, то днес всички са забравили за 
нея  и са заспали в медийното  пространство, където 
всички сме изпаднали в мечти за притежание. Уви, „Луи 
Вюитон“ е луксозна марка, но тя не може да  замени 
човешка ценност. Благодарение на авторката си 
спомняме за не толкова далечните години, когато до нас 
е вилняла война, а не продуктово позициониране на скъпи 
вещи, обещаващи щастие.
В заключение можем да кажем, че опитът за 
съставяне на културно-емоционален речник е успешно. 
„Американски речник“ вплита в себе си реални, лични 
изживявания, като по уникален начин ни разкрива редица 
културни елементи за „Западния“ и „Източния“ свят. 
Това е един текст за нашето време и вечно променящо се 
общество, култура и език.

СИМОНА АНГЕЛОВА

Дубравка Угрешич, „Американски речник“, прев. от 
хърватски Жела Георгиева, изд. „Колибри“, С., 2020.

П Р О Ч Е т Е Н О  Д Н Е С

принизяващи детето книги), била тя и близка по звучене и 
време,  може да откаже едно дете от четенето, ако няма 
какво да му даде, с какво да го провокира.
 
Има ли механизми, които могат да стимулират 
четенето сред децата?
Разбира се. Четенето за удоволствие (а не като умение) 
би трябвало да започне да се подхранва възможно най-рано 
– още от първите дни на бебето, когато родителят може 
да използва четенето и за основа, върху която да изгради 
връзката с детето си. Това е и моментът, в който то 
получава цялото внимание и неусетно с порастването 
започва да придобива нови знания, да усвоява думи, да слуша 
с разбиране. Това са умения, които се формират много преди 
бебето да започне да говори. 
Ако детето вече е пораснало, родителят може да го 
заинтригува допълнително, като го въвлече в игра или му 
предостави „среда за четене“ – измайсторена пещера, 
палатка, плаж, пиратски кораб... Така създадената среда ще 
го подготви и заинтригува, защото то ще предусеща, че ще 
се случва нещо вълнуващо.
Деца, които растат с книги и книгите са естествена част 
от ежедневието им, не се плашат от тях. Личният пример 
е заразен. Ако детето вижда родителя с книга, и то ще 
пожелае да е читател. 

А имате ли наблюдения над училищните програми за 
малките? Съобразени ли са с техните интереси? Или 
трябва да се разчита на извънкласните занимания?
Имам наблюдения, че до една известна възраст на децата 
им е интересно да учат по програмата, но то е малко 
или много породено от желанието да усвоят умението 
да четат. Когато се научат да четат, би следвало 
това умение да се затвърждава с такъв тип текстове, 
които са близки до тях и ще ги провокират да искат да 
търсят и четат още. Някъде там като че ли нещо се 
пропуква. Не мога да твърдя със сигурност дали вината е в 
неправилно подбрани текстове или в начина на преподаване. 
Имам наблюдения, че много мои приятели учители 
разнообразяват програмата с допълнителни книги по свой 
вкус и с придружаващи ги занимания. Може би тук е и 
разковничето – книгите да бъдат част от процес, в който 
има и учене чрез игра. 

Самата Вие какъв читател сте?
Системен и разсеян. Мога да чета по 5 или по 100 страници 
на ден, но се старая да не пропускам ден. Понякога чета по 
няколко книги наведнъж, случва се да чета и механично – да 
съм потънала в мисли, но в същото време да отмятам 
страница след страница. В такива случаи обикновено се 
връщам и препрочитам. Понякога си водя записки, друг път 
зарязвам книга по средата. Нямам формула, но имам глад за 
четене. И точно затова се ядосвам и на паметта си. Случва 
се да съм прочела нещо, което ме е впечатлило, а след месец, 
когато ми потрябва, просто да се е изпарило. 

Как се отрази пандемията на множеството 
инициативи, които са свързани с популяризирането на 
детската литература и четенето? 
Не знам за множеството инициативи. На мен ми прекъсна 
достъпа до деца, от което страдам. Преди имах по 2-3 
срещи на месец с деца от цялата страна, а през ноември и 
април по 2 на седмица. Сигурно и затова последната година 
имам написани десетина страници. Няма го основния ми 
източник на вдъхновение.

Каква е мисията на „Мармот“? Какви са близките ви 
планове – и Ваши лични, и на издателството?
Мисията на Мармот е да търси и издава книгите, с 
които децата израстват мечтатели. И правим точно 
това – работим по български и чужди заглавия, всяко от 

които е внимателно подбрано и добре 
аргументирано. Вярвам силно във всяка 
книга, която издаваме. „Мармот“ 
това съм аз. Затова моите планове до 
голяма степен се припокриват с тези на 
издателството. Бих искала да кажа, че 
работя по нова книга, но от една година 
говоря за продължението на „Шантавєя 
до шия“, а такова още няма, така че 
този път нищо няма да кажа. Ще оставя 
личните ми планове да изненадат и мен 
самата. 

Въпросите зададе
АМЕЛИя ЛИЧЕВА
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КАМЕЛИя НИКОЛОВА Награди ИКАР’2021

На 11 май на тържествена церемония в Народния 
театър бяха раздадени националните награди на 
Съюза на артистите в България (САБ) за високи 
постижения в театъра и изпълнителските изкуства 
ИКАР’2021. За първи път поради пандемичната 
ситуация традиционната дата на тяхното връчване 
– 27 март, Международният ден на театъра, беше 
променена. Наградите в основните категории в 
областта на  спектакъла бяха определени от жури 
в състав: доц. Асен Терзиев (театровед), Деница 
Езекиева (театровед, журналист), Ива Тодорова 
(актриса), доц. Мария Диманова (сценограф), Стилиян 
Петров (режисьор) и Славчо Николов (музикант), а 
останалите награди, както и досега, бяха излъчени от 
съответните гилдии в САБ след тайно гласуване на 
всички техни членове.
 
ВОДЕЩА МъЖКА РОЛя
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ за Рамадан Дервишов в 
„Караконджул“ по „Дервишово семе“ на Николай Хайтов, 
реж. Стоян Радев, Народен театър „Иван Вазов“

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛя
ИРИНИ ЖАМБОНАС за Марта в „Кой се бои от 
Вирджиния Улф“ от Едуард Олби, реж. Стоян Радев, 
Малък градски театър „Зад канала“

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

ПОДДъРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛя
РАДЕНА ВЪЛКАНОВА за ролята є в „Капитал(на) 
грешка“ по Йодьон фон Хорват, реж. Иван Пантелеев, 
Народен театър „Иван Вазов“

ДЕБЮт
ПОЛЯ ЙОРДАНОВА за Наташа в „Мечтата на Наташа“ 
от Ярослава Пулинович, реж. Ана Батева, Драматичен 
театър „Рачо Стоянов“ – Габрово

РЕЖИСУРА
ДИАНА ДОБРЕВА за „Синът“ от Флориан Зелер, 
Народен театър „Иван Вазов“

СЦЕНОГРАФИя
МИРА КАЛАНОВА (сценография), МАРИНА 
РАЙЧИНОВА (костюми) за „Закуска в Тифани“ по Труман 
Капоти, реж. Диана Добрева, Драматичен театър 
„Николай Масалитинов“ – Пловдив

АВтОРСКА МУЗИКА
ХРИСТО НАМЛИЕВ за „Портокалова кожа“ от Мая 
Пелевич, реж. Петър Денчев, Театър „Възраждане“

ДРАМАтУРГИЧЕН тЕКСт, излъчена от Гилдията на 
театроведите, критиците и драматурзите
„БОКЛУК“ от Елена Телбис

КРИтИЧЕСКИ тЕКСт, излъчена от Гилдията на 
театроведите, критиците и драматурзите
РУМЯНА НИКОЛОВА „Модел на функциониране на 
българския театър в периода 1944-1989 година“,  изд. „П. 
Венедиков“, 2020

ПОСтИЖЕНИЕ В КУКЛЕНОтО ИЗКУСтВО, излъчена 
от Гилдията на творците в кукленото изкуство от 
Комисия в състав: Мая Бежанска – актриса; Никола 
Вандов – театровед; Петя Караджова – сценограф
ПЕТЪР ПАШОВ за режисурата на „Пиано на луната“ по 
мотиви от Валери Петров, Театър „Ателие 313“

В своето обичайно време, от 11 до 15 май, в Шумен се 
проведе най-утвърденият форум за нова драма у нас 
– Театралният фестивал „Нова българска драма“. В 
програмата му са включени повечето от най-добрите 
постановки върху българска драматургия, създадени 
през 2020 и 2021 г. 
За първи път през 2021 г. в неговата съпътстваща 
програма бяха излъчвани и спектакли онлайн. 
Публиката имаше възможност да гледа в YouTube 
канала на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ 
– Шумен спектаклите на театри от Русия, Румъния и 
Италия. 
Фокус на фестивала е програмата „Авторски 
прочит“, в която всяка година се състезават за 
участие повече от 30 текста за театър, написани 
през последната година. Сега бяха селекционирани 
шест пиеси, създадени през 2020 и 2021 г.  На 14 май 
откъси от тях представиха част от актьорите от 
Шуменския театър пред журито и присъстващите 
гости и журналисти. За Наградата за драматургия 

се състезаваха „Теорема“ 
от Недялко Делчев, 

театрален фестивал 
„Нова българска драма“ 2021, Шумен

КУКЛЕН 
СПЕКтАКъЛ, 
излъчена от Гилдията 
на творците в кукленото 
изкуство
„ГАРВИН МАГЬОСНИКЪТ“ 
от Яна Борисова, реж. Вежен 
Велчовски, Общински куклен 
театър – Благоевград

ВАРИЕтЕтНО И АтРАКЦИОННО 
ИЗКУСтВО, излъчена  от Гилдията 
на атракционните и сценични 
изкуства и Гилдията за вариететно 
изкуство
ВИЛИ КОЖУХАРОВА за постижения 
в областта на каучук акробатиката

СъВРЕМЕНЕН тАНЦ И 
ПъРФОРМАНС, излъчена от Гилдията за 
съвременни изпълнителски изкуства
МАРИОН ДЪРОВА за “Wo Man“, 
ДНК, Национален дворец 
на културата

ДУБЛАЖ, излъчени от 
Гилдията на актьорите, работещи в дублажа

ПРИ ЖЕНИТЕ
ГЕРГАНА СТОЯНОВА за Елиза и Мария във „Влад“ и 
всички жени в „Ориент експрес“

ПРИ МЪЖЕТЕ
ЛЮБОМИР МЛАДЕНОВ за Клод Трепани в 
„Дървосекачи“
НАГРАДА ИКАР 2021 в категория ЦИРКОВО ИЗКУСТВО
се присъжда на ДЖУЛИО МАЛЕВОЛТИ за приноса му в 
развитието на българската, европейската и световната 
акробатика

НАГРАДА НА АКт-УНИМА за значим принос в 
развитието на българското куклено изкуство се 
присъжда на ИВАН ТЕОФИЛОВ

НАГРАДА ИКАР 2021 ЗА ЧЕСт И ДОСтОЙНСтВО се 
присъжда на ЛЮБОМИР БЪЧВАРОВ

НАГРАДА ИКАР 2021 ЗА ИЗКЛЮЧИтЕЛЕН 
ПРИНОС КъМ МУЗИКАтА, излъчена от Гилдията на 
музикалните артисти се присъжда на МИХАИЛ БЕЛЧЕВ

НАГРАДА ИКАР 2021 ЗА ИЗКЛЮЧИтЕЛЕН ПРИНОС 
КъМ БъЛГАРСКИя тЕАтъР се присъжда на актрисата 
ТАТЯНА ЛОЛОВА (посмъртно)

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!

 Актьори от Шуменския 
театър представиха пред 
журито и присъстващите на 
фестивала гости и журналисти 
откъси от селекционираните 
нови пиеси.

„Саркофагът“ от Сабина Стефанова, „STABLE 
GENIUS или Процесът срещу драматургията“ от 
Александър Мануилов, „Гарата“ от Таня Шахова, 
„Не си отивай, живот“ от Йордан Минчев и 
пиесата за деца „Принцът на призраците“ от 
Симон Шварц. Текстовете са селектирани от д-р 
Ина Божидарова. Присъстващите на събитието 

автори получиха Грамота за участие. На 15 май се 
състоя и традиционната за форума дискусия върху 
съвременната българска драма.

Очаквайте в следващия брой нашите отзиви за 
фестивала и информация за наградите в направление 
„Преглед на спектакли“ и „Авторски прочит“.    

Валери Йорданов, ИКАР’2021 
за водеща мъжка роля

Ирини Жамбонас, ИКАР’2021 
за водеща женска роля
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Г Л А С О В Е т Е  И М  Ч У В А М Е

Деметра, приемате ли да Ви категоризират като 
пишещ дипломат, или искате критиката да Ви 
третира като писател без странични определения и 
етикети?
Моето скромно мнение е, че може да си всякакъв по 
професия и пак да си писател. Авторът на „Тютюн“ – 
стандартът за български роман, е ветеринарен лекар. 
Писателите сред дипломатите не са рядко явление. И 
сега не съм единствената. 
Лично аз предпочитам да ме определят като писател 
и дипломат, защото това са две отделни мои 
идентичности, дори бих използвала думата „аватари“, 
които ме изразяват по различен начин. Често това, 
което единият може да си позволи, другият няма 
възможност да  направи. Като дипломат пребивавам 
в сложна йерархична зависимост, спазвам голям брой 
правила в общуването с български и чуждестранни 
институции, работя по политики, които се определят 
от държавни органи. Това е леко кафкиански свят. Като 
писател се чувствам напълно свободна да изразявам 
мислите и чувствата си. Дори не се сещам какво бих 
могла да си забраня в писането. 

Как се решихте да дебютирате в литературата?
Не беше съзнателно решение. Един ден просто се случи. 
Отворих празен лист на компютъра и започнах да 
пиша. Оказа се, че целият роман е бил готов в някакъв 
невронен облак в главата ми. След няколко месеца видях, 
че имам десетки страници, а когато станаха двеста, 
реших да покажа ръкописа на съпруга си. Той е поет 
по рождение, но по професия е редактор. Радвам се, 
че ме окуражи и дори ми помогна да подредя текста. 
После взех решение да го предложа на издателство, 
но до такава степен написаното бе неочаквано за 
мен, че изпратих ръкописа под псевдоним. Настоявах 
да го запазя дори когато получих отговор, че ще го 
публикуват. Вальо Георгиев, редакторът на книгите ми 
в издателство „Хермес“, ме убеди да застана с името 
си зад романа. 

Изненада ли Ви успехът на „Странстващият 
албатрос“? Коя е най-ценната критика, която 
прочетохте или чухте за романа си? 
Много ме изненада, не очаквах да се приеме така добре от 
читателите и от литературната критика. Всъщност 
не знаех на какво да се надявам при такъв късен дебют. 
Аз съм сравнително затворен човек и вниманието към 
мен дойде изневиделица, дори отначало ме смути. Много 
ми помогнаха срещите на живо с читателите – в София, 
Пловдив, Брюксел, Париж, на които те споделяха добри 
думи за книгата. Започнах да получавам емоционални 
писма в електронната си поща от стотици хора. Не 
преувеличавам. Напълно непознати българи, буквално 
от цял свят, откриха себе си в Габриела. Казваха, че са 
пътували точно с този автобус на Запад, живели са в 
същия панелен блок, познавали са точно такъв съсед. 
Измислени от мен герои като Ангрото оживяха в 
споделени от читатели спомени. Някои твърдяха, че са 
работили точно в тази фирма с точно този шеф. Това са 
мистичните дълбини на писаното слово, за които нямам 
обяснение. Най-ценното за мен е именно този енергиен 
кръг на съпричастност между мен и читателите, в 
който се усещаме като едно тяло с обща споделена 
съдба. 

Дори не се сещам какво бих могла да си забраня  в писането 
Разговор с Деметра Дулева

Новият Ви роман „Преобърнати съзвездия“ се 
фокусира най-вече върху епохата на социализма. 
Смятате ли, че казвате нещо ново за това време, 
което е обект на много български романи от 
последните десетилетия?
Вярно е, че много български романи са посветени на 
социализма и мисля, че това е добре. Той трябва да 
бъде разказван. В „Преобърнати съзвездия“ не съм си 
поставяла за цел да анализирам или да oписвам цялата 
истина за тази диктатура. Това за мен е непосилна 
задача. Социализмът, както го наричаме разговорно, е 
историческа епоха, която се променя. Едни са първите 
години на поразените от кървавия терор, други са 
на задушаващия сталинизъм, трети са на селския 
прагматизъм на живковизма. 
Исках да опиша социализма такъв, какъвто аз го 
живях в склерозиралото му последно десетилетие. 
Тоталитарната държава функционираше съвършено, 
лъжата беше станала истина, разбита за по-лесно на 
кратки лозунги. Ние вече не се бунтувахме, бяха ни 
сгазили и се раждахме поддръжници на системата по 
подразбиране. Единици бяха тези, които дръзваха да се 
противопоставят. Исках да разкажа именно за това 
ежедневно насилие, което приемахме за нормално, за 
този тотален контрол, за мълчанието и страха. Но да 
го разкажа през първата любов на моята героиня Йоана, 
която взривява сетивата, чувствеността и разума є, 
като осветява сивотата около нея и разкрива това, 

което Хана Аренд 
определя като 
„баналността на 
злото“. Пансионът, 
в който пребивава 
Йоана, прилича на 
цялата държава – 
животът там се 
управлява от звънци, 
всякакви страсти са 
забранени, всичко е 
подчинено на правила. 
Това е място, което 
може да напускаш, 
като бягаш. 

Можем ли да 
говорим за доза 
автобиографизъм 
в романа Ви, или 
става дума за 

събирателен фикционален образ?
И в двата романа, без да разказвам живота си, който 
е различен от този на Габриела и Йоана, разказвам себе 
си и обстоятелствата, които са ме формирали. В 
този смисъл романите ми са слабо автобиографични, 
сюжетите и героите в тях са измислени и все пак са 
истински. Поне изразяват моята истина. Опитах се 
бъда максимално честна към онези години, да ги погледна 
отново с очите на  момичето, което бях. Тогава не 
проумявах изцяло характера на държавата, в която 
живеех, но усещах натиска, който се опитва да изглади 
всичко в теб. Oсобено в гимназията, когато ставаш 
отделна личност. Косите да са сплетени, бялата блузка 
да е закопчана до последното копче, черната пола да 
е четири пръста под коляното. И най-важното – да 
нямаш свои мисли, да вярваш в партийни тезиси, да си 
постоянно зает в някакви обществени ангажименти. 
Някаква несвършваща манифестация от съвестни, 
безлични и дори безполови граждани.
Смятам, че този натиск, това психическо насилие ни 
беляза завинаги и то е причината да сме такива, каквито 
сме. Много неща от социализма пренесохме до днес: 
недоверието в институциите, вярата, че има всесилен 
вожд, който може да оправи нещата, податливостта 
към конспиративни теории и глуповати обяснения на 
сложни обществени процеси, желанието да клинчим, да 
се измъкваме от правилата – все неща, които пречат в 
изграждането на  интелигентно гражданско общество. 

Отвъд темата за миналото, важна Ви е и темата 
за порастването и съзряването, за женската 
чувствителност, за това какво е да си жена. Кои 
са автор(к)ите, в чиято традиция се вписвате или 
чиито модели следвате в това отношение?
Да, темата за жената, за нейната чувствителност, 
сексуалност и тяло е една от големите теми, които ме 
занимават и имам желание да разказвам за това. Мисля, 
че в живота жената участва с тялото си много повече 
от мъжа – не само заради раждането, кърменето и 
майчинството, a и заради факта, че тялото є е обект на 
сексуално желание и мъжка доминация. 
Имам много любими авторки, от миналото и съвремието, 
като Вирджиния Улф, Маргьорит Дюрас, Франсоаз Саган, 
Силвия Плат, Елза Морантe, Ориана Фалачи, Ани Ерно, 
Елена Феранте, Делфин дьо Виган, Ясмина Реза…

Кой е адресатът на новата Ви книга? Не се ли 
страхувате, че за най-младите някои неща ще са 
неясни? Не поставяте обяснителни бележки, както 
правят други писатели, и като че ли разчитате на 
паметта или знанията за тази епоха.
Всъщност книгата е за любов, за първата любов и 
неосъзнатия сблъсък между двама души, който прави 
любовта им невъзможна. Темата е вечна и говори еднакво 
на всички поколения. Разликата в случая е, че първата 
любов на моята героиня се случва през социализма, но 
както тогава, така и днес личните решения, които 
вземаме, определят отношенията в двойката и между 
хората въобще. А ако има понятия, които най-младите 
читатели (а истински се надявам да имам такива) 
не разбират, ако не знаят какво е „перестройка“ или 
„ДКМС“, могат да попитат родителите си. Имаше 
такъв процес на общуване между поколенията и за 
първата ми книга. Млади читатели, които не помнят 
прехода, ми споделиха, че им е било много важно да научат 
повече, за да разберат по-добре родителите си и избора, 
който са направили.

Кои са българските писатели, до чиито книги искате 
да виждате своята в книжарниците?
Лесно ми е да отговоря към коя литературна компания 
се стремя, като погледна рафтовете на семейната 
ни библиотека, пълна с имена на съвременни български 
автори. Аз и съпругът ми четем много и мога да кажа, че 
литературната критика не пропуска от погледа си нито 
един качествен текст. Несъмнено ми е много приятен 
този ренесанс на българската литература, който се 
наблюдава през последните години и присъствието на все 
повече женски имена в него. А като директен отговор 
на Вашия въпрос ще отговоря, че приемам подхода на 
големите книжарници за най-точен. В тях книгите  са 
подредени по жанрове, а нe като класация на спортно 
събитие. Моите два романа – излиза нов тираж на 
„Странстващият албатрос“ заедно с втория ми роман 
„Преобърнати съзвездия“, може да откриете на буква 
Д в подредената по азбучен ред съвременна българска 
литература.

Не Ви ли е изкушавала идеята да пишете на френски 
и да се опитате да пробиете във Франция? Още 
повече че вече имаме своеобразна традиция – визирам 
авторки като Елица Георгиева или Ружа Лазарова.
Наистина бих могла да пиша на друг език, говоря много 
добре френски, италианският ми е като майчин. Темите, 
които познавам и ме интересуват обаче са свързани 
с България – социализмът, преходът, престъпният 
генезис на властта, липсата на справедливост, лъжите 
и манипулациите, разкъсването на социалната тъкан на 
нацията, принудителната емиграция… И повечето ми 
литературни герои са българи. А езикът, който най-добре 
ги изразява, е българският. 
Чета много френска и италианска литература, виждам 
какви са техните теми. За Франция: трудното 
общуване между различните етноси, натрупаната 
агресия в отношенията с бившите колонии, участието в 
световните конфликти, тероризмът и радикализацията, 
антиутопии, свързани с климатичните промени 
и дигитализирането на обществото. За Италия: 
различията между Севера и Юга, мафията, левите 
движения, католицизмът и присъствието на Бог в 
живота ни, глобализацията и изчезващата връзка между 
поколенията… 
Например в момента чета роман на Жан-Кристоф 
Рюфен (ето още един човек с няколко идентичности – 
лекар и писател, учен и дипломат, най-младият член на 
Френската академия), в която се разказва за участието 
на френските сини каски в омиротворителния процес в 
Косово.
Нашата история е друга, ние сме различни от западните 
хора (поради преживяното през последните хиляда 
години) и друго е записано в социалното ни ДНК. Него 
искам да разкажа, и то на тези, с които сме го преживели 
заедно, и на по-младите, които се интересуват от 
това.  Дори да пиша на друг език, пак ще бъда  български 
писател. Но ще се радвам, ако романите ми бъдат 
преведени на някои от големите световни езици.

Имате ли и нови романи в главата си?
Да, в момента работя върху два нови романа, и първите 
написах донякъде заедно. И за мен все още е странно, но 
се оказа, че мисля темите, които ме вълнуват, в романи. 
Не знам още колко имам записани в облака. 

Въпросите зададе АМЕЛИя ЛИЧЕВА
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Днешният момент е трудно време за пробив на 
литературната сцена, но тази година носи богата 
реколта от нови таланти. Вижте нашия избор на 

млади писатели от Обединеното кралство и Ирландия. 
Надяваме се, че те ще последват успеха на Дъглас 

Стюарт и Сали Руни

Трудно е да дебютираш днес при толкова много прекъснати 
или намалели на брой обичайни канали за представяне на 
нови книги. Изборът на „Обзървър“ на тазгодишните 
дебютни романи ще бъде публикуван в страна, в която 
книжарниците са затворени, а литературните фестивали 
се отлагат или провеждат онлайн. Затова е важно да 
посочим тези книги – бихме искали те да получат отзивите 
и признанието, което заслужават.
Това е осмата година, в която екип от нашето издание 
прочита десетки дебютни книги, търсейки гласове, които 
изпъкват сред множеството. Миналата година бяхме 
първите, които лансирахме книгата на Дъглас Стюарт 
Shuggie Bain – роман, който спечели редица награди, сред 
които и „Букър“. Стюарт наскоро каза: „Публикуването на 
първата ти книга те изпълва с вълнение и много страхове. 
Живеем в шумен свят – гласовете на младите писатели 
трудно се чуват сред цялата врява. Включването в списъка 
на „Обзървър“ с най-добри дебютни книги променя всичко“. 
Избраници на изданието са били Сали Руни, Джеси Бъртън, 
Гейл Хъниман, Оинкан Брейтуейт и Сара Колинс.
Тазгодишната селекция на дебютни романи (на писатели от 
Обединеното кралство и Ирландия) е особено интересна 
комбинация. Виждаме книги, които се ангажират с 
въпроси от съвременната британска действителност, с 
проблемите на расата и идентичността. В списъка има 
книги, които се опитват да изследват заглушени истории 
и оспорвани наративи. В него можете да откриете 
няколко поети, които се обръщат към прозата като 
възможност за разглеждане на идеи в по-обемиста форма. 
Някои от авторите отразяват настоящата пандемия по 
специфичен или заобиколен начин, докато други поставят 
въпроса за систематичните предразсъдъци и социалната 
справедливост. Част от текстовете са кратки, наситени 
и плътни, докато други се опитват да променят формата 
на романа. Както винаги, сме удивени и възхитени от 
амбицията и таланта на писателите в този списък. С 
нетърпение ще следим развитието на техните кариери в 
годините и десетилетията напред.

Open Water от Калеб Азума Нелсън  
Дебютът на Калеб Азума Нелсън 
е майсторски разказана нежна 
и вълнуваща любовна история. 
Open Water изследва сигурността, 
която дава любовта, но и нейните 
ограничения, уязвимостта, 
свързана с насилието, страха 
и загубата. Двамата влюбени 
са чернокожи артисти – той 
е фотограф, а тя – танцьорка. 
Книгата гордо възхвалява 
артистичните постижения на 
чернокожите. В нея откриваме 

музиканти като Кендрик Ламар, Франк Оушън и Соланж, 
наред с Джеймс Болдуин, Зейди Смит, Тежу Коле и много 
други – художници, режисьори, продуценти, фотографи. 
Романът описва с любов Югоизточен Лондон, мястото, 
където авторът е израснал и живее сега със семейството 
си, пристигнало в Лондон от Гана, когато той е 
тийнейджър.
Азума Нелсън е и фотограф – той работи върху серия 
портрети на „чернокожи, уловени от фотоапарата в 
моменти от тяхното ежедневие“. Но писането поглъща 
почти цялото му време. Неговият разказ „Молитва“ беше 
включен в късия списък на наградата за разказ на BBC.

Acts of Desperation от Меган Нолан
Дебютният роман на 
Меган Нолан започва като 
фикционализирана документална 
проза, която изследва 
деструктивните безнадеждни 
връзки, които авторката 
преживява като тийнейджър и 
през 20-те си години. „Опитвах 
се да разбера защо съм правила 
всичко това, след като 
виждах, че поведението ми е 

разрушително за самата мен. 
Отказвах се от толкова много 
неща, за да се превърна в човек, 
когото мъжете биха могли да 
харесат“.

Представяме 10-те най-добри автори, 
които дебютират през 2021 г. според „Обзървър“

Ирландската писателка е родена в Уотърфорд,  
по- късно се мести в Дъблин, а през 2015 г. започва 
да работи като журналист на свободна практика в 
Лондон; днес, на 30-годишна възраст, тя списва колонка 
в New Statesman и сътрудничи на „Ню Йорк Таймс“. По 
време на литературно четене в лондонски колеж Меган 
привлича вниманието на литературния агент Хариет 
Мур, която я насърчава да развие идеите си в книга. 
През 2016 г., в началото на сериозната работа над 
първата си книга, тя разбира, че жанрът есе няма 
да отговори на очакванията є. Нахвърлила е около 
15 000 думи, но започва отначало, обръщайки се 
към фикцията като средство, чрез което може 
да представи един „мрачен и интересен“ разказ за 
токсични взаимоотношения. С болезнена откровеност 
и детайлна прецизност Acts of Desperation пресъздава 
обсесията на млада жена от студен и красив мъж. 
Нолан подписва договор с издателство Jonathan Cape.
Писателката признава, че въпросът „До каква 
степен книгата е автобиографична?“ е оправдан в 
нейния случай: „Повествователят до голяма степен 
въплъщава моята личност. Събитията са фикционални, 
но книгата изразява мои истински чувства и мисли: 
импулси, самооценки...“. Взирането в миналото е 
болезнено и Нолан признава, че плачела много по време 
на писането на книгата. „Беше ми толкова трудно, 
имах нужда от пълна концентрация“.

Moth  от Мелъди Разак
Мелъди Разак е родена и израства 
в Западен Лондон. Нейният 
силен впечатляващ дебют, 
Moth, представя историята на 
либерално браминско1 семейство, 
което живее в Делхи през 40-те 
години на ХХ век, десетилетие, 
в което Индия успява да 
извоюва своята независимост 
и се разделя на две държави. 
Основният фокус на книгата са 
жените в семейството: Ма и 
нейните дъщери – Алма и Руп, 

образи, изградени с майсторство и любов, които остават 
дълго в съзнанието ти, след като прочетеш финалното 
изречение. 
Разак започва да пише романа, след като завършва 
магистърска степен по творческо писане в Бъркбек 
Колидж и има зад гърба си няколко публикувани разказа. 
Доскоро е работила като главен готвач, а преди това е 
управлявала кафене в Брайтън. Готвенето играе важна 
роля в живота є – в романа попадаме на подробни описания 
на подготовката и сервирането на храна, сцени, които 
неизменно следват повествованието като спасителна 
нишка.

Girl A от Абигейл Дийн
Стимулът за Абигейл Дийн да 
напише дебютния си роман е 
наближаването на 30- годишния є 
юбилей. Още от тийнейджърска 
възраст непрекъснато пише 
разкази и мечтае да стане 
писател. „Растях в малко селище 
в подножието на Пенинските 
планини като единствено дете 
в семейството и разполагах с 
много свободно време“, казва тя. 
По ирония на съдбата следването 
в един от най-престижните 

английски университети я разколебава и обезкуражава. 
„Моделът, налаган от курсовете по творческо писане, ме 
плашеше; не смятах, че съм на нивото на поставяните 
изисквания. Така че се отказах от идеята да стана 
писател“.
Десетилетие по-късно Абигейл вече е омъжена, живее в 
Югоизточен Лондон и работи в голяма юридическа фирма. 
„Но животът, който прекарвах в офиси, заседателни 
зали и летища, вече не ме правеше щастлива“, казва тя. 
„Тримесечен отпуск ми даде възможност да подновя 
опитите си да пиша“.
Повествовател в романа Girl A е Лекс, която има успешна 
кариера на юрист в Ню Йорк. Като дете героинята 
живее затворена, заедно с шестте си братя и сестри, 
в къща, наречена по-късно в пресата „Дом на ужасите“. 
Лекс успява да избяга – нейното бягство води до 
самоубийството на баща є и присъда за майка є заради 
ужасните престъпления, извършени от двойката. След 
смъртта на майка є порасналите деца се събират отново, 
за да се върнат към своето минало и да се опитат да го 
надмогнат. Смятаме, че това увлекателно и разтърсващо 

1 От кастата на брамините обикновено произхождат 
свещеници, учители и интелектуалци. – Б.пр.

четиво ще се превърне в бестселър. Дийн вече работи 
върху втория си роман, чиято тема ще бъде стрелба в 
училище. 

Highway Blue от Алиса Макфарлейн
Алиса Макфарлейн е родена в 
Сиатъл, но израства в Северен 
Уелс. Учи за ветеринар, но 
напуска университета и се 
впуска в дълго пътуване из 
Америка. Романът Highway Blue 
е написан в началото на 20-те є 
години – сега тя е на 23 – ведра 
роуд-стори, която проследява 
отношенията между млада 
жена и нейния харизматичен 
бивш съпруг. Главната героиня 
свързва трудно двата края, води 

изпълнено с рискове съществуване, пие твърде много и 
разсъждава върху грешните стъпки в живота си. В един 
момент бившият є съпруг се връща в живота є след 
двугодишно отсъствие. Това е книга, изпълнена с любов 
към идеята за Америка. Тя вижда страната такава, 
каквато е сега, раздирана от тревоги и проблеми, но 
отправя и носталгичен поглед към миналото.

The Paper Lantern от Уил Бърнс
Уил Бърнс е поет, чийто 
първи сборник със стихове е 
публикуван през 2019 г. Заедно 
с музикантката Хана Пийл 
той записва албума “Chalk 
Hill Blue“, в който чуваме 
негови стихове на фона на 
композирана от нея музика. 
Авторът живее в графство 
Бъкингамшър, в близост до 
селска кръчма, управлявана 
от неговите родители. 
Заглавието на романа е името 

на фикционална кръчма, намираща се в къщата, където 
безименният повествовател живее с родителите си. Той 
често се отправя на дълги разходки из околността по 
време на първия локдаун от 2020 г. Това е роман, който 
балансира между мемоари и фикция, играе с елементи от 
реалния живот на автора и се опитва да оцени живота 
в провинцията във време на криза. Книгата се стреми 
да отговори на въпросите какво е да си англичанин и как 
кризата с коронавируса влияе на националната психика. 

Learwife от Дженифър торп
Дженифър Торп е родена в 
Австралия, но в момента живее 
в Корк. Тя печели награда за 
най-добър разказ през 2011 г. и 
пише либретото на популярната 
съвременна опера Dear Marie 
Stopes.
Learwife проследява живота на 
съпругата на Шекспировия крал 
Лир след неговата смърт. От 
дълго време заточена в манастир, 
безименната кралица размишлява 
върху обратите в живота си, 

предателствата и неизпълнените обещания. Там тя 
замисля своето отмъщение, но мистериозна болест 
връхлита монахините в манастира. 
Това е роман, който продължава търсенията на Пат 
Баркър, Натали Хейнс и Маргрет Атууд – изследване на 
забравени истории, свързани с важни женски фигури, които 
са пренебрегвани от литературата. Нейният разказ за 
заразна болест и изолация има силен отзвук в нашето време. 
Светлата є лирическа проза отказва да се вмести в готови 
жанрови дефиниции – книгата не е нито исторически роман, 
нито фентъзи, но черпи най-доброто и от двата жанра. 

Little Scratch от Ребека Уотсън
Дебютният роман на Ребека 
Уотсън е вдъхновен от 
смущаващ инцидент в офис на 
„Файненшъл Таймс“, където 
работи като асистент-
редактор. „По-възрастен от 
мен колега влезе в офиса е ме 
попита коя книга съм прочела 
наскоро, а в моето съзнание се 
появи бяло петно. Само чувах 
бръмченето на климатика и 
виждах непочистените трохи на 
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масата, но не можех да се сетя за нито една книга. След 
като той повдигна вежди и излезе, седнах и се замислих 
върху това, което се беше случило с мен преди малко. Как 
можеш да пишеш за определено преживяване при всички 
противоречиви мисли и чувства, които преминават през 
главата на човек в реално време?
Резултатът е дързък експериментален роман, 
пресъздаващ потока на съзнанието, преминаващ през 
главата на човек в един-единствен ден – главната героиня 
се събужда, мъчи я махмурлук, закъснява за работа, 
прекосявайки Централен Лондон, работи в офиса, среща 
се на питие с приятеля си и си ляга. Не се случва нищо 
специално освен неловката сцена, свързана с книгата. 
Въпреки фрагментарния, накъсан разказ за всичко онова, 
което минава през главата на повествователя, текстът 
е увлекателен и изключително забавен. 

Assembly от Наташа Браун
За 31-годишната Наташа 
Браун, която живее в Лондон, 
2020 е специална година – 
тогава е избрана да участва в 
годишна програма за развитие 
на таланти. Резултатът от 
проекта е ръкопис, завършен 
до края на юли, избран от 
литературен агент и включен в 
издателски план срещу хонорар 
от шестцифрено число. „Сякаш 
бях в центъра на вихрушка“, 
казва Браун.  

Книгата е тънка – първата є чернова се състои от  
15 000 думи и смайва някои от литературните агенти, 
но текстът е силен, актуален и остър като диамант. 
Повествованието пресъздава събития от живота на 
чернокожа британка, която работи във финансовата 
институция. Докато се готви за парти, организирано 
от богатото бяло семейство на нейния приятел, тя 
разбира, че е повишена в работата си. Предразсъдъците 
и арогантността, с които се сблъсква в тези два свята, 
я карат да преосмисли стойността на успеха, който 
преследва. Наташа Браун предлага минималистична 
проза, в която се оглежда съвременната действителност 
– от дребните прояви на агресия на работното място 
и реалността да живееш в една „враждебна среда“ до 
наследството на британския колониализъм.
 „Знаех, че книгата не трябва да е обемна, казва Браун, 
срещата с подобен персонаж за кратко е забавление....  
но никой не би искал да прекара твърде дълго време с 
нея. Гледам на книгата като на прекъснат наполовина 
разговор; хората ще я прочетат и сами ще го 
продължат“.
В разговор изразява предпазлив оптимизъм относно 
ефекта на движението „Животът на чернокожите има 
значение“. „Ще разберем след пет или десет години какво 
ще е влиянието на летните протести. Но се надявам, 
че вървим напред. Моята героиня е по-скептична от 
мен“. Браун е обнадеждена по отношение на промените в 
издателската индустрия, но изтъква, че онова, от което 
се нуждаем днес, е повече разнообразие в рамките на 
самото разнообразие. 

Dead Souls от Сам Ривиер
Сам Ривиер е автор на няколко 
сборника с поезия, сред които е 
„Сватбата на Ким Кардашиян“. 
Първоначално работи в сферата 
на визуалните изкуства, а в 
момента управлява малко 
издателство, което описва 
като „микроиздателство“ за 
авангардна литература.
Първият му роман, Dead 
Souls, заема заглавието си от 
Гогол и включва темите за 
плагиатството, литературните 

знаменитости и безчестието. Заплетено повествование, 
богато орнаментирана проза, излята в един-единствен 
параграф, простиращ се на повече от 300 страници. В 
книгата безименен повествовател си спомня срещата 
с поет, чието творчество е дискредитирано от 
софтуер, търсещ елементи на плагиатство. Книгата е 
изпъстрена с остроумни пасажи, самоцитирания и пищни 
стилистични фойерверки.

 
 Превод от английски: 

РУЖА МУСКУРОВА

 Източник: „Обзървър“, 31 януари 2021 г.

Катрин Хюз

„Как те обичам? Нека преброя начините“, пита Елизабет 
Барет Браунинг през 1850 г. и така неволно се превръща 
от изтъкната британска поетеса в автор с неизменно 
присъствие на картичките за „Св. Валентин“.  
Не става въпрос само за тези думи, които все още 
звучат прекрасно, но и за начина, по който те са 
интерпретирани в контекста на нейната тайна връзка 
с поета Робърт Браунинг. През 1846 г., след година 
и половина епистоларен романс и дискретни срещи, 
младият Браунинг отвежда в Италия 40-годишната 
Елизабет, живяла дълго време в изолация заради болестта 
си – там за нея започва нов живот, изпълнен със слънце, 
секс и лирическа поезия.
Разбира се, този „биографичен“ прочит би ужасил 
Робърт Браунинг, който през цялата си писателска 
кариера полага усилия да разкъса връзката между 
лирическия говорител и личността на поета. Такъв 
редукционен подход би възмутил и Елизабет Барет 
Браунинг. Тя определя себе си по-скоро като човек, 
който защитава обществени каузи, а не като „добър 
писател“ (язвително определение, което често използва). 
Първата публикация на преждевременно развитото 
14-годишно дете е разказ за битката при Маратон – 
оттук насетне Елизабет продължава да засяга големи и 
сложни теми като неправдите на капитализма, който 
не е обуздаван от държавата („Плачът на децата“) и 
борбата на италианците за политическо самоопределение 
(„Прозорците на къщата Гуиди“). Днес сме забравили, че 
след смъртта на Уърдзуърт през 1850 г. именно Барет, 
а на Тенисън е най-споменаваното име като кандидат за 
титлата „Поет лауреат на Англия“. 
Чудесната биография на поетесата, написана от Фиона 
Сампсън, поставя акцент именно върху обществената 
ангажираност на Елизабет Браунинг. Сампсън използва 
като рамка и отправна точка „Аурора Лий“ – роман в 
стихове, който проследява кариерата на млада писателка 
и е създаден през 1856 г. На пръв поглед този подход 
говори за насочване към личното и биографичното, но 
Сампсън защитава идеята, че творбата дава модела, 
чрез който Елизабет изгражда нови връзки между женска 
субективност и публично изразяване. 
Авторката на биографията проявява специален интерес 
към политическата активност на поетесата, ангажирала 

„Огледало с две страни“ от Фиона Сампсън – 
чудесният живот на Eлизабет Барет Браунинг
Биографията на поетесата, която „защитава обществени каузи“, акцентира 
върху интереса є към проблемите на имперското господство и расата, но не 
пренебрегва и някои спекулативни хипотези

се с въпросите за имперската власт и расовите 
проблеми. Барет е родена през 1806 г. в семейство, 
което притежава плантации за захарна тръстика 
в Ямайка. Баща є наследява богатство, натрупано 
чрез робски труд, но по убеждения е свободомислещ 
протестант и либерал. Елизабет Барет изразява ясно 
своята позиция относно робския труд в творбата от 
1846 г. „Избягалият роб в Пилгрим Пойнт“, подкрепяйки 
движението за отмяна на робството в Америка.
Сампсън смята, че чувството є за вина, породено от 
нейния произход, е подтикът за признанието, че в жилите 
є „тече робска кръв“. Преди две десетилетия критиците 
бяха развълнувани от хипотезата, че с това изявление 
поетесата признава принадлежност към смесена раса. 
За разлика от тях Сампсън смята, че по този начин 
Елизабет изразява смущението си от факта, че е дъщеря 
и внучка на робовладелци. Поетесата знае, че харченето 
на парите от наследството, които є позволяват да 
избяга в Италия с любимия си безимотен Браунинг и да 
живее там без лишения, е един тежък компромис.
Друг заплетен възел от биографията на Елизабет 
Браунинг, който Сампсън се опитва да разплете, е 
въпросът дали баща є действително е бил „готическо 
чудовище“. Той е останал в литературната история 
като тираничен патриарх, който буквално държал 
децата си затворени в семейния дом и не разрешавал 
на никое от тях да сключи брак, дори на синовете 
си. Всъщност тази версия за неговата личност по-
скоро е резултат от трактовка в сценария на филма 
„Семейство Барет от Уимпъл Стрийт“, режисиран от 
Чарлз Лутън – лента, която е базирана на превърналата 
се в хит пиеса на Рудолф Безиер. Сампсън предлага 
един по-великодушен ракурс – тя вижда бащата като 
неуверено парвеню, човек, който никога не успява да 
се приспособи към средата си, състояща се от едри 
земеделци в графство Херефордшър.
Въпреки тази гледна точка Сампсън не е достатъчно 
деликатна, за да се откаже – както и нас – от определени 
хипотези, които носят съмнителни удоволствия. 
През 1989 г. Антъни Бърджис обсъжда твърдението, 
че поетесата получава допълнителна доза морфин от 
съпруга си, докато е на смъртно легло през юни 1861 г. 
В крайна сметка Елизабет вече е съсипала тялото си 
поради пристрастеността си към лекарства и никой 
не би забелязал това. В последните години на брака им 

между тях често избухват 
кавги. Робърт Браунинг е 
влуден от обсесията є от 
спиритуализма, вбесява го 
и желанието на Елизабет 
да облича сина им в 
момичешки дрехи. Сампсън е 
достатъчно здравомислеща 
и не заявява открито, че 
Браунинг е убил съпругата 
си. Авторката обаче знае, 
че читателят би изпитал 
наслада от намека за 
потенциално престъпление 
и в своя текст не 
заличава възможността за 
подозрение.  

 Превод от английски: 
РУЖА МУСКУРОВА

 Източник: „Гардиън“,  
24 февруари 2021 г.
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Фиона Сампсън

„Насред ограниченията за пътуване можем да усетим 
разочарованието след объркани планове у всеки британец: 
„Къде ще ходиш през юли? За себе си не мога да кажа. 
Жадувам да отида в Лондон и ще се надявам до последно. 
Това е всичко. А сега… Прозорецът беше отворен 
два пъти – един инч, – но моят лекар поклаща глава и 
променя темата на разговора (което е още по-лошо) 
винаги, когато спомена Лондон. Но ако стане възможно, 
ще отида – ще отида! Отлагането за следващото лято е 
като отговор: Никога“.
Всъщност това е част от писмо, изпратено от град 
Торки1 през 1840 г. от човек, който вече е прекарал 
две години в изолация там. Получателят на писмото е 
Ричард Хорн, английски поет и критик. От този момент 
нататък Хорн се губи от полезрението, но авторът на 
писмото ще стане световноизвестен – Елизабет Барет 
Браунинг, създала редица новаторски творби, сред които 
са едни от най-известните стихотворения и поеми в 
историята на литературата. „Как те обичам? Нека 
преброя начините.“
В онзи момент обаче тя е изгряващ талант, който 
се бори да запази присъствието си на литературната 
сцена като жива писателка. Успехът на сборника є The 
Seraphim and Other Poems, публикуван две години преди 
да напише писмото, е помрачен от сериозна болест, 
която я принуждава да напусне града, чийто мръсен 
въздух влошава състоянието є. Живеейки в уединение, 
тя споделя с друг приятел: „Какви претенции бих могла 
да имам в своята самота & печал & безпомощност & 
безнадеждност & болест към мъж на словото с неговите 
ангажименти & приятели & добро здраве и разнообразен 
живот в Лондон“. 
Всъщност Елизабет не е сама в изолираното малко 
градче. Лошото здраве е добър бизнес за Торки от 
XIX век. Болнави богаташи се събират в южния град 
в графство Девън с многото слънчеви дни и морски 
въздух. Местните земевладелци и търговци печелят 
от липсата на ефективно лечение за болести като 
подагра, туберкулоза и астма. Както и лекарите, чиито 
шарлатански лекове включват поставянето на вендузи, 
пускането на кръв и пиенето на отвари от билки. 
34-годишната поетеса е сред многото пришълци, 
установили се около живописното пристанище. Тук тя 
живее във фамилен „балон“ заедно с леля си, сестра си и 
любимия си брат, всички „гаснейки“ в това потискащо 
ограничено съществуване; нейният богат и разнообразен 
социален и професионален живот преди болестта е само 
спомен в продължение на години. През 1845 г. Елизабет 
пише на Робърт Браунинг: „Колкото до мен, повечето 
разговори, които провеждам през последните години, са 
под формата на писма – чувствам се като човек, хвърлен 
в тъмница, който драска лозунги по стените на стаята 
си“.
Елизабет страда от хронично заболяване и живее в 
изолация, с няколко прекъсвания, през по-голямата част 
от зрелия си живот. Когато започва да храчи кръв, се 
налага спешно да замине за Торки. За разлика от Джон 
Кийтс, тя не е болна от туберкулоза, а страда от 
бронхит и астма, които без съвременните средства за 
лечение в крайна сметка се развиват в пневмония, която 
я убива на 55-годишна възраст. Животът в „затвора 
на тясното пространство“ става непоносим за тази 
забележителна жена, която започва да пише стихове на 
6-годишна възраст и пиеси – на 10 години. Тя е едва на 14, 
когато е публикувана първата є книга. 
Елизабет е здраво и енергично дете – мечтае да 
стане най-великата поетеса на света, да допринесе 
за освобождението на Гърция и да бъде приятелка на 
Лорд Байрон. Когато навършва 15 години, младата 
писателка и сестрите є са поразени от болест, която 
лекарите не могат да диагностицират. След това се 
разболяват от дребна шарка, в резултат на което 
Браунинг с месеци страда от главоболие и мускулни 
спазми. Днес специалистите вероятно биха поставили 
диагнозата вирусно заболяване и поствирусен синдром. 
За нещастие, по нейно време медицината използва 
гръбначния стълб като метонимия за всяко системно 
заболяване и лекарите я лекуват според това схващане. 
Като тийнейджърка гръбначният стълб на Елизебат 
е пристегнат с колани в продължение на девет месеца 

1 Торкє е град в Югозападна Англия. Разположен е в залива Лайм 
на графство Девън. – Б. пр.

Какво можем да научим от Елизабет Барет Браунинг, 
прекарала години в изолация
След като е диагностицирана с остра респираторна инфекция, поетесата е принудена да живее в 
изолация. Нейният биограф описва как тя се справя с това

– след тази интервенция тя ходи трудно и здравето є 
никога не се възстановява напълно.  
През 2018 г., когато започнах да пиша биографията 
на Барет Браунинг, възприех нейната мистериозна 
респираторна болест като отживелица от далечно 
минало и не смятах, че поетесата би могла да се превърне 
в ролеви модел. Бях възприела културното клише за 
Елизабет от пиесата на Рудолф Безиер, превърнала се 
в хит на Бродуей. Тази стереотипна визия по-късно 
беше възпроизведена в три филма и седем телевизионни 
драматизации. Трябваше да преодолея наложените 
хипотези за психосоматични симптоми, за връзка 
между болестта и феминистките възгледи. Подобно 
на създателите на конспиративни теории, свързани с 
настоящата пандемия, авторите на тези спекулации 
изглеждаха обсебени от желанието да избегнат суровата 
истина за човешката уязвимост: отричат болест, която 
е лекувана днес на Запад, но все още продължава да убива 
милиони хора в други точки на света при отсъствието на 
антибиотици или стероидни инхалатори. 
През 2020 г. продължих да правя проучвания – проследявах 
непрестанните усилия на Елизабет да намери чист 
въздух и мек климат, които да є позволят да диша по-
леко; през тази година обаче нейният стремеж придоби 
за мен съвсем ново измерение. Беше ми все по-трудно да 
прекарвам дните си в размишления за човек, измъчван 
от кашлица, борещ се да поеме дъх, възпрепятстван 
и обезсърчаван във всичко, което иска да предприеме. 
Нейното лутане между чувство за безсилие и страх 
стана по-понятно и близко, а на моменти беше 
съкрушително за мен. 
Материалът, върху който работех, предлагаше 
интересни прозрения за начина, по който трябва да се 
справяме с това, което се случва днес. Елизабет Браунинг 
е един от първите инфлуенсъри в сферата на културата 
и ни помага да разберем бягството от всекидневието 
чрез виртуално съществуване. „Спасението от силните 
болки на спазмите и слабостта на тялото… когато се 
избавяш от самия себе си… от това, което смяташ, 
че си ти… в друго пространство и други отношения, 
където започваш отново да живееш свободно и опитваш 
нови неща“, пише тя на бъдещия си съпруг. Разбира се, 
Елизабет се спасява, като пише на хартия, не на екран, но 
нейното схващане за самопостигане чрез „втори живот“ 
ми напомня за днешното дигитално общуване: не само на 
тийнейджъри и пристрастени към мрежата, на блогъри и 
звезди, но и на журналисти и активисти. 
Чрез своето „виртуално“ присъствие Барет Браунинг 
отива отвъд създаването на нова форма на персонална 
свобода. През 1844 г. тя публикува сборника Poems, книга, 
която затвърждава нейната литературна репутация и 
води до номиниране є за „Поет лауреат на Англия“ (ще 
измине още век и половина обаче преди жена да получи 
този приз). Поемите в него се отличават с новаторски 
стил, разговорен език и енергия на разказа, открояват се 
със своите морални императиви. Заедно с Алфред Тенисън 
и Робърт Браунинг тя предвещава края на Романтизма 
и поставя началото на отличителния викториански 
стил на писане, предназначен за нова, масова читателска 
аудитория. Променяйки посоката на литературните 
процеси, Елизабет получава международна известност и 
оказва влияние върху автори като Емили Дикинсън, Джон 
Ръскин, Оскар Уайлд, Ръдиард Киплинг и Вирджиния Улф.
Барет Браунинг е затворена в своята стая, но също 
като Чарлс Дикенс бързо разширява читателската 
си аудитория, надигайки глас срещу големите 
несправедливости на своето съвремие. Творбата 
„Избягалият роб в Пилгрим Пойнт“ е публикувана 
през 1848 г. в издание, спонсорирано от привърженици 
на отмяната на робството. Елизабет пише стихове 
в подкрепа на движение, борещо се за образование на 

децата от бедни семейства 
и страстно заклеймява 
експлоатацията на детски 
труд. Творбата „Плачът 
на децата“ е публикувана в 
многотиражното списание 
„Блекуд“. В „Избягалият роб“ и 
епическата поема „Аурора Лий“ 
поетесата осъжда актовете на 
отвличане и принудителната 
проституция, а поемата 
„Прозорците на къщата на 
Гуиди“ и други по-късни нейни 
творби привличат вниманието 
на британските читатели към 
борбата за независимост на 
италианския народ. 
Все пак житейската история 
на Елизабет не се ограничава 
до битието є в изолация. В 
крайна сметка карантината 

приключва. Сборникът є „Поеми“ (1844) подтиква младия 
поет Робърт Браунинг да са свърже с нея; двамата  
по-късно се женят и заминават за Италия. Последвалият 
период от 15 години, макар и в края си помрачен от 
възобновяването на болестта на Елизабет, е време на 
славно номадство. Двойката работи „от дистанция“ 
в търсене на идеалния начин на съществуване – първо 
в Пиза, след това във Флоренция, с престои в Рим, 
Париж, Лондон и Хавър. Двамата писатели водят 
авантюристичен живот, който днешните дигитални 
номади преоткриват. 
Топлият климат, чистият въздух и прясната храна 
подобряват здравословното състояние на Елизабет 
за първи път в зрелия є живот. Семейството отсяда 
в средновековни колежи, спа курорти и вили в Тоскана 
и накрая се установява в апартамент в близост до 
градините „Боболи“ във Флоренция – дом, наречен от 
Елизабет „Къщата Гуиди“. 
Това, което отличава семейство Браунинг, е фактът, 
че двамата писатели продължават да изпращат своите 
творби до издатели в Англия и САЩ и да поддържат 
връзка със своите приятели от артистичния свят чрез 
писма и посещения. Елизабет развива писателската 
си кариера със същата решимост, с която е положила 
основите є. Сянката, която хвърлят годините на 
уединение, я кара да бъде страстно отдадена на 
каузата за свободата на приелата я страна – както 
и ние в този момент обсъждаме възможността 
за различна организация на обществото в бъдеще. 
Смятам, че когато приключи пандемията, трябва да се 
ангажираме активно в движение за промяна, също като 
забележителния пионер в това отношение – Елизабет 
Барет Браунинг.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

 Източник: „Гардиън“, 15 февруари 2021 г.

Елизабет Барет Браунинг
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Алисън Бекдел

Когато бях студентка и разбрах, че съм хомосексуална, 
се промъкнах до слабо осветено, закътано място, където 
знаех, че мога да намеря хора като мен – лавиците с книги 
в библиотеката. Вита Саквил-Уест не беше първият 
съмишленик, когото срещнах там, но тя със сигурност 
беше най-запомнящата се фигура. 
Открих я в романа „Портрет на един брак“ от 1973 г. –  
книга на сина є Найджъл Никълсън, посветена на 
продължителния отворен брак на родителите му. Научих, 
че Вита, както и нейният съпруг – дипломатът Харолд 
Никълсън, са имали множество любовни афери, главно с 
хора от собствения им пол, но са останали заедно и са били 
всеотдайни един към друг и към децата. Книгата включва и 
разказ на Вита за обсебващата є любовна връзка с Вайълет 
Кепел, преживяна от нея в ранните години на брака им. 
Бях запленена от образа, който изникваше в съзнанието 
ми: Вита в Париж, облечена като мъж, привързала косата 
си с лента в цвят каки – често срещана гледка в края на 
Първата световна война, – която се разхожда по улиците 
със своята любовница. Каква е била тази жена? Към края 
на книгата авторът пише накратко за любовта между 
майка си и Вирджиния Улф. Още не бях прочела нищо 
от Улф, но приятелите ми бяха окачили плакат с неин 
портрет на стените си – създаден от Бересфолд, когато 
тя била на 20. Нейната крехка красота съответстваше 
на разказа за трагична и обречена героиня феминистка, 
който се разпространяваше по това време: гениална 
писателка; обект на сексуални посегателства от страна 
на нейния полубрат; борба с психическо заболяване; и накрая 
самоубийство чрез удавяне, след като е създала някои от 
най-великите книги на ХХ век. В някои кръгове се говореше, 
че била хомосексуална – доста смело твърдение за онова 
време. 
От книгата „Портрет на един брак“ научих някои неща 
за начина, по който Вита и Харолд устояват на бурята на 
любовната є история с Вирджиния, но копнеех да разбера 
повече за това, което се беше случило между двете 
забележителни жени. Исках още подробности. Моето 
желание беше изпълнено няколко години по-късно, когато 
излезе изданието с писмата на Вита до Вирджиния. До 
този момент вече бях прочела някои от книгите на Улф, 
така че ми беше още по-интересно да наблюдавам как 
двете писателки се отблъскват и привличат по пътя си 
към дълбоката близост – интимност, която се надявах да 
преживея с някого в бъдещето. За мен тяхната страст 
една към друга чертаеше нови хоризонти за всички жени: 
бях в 20-те си години – макар и тази любовна история да 
беше толкова жива на страниците на книгата, я чувствах 
като нещо, което се е случило твърде отдавна, в едно 
далечно минало. 
Прочетох писмата отново. Дори да бях изпитвала някакво 
съмнение относно непреходното им значение, то щеше 
да се разсее, когато самата аз трябваше да премина през 
труден период в моя личен живот. В този момент онова, 
което ме впечатли най-много, беше начинът, по който 
Вита и Вирджиния жонглират с всички елементи от 
своя деен, натоварен и напрегнат живот – изискванията 
на обществото, творческата работа, семейството и 
социалните ангажименти, отношенията им с другите, 
включително съпрузите им – докато поддържат 
интимната си връзка. 
Сега, на 60-годишна възраст, една година по-възрастна 
от Вирджиния, която слага край на живота си на 59, и 
10 години по-млада от Вита, която умира от рак на 70-
годишна възраст, съм поразена от друг аспект на писмата: 
упоритостта и силата на духа на тези жени, които 
преминават през загуби, болести, разочарования и промени. 
След известен период на отдалечаване една от друга 
двете се сближават отново – когато фашизмът започва 
да се разпространява в Европа и е застрашена личната и 
интелектуалната им свобода. Вече e изминал почти цял 
век от момента, в който двете жени се влюбват една в 
друга, и странно, усещам времето, в което са живели, по-
близо в сравнение с периода, в който бях млада. Вероятно 
това се дължи на променената перспектива на възрастта 
и на факта, че съвременният свят изглежда отново се 
приближава до точка на дълбока промяна. Това усещане 
обаче е показателно и за храбростта на Вита и Вирджиния, 
които отхвърлят стари норми и традиции. 
Изданието с писмата, което прочетох в младостта си, 
се състоеше предимно от писма на Вита до Вирджиния, 
но включваше и някои откъси от писма на Улф. Новото 
издание, макар и да не обхваща цялата им кореспонденция, 
се фокусира върху по-удовлетворяваща за читателя размяна 
на писма между двете. И нещо повече, то включва откъси 
от дневниците на двете жени, както и писма на Вита до 
Харолд. Тези промени в гледната точка дават по-пълна 
картина на отношенията между двете писателки и импулс 
на наратива, който увлича като роман с майсторски 
построен сюжет. 

Ако кореспонденцията между Вита и Вирджиния беше 
художествен текст, би могъл да бъде критикуван за твърде 
очевидните имена на своите протагонисти. Единият, 
борещ се с бурите на живота, а другият – живеещ 
главно със стихиите на своето въображение. Бракът на 
Вирджиния със съпруга є Ленард е целомъдрен въпреки 
нейните смели опити в началото („Тези усилия, споделя 
Вита в разговор със съпруга си Харолд, били голяма грешка 
и скоро били прекратени“). Но Вирджиния и Ленард са силно 
свързани. Той е първият читател на книгите є и се грижи 
за нея по време на нейните кризи. Те нямат деца, но ги 
обединява обща кауза – издателство „Хогарт“, което дава 
важни книги на света. 
Когато Вита и Вирджиния се срещат в края на 1922 г.,  
Вита е на 30 години и вече е известна писателка. 
Вирджиния е на 40 и едва наскоро е получила признание за 
своите романи и есета. Вита е аристократ, представител 
на хайлайфа, Вирджиния се облича небрежно и е член на кръга 
„Блумсбъри“ – общност на социалисти, хомосексуалисти, 
хора на изкуството, бунтари и пацифисти.  Все пак Вита е 
по-известна със своите любовни похождения, отколкото с 
книгите си, докато Вирджиния вече е автор, който е част 
от канона. 
В ранните им писма проблясват искрите на флирта, но е 
нужно време, за да бъдат разпалени чувствата им. Скоро 
след като се срещат, Вита преживява любовна афера 
с мъж – нещо необичайно за нея. А Вирджиния остава 
предпазлива в общуването си с „тази сафистка“, „която 
може да ми е хвърлила око, колкото и да съм стара“. В един 
момент Вирджиния предлага на Вита да даде своя книга в 
издателство „Хогарт“, а Вита посвещава на нея романа 
Seducers in Ecuador – темпото на взаимното ухажване се 
ускорява. През 1925 г. Вирджиния се чувства изтощена в 
края на период, през който е написала The Common Reader и 
„Мисис Далауей“ – книги, които изумяват Вита и засилват 
загадъчното обаяние на тяхната авторка. Предстояща 
раздяла обаче, свързана с пътуване на екстравагантната 
писателка, която трябва да придружи съпруга си в Техеран, 
разпалва желанието и на двете.
Писмата, които си разменят, докато Вита е далеч, са 
шедьоври, пропити от копнеж. Вирджиния пише: „Да, да, да, 
наистина те харесвам. Страхувам се да използвам 
по-силна дума“. Вита брои секундите до момента, в който 
ще се видят (480 000). Тези писма са толкова опияняващи, 
че когато Вита най-накрая се връща в Англия, срещата не 
отговаря на предварителните им очаквания. 
От самото начало е съвсем ясно какво искат една от друга. 
Вирджиния харесва тялото на Вита, а Вита се възхищава 
на нейния ум. Улф пише в дневника си: „Тя е като елен или 
състезателен кон... и не се отличава с твърде остър ум. 
Но тялото є е перфектно“. Вирджиния не говори само за 
физика – по-късно ще сподели, че има предвид „нейната 
способност да привлича вниманието във всяка компания, да 
представя страната си, да контролира слугите...; ролята 
є на майка (все пак е малко студена и безцеремонна към 
синовете си), поведението є (това, което аз никога не съм 
била) на истинска жена“.
Вита записва първите си впечатления от Вирджиния в 
писмо до Харолд: „В началото изглежда семпла; след това 
те завладява духовното є обаяние...“. Тя полага огромни 
усилия, за да убеди съпруга си, че любовта є към Вирджиния 
е „духовна, интелектуална, желание на ума...“. С наслада 
споделя с него, че след разговори с Улф се чувства сякаш 
„мозъкът є е смлян от воденичен камък“. Докато в 
дневника на Вирджиния откриваме само кратки бележки 
върху текстовете на любимата є, Вита говори с открито 
възхищение за книгите на Улф; една от най-добрите черти 
на дръзката аристократка е способността є да признае без 
ревност таланта на знаменитата писателка. Всъщност 
тя ще посвети много усилия, наред с Ленард, да съхрани и 
стимулира този талант. Пише на Харолд, че Вирджиния 
„събужда чувство на нежност, което, предполагам, се дължи 
на забавна смес от твърдост и мекота – остротата на ума 
є и страхът є да не изпадне в психическа криза отново“.
Дали тази нежност и нуждата от грижи всъщност не 
са в сърцевината на тяхната връзка? Когато наближава 
моментът, в който духовната им връзка ще прерасне във 
физическа близост, Улф пише в дневника си: „Вита е толкова 
щедра в майчинската си закрила, по някаква причина винаги 
съм искала най-вече това от всеки човек“. Известно е, че 
майката на Вирджиния Улф е била отсъстваща фигура в 
нейното детство дори преди да умре. Писателката губи 
своята майка, когато е на 13 години. Нарцистичната майка 
на Вита присъства осезаемо в писмата є и вероятно е 
оказала влияние върху поведението на дъщеря си, която 
чрез грижите си за другите се предпазва от прекалена 
близост с тях. И двете жени са експерти в поддържането 
на определена дистанция с хората. Когато Вита, без да 
се замисли, грубо упреква Улф, че използва хората като 
материал за текстовете си, Вирджиния се обижда и е силно 
раздразнена. Въпреки това Вирджиния ще използва Вита 
като прототип по най-явния и фантастичен начин, който 
можем да си представим. 

„тялото є e перфектно“: Алисън Бекдел говори за любовните 
писма между Вирджиния Улф и Вита Саквил-Уест
Голямата любовна история се превръща не само в основа за романа „Орландо“, но и чертае нови 
хоризонти за жените 

„Биография, която започва през 1500 г. и продължава до 
днешния ден, наречена „Орландо“: Вита; разликата е, че 
персонажът преминава от един пол в друг. Надявам се, за 
свое удоволствие, че ще мога да напиша бързо този текст, 
за седмица“. Въпреки че Вирджиния започва да пише романа 
скоро след като Вита започва връзка с друга жена – през 
есента на 1827 г., – вероятно идеята за книгата се ражда 
в момента, в който те се запознават пет години по-рано. 
Запленена от аристократичния произход на Вита, Улф 
иска да прочете книга, която проследява историята на 
рода є. Няколко седмици след запознанството им Улф пише 
в дневника си: „Тъй като съм сноб, проследих нейните 
страстни увлечения петстотин години назад във времето 
– те добиха романтичен ореол за мен, бяха като отлежало 
бургундско вино.  До 1924 г., когато писателката посещава 
фамилното имение на Вита, книгата е в ембрионална фаза. 
Романът, който предлага фантасмагоричен портрет на 
Орландо, лудешко препускане през английската история 
и литература под формата на фикционална биография, 
която все пак е достоверна, и протагонист, който не е 
закотвен нито в определено време, нито в определен пол, се 
съпротивлява на всякакви категоризации. Това е най-добре 
продаваната книга на Улф, което без съмнение се дължи и 
на разпаленото любопитство на читателя; Вирджиния 
посвещава книгата на Вита и дори включва нейна снимка –  
така че не е тайна кой е прототипът на главния герой. 
Трудно е да проумеем как Вирджиния Улф успява да жонглира 
така свободно със сексуалната идентичност в една толкова 
консервативна епоха, но тя го прави, проправяйки своя път 
в бъдещето. Плавните трансформации на Орландо от мъж 
към жена едновременно предсказват и влияят върху начина, 
по който осмисляме пола и секса. 
„Орландо“ може да бъде четен като лесбийска любовна 
история, но сюжетът е така изкусно заплетен, че книгата 
избягва съдбата на The Well of Loneliness – роман, публикуван 
същата година и заклеймен като крайно неприличен. Може 
би най -големият успех, който постига Вирджиния с тази 
книга, е фактът, че Вита харесва книгата. Улф до някаква 
степен е мотивирана от ревност и грубо нахлува в личното 
пространство на Вита, но въпреки това нейната любима е 
представена като смела благородница – точно така, както 
самата тя се вижда. 
Портретите на Вирджиния и Вита на големия и малкия 
екран се умножават с годините, като всеки един от тях 
долавя отделни страни от техните характери. Филмът на 
BBC „Портрет на един брак“ подчертава андрогинността 
на Вита, а актрисата Тилда Суинтън в „Орландо“ на Сали 
Портър поставя акцент върху нейното обаяние. Никол 
Кидман в „Часовете“, която играе Вирджиния Улф, създава 
образа на измъчена и съкрушена жена, докато актрисата 
Елизабет Дебицки във филма „Вита & Вирджиния“ 
изгражда фигура, която обитава духовен свят, сякаш от 
друга вселена. И най- майсторското актьорско изпълнение 
обаче не може да предаде случващото се в умовете и 
душите на тези забележителни жени по начина, по който 
го правят в своите текстове. Ако Вирджиния и Вита 
имаха смартфони, какъв поток от акроними със сексуален 
подтекст, емотикони, линкове в Туитър към статии в 
„Таймс“ и безчислен брой снимки на кучета вълча порода 
и порода спаниел щяха да се излеят вместо текстовете, 
останали на хартия. Но за щастие на всички нас, те 
пишат и пишат дори когато чувствата им се променят 
и страстта им стихва. Писмата им са пламенни, 
ерудирани, вълнуващи и игриви. Пропити са от желание и 
ревност, оцветени са с одумки и блестят с литературно 
майсторство. И вероятно най-възхитителното в тях –  
често са изключително забавни. Вирджиния се пита в 
дневника: „Влюбена ли съм в нея? Но какво е любовта?“. 
В тези писма и на двата въпроса се отговаря смайващо 
обстойно. 

Превод от английски: РУЖА 
МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 1 февруари 2021

Вирджиния Улф Вита Саквил-Уест
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М като М

Върви бързо, направо подтичва, обвита в гъстата 
мъгла. Има само няколко крачки до трамвайната спирка, 
но често точно в тия последни крачки трамваят 
тържествуващо я подминава. Струва є се, че русата 
ватманка се подсмихва ехидно, докато издухва мощна 
струя тютюнев дим в малката си клетка на челото 
на зеления гущер. Разбира се, много добре я вижда 
трамвайната дива как тича с последни сили, но вместо 
да намали, дава газ, и трамваят бездушно изгърмолява 
покрай нея, при все че показалецът є е на милиметри от 
заветния бутон на вратата. Газ ли? Че те май не са на 
газ, нито пък на бензин. Но все тая, сега важното е да 
го хване, защото има среща с М., не може да закъснява. 
И ето, на спирката е вече. А таблото с разписанието 
не работи, разбира се. Приложението на телефона пък 
нещо явно се е бъгнало – 5 часа и 36 минути сочи! Ама че 
работа! Мърляв чичо пуши цигара, загърнат в масивен 
балтон със сплъстена рунтава яка. Държи цигарата с 
палеца и показалеца, доближава я с потреперващи пръсти 
до устните си, жадно всмуква и бързо изтръсква с 
големите си черни нокти. Тя се дръпва малко встрани 
за всеки случай. Отваря пак приложението – 5 минути! 
Еее, добре! Забива поглед в телефона и се заравя в 
сутрешните неделни постове – чаши с димящо кафе, 
мекици с мармалад, дежурните гаври с бедния Винету –  
горкият! сигурно вече е паднал под коня във Великите 
ловни полета от това упорито внимание към него. 
Изведнъж я лъхва зловонна миризма на серт тютюн, 
кисела пот и мокра овча кожа. Хлъцва и се закашля 
неудържимо. Смрадливият чичо е метнал цигарата си 
до нея и крачи към някакво причудливо жълтеникаво 
квадратно автобусче, спряло на трамвайната спирка. 
Хмм, че какво е това? На калъп сапун за пране прилича. А 
къде е трамваят? Привижда є се нещо като „М“ отпред 
на табелата и без да се замисля, се мята вътре след 
чичото. „М – метро“?
„Уважаеми пътници, поради провеждането на Софийски 
маратон 2020, трамвайната кола се движи с променен 
маршрут…“ – изхриптява високоговорителят. 
„А така! Ами сега – къде ли ще ме закара тая странна 
„трамвайна кола“? Дали няма като тролея на Джани 
Родари да хукне като див заек по люлинските поляни? Или 
през хилавите тревички ще се покатери по панелките 
и отвъд тях ще се изстреля директно към Марс. Ето, 
стрелката сочи право нагоре! Като бях дете, винаги при 
тая стрелка примирах от очакване, но старият семеен 
москвич никога не последва посоката към небето, така 
и не отлепи гуми от прашния асфалт. Но ето, сега пък 
ще го направи тая моторизирана сапунерка! М-м-м, 
марсианска мечта...“  
„Буху-буху-буху“ – кърти тежка тютюнджийска 
кашлица чичото с балтона.
– Ей! Какво си се разбухал, бе! И маска нямаш! – скарва 
му се елегантна госпожа с огненочервена коса.
– Маска? Ква маска, ма? Бух-бух-бух… Сички ше умрем!  
„Марсианска мечта… с маска… кой знае къде на м…
та си ще ме закара, а до срещата с М. остават броени 
минути. Ами да! М е знак – нещо за срещата ми говори. 
Ще бъде-М или не ще бъде-М?“
– Ти си умирай, ако щеш, на мен ми се живее! – тросва се 
госпожата. – Или слагай маска, или слизай!
„Омммммммммммммммммм… А в майчинските групи 
ММ… докато го разгадая какво значи… „ММ не яде два 
пъти едно и също…“; „ММ при температура 37 градуса 
направо човек убива!“; „ММ обича само кекса на майка 
си!“ „ММ не е простак, пикае седнал, няма да мирише в 
банята като в обор“… нещо като… домашен любимец… 
с една дума.“
„Буху-буху-буххх-бухх“ – миризливият се дере все по-
драматично, хвърля слюнки навред.
– Eй, ама това е безобразие, как може такова нещо! – 
извива глас госпожата и бързо изважда телефона си от 
чантата. – Е сега ще звънна на 112, ще подам сигнал – 
мръсен, и кашля в трамвая без маска… Или слизай, или 
звъня!
„Хмм… Трудно ми е да си представя М. … да пикае 
седнал…“
– Слизай ти, Маа! – успява да извика през хриповете 
мъжът, докато в същото време се изправя, може би му е 
трудно да кашля седнал. – Ходи пеша!
Автобусчето изведнъж изскърцва пронизително, 
разтърсва се и спира. А е очевидно, че сме на светлинни 
години от Марс. И изобщо – от цивилизацията. Ама къде 
сме наистина – кой квартал е тая панелика инкогнита… 
сиво, криво, диво….
Вратите изсвистяват и рязко се отварят.
„... брр, и студ, и мраз, и плач без надежда…“
Русата ватманка излиза от стъклената си кула, тръшва 
силно вратата, гръмва един огромен балон от дъвка, 
дръпва ластика и разпуска необузданата си грива… 

размърдва глава наляво-надясно, 

Алиса

Що за свят е тоя, в който карта за транспорт е 300 
лева, а тази за библиотека 8? Що за свят е това, където 
един лист с печат е 20 по цени на държавна институция, 
а да наемеш сто книжлета е осем без едно парчета? Що 
за свят е този, в който седиш на опашка с часове, за да си 
платиш таксите, а чакаш секунди да ти връчат знание? 
Да питаш ли Бога? Да си, или да не си? Ти ли си, или не си? 
Снимката твоя ли е? Ползва ли филтър, преди да я качиш 
в нета? Кой си ти? Това изобщо ти ли си?
Красиво е нашето време, изпаднало в безвремие. Колко 
много са новините, колко малко са информациите. 
Отваряш новини и жени с гърди и устни предлагат 
цитрус преса, нож, обувки, дрехи и други земни благини. 
Кой не обича  радостта?  Всичко това е щастие 
безмерно, да притежава се то всичко земно. Но това са 
чудеса измислени за малките деца. Всички се увличат на 

опашката да тичат. Чакат с часове, с каменно сърце 
за айфон и луи вюитон. В Това време не чакаме за книга, 
а за Адидас и найк умирам, знай! На кого му пука, че 
библиотеката се спука, няма покрив тя дори, всичко 
се руши. Културата запада, казват ми от сцената на 
столичната преса. (любимата западна култура е в запад 
със запада слънчев западен) Ну так есть хорошо! This is 
fine! Ano to je dobře! And on with languages we know…..  
Now we have The Kardashians, and so and so we love them all. 
They don’t ask to read a book. All they want is follow up. And 
we do cause we don’t need to pay to watch them all day.  So it 
is what it is. Hope soon enough we will have full digital library 
for those who want to follow up. They won’t mind to pay  to 
think of things all day. So if it is like that I won’t mind to pay 
10 euros for a stamped copy of my birthday. I won’t  even mind 
a digital ID so you could easy follow me. Alice Wonderland is 
here to stay and I don’t mind the linguist to explain!

раздвижва раменете си, разкършва врата си… бас държа, 
че чувам как изпукват костите по гръбнака є... прави 
крачка напред иии… 
„Рапунцел, пусни си косата… насам… насам… долу съм, 
Рапунцел…“
– Дотука сме… Повреди се нещо – прихваща ловко 
косата си и пак я затяга с ластика, пуква още един 
прозрачен балон и прави крачка назад.   
– Ама… нали беше с променен маршрут само… аз имам 
среща в центъра…
– Променен, непроменен, закъсахме, това е! – Рапунцел 
обира хубаво дъвката с език – с връхчето му чак до 
крайчеца на носа се добира, натъпква я обратно с 
помощта на палеца и обръща гръб на зрителите.

– Е, какво да се прави, тъкмо ще се отървем от тоя 
мръсен вирусоносител – госпожата хвърля бърз поглед 
към смрадливия, нагласява грижливо шала си и затраква с 
токове към стъпалата. – Обади му се на твоя, миличка! 
Ако дойде с кола да те вземе, Той е! – тя намига игриво 
над червената маска с цветя.
– Буху-буху-буху – мърлявият влачи крака след нея, 
превит надве, подпирайки с ръка гръдния си кош. – За 
тебе на магаре да дойде, мамицата ти курвенска…. – 
измърморва зад гърба є.

Тя неохотно се надига. Слиза. Мъглата се е сгъстила още 
повече – една тъмносива, опърпана, мръсна завеса, непрана 
от зората на цивилизацията.
„Няма пък да му се обаждам. Да се сети той да ме 
потърси, да го видим магарешкия ли е, марсианския ли 
е… ще бъдеМ, няма да бъдеМ… монче-бонче… ментово 
бонбонче… 
Ама колкото е недосетлив… ще чака сигурно поне 
половин час след срещата, че да ми звънне…
Да го подсетя някак… да му пратя есемес, М като… 
морз!“ – тя се усмихва, доволна от хрумването.
„-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --“ …. 

Изпрати? Разбира се, изпрати!

– Ааа, момиче, бух-бух-бух…
„Не е истина! Какво иска пък сега тоя миризливец?“ – тя 
се извърта ядно назад.
Човекът дори няма сили да кашля вече… пъхти едва-
едва… устните му са направо посинели, доколкото ги 
различава в мъглата… протяга ръце към нея…
Телефонът звъни. Тя хвърля поглед – той, той е, М!
– Момиче… – човекът изхрачва и нещо се откъртва от 
гърлото му, нещо тлъсто, червено, пада на земята.
„О, точно сега ли! Ама той звъни!“
Ало?
Мише, какво става, да не ти се е повредил телефонът, 
някакви странни неща получавам…
Хмм, повредил…
Човекът все така протяга ръце, хъхри, гледа толкова 
безпомощно… ама така гледаше кучето, преди да… 
имаше пяна на устата, бяха го отровили…
Извинявай, не мога сега... Заета съм.
Ама къде си, идваш ли?
Къде съм, къде съм? В мъглата съм…
Дръжте се! Звъня на 112 – дава ръка на човека, който се 
вкопчва в нея като удавник.
Разбира се! Ще дойда с него – тросва се малко по-късно в 
линейката. – Не го познавам, но не изглежда да има много 
приятели.
Човекът продължава да стиска силно ръката є, докато 
му поставят амбуто. Следи я с очи. Тя се е свила на 
тясната пейка, чантата є е притисната между коленете 
и гърдите. Усеща, че телефонът є вибрира силно, но няма 
как да го извади. Първо звъни, после изжужава кратко 
като при есемес.
„Какво ли ми (се) пише? Да се обеси… да се обеси не… да 
се помилва, милва… милва… мил-в-а…
Венера до Марс, Венера до Марс… обади се… 
На Марс има живот, на Марс има… -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
-- -- ---- -- -- -- -- -- -- --“.

Симона Ангелова

Цветелина Александрова
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Александър Арнаудов

тийн айдъл 

„Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да 
се умъртви;

баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху 
него.“

 Левит (20:9)

паметта ни пуска корени 
като безкрайно дъно в бездната 
облечена с телата на майка и баща

тишината е безтегловност
пропадаме в състояние на сън 
и някой забравя да обича 
няма следа от нас 
как нетърпеливо подчиняваме сенките 
хванати за ръце 

обезопасяваме дните 
докато омразата расте 
в изнемощели мечти
с които задушаваме децата си 

смъртта има толкова нужда от нас 
колкото и ние от нея 

Назови ме с твоето име 

„Краят на човечеството е отвъд всички хоризонти,
които бих могъл да открия, преди да умра...“  

 Николай Атанасов

отгледахме страха си 
като деца
които никога няма да имаме 

нощта изплува от ръцете 
като мъртва материя 
и разпокъсва дъното 
мракът се пръсва мъчително 
във всички посоки 

корените се огъват 
по очертанията на гръбнака 
и времето се задушава 
под кожата - 
принудени да сме паметник
на ограбено бъдеще 

светлината е само насрещно дихание
което чака да научи своето име 
докато отнасяме нищото в себе си 
посрещаме изнемощелия край   

смъртта се отменя 
до второ нареждане 

монотеизъм 

от устата ми се стича 
безсмъртно небе 
давя се в смазващото отражение 
като цвят отварящ се
за да рухне 

удължавам живота си
на гниещ плод 
и светлина извира от раните 

разказваш ми 
за самотата извън пространството 
където птиците се събират на дъното 
за да разкъсат свирепо празнината 
и да загубя името си 
което не съм имал 

напускам огледалото 

отсъствието чете 
имената ми 

ръцете забравят 
как да бъдат тишина 
само мъртвите 
ме викат обратно 
където винаги съм бил 
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Топка в стомаха

постепенно
розовите облаци стават сивкави
небесносиният цвят изтънява
смесва се с мрака 
помътнява

накрая нощта нахлува в стаята
свива се на топка в стомаха
и притихва
драска и мърка
успокояващо

Вода

водата носи
много памет 

ние носим своя малък кръст
огъваме се при всеки полъх
оглеждаме се в отражението си
и мечтаем да си спомним

а течението бърза
бързо взима своя дял
и ни отнася 
все по-бързо

Какво е общото между рибата и Луната

сребристият корем
хлъзгавата им природа
или нощта 
в която се припознахме

промъкват се тайно в сънищата
бляскат
танцуват
лудуват
отразяват нещо
и бързо изчезват

Сърце

давам ти небе рисувай
давам ти глас пей
давам ти човек обичай
давам ти любов
пази се

емигранти 

прегръдките на Терминал 2 
са ненаситен гроб
където времето атрофира 

погледите съвършено се разделят 
на минути часове години - 
чакаме самотата да настъпи 
в безпощадната забранена празнина 
преди да си отидем завинаги 
като безименен град 

тишината се ражда и превзема телата
които местим от минало в минало 
за да си спомним 
как някой ги обитава 
безпомощно и нежелано 

сянката ми е бездомник 
в семеен портрет 

лягам в гроба на баща ми 

напускаме снимката на стената 
толкова дълго 
събираме в себе си зимата 
когато се раждаме 
в безименния град 
преодоляваме времето 

клепачите се отварят 
като дъно върху празнината  
дните пропадат и стават белег 
износвайки сянката
на всеки родител 

смъртта роди пред очите ни 

нека изслушаме самотата си 
татко 
имаме толкова недовършени дни 
 

Той казва

той казва
всичко може да се върне обратно
безгрижието
надеждата
вкусът на сладоледа

можеш да имаш всичко
забрави огледалото
протегни се отвъд
позволи на света
да се погрижи

Памет

и котките и сенките разказват
за дългите следобеди 
разговори преливащи отвъд значението на думите
слънчеви ресни
перести облаци
летен задух 
извивката на затаен планински склон

и котките и сенките обичат
напечени керемиди
чардаци опасващи стари къщи
топли нощи                                                  
тайни желания
звезди които дълго
не те оставят да заспиш

Would you rather be a fish

търся думи
с които да нахраня рибата в сърцето ти
но все не намирам подходящите

думи дълбоки като море
бързи като течение 
по което да плъзгам желанията
думи хриле 
с които да се оттласкам над всички

търся цветове 
с които да нарисувам рибата в очите ти
прозирна и бляскава 
свободна и крехка

но няма такива думи
нямам хлъзгави думи
червеи които да примамят
рибата в сърцето ти
нямам цветове 
с които да я нарисувам

чакам да дойде деня
в който тя сама ще ми проговори

Надежда Костадинова
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Харвардския университет разказва за 
деменцията на майка си, завръщането 

към тийнейджърското си аз и начина, по 
който реагира на критични рецензии

Алекс Престън

Клер Месуд е автор на седем романа, сред 
които са The Emperor’s Children и The 
Burning Girl, включени в дългия списък на 
наградата „Букър“. Родом е от Кънектикът, 
баща є е французин, роден в Алжир, а майка 
є – канадка. Завършила е Университета 
в Кеймбридж, където среща съпруга си 
– писателя и критик Джеймс Уд. Месуд 
преподава в Харвардския университет и 
в момента живее със семейството си в 
Масачузетс. Последната є книга, Kant’s 
Little Prussian Head and Other Reasons Why 
I Write („Малката източнопруска глава на 
Кант и други причини да пиша“), която 
беше публикувана миналия месец, е сборник 
с есета и рецензии, писани през последните 
20 години.

Какво ви подтикна да дадете това 
заглавие на сборника?
Заглавието беше подсказано от Томас 
Бернхард, който пише, че често свеждаме 
Кант до неговата „малка източнопруска 
глава“, но също така до едно-единствено 
изречение или философски възглед. Той казва, 
че човек всъщност не може да разбере и 
съхрани всичко, което чете. Когато мислиш 
за определена книга месец или година по-
късно, тече процес на дестилация – понякога 
се връщаш към някой образ или сцена, 
момент от сюжета или идея. Не можеш да 
си спомниш всичко, което си преживял по 
време на четенето, не и на съзнателно ниво. 
Моят баща казваше, че културата е това, 
което остава, когато си забравил всичко.

Майка ви е важна фигура в текстовете, 
посветени на личния ви свят – нейната 
борба с деменцията се припокрива с 
вашите представи за паметта...
В ранните дни на мозъчната хирургия 
лекарите разбират, че всичко е 
концентрирано в малкия мозък на 
пациентите. Ако упражнят натиск върху 
определено място, пациентът казва: „В 
момента съм на лодка в езеро с моите 
родители. На девет години съм...“. Майка 
ми страдаше от специфична форма на 
деменция – деменция с тела на Леви. Някой 
преди време ми разясни болестта така: 
„Болестта на Алцхаймер заключва шкафа 
със спомени, докато при заболяването на 
майка ви цялото съдържание е изсипано 
на пода“. Всичко е там, но нещата са се 
смесили и объркали. Това е мястото, където 
болестта се припокрива с представата 
за съхраненото в паметта. Можем да 
я открием при Пруст и неговия малък 
пандишпанов сладкиш – не знаеш в кой 
момент ще възкръснат твои преживявания 
при четене и кога ще изплуват спомени от 
реалния ти живот. 

До каква степен вашият произход 
едновременно ви помага и пречи?
Това е въпрос, върху който размишлявам 
от дълго време. Да бъдеш писател 
означава да стоиш встрани, на прага, да си 
наблюдател. Витгенщайн казва, че цялата 
философия е невроза. Ако не си невротичен, 
не е нужно да пишеш, просто ще си зает 
с това да живееш. Алис Мънро, на която 
се възхищавам, е дълбоко свързана с едно 
място: и сега живее близо до града, където 
е учила. Поддържам казаното от Салман 
Рушди в есето му „Въображаеми родини“. 
Дори когато се отдалечиш само на сто 
мили от мястото, където си израснал, не 
можеш никога да се върнеш към него. То се 
променя толкова бързо, колкото и ти. 

В своя забележителен сборник с есета 
писателката обсъжда въпросите за 

Кашмир, хинду национализма и риска да 
казваш открито истината

Ашиш Гадиали

Литературната кариера на Арундати 
Рой е необикновена. Тя прави блестящ 
пробив на литературната сцена през 
1997 г. с дебютния си роман „Богът на 
дребните неща“, който печели наградата 
„Букър“, и би могла да продължи по този 
път, затвърждавайки позицията си на 
световен автор, чийто стил напомня на 
текстовете на Салман Рушди и Казуо 

Ишигуро отпреди десетилетия.
Наместо това Рой не пише романи 
в продължение на 20 години (до 
публикуването на The Ministry of Utmost 
Happiness („Министерство на върховното 
щастие“, 2017) и насочва интереса си към 
документалната проза, която безпощадно 
разкрива скелетите в гардероба на 
историята за индийския икономически 
растеж: надпреварата в ядреното 
въоръжаване с Пакистан; изселването на 
хиляди местни жители заради строежа 
на язовира „Нармада“; въстанието на 
маоистките бунтовници наксалити; 
продължителната и брутална военна 
окупация на Кашмир.

Клер Месуд: Да бъдеш писател означава да наблюдаваш 
живота отстрани

„Азади“ от Арундати Рой 

В книгата присъства есето 
„тийнейджърки“, в което пишете за 
вашата дъщеря и нейните приятели. то 
изглежда като суров материал за романа 
The Burning Girl...
Искаше ми се да създам фикционална версия 
на преживяванията си в юношеска възраст. 
В отзив за книгата Лори Мур написа, че 
тази възраст е като виещо куче – в крайна 
сметка го погребват, но го заравят живо. 
Открих, че преживяванията ми на родител 
на дете в тийнейджърска възраст ме 
върнаха към тази непроменена страдаща 
част от моята същност.

Редовно пишете отзиви за New York 
Review of Books. Какво се случва, 
когато попаднете на човек, който ви е 
критикувал в свои рецензии?
Преди години, на парти в Лондон запознавах 
двама души, без да си давам сметка, че 
единият беше написал твърде критичен 

отзив за другия. Писателят, който беше 
станал обект на нападки, погледна своя 
критик и каза: „Не знаех, че сте дебел“.
Като писател зная, че има два 
типа рецензии: към първия спадат 
благоразположените или критичните; към 
втория – ангажираните с твоите усилия 
или безразличните към тях. Може да съм 
наранена или разочарована, ако критикът 
смята, че не съм се справила добре, но ако 
той разбира с какво съм се заела, възприемам 
текста като дар. Много рецензии за романа 
The Burning Girl в САЩ започваха така: 
„Това е роман за юноши“. Благоразположени 
или не, за мен тези текстове само хабяха 
хартията. 

Превод от английски:  
РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 10 ноември 2020 г.

Откритото обсъждане на тези прикривани 
проблеми от настоящето на Индия 
постоянно я конфронтира с властите в 
Индия. Подкрепата є за сепаратисткото 
движение в Кашмир води до обвинение в 
противодържавна дейност от страна на 
правителството през 2010 г. Въпреки това 
Рой не отстъпва от своите принципи. Тази 
книга, чието заглавие означава „свобода“ 
на урду – azadi e лозунг на протестите в 
Кашмир срещу индийското правителство, –  
буди общественото съзнание по света по 
въпроса за ситуацията в Кашмир.
 „Това, което Индия направи в Кашмир 
през последните 30 години, пише тя в 
есето „Тишината е най-силният шум“, е 
непростимо. 70 000 души – цивилни, войници 
и служители на службите за сигурност – 
са убити в конфликта. Хиляди се водят 
„изчезнали“, а десетки хиляди са подложени 
на мъчения; районът се е превърнал в място, 
покрито с мрежа от малки затвори като 
Абу Граиб1.
Сборникът, който надгражда основата 
на събраните є съчинения с документална 
проза („Моето бунтовно сърце“, 2019, 1000 
стр.), се състои от девет есета, написани 
между 2018 и 2020 г. – текстове, изнасяни 
като лекции или отпечатани в британски 
и американски издания. В своите текстове 
Рой неспирно се противопоставя на новата 
хегемония на хинду фундаментализма в 
Индия, която е затвърдена от втората 
изборна победа на министър-председателя 
Нарендра Моди. 
В „Намеци за край: Възкръсването и 

1 Печално известният затвор в Ирак, където 
иракските затворници са подлагани на 
зверски изтезания и сексуални унижения от 
американските войници. – Б. пр.

възходът на хинду национализма“ тя 
разглежда растящата популярност на 
Хиндутва2, стратегиите на движението 
за подстрекателство към война и 
търсене на изкупителни жертви, както 
и автократичния стил на управление на 
Моди като форми на „долнокачествен 
авторитаризъм“ и фашизъм. 
Рой изтъква абсурда на опитите за налагане 
на „доктрината за Една Нация, Един 
Език, Една Религия, Една Конституция“ в 
регион, който по-скоро е „цял континент, 
по-сложен и пъстър, с повече езици, 
780 по последни данни... отколкото 
Европа“. В текстовете си тя защитава 
разнообразието – за нея Индия е „необятен 
океан“, „уязвима, заредена с напрежения 
социална екосистема“. Отговорът на 
всичко това се заключава в думите: 
„Вярвам, че нашето освобождение се крие в 
преговорите. Надеждата е в текстовете, 
които могат да отразят и съхранят 
сложната природа на нашето общество, 
нашата заедност и отпор срещу яростната 
атака на ужасяващите опростяващи 
възгледи на фашизма“. Текстовете в този 
сборник са създадени от автор, който е 
на фронтовата линия на солидарността и 
хуманизма, от писател, който вероятно 
днес достига апогея на своята литературна 
мощ.

Преведе от английски:  
РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 19 октомври 2020 г.

2 Доминиращата форма на хинду национализма 
в Индия, определяна като „десен 
екстремизъм”. – Б. пр.

Клер Месуд

Арундати Рой 


