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 Влада Урошeвич 
Една българка между сюрреалистите

Анриета Жекова
за първия български преводач  
на „Алиса в страната на чудесата“

Лятното събуждане  
на литературния живот

Пролетен базар на книгата
„Варна Лит“
„Пловдив чете“

Рецензии
Калин Михайлов за Камен Рикев
Три прочита на френската 
„Антология на българските 
поети символисти“

Нова българска
Людмила Миндова
Николай Бойков

СтоЛица
Калина Цонева разговаря с 
Виктория Драганова, 
Любомир Драганов 
и Радостин Седевчев

 
гледат ми се стари филми
и нови политици
зяпат ми се разнообразни облаци 
полети на чайки и бързолети
извивките на тополите от вятъра
цъфтящи цветя
и едно-единствено лице
затварям очи  
за сериала  
на новините и буксуващата история
въртя се
не мога да заспя
не само защото новините не спират да хъркат
но и историята говори насън
не искам да си отварям очите
не мога да спра да се събуждам 
без да съм заспивал

това което остава 
 
подпис в гънките на чаршафа 
гниещи руини 
и 
люляк  
расте  
в ъгъла  
на стаята

Стефан Иванов

Константин Костов, „Фестивални дрънкулки“, от изложбата „Моменти с друго значение“, галерия „Стубел“, София, 2020
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Създаденият през 2019 г. 
Писателски център на фондация 
„Елизабет Костова“ предлага 
онлайн уъркшопове по творческо 
писане и индивидуални консултации, 
насочени към усъвършенстване на 
писателските умения на писатели, 
преводачи, студенти и ученици, с 

възможност за включване на професионалисти от други 
индустрии, както и хора, които биха искали да подобрят 
творческия си живот. 
Виртуалната платформа бе създадена с цел да даде 
възможност на пишещи хора от различни краища на 
България да се възползват дистанционно от предлаганото 
съдържание. Kурсовете сa с различен жанров и тематичен 
фокус, като част от тях се провеждат на български, а други 
на английски език и са водени от утвърдени български и 
англоезични писатели.
Услугите на Писателския център са подходящи както за 
възрастни, така и за ученици на 13-18 г. възраст.
Предстоящи синхронни уъркшопове за ученици:
Speculative Fiction, уъркшоп по писане на спекулативна 
художествена литература на английски език с Айрийн 
Нийланд – синхронен, на живо и онлайн – 1-9 юли, 2021.
Тази работилница ще се проведе на живо с индивидуални 
консултации онлайн в реално време с преподавателя. 
Участниците ще имат възможност да си говорят за 
чудовища, как измислената магия да стане реална и трудно 
ли е да държим читателя ни тръпнещ в очакване без да 
знае какво предстои. Приветствани са всички любопитни 
писатели-читатели, които творят в жанрове като научна 
фантастика, фентъзи, сюрреализъм или нещо друго, свързано 
с невидимите сили, за да се научат да създават злодеи и 
герои с лекота.
Уъркшоп „имало едно бъдеще“ с Диана Петрова – 
синхронен, изцяло онлайн – 12-18 юли 2021
Работилницата по творческо писане се провежда на 
български език и използва приказния модел, за да провокира 
учениците да си представят света след изолацията, както 
и от позицията на бъдещето да разкажат миналото преди 
пандемията. 
Уъркшоп „Писане за природата“ с Димитър Кенаров,  
2-6 септември, на живо
Тази работилница ще помогне на курсистите да 
опознаят заобикалящия ги свят по-добре! Очакват ги 
интересни изследователски и писателски приключения, 
като същевременно учениците обсъждат как да опазят 
природата и да се грижат за нея (защо не именно чрез 
творческо писане?). Това съвместно проучване ще 
предостави на младежите не само съзерцание на красиви 
природни пейзажи, но и ще насърчи активния принос към 
един по-добър свят.
Предстоящи синхронни уъркшопове за възрастни:
За порасналите ученици предлагаме уъркшоп „Дълбоко 
гмуркане с героите“ с Диана Шпехлър, 1-7 юли, онлайн, 
защото доброто писане започва със силни герои.  И затова 

тази работилница ще се съсредоточи 
върху писането на лична нехудожествена 
литература (с възможност за адаптиране 

Премиера на двутомника 

„Анималистиката на емилиян Станев. 
Биополитически и философски проблеми, 
критика на политическото. Станев и 
Хайдегер“
и
„Пред непостижимото: емилиян Станев 
и Мартин Хайдегер. Философската 
зооантропология на ем. Станев. Хайдегер и 
изтокът“

от

Пламен Антов

Културно-информационен център на Република 
Северна Македония в София
ул „Оборище“ 7 (срещу НБКМ)
21 юни (понеделник)
18.30 ч.

Книгите ще представят проф. д-р Амелия Личева 
(СУ) и доц. д-р Антоанета Николова (ЮЗУ) 

Записването за есенното студио за литературен превод 
за тази година е отворено!

Период на провеждане: 24 – 26 септември, 2021 г. и  
1 – 3 октомври, 2021 г.  
Краен срок за заявка за участие: 7 юли 2021   
Есенното студио по литературен превод предлага 
разнообразна програма от практически занимания върху 
превода, лекции и дискусии, които ще обогатят уменията 
на участниците, ще разкрият нови похвати и подходи, 
ще дадат ценни насоки за редактирането, общуването 
с издатели и други практически и кариерни аспекти на 
професията. 
Студиото е насочено както към преводачи в ранен етап 
на кариерното си развитие, така и към професионалисти с 
натрупан опит и публикации. Преводите на участниците са 
обект на специално внимание и обсъждане в малки групи.  
Програмата на Студиото е подходяща за преводачи 
от всички езици на български. Освен обособения модул, 
който предлагаме тази година – „Фокусен език: 
полски“ за преводачи от полски на български език, 
програмата включва Многоезикови „кошери“ по превод и 
редактиране и Лекции, дискусионни панели, работилници.
Повече информация е достъпна на линк:  
https://www.npage.org/page?id=271.
Студио по литературен превод 2021 се осъществява с 
финансовата подкрепа на Полски институт в София и 
Национален фонд „Култура“.

Писателски център фондация „елизабет Костова“
есенно студио за 
литературен превод на Къща 
за литература и превод

Н о В о

Тематичен център на новия брой 161 на сп. 
„Християнство и култура“ е проблемът за 
мястото на християнството в съвременния 
свят. Темата присъства в Християнските 
фрагменти на писателя  Димитър Коруджиев, 
представени в рубриката „Пътища“ и е 
продължена в текста на англо-френския 
поет и литературен критик Майкъл Едуардс 
Въплъщение и култура. Проблемите на 
съвременността са в центъра и на текстовете 
на о. Павел Събев Иисус – историческият човек 
тогава и сега и на о. Тодор Стойчев Носенето 
на забрадки според Първото послание до 
коринтяни. 1 Кор. 11:2-16 в светлината на социо-
културния контекст на времето. Актуални и 
дискусионни въпроси са разгледани и в разговора 
на Данислава Делчева с проф. Иван Желев за 
Новите религиозни движения,  както и в текста 
на Сандра Керелезова Почитта към преподобна 

Стойна: в лабиринта между вярата и битовия мистицизъм. Рубриката „Проблеми 
на православието“ включва текста на дякон Андрей Кураев Под мораториум, а 
„Съвременно богословие“ – статията на Сергий Фудел Причастие към вечния 
живот. Атанасий Йевтич ни завеща богословие на любовта и свободата, казва о. 
Стефан Стефанов в своя текст в памет на епископа на Сръбската православна 
църква. В „Християнство и изкуство“ е представена статията на Ангел 
Иванов Грехът като наркотик. Спасението като реалност, а „Християнство и 
литература“ включва  рецензията на Калин Михайлов за сборника с разкази на 
Янчо Михайлов, озаглавена Силата на тихия лъх. Броят е илюстриран с творби от 
порцеланова пластика към статията на Анна Збросская-Люнгснес Изваяна от „бяло 
злато“. Сакрална порцеланова пластика.

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. 

П о К А Н и

към художествената такава) , което осветява човешката 
природа, вашата собствена природа и природата на вашите 
герои.
Всички синхронни курсове имат и своя асинхронна версия, 
към която курсистите могат да се присъединят по всяко 
време. Някои от асинхронните работилници за възрастни 
са: 
„Отвъд физическото пространство: Разширяване на 
усещането за среда“ със Стивън Уингейт; „След Белия заек 
на позията“ с Надя Радулова; „Работа с фантастичното“ с 
Владимир Полеганов; „Това, което знаеш: Напиши своя път 
в света“ с Травис Холанд; „Близо до дома: Писане на лична 
нехудожествена литература, вдъхновена  от живота“ с 
Евън Джеймс и „Магически реализъм за начинаещи“ с Джен 
Карсън. 
Научете повече на https://ekf-writing-center.org/
За кандидатстване за стипендии, моля свържете 
се с Виктория Костова на адрес: coordinator@
contemporarybulgarianwriters.com.





Литературен вестник 16-22.06.2021      3

К А У З А Т А  Н А  К Н и Г и Т е

на стр. 5

След дългата пауза в културния живот, предизвикана 
от пандемията от Ковид-19, през юни почти 

паралелно в три големи града се провеждат мащабни 
литературни събития – Пролетен базар на книгата 

(София, 31 май – 6 юни), „Варна Лит“ (Варна,  
1 – 5 юни) и „Пловдив чете“ (Пловдив, 14 – 20 юни). 

обърнахме се към организаторите им с няколко 
въпроса за тяхното провеждане в контекста на 

необичайните обстоятелства от последната година. 

1. организираният от вас форум е едно от 
първите литературни събития, които се 
провеждат на живо след продължителната 
пауза, причинена от ковид кризата. Какви са 
основните предизвикателства и затруднения 
при подготовката на събитието в тази 
ситуация?
2. Кои са основните акценти в тазгодишната 
ви програма?
3. Забелязвате ли промяна в нивото на интерес 
от страна на участниците (издатели, автори, 
публика...) към събитието, било то повишаване 
или отлив?
4.  Смятате ли, че неочакваните промени от 
изминалата година, белязана от пандемията, 
ще променят трайно организираното от 
вас събитие? оказват ли влияние върху 
концепцията и начина на провеждането му?

Моника ДиМитрова, PR на Асоциация „Българска 
книга“ – организатор на Пролетния базар на книгата
1. Пролетният базар на книгата тази година беше 
първото физическо книжно събитие, организирано от 
Асоциация „Българска книга“ след повече от шестмесечно 
затишие. Основното затруднение определено се 
коренеше в несигурната и променлива ковид обстановка, 
респективно и в ответните противоепидемични мерки. 
Наложи се промяна на датите – изложението претърпя 
леко отлагане напред във времето, наложи се и промяна 
на традиционната локация – вместо в НДК Пролетният 
базар на книгата се премести на открито, в парка пред 
Националния дворец на културата.
2. Тазгодишният Пролетен базар на книгата бележи 
рекорд по броя участници в изложението – над 120 в 54 
шатри и 1300 кв. м изложбена площ, и по броя събития 
в съпътстващата го културна програма – над 100 
срещи с автограф, представяния и премиери на книги, 
литературни събития за деца и младежи. 
Но категоричният акцент е мотото, под което най-
мащабното пролетно книжно изложение протече, а 
именно „9% ДДС върху книгите за по-четяща и по-
образована нация“. Контекстът – на 1 юли 2020 г. беше 
въведена намалена ставка на ДДС върху книгите от 9%, 
но като мярка с временен характер и срок на действие до 
края на 2021 г. В тази връзка Асоциация „Българска книга“ 
организира кампания за превръщането на намалената 
ставка в постоянна мярка, както е в държавите членки 
на Европейския съюз, съгласно Директива 2006/112/ЕО 
и др., и съдебната практика на ЕС. Книжният бранш се 
обедини около настояването ставката на ДДС върху 
книгите да остане не повече от 9% за постоянно, така 
че книгите да бъдат по-достъпни за населението. За да 
стане четенето истинска държавна политика и за да 
бъдем по-четяща и по-образована нация, което ще има 
дългосрочен ефект върху цялата икономика. 

Асоциация „Българска книга“ инициира 
и петиция за запазване на 9% ДДС като 
постоянна мярка, която може да бъде 
подписана от всеки, който желае да 
подкрепи книгите и четенето. 
3. Както вече споменах в отговора 
на предния въпрос, базарът отбеляза 
рекорден брой участници, а и голям 
интерес от страна на посетителите, 
които ни дадоха обратна връзка, че 
изложението е било дългоочаквано. 

Лятното събуждане на литературния живот
4.  Традиционно, вече над 10 издания, Пролетният базар на 
книгата се провежда на закрито, в Националния дворец на 
културата. Поради пандемичната обстановка се наложи 
смяна на локацията и срещата между книгите, авторите 
и читатели се премести на открито, пред НДК, за втора 
поредна година. Отзвукът от промяната е положителен, 
възможно е новата локация на открито да се затвърди 
като ежегодна за провеждането на изложението. 

искра УрУМова от сдружение „Международен 
литературен фестивал „Варна Лит“ – организатор 
на фестивала
1. Организирането на международен литературен 
фестивал като „Варна Лит“ е сериозно 
предизвикателство във всяка ситуация. Тази, в която се 
проведе сега, доказа, че всяко препятствие по пътя до 
публиката, заради която правим фестивала, може да бъде 
преодоляно –  като организацията в последния момент 
заради динамичната обстановка с противоепидемичните 
мерки, като намаленото и закъсняло финансиране от 
Фонд „Култура“ на Община Врана, с чиято подкрепа се 
провежда фестивалът. Наложи се да преодоляваме дори 
лошото време, което ни принуди да сменяме локации на 
събития в последния момент… Но това са трудности, 
които остават назад, щом видим препълнените зали, 
опашките от хора, желаещи да посетят събитията, 
одухотворените лица на зрителите, многобройните им 
въпроси към гостите… Основният проблем, причинен 
от специфичната ситуация, бе, че не всички желаещи 
успяха да влязат в залите заради ограниченията за брой 
посетители. Но част от творците се срещаха с най-
търпеливите си почитатели навън, след събитията. 
Нашето желание и каузата на „Варна Лит“ е в дните на 
фестивала възможно повече хора, особено учениците, да 
срещат очи в очи най-популярните писатели, творци на 
нашето време, да се насладят на живото общуване с тях.
2. Темата на Международен литературен фестивал 
„Варна Лит“ 2021 е „Герои сега“. Отворените събития 
за публика бяха връчването на наградата „Позиция“ на 
писателя и практикуващ лекар Людмил Станев, срещата 
със  Здравка Евтимова, Виктория Бешлийска, Мария 
Касимова-Моасе и с водещ Георги Тошев, разговорът 
на Захари Карабашлиев и Георги Господинов, воден 
от журналиста Георги Милков, награждаването на 
отличените ученици в литературния 
конкурс „Герои сега“, цветните творчески работилници 
с Нуша Роянова и Свилен Димитров, дискусията с 
детските автори Катя Антонова, Нуша Роянова, 
Вера Асенова, представянето на стихосбирката на 
младия варненец Александър Габровски, акустичният 
миниконцерт и представяне на автобиографичната книга 
на Стефан Вълдобрев. Концерт на плажа с любимците 
на децата „МАРГАРИТКА“, кино на открито с „Човек 
на име Уве“, както и разказ на Георги Тошев за трима 
от най-знаменитите ни актьори. Магията на думите 
и делата на тези изключителни писатели, актьори, 
изпълнители, журналисти и художници оживя и в 
класните стаи по време на срещите за ученици. Думите, 
книгите, театърът, киното, животът и младите бяха 
част от темите, дискутирани с популярния български 
актьор Иван Бърнев в срещата му с театрална трупа 
„Сцена Арт Студио“, където младежите представиха 
откъс от пиесата „Маските се стичат“ по мотиви от 
разкази на Даниела Викторова. Актьорът се срещна и с 
ДТА „Питър Пан“. Журналистът и водещ Георги 
Милков пък се срещна с младите журналисти от медия 
„Младежка улица“ и запалените пътешественици 
в Социалната чайна. Захари Карабашлиев и Мария 
Касимова-Моасе учиха младите участници в 
литературния конкурс на „Варна Лит“ как се създава 
художествен и нехудожествен текст по време на 
Работилница по творческо писане.
3. Интересът към всички събития от програмата на 
„Варна Лит“ расте лавинообразно с всяко негово ново 
издание. Тази година обаче ясно се усетиха нетърпението 
и нуждата на всички за свободно общуване на живо, 
натрупани в месеците с ограничителни мерки. В никакъв 
случай не може да се говори за отлив, напротив!   

4. Пандемията неминуемо налага известни промени, 
свързани с пространствата, в които се провеждат 
събитията. Важно е да се спазват мерките, гарантиращи 
здравето. Но каквито и промени да се наложат, акцент 
за „Варна Лит“ остават учениците и формирането на 
тяхното отношение към книгите и четенето, връзката 
между образованието и културата и създаването на 
мост между творци и публика.

ГерГана ГеорГиева, координатор на Литературен 
фестивал „Пловдив чете“
1. Предходното издание на „Пловдив чете“ се проведе 
в края на септември 2020 г. в особено състояние 
на предпазливост и дистанция, но все пак се случи 
в пандемичната обстановка. Дори и в тези условия 
беше много успешен. Божана Апостолова, основател 
на фестивала, взе трудното решение да го има и да не 
се отказваме въпреки всички трудности и неясноти. 
Много са предизвикателствата, които засягат 
планирането, като сред основните бяха непрекъснатите 
и непредвидими промени, противоречието между 
ограниченията за броя на посетителите и желанието 
ни за привличане на публика. В настоящата година 
програмата на „Младият Пловдив чете“ започна  през 
март в дигитален формат, като първите събития 
с публика се наложи да отложим. Усещането ни е, че 
фестивалът вече се провежда целогодишно. Възниква 
необходимостта програмата да се измести в летните 
месеци, когато естествено е подходящо за провеждане 
на събитията на открито. Програмата ни за доброволци 
също е отворена целогодишно. Будни активни млади 
хора ни предизвикват със свои предложения за събития, 
за отправяне на покани към хора от света на книгите, 
с които искат да се срещнат. Правим опити да 
„слушаме“ младежите и заедно да създаваме програмата 
на фестивала: планирахме четене в Общински приют 
за кучета, игри по повод Деня на Земята, литературен 
куиз в Международния ден на книгата и авторското 
право, работилници за творческо писане и отразяване 
на културни събития, за първи път създаваме свой 
читателски клуб с деца и младежи в комплекс за социални 
услуги. Все още традиционните срещи в училище, в 
библиотеката, срещите с деца и младежи на живо, 
които бяха основна част от фестивала, са единични. 
Комуникацията в онлайн среда както за учебни, така и 
за организационни цели, срещите с писатели и срещите 
на читателските клубове има своите предимства, прави 
събитията възможни. Особено за малките и отдалечени 
географски места, където не познават жив писател. С 
малки крачки от април се опитваме да възстановим и 
срещите на живо, по възможност на открито и навън. 
И малко организационна информация – фестивалът 
е част от Културния календар на Община Пловдив 
за 2021 г. и се осъществява с институционалната 
и финансова подкрепа на Община Пловдив. Домакин 
е издателство „Жанет 45“, а партньори са 
Министерството на културата, Община Пловдив, 
Народна библиотека „Иван Вазов“ и Асоциация 
„Българска книга“. 
2. Деветнайсетото издание на литературен фестивал 
„Пловдив чете“ през 2021 г. ще се проведе в седмицата 
от 14 до 20 юни с покана „Елате в Пловдив“. Програмата 
на фестивалната седмица включва над 60 културни 
събития, 60 участници в Алея на книгата Пловдив, 
20 книжни шатри. Тази година фестивалът започва с 
връчване на Националните награди „Христо Г. Данов“ 
и тържествено откриване на фестивала е на 14 юни 
в Античния театър, където по традиция ще бъдат 
връчени наградите „Орфеев венец“ за съвременна 
българска поезия и „Златна четка“ за най-добро 
художествено оформление на книга, а за атмосферата 
ще се погрижат пловдивският  хор „Детска китка“ и  
музикантите от група „Акага“. 
Елате в Пловдив заради литературната програма, 
разговорите и духа на Пловдив. В дните между 14 и 20 
юни знакови за българската литература имена ще са част 
от пловдивския „айляк“. Оформят се няколко културни 
сцени на фестивала. На джаз сцената на “Bee Bop Café“ 
ще гостуват Захари Карабашлиев, Катерина Хапсали, 
Светлозар Желев, Петко Славов, Райна Маркова, 
Аксиния Михайлова, македонският писател Сашко Насев 
и гостуващият младежки проект „Кинематограф.BG“, 
които показват своята инсталация „Експеримент с 
телевизор: късо кино“. В Старинен Пловдив срещаме 
Емил Стоицов, Георги Борисов, украинския писател 
Иван Андрусяк, Красимир Димовски и екипа на 
списание „Страница“. На сцената на литературния 
салон “Spirt&Spirit“ гостуват Алек Попов, Деляна 
Манева, Миа Сердарева. Сцената на културен център 
„Тракарт“ представя Иван Странджев, 

Среща от детската програма на фестивала „Варна Лит“. 
Фотография © „Варна Лит“

Пролетен базар на книгата 2021. Фотография Калина Георгиева – 
„Фото-Корпус“
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В и Т Р и Н А A b R o A d

В края на миналата година на френски 
бе публикувана „Скитащи души“, 
антология на българските поети 

символисти, съставена и преведена от 
Красимир Кавалджиев. В ЛВ за нея вече 
стана дума (в бр. 40, 2020 и в бр. 5, 2021). 

Тук добавяме още три гледни точки 
към антологията – две рецензии от 

френски издания и една – от хоризонта 
на българската литературна история.

Символистите  
от острова на блажените
Във все по-стесняващото се 
пространство на българската 
литературна наука интересът към 
символизма трайно нараства от края на 
ХХ в. – за символистите се пише, издават 
се и се коментират отделни текстове, 
разшири се списъкът от имена, макар да 
не се стигна до антологично представяне 
на символизма. Тази преводна антология 
на българския символизъм показва 
какъв е залогът на обглеждането му: да 
отчлени една поетика, представителна 
и „конвертируема“ извън периметъра 
на българския канон, която застава 
пред чуждоезичните читатели. Ако 
в началото на ХХ в. Пенчо Славейков 
представя българското („българскостта“) 
с превод и стилизация на народни песни 
в антологията „Сянката на Балкана“ 
(The Shade of the Balkan Shade of the 
Balkans. Published by David Nutt. Long 
Acre, London, 1904), подготвена в 
сътрудничество с английския публицист 
Henry Baerlein (H. Bernard), в която 
„ретушира“ фолклорната устност 
според лирическата условност, то със 
„Скитащи души“ преводачът Красимир 
Кавалджиев предлага друг ключ и тръгва 
от общото в модерната българска и 
европейска (френска) поетична традиция. 
„Българското“ е представено чрез 
поетичния език и светоусещане, родени 
от досега със западноевропейската поезия 
и френския символизъм, и се възприема в 
контекста на естетически и философски 
идеи на модерната европейска култура, – 
което предговорът от Вернер Ламберси 
и следговорът от Йордан Ефтимов 
конкретизират с имена. 
В редица досегашни антологии 
българската поезия се представяше на 
чужди езици в хронологическите граници 
на канонично утвърдените имена. 
Подборката на Красимир Кавалджиев се 
прицелва към един начин на изразяване 
и едно направление. Особено ценни за 
„сговаряне“ с френската рецепция са 
компактните и изчерпателно точни 
биографични бележки за автор(к)ите, 
подготвени от преводача. Като че 
същият стремеж за „точност“ определя 
и преводаческия подход, за който 
предаването на съдържанието предхожда 
предаването на поетиката на условност и 
недоизказаност.
Очертавайки символизма като духовен 
порив и светоусещане, антологията 
прекроява каноничната българска 
представа за строго формално отделено 
направление. В началото є е поставен 
Пенчо Славейков, смятан за учител 
от второто поколение модернисти 
и символисти, който обаче твърдо 
отхвърля каквото и да е сравняване с 
„войнството дечурлига“, повлякло се по 
„пътя на умопомрачения символизъм“. 
Но не направлението в канонично 
възприетите граници има предвид 
подборката, впрочем очевидно условни, 
тъй като тяхната случайност се вижда 
при всяко сравнение с текстовите 
дадености. Към „твърдия“ списък 
от имена в каноничния списък – П. К. 
Яворов, Теодор Траянов, Николай Лилиев, 
Емануил Попдимитров, Димчо Дебелянов, 
Христо Ясенов – равностойно стоят 
гравитиращите около естетиката на 
символизма Иван Андрейчин или Вен.
Тин., или поставяните в други раздели 

Символизмът между канона на превода 
и канона на националната литература

на литературната история Димитър 
Бояджиев, Сирак Скитник или Христо 
Смирненски. Особено изненадващо за 
българските таксономии е озвучаването 
на поезията на Екатерина Ненчева и Дора 
Габе, впрочем и двете особено плътно 
пълноценно звучащи при този доближен до 
изходния текст превод.
Във всеки от тези случаи имаме 
обаче достатъчно солидни основания: 
хронологически поезията на Екатерина 
Ненчева съвпада с първите опити 
на поколението символисти; 
символистичният пласт в поетиката на 
Смирненски; символът като хоризонт 
на светоусещането в поезията на 
Дора Габе. Гласовете на българските 
поет(ес)и зазвучават с многопластовия 
си философски и естетически 
потенциал. Прекрачилият „моста на 
декадентството“ Яворов се очертава 
през стихотворенията „Аз страдам“, 
„Тома“, „Сфинкс“, „Нирвана“, „Духът на 
въжделението“, „Към брега“, „По-близо 
до заход“, „Към върха“, „Дни в нощта“, 
„Благовещение“, „На Лора“, „Ще бъдеш 
в бяло“, „Две души“, „Ледена стена“, 
„Теменуги“, сякаш пътят му върви по-
скоро от „Прозрения“ към „Безсъници“. 
Наред с актуализацията на авторови 
имена и текстове равностойно сред 
тях стоят и две поетеси, огласили 
своя поетически почерк в първото 
десетилетие на ХХ в.
Книгата излиза с подкрепата на 
Национален фонд „Култура“ към 
Министерството на културата 
за превод и от френска страна – на 
DRAC и Région Normandiе (Регионална 
дирекция за култура и Регион 
Нормандия) – за отпечатване. Това е 
поредният успешен проект на Красимир 
Кавалджиев за представянето на 
българската литература на френски с 
емблематични книги и автори, извадени 
от затворените изследователски 
полета на литературната критика, 
като „Сърцето в картонена кутия“ на 
тандема Светослав Минков / Константин 
Константинов или „Дилетант“ на Чавдар 
Мутафов. Прочитите на преводача 
и възсъздаването на българската 
литературна традиция превръща в 
реалност оня компендиум на почерците, 
предсказан в Пенчо-Славейковата 
антология мистификация „На Острова на 
блажените“. 

МАЯ ГоРЧеВА

Най-сетне поезията  
на българския символизъм  
на френски
Символизъм в поезията? Читателят на 
френска поезия би побързал да помисли 
за Шарл Бодлер, Стефан Маларме, 
Пол Верлен и мнозина други. Някои по-
внимателни читатели, увлечени по това 
литературно течение, биха помислили 
за Жан Мореас, който му даде името 
„символизъм“ в манифеста си от 1886 г.  
При други, хоризонтите на чийто прочит 
са по-широки, биха изплували имената на 
белгийски поети като Морис Метерлинк 
и Жорж Роденбах или пък на руски, 
примерно на Андрей Бели и Зинаида Гипиус. 
А ориенталистите пък биха помислили 
за „Дивана“ и за мистичните поети – 
арабски, отомански, персийски, на урду.
Ако символизмът е прастара съставна 
част за редица литературни традиции, 
направлението със същото име, за 
което това е отличителният му знак, 
се появява едва през XIX век. При все 
това, въпреки времето, френскоезичният 
читател не е изчерпал текстовете в 
европейските литератури, които го 
представляват. Преводачът Красимир 
Кавалджиев прибавя към този корпус 
ценно съдържание. В изд. „Супирай“ бе 
публикувана антология с подбрани и 

преведени от 
него текстове, 
озаглавена 
„Скитащи 
души. 
Антология на 
български поети 
символисти“. 
Четиринайсет 
поети са 
събрани в тази 
антология, 
която предлага 
на читателя 
си ясна 

и прегледна панорама на поетичния 
пейзаж на българския символизъм. 
Наричаме я „панорама“, за да изтъкнем 
многообразието в гласовете на тези 
„поети, които не са били в един и същи 
„лагер“, нито споделят някаква обща 
платформа“, ако цитираме предговора на 
Вернер Ламберси към книгата.
В действителност за никого от поетите 
няма общо развитие, нито изцяло 
символистично творчество. Като пример 
може да дадем Пенчо Славейков (1866-
1912), с когото начева тази антология,  
чийто първи сборник „Момини сълзи“ е 
силно повлиян от германския романтизъм 
на Хайнрих Хайне – нещо, доказано 
убедително. Преводите му на руски 
поети, познанията му за текстове от 
германската литература и философия 
като тези на Гьоте, Ницше и Шопенхауер, 
дълбоко са се отпечатали в почерка 
му. Той съставя антологията „Немски 
поети“ през 1911 г. Като предсимволист 
без да го съзнава, той пише „Сянката на 
свръхчовека“ [...]
От своя страна, поетът Христо 
Смирненски (1898-1923) започва да пише 
в ключа на символизма, преди да се 
обърне към по-ангажирана политически и 
социално лява поезия. Политическите му 
пристрастия еволюират, както припомня 
Красимир Кавалджиев в посветената на 
поета биографична бележка, и „при него 
откриваме хуманистични акценти и дори 
символистични избликвания“. [...]
Трябва да се отбележи, че въпреки 
влиянието отвън (особено френското), 
което много точно разкрива българският 
университетски преподавател и поет 
Йордан Ефтимов в следговора си към 
книгата, от четенето на антологията 
разбираме, че ако поетите символисти се 
отличават по развоя си, те без съмнение 
имат обща привързаност към родната 
култура и земя, към които се обръщат 
непрестанно. На някои опората в родното 
вдъхва мистични размисли. Яворов пише 
„Тома“:

(Повилнели бури ни факлєте
угасиха, о Тома!
Облаци покриха и звездите,
вредом зина пак тъма.
Ти изтръгна искрите от камък,
буен огън стъкна сам.
Зад предвръшна бездна – там
връх се губи: жив небесен пламък
пак да снемем – из тъма
посвети ни, о Тома!)

Френският поет и критик Гийом Декур 
уместно изтъква колко успешен е преводът 
спрямо предизвикателството, което има 
пред себе си, а именно да предаде смисъла 
и музикалността на текста. Наистина 
всеки поетически превод е изправен 
пред императива на смисъла и на звука, 
подвластен е на най-различни отражения, 
вариращи между недоизказаност и 
ентусиазъм. Ако за Ив Бонфоа преводът 
е „безумно начинание“, това, че Шарл 
Бодлер се подиграва на собствения си 
превод на Едгар Алан По, определяйки го 
като „маймунско гримасничене в рима“, 
не се дължи на елементарна скромност. 
С превода си Красимир Кавалджиев върви 
смело и съвсем не без успех в начинанието, 
изглежда, съзнавайки онова, за което 
предупреждава Морис Бланшо: „Смисълът 

Жорж Роденбах, 
„Мъртвата 
Брюге“, превод от 
френски Красимир 
Кавалджиев, изд. 
„Сонм“, С., 2021.

Това е второ издание на „Мъртвата 
Брюге“ в превод на Красимир Кавалджиев, 
след първото отпреди две десетилетия. 
Класическият за символизма роман, белязан 
от меланхолното краевековно настроение 
на прелома на XIX и XX в., е представен 
в издание, което едновременно го полага в 
литературния контекст от времето на 
написването му и подпомага адекватното 
му възприемане днес, повече от век по-
късно. Книгата съдържа множество 
приложения, очертаващи границите на 
творчеството на Роденбах и рецепцията 
на романа; тъй като творбата е възлова 
за темата за града в литературата, в 
изданието е включена и малка антология 
с откъси от представителни за тази 
линия европейски произведения. За 
пълнотата на въздействие на романа 
помага и включването на фотографиите от 
оригиналното му издание.

Йосип ости, 
„Учител по 
любов“, превод 
от словенски 
и хърватски 
Людмила Миндова, 
изд. „Панорама“, 
С., 2021.

Добре познат у нас с няколко преведени 
книги с поезия, сега Йосип Ости се появява 
на български и с една от прозаическите 
си книги. Определена в подзаглавието 
като „семеен роман - мозайка“, книгата 
може да се възприеме и като сборник 
свободно свързани помежду си разкази. Но 
не жанрът е най-важното тук, а самият 
калейдоскопичен разказ за детството, 
преплел спомени, случки и настроения, 
тъга, щастие и ирония. И основан върху 
убеждението на автора, че паметта за 
детството може да захрани със смисъл и 
въображение цял един човешки живот, или 
пък цяло писателско творчество. 

Българо-хърватски 
научни, културни 
и духовни връзки. 
Съставители 
Светлозар 
елдъров, 
Антоанета 
Балчева, ирина 
огнянова, Людмила 
Миндова, изд. 
институт  
за балканистика 
с център по 
тракология – БАН, 
София, 2021.

Научният сборник включва материалите 
от едноименна конференция, проведена 
преди три години, и събира статии 
на български и чужди изследователи. 
Интердисциплинарният му характер 
очертава историята и типологията 
на българо-хърватските отношения 
през вековете. В хронологически план 
статиите обхващат периода от 
Средновековието до днес, в тематичен - 
проблематиката на взаимните влияния, 

рецепцията на двете 
култури, паралелните 
сюжети в историята им. 
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елена Алексиева, 
„Прекъсването 
на самсара“, иК 
„Жанет 45“, 
Пловдив, 2021.

С новата си книга с разкази Елена Алексиева 
затвърждава репутацията си на един 
от авторите с най-стабилен почерк в 
съвременната проза. В книгата жанровият 
потенциал на разказа е използван оригинално 
и смело в посока на максималната 
смислова кондензация и многоизмерността 
на художественото пространство. 
Сюжетите с лекота прехождат между 
реално и нереално, между конкретика и 
универсализиращо обобщение. Един от 
големите успехи на този тип писане е, 
че създава образи на съвременността, но 
с много по-дълбок смисъл от текущата 
є актуалност, вижда я като част от 
универсалния характер на човешката 
природа, придава є почти архетипна 
обобщеност. 

ирен иванчева, 
„Парчета. 
Стихове и 
фрагменти“, 
превод на 
английски Холи 
Карапеткова, изд. 
„Полис“, С., 2021.

Това е първата художествена книга на 
Ирен Иванчева, позната преди всичко като 
литературен историк. Книгата събира 
стихове, есета и фрагменти, писани в 
протежение на няколко десетилетия. 
Непретенциозното заглавие „Парчета“ 
всъщност очертава профила на книгата, 
черпеща от смисловия потенциал на 
фрагмента, на съставената от отделни 
парченца цялост. Изданието е двуезично 
– на български и английски – и това 
подчертава двудомността на авторката, 
биографията є, поделена между България 
и Америка. И това пресичане на граници 
сякаш е в основата на творбите, в 
самото им разбиране за Аза и неговата 
идентичност, видяна като пресечна точка 
на пространства и времена, на лична и 
поколенческа памет, на литературно знание 
и биографичен опит.

ивана Бодрожич, 
„Хотел Тито“, 
превод от 
хърватски 
Русанка Ляпова, 
изд. „Киви“, С., 
2021.

Ивана Бодрожич е едно от наложилите 
се имена в съвременната хърватска 
литература, а романът є „Хотел Тито“ 
се вписва в силната през последните 
години вълна от млади автори от 
постюгославските литератури, осмислящи 
в творбите си последствията от войните 
в бивша Югославия през 90-те години. До 
голяма степен автофикционален, романът 
силно се възползва от потенциала на 
детския поглед и детското преживяване 
в литературата, за да създаде смислово 
многопластов и емоционално 
нюансиран разказ за 
историческия трагизъм и 
историческата травма.

на стихотворението е неотделим 
от всяка една дума, извивка, акцент 
в стихотворението. Той съществува 
единствено в тази съвкупност и изчезва, 
щом се опитаме да го разделим от 
формата, която тя е получила. Онова, 
което стихотворението значи, съвпада 
точно с онова, което то е“. Затова Гийом 
Декур казва, че с антологията преводачът 
„прави един превод оркестрация на тези 
символистични стихотворения“, който „ни 
се струва […] френски, доколкото вече не се 
забелязва ръкавът, през който единият език 
минава в другия“. Остава само читателят 
сам да си състави мнение, наслаждавайки се 
на стиховете.

МоХАМеД МАХиУТ
                                                                             

Превод от френски: МАЯ ГоРЧеВА

Bookémissaire,  
сайт на Ерик Ноло и Жан Кутюрие

23.02.2021 

Кой пише?
Трудно ми е да взема перото, за да говоря 
за тази много интересна книга, каквато 
е антологията на българските поети 
символисти. На първо място, защото 
специфичният ъгъл на символизма е 
твърде остър в сравнение с това, което 
знам – или не знам – за българската поезия. 
На второ място, полезно би било да знам 
повече за българската литература като 
цяло, за да посоча по-добре основните 
пунктове, както и тези, които не са 
толкова видими – с изключение на двете 
поетеси сред четиринайсетте включени в 
антологията поети, които ми се струват 
по-открояващи се. Относителното 
неразличаване се дължи и на това, което 
търсех по време на четенето. Опитвах 
се да намеря ъгъл на наблюдение, за да 
определя кой пише, кой пее, кой говори. 
Оттам чрез тези представяния на 
поети и поетеси с достатъчно подробни 
биографии, а също и с голям обем стихове 
от всекиго, се надявах да намеря обща 
линия в това, което тук бих нарекъл 
„българскостта“ (la “bulgaricité“).
Това навлизане се оказа едновременно 
плодотворно и ограничено. За себе си 
очертах връзките с поезията на Западна 
Европа и нейните нации, особено с 
немските, английските или френските 

източници. Вгледах се в географията на 
тази страна, оградена по суша и море 
от различни сухоземни и морски граници 
– Черно море, сухопътни бразди на юг и 
на север, – което подхрани безпокойното 
ми търсене и произведе у мен дискурс, 
възпиран обаче от недостатъчните ми 
представи за славянския символизъм. 
Струва ми се, че в този смисъл успях 
да доловя една естетическа истина за 
този национален поетически начин на 
изразяване. Оттам насетне просто 
разгледах универсалното в него, сближено 
с теми като мълчанието, смъртта или 
самотата – същинските поетически 
теми, както ги нарича така точно 
Бланшо.
Тази „българскост“ обаче беше видима в 
красотата на една песен, в употребата 
на даден епитет, в мисловната форма, 
придадена на някои строфи. Непрекъснато 
се опитвах да усвоя и да открия новото и 
непознатото. Българска поезия, казвате? 
Или душевни състояния? Или начини да 
се потопиш в мистерията, каквато е 
поезията? Да видиш кои са били тези 
незнайни поети? Такива въпроси си 
поставях през цялото време, докато 
четях тази литература, прекрачила от 
XIX в XX век. [...]
Също така струваше ми се, че тази 
литература сякаш е „приклещена“: от 
Румъния на север, където се сещам за Паул 
Целан и родната му Буковина, от Гърция 
на юг с фигури като Янис Рицос или пак на 
юг – от Турция с поети като Хикмет: за 
мен, в рамките на някаква приблизителна 
хронология, това оформяше плътна и 
почти смазваща представа за тази млада 
страна, родена като модерна държава 
през 1878 г. Освен това откъм Черно 
море близо до нея са морските граници 
на Украйна, Грузия или Русия – така 
разбираме защо е трудно разпознаването 
на един нов и освободен глас, още повече че 
трябва да се има предвид и влиянието на 
Османската империя.
Действително се забелязват ориенталски 
следи, описания, чиято стойност би могла 
да се сравни с формата на японското 
хайку. Усещат се и други отпечатъци, 
като меланхолията на Емили Бронте, 
някои постромантически образи, по-
специално в метафорите за душата, 
образи от гръко-римската античност, 
буколически теми, експресионистично 
описание на града, Бодлерови акценти, 

химери, сплин, картини от Белгия на 
Верхарн, рими на Жозе-Мария де Ередия, 
на Ницшевия Заратустра, универсалните 
фигури на поети или поетеси, Шели... [...]
Постепенно очертаването на 
тази „българскост“ ме подтикна 
да се заслушам по-внимателно в 
интригуващите елементи, тласна 
ме към непознатото за мен и дори 
ми помогна да видя някои текстове 
през призмата на психоаналитичната 
странност – славянски език със свой 
собствен репертоар, непознат у нас, 
но чувствително разбираем чрез 
митовете. Заключението, до което 
стигнах, е, че тази антология е книга 
звезда, призматична, калейдоскопична, 
осветена през сегментите си, тежнееща 
към поетическите универсалии, своего 
рода българско лице, нарисувано от поет 
кубист.
Това е атмосфера, един вид роса от 
знаци, които изчезват също толкова 
бързо, колкото и сутрешната роса, 
движение към една малка обрасла пътека. 
Заглавието на антологията е истинска 
сполука, тъй като трябва да се доверим 
по-скоро на скитащите души на тези 
мъртви поети, чието влияние е толкова 
трудно определимо, за да открием 
наистина толкова дълбоката мистерия на 
всяко стихотворение. Впрочем по-бързо 
ли бие българският пулс? Свещите му по-
слабо ли светят от тези, които палим 
над камината? Другият не е ли чужденец, 
ближен – оня същият друг у всеки от нас? 
Самотата му различна ли е от нашата?
И така, приключих четенето на книгата, 
успокоен от това, което остава трайно 
от тази иманентност на поетическото, 
изникваща тогава, когато си пожелае, 
по-широка от самата себе си, даваща 
на читателя един по-възвишен, по-
наситен живот. Дори да бе проява само 
на „българскостта“, тя пак нямаше да 
пропусне целта си: да ни позволи да се 
докоснем до красотата, до безобидната 
и толкова завладяваща тревога, която се 
крие у нас и която трябва да опознаем, за 
да се отърсим от нея.

ДиДие еР

Превод от френски: МАЯ ГоРЧеВА

La Cause littéraire
15.03.2021

К А У З А Т А  Н А  К Н и Г и Т е

Йордан Костурков, Деметра Дулева, 
Калина Йорданова. Радиопредаването 
„Преге“ представя Христо Карастоянов. 
Очакваме и премиерата на брой  № 24 на 
любимото списание за изкуство и култура 
„Нула 32“. 
В Австрийски павилион „Флука“ – 
открита сцена за изкуство и култура, ще 
четем поезия и ще говорим за съвременно 
изкуство заедно с Александър Габровски, 
Габриела Манова, Георги Господинов, 
Димитър Ганев, Иван Ланджев, Лилия 
Йовнова, Райна Кацарова, Станислава 
Станоева и фотографа Никола Михов. 
При Алея на книгата обособихме зона за 
четене и общуване, място на открито, 
което ще се радваме да споделим с деца и 
младежи. Ще гостуват Валентина Стоева 
от Фондация „Детски книги“, Йорданка 
Белева, Цанко Лалев и Тони Бейм, както 
и хора, които ежедневно се грижат да я 
има книгата и да е достъпна: издатели, 
библиотекари, книжари и читатели. 
3. Наблюдаваме, че кипи желание за 
случването на събития. Читатели 
споделят с нас, че очакват с нетърпение 
срещите  с авторите, а самите автори 
– че очакват срещите с публиката. 
Вярваме, че това е знак и сме нетърпеливи 
за разговорите, въпросите, моментите, 
вълненията, личния контакт и 
автографите. През 2021 г. получихме 
повече заявки за участие в културната  

Лятното събуждане...
от стр. 3

програма и повече издателства ще 
участват в Алея на книгата Пловдив. 
Направихме и невъзможното да се 
съобразим с желанията и да представим 
много и различни нови книги. Културният 
живот в града избухна и сега пловдивската 
публика избира от огромно море от 
театър, музика, кино, литература, спорт 
и Капана. 
4. На прага на фестивала мога да споделя, 
че е добър момент да се преосмисли 
концепцията кои са силните страни 
на фестивала и да се търси обновяване 
и промяна в определена посока на 
развитие. Ние започнахме с малко. 
Обновихме страницата на фестивала 
www.plovdivchete.com. „Пловдив 

чете“ получи нова визия благодарение 
на художничката Елица Сърбинова 
(Mominoki), която срещнахме на една 
изложба и в изданието „Виж! Изолацията“ 
през 2020 г. Отворихме вратите 
широко и целогодишно за записване на 
доброволци (58 човека). Млади хора, 
досега доброволци, вече са част от 
екипа на фестивала, т.е. промяната се 
случва. Следващата стъпка може да бъде 
фестивалът да намери и своя дигитална 
версия и да излезе извън границите на 
България. За това обаче е нужна промяна 
и още подкрепа и развиването на силна 
партньорска мрежа.

Въпросите зададе АНи БУРоВА

Творческа вечер 
на Александър 
Шурбанов и 
разговор за 
книгата му 
„Закуска с нар“ 
на фестивала 
„Пловдив чете“,  
11 юни 2021 г.  
Фотограф 
Владислав Христов
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Ще започна това представяне на излязлата неотдавна 
книга на Камен Рикев „Защото е на скрито... 
Християнският светоглед в творчеството на Атанас 
Далчев“ с поглед върху нейното съдържание, чрез който 
ще откроя няколко акцента във вътрешната логика, 
подчинила разгръщането на литературоведския є сюжет.
Книгата се състои от осем глави, като началните две 
(„Далчев отново и отново“ и „Далчев християнинът“) и 
заключителната („Защото е на скрито... християнски 
светоглед и литературен процес“) полагат 
концептуалната рамка на изследването и очертават 
неговото поле, в което са привлечени и свидетелства 
за отношението на самия поет към вярата. Третата 
глава („Религиозната проблематика у ранния Далчев“) 
дава необходимия подстъп за навлизане в сърцевината на 
изложението, с набелязване на социокултурната ситуация, 
в която се разгръща дарованието на поета, като 
К. Рикев ни е предупредил, че ще привилегирова 
синхронния подход, за сметка на диахронния, за да не 
се нагласим да очакваме хронологично проследяване 
на Далчевия творчески път. Следват три глави, 
посветени на ключови топоси в творческата вселена 
на Далчев, които очертават координатите на 
неговото светоусещане: „умиращия свят“, любовта, 
разгледана в нейните проявления, чудесното. За 
смислов център и кулминация на книгата смятам 
главата „Богословският камък на Атанас Далчев“, 
където става дума, разбира се, за известното 
стихотворение „Камък“, но и за други неща: тук се 
събират и уплътняват голяма част от подетите 
преди това тълкувателни линии, след което на 
автора му остава да затвори кръга, стъпвайки върху 
постигнатите в изследването му резултати. 
Какво ни дава предлаганият от К. Рикев прочит, 
който е центриран върху „християнския светоглед“ в  
творчеството на Атанас Далчев, без да загърбва никой 
от съществените въпроси на далчевознанието? На първо 
място ни предлага търпеливо и вещо откриване на това 
как в създаденото от автора на „Прозорец“ трайно и 
ненатрапчиво, но съвсем забележимо за внимателното 
око, присъства един художествен пласт, взирането 
в който обогатява четенето на този тъй важен за 
развитието на съвременната българска литература автор 
– религиозният. Ще добавя, че това откриване се прави, 
без да се обезценяват останалите възможни прочити, под 
сериозен въпрос е поставено съществуването единствено 
на вулгарно-социологическите тълкувания, които в 
повечето случаи се оказват просто неадекватни спрямо 
даденостите в анализираната творба. С други думи 
стремежът е по възможност да се добавят тълкувателни 
възможности, а не да се отнеме от онова, което вече са 
постигнали най-проницателните интерпретатори на 
Далчев. 
Да се насочим сега към предпоставките, на които се 
базира изследването на К. Рикев, за да се осъществи 
прочитът на религиозния пласт в създаденото от 
А. Далчев. Те могат да бъдат разделени на външни и 
вътрешни за творчеството на разглеждания автор. Към 
първите бих причислил: 1) Наличието на достатъчно 
установен, проследим и траен „християнски контекст“ 
на самия прочит. Този проблем е дискутиран главно в 
„рамката“ на книгата, но присъства, повече имплицитно, 
и по протежение на цялото изложение. 2) Появата на 
изследовател като Камен Рикев, който да се занимава 
последователно и целенасочено, а не инцидентно и само 
по повод на нещо друго, с откриване, установяване 
и тълкуване на религиозното измерение у Далчев 
(библиографията в края на книгата свидетелства за 
трайността на този интерес у нейния автор поне от 2013 
г. насам). 3) Постиженията на православното богословие 
от Втората световна война насам, изтъкнати от Рикев 
в заключителната глава на книгата му като съществена 
предпоставка за успешността на подобно начинание. 
Колкото до вътрешните предпоставки, те могат да 
бъдат сведени до две основни: 1) Откриване на убедителни 
податки в творчеството на А. Далчев, които да ни 
насочват към подобен тип интерпретации. Тук К. Рикев 
не изпуска от поглед тясната смислова връзка между 
стихотворенията и „афористиката“ на поета, тъй като 
те се „просветляват“ взаимно и най-вече там, където 
държането на сметка само за едното би било подвеждащо. 
2) Самата постановка на книгата предполага да се покаже 
наличието на забележим континуитет по отношение 
на християнския религиозен пласт в творчеството на 
разглеждания автор, защото иде реч за такъв светоглед, 
който по принцип предполага и последователност, и 

цялостност, независимо от възможните и 
вероятни промени през годините (К. Рикев 
е предпочел засега да ги остави настрани, 
и без тях задачата му е достатъчно 
обхватна). Важното е да се покаже, че 
проявите на християнския светоглед не са 

изследване за незаобиколимостта на религиозното 
в творчеството на Атанас Далчев

мимолетни или маргинални за живота и творчеството 
на А. Далчев, а това става видно от привличането в 
изследването и на свидетелствата с биографичен и 
автобиографичен характер, сред които се откроява 
епизодът със скандалното за тоталитарния режим 
църковно погребение на поета, в изпълнение на изразената 
от самия него воля.
Така стигаме до една много важна уговорка. Ако 
присъствието на християнския светоглед или на 
елементи от него в едно художествено творчество 
трябва да се дели на експлицитно и имплицитно, при А. 
Далчев, настоява с цялото си изследване К. Рикев, съвсем 

определено и подчертано става дума за второто. Коренът 
на почти пълното му привилегироване Рикев търси в 
различни посоки: в личния натюрел и предпочитанията 
на автора, в литературния контекст между войните, 
когато се формира неговата естетика и поетика, както 
и във вероизповедни мотиви, т.е. в обвързаността 
на религиозното у Далчев с източноправославната 
менталност и чувствителност. Не на последно място 
сред изброените фактори е сблъсъкът на твореца с 
радикално променената след 9.9.1944 г. социокултурна 
ситуация в България, когато пряк израз на религиозното в 
литературата вече е немислим. С оглед на този период от 
творческия път на автора на „Камък“ книгата не пропуска 
да акцентира върху неговото достойно поведение, като 
се пази от прекомерното му героизиране. Независимо 
от всичко и в този период религиозният пласт според 
К. Рикев остава достатъчно наличен и откриваем в 
творчеството на А. Далчев, макар понякога да се явява 
облечен в неочаквани премени. 
Какви са – в перспективата на всичко казано дотук – 
основните постижения на това мащабно и първо по рода 
си изследване на религиозното у Далчев? 
Бих започнал с детайлния и подкрепен с много цитати 
от художествените текстове прочит, отчитащ 
добросъвестно схождащите се или несхождащи се с 
интуициите на заелия се с него критически мнения: 
той успява да изтъкне онова в създаденото от А. 
Далчев, което е било премълчавано през годините 
или е било интерпретирано в приемлив за времето 
идеологически ключ (тук препращам читателя към 
анализа на стихотворението „Ангелът на Шартър“). 
Без значение дали „недоглеждането“ е отдадено на 
политически причини (за периода след 9.9.44 г.) или 
е видяно като плод на философско-естетическите 
пристрастия на интерпретатора (за периодите преди 
и след тоталитаризма), К. Рикев насочва вниманието 
ни към една съществена непълнота на предлаганите 
прочити на творчеството на Далчев. Тя винаги се 

дължи на неотчетения или недостатъчно отчетен в 
тях християнски контекст, а тъкмо той прави видим 
религиозния пласт в неговото творчество. Когато 
въпросният пласт е взет на сериозно от изследователя, 
това го води до плодотворни и иновативни тълкувателни 
решения не само на нивото на отделната творба. 
Например анализът на стихотворението „Дяволско“ 
показва, че „отгласи“ от тази творба се явяват и при 
интерпретацията на редица други произведения. Оказва се 
в крайна сметка, че християнският светоглед у А. Далчев 
може да бъде установен и демонстриран като труден 
за оспорване и пренебрегване факт, както в личностно-
житейски план, така и в плана на цялото му художествено 
творчество. 
На второ място извършеният от К. Рикев цялостен 
прочит на сътвореното от Далчев и конфронтирането 
му с досегашните постижения на критическата мисъл, 
свързани с това малко по обем, но голямо по значение 
творчество, държи сметка не само за вече завоюваното 
от автора му място в литературната история – 
налице е подчертан интерес към по-широкия културен 
потенциал на неговото дело. Книгата на Рикев носи ясно 
съзнание за динамичните процеси в отношенията между 
литературно творчество и култура, като стъпва 
върху определена визия за ролята на християнството 
и в частност – на православното християнство – в 
тези процеси. Отнесена към Далчев, подобна роля може 
да се открие във връзка с копнежа по „цялостност на 
вселената“, затова не би било преувеличено да виждаме 
А. Далчев „[...] сред малцината български автори, 
които защитават теоретически, но и прилагат 
творчески идеята за хармонично преплитане на 
вяра и култура в условията на модерността“ 
(с. 287). Макар вярата и културата да остават 
самостоятелни области и вярващият човек да 
запазва критичността си към всяка културна 
ситуация, измервайки я „по мярката на Христос“ 
(тук К. Рикев се опира на авторитета на Г. 
Флоровски), примерът на Далчев демонстрира, че 
оплодотворяващото въздействие на вярата по 
отношение на културата е възможно.
Съществен е приносът на изследването и в 
дебата „за“ или „против“ въвеждането в полето 
на литературознанието ни на понятия като 
„християнска литература“ и „християнски 
творец“. В този дебат книгата на К. Рикев заема 
позиция, която бих определил по-скоро като 
скептична. Тя е аргументирана с предпочєтания 
в източноправославната традиция апофатичен 
път на богопознание и богословстване, който 
предполага разкриването на това, което Бог 

не е, вместо на това, което Той е, понеже същността 
Му се мисли като ситуираща се отвъд човешкия 
понятиен апарат и познаването Му става благодарение 
на Неговите действия или „енергии“ (затова впрочем в 
главата за любовта у Далчев акцентът е върху нейните 
проявления, а самата тя често остава неназована). 
Тъй като намира в творчеството на А. Далчев израз 
на източноправославната нагласа в погледа към света, 
авторът на книгата стига до извода, че предпочитанието 
към апофатическото се пренася и върху начина, по който 
се схваща и изобразява действителността у Далчев. 
Нещо повече: „в условията на XX век“ и особено през 
„криптохристиянския“ период в живота и творчеството 
на поета след 09.09.44 г. при него според Рикев вече 
не става дума за „апофатизъм“, а за новаторското 
му надграждане, което изследователят назовава 
„постапофатизъм“. В перспективата на постапофатизма 
„[...] Бог дори не се описва чрез отрицателни 
характеристики, защото изобщо не бива споменат 
в текста. Персонализираният абсолют се оказва още 
по-недостъпен – поетът предлага художествен размисъл 
върху фундаментални дилеми (материя – дух, греховност 
– святост), оставащи без разрешение, освен ако не се 
приеме перспективата на божествения промисъл“ (с. 252). 
Книгата на К. Рикев приключва с трезв поглед към своя 
предмет, какъвто се е стремила да поддържа през цялото 
време на разгръщането си. Поглеждайки финално към 
онова състояние на разтление, характерно за падналото 
творение, което намира незабравим художествен 
„отсвет“ в творчеството на А. Далчев, тя не пропуска да 
отбележи и наличните възможности за спасение, за които 
същото това творчество никога не забравя.

КАЛиН МиХАЙЛоВ

Камен Рикев, „Защото е на скрито... Християнският 
светоглед в творчеството на Атанас Далчев“, Lublin, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2020.



Литературен вестник 16-22.06.20217

С т о Л и ц а

от април до юни тази година пространството 
за съвременно изкуство Swimming Pool организира 

проекта „Възможната институция“. Това е 
платформа, чиято цел е да изследва институциите 

и процесите на институиране у нас посредством 
сътрудничество между участниците, по-голямата 
част от които са от полето на изкуството. Всеки 

от тях допринася с индивидуален проект, свързан с 
темата, а освен това в програмата има още срещи, 

уъркшопи и пърформанси. Срещите-разговори, 
организирани по време на проекта, се фокусират 

върху връзката, която се изгражда с културните 
институции, като целта е да се търсят нови посоки 

и значения на институиране. Няколко дни преди 
финалните срещи и уъркшопи проведох разговор с някои 

от участниците, за да ги попитам как си представят 
те възможните институции и по какъв начин са 

преосмислили възгледите си в хода на проекта. 
 Виктория Драганова е куратор и писател. 

През 2015 г. основава независимото пространство за 
съвременно изкуство Swimming Pool в София, което 
се занимава с артистични и кураторски проекти, 

фокусирани върху артистичното образование и 
политиките за изкуство.

 Любомир Драганов има бакалавърска степен по 
психология от Софийския университет и магистърска 

по артистични психо-социални практики от Нов 
български университет. Автор е на аудио-визуални 

творби, а в момента развива и собствено „Студио за 
преживявания“.

 Радостин Седевчев е художник, като фокус в 
творбите му е паметта и изследването на миналото 

чрез намерени обекти, снимки, документи, както и 
тяхното преосмисляне в настоящето.

К. Ц. 
 

Калина Цонева: Разкажете с няколко думи за своя принос 
в проекта „Възможната институция“ и как общуването с 
останалите участници допълни (или пък промени) твоите 
възгледи по темата.
Виктория Драганова: Като куратор и инициатор на 
проекта задачата ми бе да задам рамка, която да даде поле 
за резонанс, но и индивидуално действие (и отговорност). 
Това е и идейно продължение на разбиранията за 
институционалност, заложени в Swimming Pool и неговата 
програма. И в крайна сметка проектите на артистите в 
тяхната взаимосвързаност създадоха една нова „възможна 
институция“, която се насложи в съществуващото 
институционално пространство и влезе в диалог с него – 
един друг, много продуктивен хоризонт на общуване.
Радостин Седевчев: Моята работа в проекта 
„Възможната институция“ е свързана с един парадоксален 
геометричен обект, наречен „тръба на Торичели“. 
Парадоксалното в случая е, че тръбата може да бъде 
едновременно крайна в своя обем и в същото време 
безкрайна в своята повърхност. Чрез този илюзорен 
обект виждам възможната институция, едновременно 
пълна със структури, хора, материалност, и в същото 
време безкрайна в своята функция, концептуалност и 
разпространение. Работата ми е свързана с останалите 
участници в проекта, защото се зароди вследствие на 
разговорите, които имахме като група. Разговори, които, 
честно да си призная, бяха много по-различни от това, 
което си представях в началото. 
Любомир Драганов: Аз предлагам един пътеводител, 
в който всеки може да си основе собствена вътрешна 
институция, като сключва договор с тази част от себе 
си, която се грижи добре за него и може да го защити от 
илюзорните представи.  Подобен процес, но групов, се 
осъществи в ателиетата, които направлявах. Срещите 
с другите участници някак си преплетоха личните и 
междуличните стремежи в нова за мен форма.

К. Ц.: Какви са според вас границите, които 
съществуващите в момента институции налагат? 
Какви са и възможностите за освобождаване, както и 
за фантазиране на едно различно институиране? 

Л. Д.: Институциите оправдават 
съществуването си, като 
налагат определена представа за 
действителността, според която 

те са необходими. Тази представа 
няма как да не бъде ограничена, както 
и моето преживяване, ако не си давам 
сметка, че е такава. Подвластен съм 
на представите си. В същото време 
вярата в представата за възможното 
достатъчно освобождаване е условие 

Необходимата илюзия:  
Възможната институция в Swimming Pool 
Разговор на Калина Цонева с Виктория Драганова, Любомир Драганов и Радостин Седевчев

С подкрепата на 
Столична община

за неговото нарочно случване. Имам варианта да приема 
някое мое разбиране като едновременно съществуващо и 
не единствено възможно. Става въпрос за отношение към 
себе си на доброжелателен и искрен приятел, нещо, което 
вероятно всеки може да си представи.  
Р. С.: Трудно е да се говори конкретно за институциите 
въобще. Именно затова и диалогът по време на проекта ни 
беше насочен към различни институции в конкретика, но в 
целостта си беше много абстрактен, генерално ориентиран 
към идеята за институция и институиране; реално самото 
„казване на нещо“ вече е институиране, както отбеляза мой 
приятел на откриването на изложбата.

К. Ц.: Можем ли да говорим за нови значения и посоки 
на институиране? Ако приемем, че институирането 
е един постоянен процес по започване отначало и 
поставяне на основи, но и едно устояване на времето 
въпреки всичко, то накъде ни води новото започване 
отначало и ще устои ли на времето?
Р. С.: Не мисля, че можем да говорим за нови значения 
на думата „институиране“, но си мисля, че можем да я 
използваме по-свободно и без предубеждението, което 
самата дума носи.
В. Д.: Проектът въвежда понятието „институиране“ 
с цел да представи възможността за една променяща 
се, чувстваща, грижеща се, мислеща, мечтаеща 
институционалност. А когато връщам понятието 
„институция“ към латинското му значение на „основавам“, 
то причината за това е да го свържа с момента на 
създаване, който е и момент на емергентност, на 
поетичност – на търсенето на глас, език, метафора, през 
която една общност, състояща се от хора, животни, 
растения, предмети и идеи, да може да измисли себе си. 
Устойчивостта в такъв случай би била споделено движение.
Л. Д.: Едно по-широко разбиране за това как съществува 
институцията може да обхване всеки начин на 
взаимодействие, който съществува, независимо от 
това кой участва в него. В една институция се очакват 
определени позиции и взаимодействия между тях, които 
съществуват независимо от участващите и техните 
желания, като независеща от тях реалност, с която имат 
избора да се съобразят. В същото време тя придобива 
реалност именно чрез съобразяването с нея. Но за да се 
случи то, тя трябва да стане част от представата за 
това какво да очакваме от себе си и от другите. Всъщност 
понякога, когато говорим на себе си или на друг по определен 
начин, ние почти цитираме реплики и отношения, които са 
се появили в контекста на институциите, с които сме си 
взаимодействали. Можем да го правим и автоматично, без 
да отчитаме адекватността спрямо актуалния момент. 
Една посока, която предлагам в случая, е вниманието 
към случващото се тук и сега и най-вече създаването на 
собствена вътрешна институция, представляваща така 
желаното приемащо и доброжелателно отношение към 
нас и към другите, но и противопоставянето на някои 
представи и отношения. Всъщност всеки път, когато 
човек направи нещо подобно, той поставя начало, което е 
тук и сега. Това е неустойчиво, защото човек рано или късно 
ще забрави за себе си или за другия, но когато отново си 
спомни, точно в този момент това губи значение, защото 
отново става автор на взаимодействието със самия себе 
си и с другите.

К. Ц.: Какво е нужно, за да се заздрави връзката ни 
с институциите? За да се живее заедно с тях, а не 
въпреки тях? В тази връзка радикализиране ли е 
необходимо, за да се утвърди една възможна нова 
институция, или напротив – приемственост с 
миналото и настоящето?
Л. Д.: Оставам с впечатлението, че здравата връзка 
с институциите и живеенето заедно с тях е вече 
постигнато от някои служители, оползотворяващи добре 

властовите позиции, които заемат. Понякога 
това става дори за сметка на тези, принудени 
да живеят въпреки тях. Последните се случва и 
да се радикализират. Това въставане ми изглежда 
като приемственост на дълга традиция от 
подобни борби. Спрямо същите приемането 
на позицията на потърпевш лишава човек от 
преживяване на авторство върху живота му и 
не е препоръчително. Поради тази причина някои 
хора са склонни да отхвърлят въобще идеята, че 
са потърпевши, дори на пръв поглед да изглеждат 
такива. Възможен изход е институциите да не 
причиняват вреда и да подкрепят хората в това 
те самите да управляват живота си. В същото 
време много от тях претендират, че точно 
това правят.
Р. С.: Според мен отговорът се крие в някакъв 

вид критична приемственост, която да може едновременно 
да е наясно с миналото и да осъзнава настоящето.
В. Д.: В проекта търсехме на първо място да осъзнаем 
какви всъщност са представите ни за институции и какви 
са връзките, които имаме с тях. Оттук нататък се 
опитахме да фантазираме и измисляме нови институции, 
институционалности, институирания, защото аз 
лично смятам, че не критиката, а фантазията съдържа 
еманципаторен потенциал. И това бе залегнало в основите 
на този проект – да си представим, да припознаем 
институцията като инструмент за колективно действие.

К. Ц.: Каква е ролята на изкуството в процеса 
на институиране и може ли да се измери то в 
категориите, с които институциите оперират? Как 
се свързват лично и общо в процеса по създаване на 
институцията?
Р. С.: Не мисля, че изкуството напълно може да се впише 
в каквито и да било фиксирани категории, именно затова 
и различните арт институции имат толкова различни 
структури и начини за опериране. Може би отговорът 
е именно в баланса между лично и общо в процеса на 
създаване! Тук може би е интересна препратката, която 
Стефан Иванов прави за „трагедията на общите блага“ в 
своята работа.
Л. Д.: Възможната книга „Изкуството на 
институирането“ най-вероятно предлага простото 
правило, че което може да бъде отчетено, може да бъде 
и измерено. Освен това дори не е необходимо измереното 
да бъде нещо същностно. Съвсем личното може да бъде 
отчетено, но още не е намерен достатъчно добър начин да 
се сравни с общото.
В. Д.: Проектът се стреми да даде още едно измерение 
на институциите – не само като социологически, правни 
или икономически организации, а и като поетичен акт на 
общността. Самите арт институции биха били онези 
метаинституции, които изследват възможностите 
на институциите по принцип – които осмислят 
съществуващите, но и измислят нови.

К. Ц.: има ли нещо отвъд институцията? Фикция ли 
е наистина тя, или норма, която ни е необходима, за да 
съществуваме пълноценно?
Л. Д.: Отвъд институцията е само всичко това, за което 
никой нищо не знае, защото дори само посочено, нещото 
става част от обща представа.
Фикцията се превръща в истина, когато започнем 
да се съобразяваме с нея в своите действия. Понеже 
единственото, което можем да знаем, се съдържа в 
представите, а те са винаги непълни и в същото време не 
можем без тях, институцията се явява необходима илюзия. 
Но все пак представата, че е илюзия, от която се нуждаем, 
помага да се справяме с неизбежните разочарования, както 
и да осъзнаваме повече аспекти на случващото се.
В. Д.: Институцията е едновременно фикция и норма в 
цялата парадоксалност на това съчетание – институцията 
често сама пише разказа за себе си, монополизирайки 
контрола върху интерпретациите за себе си.  
Р. С.: Според мен всяка форма на взаимно съществуване е 
вид институиране.

К. Ц.: За финал – с една дума: коя институция е 
възможната институция? :)
Л. Д.: Не-невъзможната. 
Р. С.: За мен това е адаптивната институция.
В. Д.: Няма невъзможна институция, но нека са по-
възможни грижещи се и мечтаещи институции.

„Възможната институция“, 
изглед от инсталацията 
в Swimming Pool, 2021. 
Фотограф Яна Лозева
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Сцена
Редактор на страницата
КАМеЛиЯ НиКоЛоВА излезе новият брой 

на „Списание за танц“

На 2 юни се състоя представянето на трети брой 
на годишното издание за балет, съвременен танц и 
пърформанс и танцова култура „Списание за танц“. 
Главен редактор на списанието е Ангелина Георгиева, 
а в неговия редакционен съвет са инициаторите му – 
танцовите артисти и организатори Ива Свещарова, 
Вили Прагер и Стефан А. Щерев. 
Водещата тема на брой 3/2021 е „Танцът и 
политическото“,  като български и международни 
изследователи, мислители и критици разискват 
политическия потенциал на танца от различни гледни 
точки. В списанието намира място и дискусията „Ковид-
ефектът върху танцовата сцена в България“, в която 
Силвия Томова, Боряна Сечанова, Мира Тодорова, Искра 
Проданова, Атанас Маев и Вили Прагер споделят опита 
на институциите и организациите, които ръководят 
през кризисния период по време на пандемията и 
изводите от него.  
Броят предлага и близки срещи със знакови фигури 
от българската и европейската танцова сцена като 
примабалерината на Софийската опера и балет 
Марта Петкова, младия хореограф Деян Георгиев и 
новия артистичен директор на Биеналето за танц 
във Венеция Уейн Макгрегър. Рубриката „Традиции“ е 
посветена на три големи фигури на танцовото изкуство 
в България – Вера Кирова, Маргарита Арнаудова и 
Маргарита Градечлиева. Рубриката „Антология“ 
продължава да публикува за първи път на български език 
знакови текстове от историята на танца, като този 
път се представя есето „Квазиизследване на някои 
„минималистични“ тенденции в танца…“ (1966) от 
Ивон Рейнър, водеща представителка на американския 
постмодерен танц и неформалния колектив Джъдсън 
Данс Тиътър.  
Цялото съдържание на брой 3 може да разгледате 
на dancemag.eu. Тук ви представяме част от 
речта „Какво ще ни донесе бъдещето?“ на 
белгийската хореографка Анне Тереза Де Кеерсмакер, 
с която списанието се открива. 

Какво ще ни донесе бъдещето?*

Анне Тереза Де Кеерсмакер

Анне Тереза Де Кеерсмакер е от най-утвърдените и 
влиятелни фигури в съвременния танц. По покана 
на Европейската мрежа на танцовите центрове 
тя отправи послание към международната 
артистична общност в разгара на световната 
коронавирусна пандемия.

За мен отправната точка на хореографията 
винаги са били тялото и идеята за танца 
като въплътена абстракция. Но аз разбирам 
хореографията и като „изписване“ на 
пространството между хората.
За да обясня какво имам предвид под изписване 
на пространството между хората, нека се вгледаме в 
етимологията на думата „хореография“. „Хореография“ е 
сливането на две древногръцки понятия: ‘chore’ и ‘grafein’. 
‘Chore’ означава „хор“ (или „трупа“), а ‘grafein’ –
 „писане“. В този смисъл зад етимологията на 
хореография стои въпросът как да организираме 
множеството – как да организираме времето и 
пространството сред група хора.
Това означава, че в танцуването е заложена скрита 
политика. Чрез изискването група хора заедно да 
предприемат движения, чрез организирането им във 
времето и пространството хореографите предприемат 
според мен действия с политически потенциал. 
В тези времена на пандемия наблюдаваме необичаен 
вид хореография. Ние сме множеството и внимателно 
изпълняваме една хореография на санитарни процедури. 
В нея виждаме дистанция между телата, липса на 
допир, ритуали на влизане и излизане, които налагат 
отделянето ни един от друг. Тази хореография включва 
дори костюмите, които носим – нашите маски. И 
както танцьорът знае, че по време на изпълнението си 
трябва да се отдаде на значимостта на случващото се 
на сцената, ние приехме тази хореография с грижа и с 

разбиране за неотложността 
є, защото знаем, че нашето 
участие е важно. Въпреки това 
аз се питам къде е мястото 

на танца в тази ежедневна хореография. Къде изчезна 
танцуването?
В настоящата криза ние изведнъж се сблъскахме с 
недоверие към тялото – към телата на другите, но дори 
и към нашите собствени тела – „къщите“, в които 
живеем. Не знаем какво се случва в самите нас и поради 
това разчитаме на знанията на лекари, учени, политици. 
Тревожим се от близостта до другите, от докосването, 
тревожим се от това да сме заобиколени от някаква 
група, тревожим се да споделяме дъха си. За съжаление, 
всичко това – близост, докосване, общност и дъх, е 
неразривна част от ДНК-то на танца. Тази криза не 
засяга само това, с което се занимаваме, а и това, което 
сме. В основата си танцът е споделяне на преживяване. 
Танцът е за създаване на общност.
За момент ще се върна към етимологията на думата 
хореография. В древността хорът (колективен персонаж 
в древногръцкия театър – бел. ред.) не е бил просто 
зрител на една трагедия, той е бил – и това е много 
по-важно – коментатор или група, която съди от една 
обективна позиция в трето лице за перипетиите на 
протагонистите. Хорът има силно критическа функция: 
той успява да прозре отвъд илюзиите на великите герои 
или лидери.
Мисля над това какво можем да видим от тази позиция 
на трето лице – от позицията на „хора“; отвъд 
какви илюзии можем да прозрем. Можем ли да видим 
същинските дълбоки проблеми зад тази пандемия, 
които продължават да бъдат пренебрегвани, а 
именно начина, по който започнахме да се 
отнасяме към телата и планетата си? 
Или пък тази масова хореография 
на пандемията отвлича 

вниманието ни от дългосрочните проблеми, колкото 
и сериозни да са те? Чудя се също какви по-различни 
подходи можем да откроим ние като артисти. В края на 
краищата танцът е една от най-устойчивите дейности, 
които можем да си представим. Тя няма да се изчерпи и 
не се нуждае непременно от ресурси. Защото го носим в 
себе си – всеки може да танцува.
„Първостепенно“ стана дума от ежедневието ни. 
Разбираме, че храната и въздухът са първостепенни, 
решаваме кои магазини са от първостепенна значимост. 
Аз вярвам, че танцът също е от първостепенна 
значимост. Фридрих Ницше е казал: „Трябва да смятаме 
за изгубен всеки ден, в който не сме танцували поне 
веднъж“. В „Към генеалогията на морала“ Ницше пише, 
че утвърждаването на живота трябва да протича 
чрез телесни практики, които помагат да разгърнем 
творчеството, на което са способни нашите сетива 
и умове. Танцът е телесна практика. Според него 
участието ни в дейност като танца обогатява 
сетивното ни съзнание – то е нужно, за да разпознаем 
дали ценностите, които създаваме в рамките на 
обществото ни, и движенията, които предприемаме в 
света, са благотворни нас и за планетата ни. Затова той 
казва: „Не знам какво повече би могъл да желае духът 
на философа от това да бъде добър танцьор. Защото 

танцът е неговият идеал и неговото изящно изкуство, 
той е и единствената благочестивост, която познава, 
неговата божествена служба“.
Важни въпроси, които трябва да задаваме сега, са: 
„Можем ли да намерим начин да продължим да танцуваме 
при тези обстоятелства? И можем ли да намерим 
начини, чрез които танцът да бъде от помощ в тези 
времена?“. Аз размишлявах над лечебните аспекти на 
танца. Асклепий, древногръцкият бог на медицината, 
е бил почитан в асклепийските храмове, най-таченият 
е бил в Епидавър. Медицинските практики в тези 
лечебни центрове включвали лечение на духа и поставяли 
фокус върху здравословния начин на живот, диетата, 
физическата издръжливост, музиката и театъра. 
Здравето е много повече от медицина – то е какво ядем 
и как се грижим за телата си. Не означава само лекуване 
на тялото, а създаване на здравословна среда, в която то 
да процъфтява. 
В ранните ми дни на хореограф аз бях вдъхновена от 
Мередит Монк. Тя беше от артистите, които говореха 
за лечебната сила на изкуството, за изкуството като 
противоотрова. Тя вярва, че тази сила се крие не само 
в танцуването, пеенето или играенето, а и в самото 
правене на изкуство. Това е процес на взаимодействие 
между случващото се в тялото и това, което се намира 
извън него. В края на краищата общуването между 
вътрешното и външното пространство на тялото се 
свежда до въздуха – до дъха.
През 2015 г. работих върху спектакъл със заглавие 
„Моето дишане е моето танцуване“. Той беше част 

от изследване върху това какво мога да възприема 
като мой танц и откъде мога да генерирам 

движение. Мислех върху дишането си като моя 
танц, ходенето като моя танц и говоренето 

като моя танц. Дъхът означава буквално 
и преносно живот. Бих казала, че ако 

хореографията е изписването на 
пространството между хора, то 

тогава тя се свежда до това 
как едно пространство 

съществува заради (и 
за) дъха. Следователно 
хореографията е 
вглеждане в това как едно 

пространство диша.
Разсъждаването върху мястото 

на танца в днешния свят е важно не 
само от гледна точка на това как да го 

запазим и да продължаваме да го „движим“ през 
всички тези ограничения. Но също и от гледната 

точка на това какво можем да научим от танца – от 
дъха на танца, способността му да бъде самодостатъчен 
и от общностната природа на танцуването. (…)
При откриването на тази учебна година в P.A.R.T.S. 
зададох на студентите следния въпрос: „Какво ще 
ни донесе бъдещето? Особено на онези от нас, които 
„общуват със света посредством танца“?“.
Аз наистина вярвам, че най-важна е подкрепата. Нека си 
помагаме, нека се вдъхновяваме взаимно, нека намерим 
начин тази ситуация да породи нови решения и начини 
на общуване. Това изисква готовност да се взрем във 
вътрешния си компас и да се вслушаме в себе си – какво 
се случва с нас и с отношението ни към другите. (…)

НАПиСАНо ЗАеДНо С ТеСА ХАЛ

Превод от английски: ПЛАМеН ХАРМАНДЖиеВ

Анне Тереза Де Кеерсмакер (р. 1960) завършва 
танцовото училище „Мудра“ на Морис Бежар в Брюксел, 
посещава и Училището за изкуства Тиш в Ню Йорк. През 
1983 г. създава танцовата компания Rosas в белгийската 
столица, а през 1995 г. основава и танцовото училище 
P.A.R.T.S., което до днес е сред водещите в съвременния 
танц. Носител е на множество престижни отличия.

* Откриваща реч на белгийската хореографка и 
танцьорка Анне Тереза Де Кеерсмакер на онлайн 
конференцията на Европейската мрежа на танцовите 
центрове (EDN)„Какво следва за екосистемата на 
танца“, декември 2020. 
Текстът е любезно предоставен от EDN, подкрепена по 
програмата „Творческа Европа“ на ЕС. 

„Списание за танц“ e инициирано от фестивал 
„Антистатик“ в рамките на европейския проект “Life Long 
Burning“, финансиран от програма „Творческа Европа“ на 
ЕС. Реализира се от „Брейн Стор Проджект“ и „Номад Денс 
Академи България“ с финансовата подкрепа на Национален 
фонд „Култура“. 
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Влада Урошевич (1934) е сред най-значимите македонски 
автори – поет, писател, есеист и критик, чиито 

произведения са преведени на внушителен брой европейски 
езици – английски, френски, немски, руски, полски, 
сръбски, словенски, датски и испански, както и на 

български. Професор по сравнително литературознание в 
университета в Скопие, член на Македонската академия на 

науките и изкуствата и на ред чуждестранни академични 
организации, носител на многобройни литературни 

отличия. Творчеството му включва десет стихосбирки, 
шест сборника с разкази, още толкова романи, както и 

редица есеистични книги.
отпечатаната тук статия се публикува за първи път и е 

предоставена от автора специално за ЛВ.
  

Влада Урошeвич 

Нито една от европейските поетични традиции не 
остава толкова дълго вярна на високите идеали на 
символизма като българската. Вярно е, че между двете 
световни войни се появява леко смекченият вариант 
на експресионизма при Гео Милев, както и далечният 
отзвук на италианския футуризъм в провокативните 
идеи на ямболската група, изложени в техния Манифест 
на Дружеството за борба против поетите1, но като 
цяло чак до края на Втората световна война българската 
поезия си остава символичен „остров на блажените”, 
защитен от разрушителните навеи на новите течения 
в европейското изкуство. Навсякъде наоколо – в 
Румъния, Югославия, Гърция, – сюрреализмът създава 
силни центрове, – но поетичната чувствителност 
в българската литература си остава свързана със 
здрачната атмосфера на символичните стаи, където 
се лее една донякъде приспивна меланхолия, съпроводена 
от меката мелодика и хармония на стиха. И все пак 
за миг българският литературен живот се докосва до 
духа на сюрреалистичната авантюра, макар и косвено и 
без твърде видими резултати. Един епизод от личната 
история на сюрреалистите се разиграва отчасти в 
България. Не само литературният, но и общественият 
живот в София е засегнат от подривността на 
сюрреалистичния дух – от духа на незачитането на 
общоприетите морални норми, на вричането в любовта 
като алхимичен процес, способен да преобрази човека 
(а за кратко и света около него) – от духа, способен да 
превърне всекидневния живот в невероятно приключение. 

 
Една сутрин през есента на 1929 г. Марко Ристич2, 
водачът на групата белградски сюрреалисти, получава 
писмо от Андре Бретон, което носи дата 16 октомври. 
Бретон се обръща към Ристич със следната молба: 
„Става дума, не се съмнявайте в това, за най-важното 
нещо на света: с цялата си сериозност апелирам към 
вашето приятелство. Много държа Андре Тирион 
да не се впусне лудешки в нещо, което представлява 
опасна аватюра; в никакъв случай не искам да замине при 
създалите се обстоятелства, без да съм се опитал по 
някакъв начин да ги направя поне донякъде не толкова 
лоши. Разчитам абсолютно на вас да му помогнете с 
всички сили, с които разполагате”.
За  какво става дума? В спомените3 си много години по-
късно Марко Ристич обяснява, че Бретон му изпратил 
„това патетично писмо“ с молба да помогне на Андре 
Тирион „да отиде в България и там да намери и отвлече 
от нейния похитител” своята студентска любов Катя 
Дреновска, нещастно омъжена за някакъв реакционен 
„дърт адвокат“4.


Андре Тирион е член на парижките сюрреалисти, 
групирани около Андре Бретон. По-скоро активист, 
отколкото писател, той се изявява като сюрреалист, 
но и като член на Френската комунистическа партия 
и полага усилия да улесни невинаги простите и идеални 
отношения между комунистите, винаги фокусирани 
върху утилитарната страна на писаното слово, и 
сюрреалистите, за които социалната промяна, заложена 
в комунистическата доктрина, е само изходна точка 
към същинските дълбинни промени в природата на 
социалните отношения и в самия човек, който за тях не 
е просто обект, подвластен на икономическите условия, 
а преди всичко същество, стремящо се към духовно 
усъвършенстване. По време на Втората световна 
война Тирион участва активно в Съпротивата, а през 
август 1944 г. е сред организаторите на въстанието в 
Париж и именно тогава започва неговото отдалечаване 
от комунизма и приобщаването му (като Малро!) към 
интелектуалците, поддръжници на Де Гол. Своите 
спомени за периода, в който е сюрреалист, той описва 
в автибиографичната си книга „Революционери без 
революция“5, която представлява изключително 
свидетелство за живота на сюрреалистите в 
междувоенния период и за обществения климат във 
Франция по това време.  
Тирион среща Катя Дреновска за първи път в Нанси, 
където тя пристига да следва медицина. Годината 

отвличането на Катя Дреновска, или една българка 
между сюрреалистите

е 1926. Срещата е съдбовна: пламва любов, която 
противопоставя на всички пречки, поставяни от 
реалността, упорството на една вълшебна илюзия, 
готова да преодолее неопровержимите доказателства за 
невъзможното є реализиране.
Коя е Катя Дреновска? Ето какво пише Андре Тирион за 
миналото є:

Преди да дойде във Франция, Катя се беше омъжила 
в България. Вечерта преди сватбата тя избягала при 
родителите си, но впоследствие сключила с мъжа си 
едно доста необичайно споразумение. Тя трябвало да 
замине в Нанси да следва медицина. Мъжът є щял да 
плаща разходите, а след това – щели да решат. Нейното 
следване ми пречеше. Получих обещание от Катя, че ще го 
прекъсне. През 1927 г., вместо да се прибере в България за 
ваканцията, тя замина с една приятелка за Сен Дие де Вож.
През 1928 г. българският є съпруг изгуби търпение и є 
даде да разбере, че трябва да се върне. Аз трябваше да 
отида за осемнайсет месеца да отбия военната си служба; 
най-разумно беше Катя да се прибере в България при 
родителите си и да започне дело за развод.

Натискът над Катя расте и в крайна сметка тя 
решава да отпътува. В началото на 1929 г. се връща при 
родителите си в Оряхово, но мъжът є господин Попов 
(„дъртият адвокат“) пристига, взема я и я отвежда 
в къщата си във Видин. Там я държи под наблюдение и 
възпрепятства всеки неин контакт с външния свят. 
Отчаяна, Катя все пак намира начин да съобщи на Тирион 
в какво положение се намира. 
Тогава Андре Тирион решава да замине в България и да 
я отвлече! За него Балканите са все още полумитичен 
свят, в който властват средновековните обичаи, част 
от мистериозния Изток, земя на жестоки страсти 
и силни жестове – заговори, отмъщения, убийства, 
отвличания! Романтичната представа за Балканите 
очевидно е жива сред френските писатели6. В плен на 
тази идея Тирион крои невероятни планове, обмисля 
невъзможни идеи, които споделя със своите приятели 
сюрреалисти. Притеснен, Бретон пише на Марко Ристич; 
белградските сюрреалисти са в течение на цялото 
начинание и очакват с вълнение пристигането на своя 
парижки събрат, на когото трябва да се помогне.
Запозната с тайните му планове, при Тирион отива 
Нанси Кюнард, богата англичанка („с по десет гривни 
на всяка ръка“), която по това време живее в Париж и 
участва активно в сюрреализма; преди да срещне Елза 
Триоле, в нея е влюбен Арагон. Нанси убеждава Андре да 
отпътува час по-скоро за България, като го уверява: „Не 
мисли за парите! Аз ще ти попълня бюджета. Ако там 
долу работите тръгнат на зле, ще дойда да те намеря, 
познавам всички английски консули”.
Ето как изглеждат плановете в представите на Тирион: 

По това време влизането в България не представляваше 
никакъв проблем, да се открие Катя също не беше 
трудно. Ако документите є са в ред, мъжът є не се 
противопостави на отпътуването є и тя е съгласна, 
операцията ще е лесно изпълнима. Но трябва да се предвиди 
и най-лошото: тогава как ли би могла да се изведе нелегално 
една млада жена от България? По море? Дали във Варна или 
Бургас ще се намери капитан на кораб, готов да я изведе 
тайно? А по суша? На запад и на юг границата минава по 
високи планини, нужно е да се намерят сигурни водачи. 
Заради събитията в Македония проходите са строго 
охранявани от някогашните български неприятели. На 
север Дунав разделя българите от румънците почти по 
протежение на цялата територия. Въпреки бързото си 
течение и това, че реката е широка повече от километър, 
тя би могла да се премине с добра лодка на място, където 
няма опасност граничарите да ни обстрелват с пушки.  

Нанси подкрепя варианта с прехвърлянето на кораб: „Ще 
получа препоръки за английските морски компании. Във 
всички пристанища има моряци, готови да се заемат с 
разни тайни сделки. Това е просто въпрос на пари“.
И така, Андре Тирион започва да се подготвя усилено: 
поръчва си моряшки костюм, „от английско сукно, 
за обедите с посланиците“, купува обувки, чорапи, 
вратовръзки, ризи, ръкавици, палто... За целта разпродава 
картините, получени като подарък от приятели 
художници. По негово признание една от картините днес 
се намира в „Метрополитън”, Ню Йорк. 
Отлична идея е посещението в редакцията на парижкия 
вестник с лява ориентация „Нова ера“7, където главният 
редактор – случаен познат от някакъв нощен бар – му 
издава уверение, че е журналист, сътрудник на вестника. 
Сега вече може да тръгне! Тирион пристига с влака 
„Континентал“ в Белград. Групата на сръбските 
сюрреалисти го очаква. „Никога няма да забравя 
посрещането, което имах в Белград“, пише Тирион. 
Онова, което веднага му прави впечатление, е, че всички 
(или почти всички) от белградските сюрреалисти 
произхождат от заможни фамилии, чиито роднини 
заемат високи постове във властта. Тирион се запознава 
с тях: освен Марко Ристич тук са и Коча Попович8, 
Александър Вучо9, Душан Матич...
Още едно щастливо хрумване: по молба на Ристич 
неговият роднина (вуйчо на съпругата му Шева), 
министърът на транспорта в югославското 
правителство Коста Кумануди, приема Андре 
на аудиенция и нарежда да му издадат специално 
разрешително за безплатно пътуване с влак първа класа 

Константин Костов, „Между два свята“, от изложбата „Моменти с друго значение“, галерия „Стубел“, София, 2020
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по всички железопътни линии в страната.
След пристигането си в София Тирион успява да 
си издейства да го приемат в пресслужбата на 
Министерството на външните работи. За да не останат 
по-назад от сърбите, българите също му издават 
разрешително за безплатно пътуване с влак из страната. 
Уверението, че е кореспондент на парижки вестник, 
както и безплатната пътна карта изиграват своята 
роля: скоро в светските кръгове в София се разнася 
вестта, че е пристигнал виден френски журналист, от 
чиито статии се очаква да представи пред парижката 
публика положението в България в положителна 
светлина. Тирион посещава министерства, запознава се 
с видни личности, следват обеди, вечери, с други думи, 
той е „добре поставен” в дипломатическите кръгове, 
пътува из страната, дори получава позволение да посети 
забранената зона и да види укрепването на българо-
югославската граница край Гюешево. Даже успява да 
организира там съвместна среща на командирите на 
българските и югославските гранични войски!
След като се запознава с Дора Габе, Тирион я моли 
предпазливо (като първоначално ужким пита от името 
на свой приятел) да узнае къде е Катя в момента. 
Поетесата скоро научава, че тя е все още във 
Видин. Тирион първо заминава при родителите є 
в Оряхово, където получава тяхната подкрепа и 
чрез тях съобщава на любимата си, че ще отиде 
във Видин. Там любовниците успяват да се видят 
за кратко и Тирион запознава Катя с първата част 
от плана си: под претекст, че иска да отиде да види 
родителите си, да вземе паспорта си, но вместо 
в Оряхово да замине в София и като пристигне, да 
отиде направо при Дора Габе.
Българската поетеса е въодушевена от заговора, в 
който участва; „това беше много романтично и по-
лудо от всичко, написано от нея до момента”, казва 
Тирион. Тя иска от него позволение да напише разказ за 
тази невъзможна любов и той се съгласява. Дали Дора 
Габе е написала този разказ?
Тъй като Катя не се завръща във Видин, а я няма и 
в Оряхово, нейният съпруг Попов отива в София да я 
търси. Катя успява да се скрие. Той обикаля навсякъде, 
заканва се, вдига шумотевица, твърди, че жена му е 
отвлечена и посочва името на Тирион като виновник. Но 
французинът е закрилян от слуховете, които се носят 
за него, че е известен журналист, важен за българското 
правителство. „Той е табу!“, казват на Попов в 
Министерството на външните работи и адвокатът се 
връща във Видин объркан и отчаян. 
Подготовката за прехвърляне с параход през Черно море, 
за преминаване на Дунава с лодка, както и за нелегално 
преминаване през опасните планински проходи – всичко 
това се оказва ненужно. Ревнивият съпруг е принуден да 
се оттегли. Тайните любовници могат да заминат и с 
влак. 
„Със седем куфара“ Катя се качва в „Симплон Ориент 
Експрес“ за Белград. Но на Тирион му липсва печат за 
изходна виза и той трябва да изчака в София един ден, за 
да го получи; ден по-късно всичко е наред и любовниците 
се срещат в Белград. „Двамата прекараха втори меден 
месец в Югославия“, спомня си Марко Ристич. Докато 
изчакват френската входна виза за Катя, двамата 
с Андре се срещат ежедневно с групата белградски 
сюрреалисти, които точно тогава подготвят първата 
си значителна публикация, алманаха „Невъзможното“10. 
За  него вече са изпратили свои непубликувани текстове 
парижките сюрреалисти: Пол Елюар, Андре Бретон и 
Рене Шар – стихове, Бенжамен Пере – проза; както и 
Арагон – едно есе за Рембо. Всички са публикувани на 
френски, без превод.
Катя и Андре също участват в подготовката на 
изданието. По свидетелство на Тирион той изработва 
корицата в комбинация от розово и черно. Когато 
Бретон получава алманаха, не харесва корицата. 
„Прекалено бодлеровска“11, отбелязва.
Под (несъмнено ироничното) заглавие „Общественият 
живот през 1930 година“ алманахът публикува 
сюрреалистичната игра „Прекрасният труп“12.
В уводния текст от алманаха на белградските 
сюрреалисти се посочва, че в играта са участвали: 
„госпожите Лула Вучо, Катя Дреновска и Шева Ристич 
и господата  Александар Вучо, Душан Матич, Марко 
Ристич и Андре Тирион“. При това използваният език е 
френски – вероятно за да направи възможно участието на 
Катя и Андре, а и защото белградските сюрреалисти (до 
един франкофони!) разчитат на парижката публика. Ето 
го резултата:

отвличането на Катя Дреновска, или...
– Какво е това, което предшества катастрофите?
– Голямата глупост.

– Какво е жена?
– Най-съвършеният начин да се избегне отговорът.

– Какво е гора без отчаяние?
– Душата на любовника.

– Какво е това, което заспива, когато камъните се 
събуждат?
– Насладата.

– Какво е сюрреализъм?
– Това е нещо, което има форма на сардина.

– Какво е врата?
– Тяло, изядено от мравки.

– Какво е шише с мастило?
– Вечер е птица; по пладне – празен фрак в гардероб с 
огледало; сутрин – файтонджия.

Приложен е и един „прекрасен труп“, получен с рисуване. 
Кои от отговорите са дадени от Катя Дреновска, кои 
части в колективната рисунка са нейно дело – днес е 
невъзможно да отгатнем. Но е сигурно, че тя е участвала 
в сюрреалистичната игра и е принадлежала към този 
кръг. Една от особеностите на това течение е голямата 
свързаност между неговите членове; както в Париж, 
така и в Белград те се срещат ежедневно, имат общи 
проекти, опитват се да създадат произведения, които 
са резултат от колективно творчество. Ненапразно в 
своята книга „Модерната поезия и свещеното”13 Жул 
Монеро изказва твърдението, че има нещо общо между 
групата на сюрреалистите в съвременна Франция и 
гностическите секти от началото на новата ера!
По съвет на белградските си приятели щастливите 
влюбени прекарват няколко дни в Дубровник.        


След това Катя и Андре заминават за Франция. „Върнах 
се в Париж със съзнанието, че там ме чакат само 
трудности. Водех Катя към любов, но също така и към 
мизерия”, пише Тирион в своята автобиография.
В Париж любовната двойка се настанява в един от 
духовните центрове на парижкия сюрреализъм, в 
къщата на „Рю де Шато” 54. Това е стара, запустяла 
къща (някогашна работилница за обработка на заешки 
кожи), която сюрреалистите си присвояват. През 
различни периоди в нея живеят Жак Превер, Реймон 
Кьоно, Жорж Садул, Бенжамен Пере, Луи Арагон. Катя 
и Андре се заселват в стаята, където преди тях е 
живял художникът Ив Танги. Те стават част от тази 
необикновена общност, изпълнена с дух на приятелство, 
творчески безпорядък и бохемска свобода. Някои от 
историците на сюрреализма смятат „групата от Рю де 
Шато“ за неформална „опозиция“ на групата, сформирала 
се около Бретон в кафене „Сирано“ на Пигал. При престоя 
си в Париж през 1931 г. Шева и Марко Ристич посещават 
Катя и Андре в това идилично, почти рустикално кътче, 
сякаш случайно забутано край Монпарнас.

 
Тирион се озовава още веднъж на Балканите. През 1939 г. 
преди самото начало на Втората световна война той 
пристига в България (през Германия и Унгария), за да 
отведе Катя, която заедно с дъщеря им Франсоаз (родена 
през 1933 г.) е отишла да види родителите си в Оряхово. 
В последния момент успяват да се доберат до Франция 
(през Югославия и Италия). Избухва войната, после 
идва и окупацията на Франция. Скоро Андре Тирион се 
включва в Съпротивата.
Още преди началото на войната Тирион се разделя 
със сюрреалистите, но намалява и дейността си в 
Комунистическата партия. Емоционалната им връзка 
с Катя отслабва; може би и политиката е изиграла 
своята роля. След войната Катя все по-често се отбива 
в българското посолство. По настояване на секретаря 
на посолството тя решава, съпроводена от него, да се 
завърне в България.
И тука следите на Катя в литературните документи се 
губят.
„После изминаха години и всичко се разпиля, но това е 
една друга история, всъщност – много други истории”, 
пише Марко Ристич. В спомените си Андре Тирион 
повече не споменава Катя. Какво се е случило с нея след 
завръщането є в отечеството? Къде е изчезнала Катя 
Дреновска?
Може би някой литературен изследовател в България ще 
успее да завърши историята. Надявам се краят є да не е 
много тъжен.
Сюрреализмът няма отзвук в българската литература, 
но въпреки това успява в пределите на България да 
реализира своята визия за любовта, своята романтична 
вяра във възможното реализиране на един блян, своя 
лозунг за сливане на сън и действителност. Когато узнах 
тази история и наредих всички парченца от пъзела, ми 
се прииска да споделя откритието си с моите български 
приятели. 
 

Превод от македонски: РУСАНКА ЛЯПоВА

1 Написан през 1926 г. от Кирил Кръстев (1904-1991) и издаден 
заедно с останалите ямболски модернисти Васил Петков, 
Недялко Гегов и Тотю Брънеков на печатно фолио от 4 стр. в 
стила на италианските футуристични манифести. – Бел. прев.
2 Марко Ристич (1902-1984) – поет и публицист, основен 
идеолог на сръбския сюрреализъм от междувоенния период, 
посланик във Франция след 1945 г. – Бел. прев.
3 „12 C, naknadni  dnevnik“, Oslobođenje, Sarajevo, 1989 – „12 Ц, 
късен дневник”, сборник с есета, писани в Париж, публикувани 
след завръщането на писателя и издадени в книга след неговата 
смърт. – Бел. авт.
4 В статията, както и в интервюто на Влада Урошевич в този 
брой фамилията на Катя е изписана като Дреновска, както 
е в оригиналните записи, с уговорката, че след проведената 
Правописна реформа на българския език от 1945 г. тя би 
трябвало да се изписва като Дряновска, както е с Оряхово – 
името на родното є градче – Бел. прев. 
5 „Révolutionnaires sans Révolution“, Paris, Robert Laffont, 1972. – 
Бел. авт.
6 Гийом Аполинер, в сборника „Ересиарх и сие” от 1910 г., има 
разказ: „L’Otmica“ т.е. „Отвличането“. – Бел. авт.
7 L’Ere Nouvelle – Бел. авт.
8 Константин (Коча) Попович (1908-1992) – поет сюрреалист 
и философ, известен повече като участник в Испанската 
гражданска война, в Народноосвободителната война в 
Югославия, стигнал до началник на Генералния щаб на ЮНА, 
секретар на външните работи на СФРЮ и дипломат. – Бел. 
прев.
9 Александър Вучо (1897-1985) и Душан Матич (1898-1980) – 
френски възпитаници, от кръга на поетите сюрреалисти, 
автори на експериментална лирика, сред създателите на 
алманаха „Невъзможното”, 
писатели, сценаристи и преводачи. – Бел. прев.  
10 „Nemoguće – l’Impossible“ – с публикувания през 1930 г. алманах 
Марко Ристич, Александър Вучо и Душан Матич утвърждават 
сюрреализма като доминиращо течение в сръбския междувоенен 
авангардизъм. – Бел. прев.
11 Очевидно се визира стихотворението на Бодлер „Лола от 
Валенсия“ по картината на Мане. – Бел. авт.
12 „Le cadavre exquis“ може да се играе с писане или с рисуване. В 
първия вариант участват двама души: първият задава въпроси, 
а вторият отговаря, като в хода на играта ролите могат да 
се разменят. След като въпросът е зададен, листът се сгъва, 
така че вторият играч да не може да го прочете, а да отговаря 
„на сляпо”. Във втория вариант, когато „Прекрасният труп“ 
се играе с рисуване, участниците са повече на брой. Първият 
започва някаква рисунка, сгъва листа, така че следващият 
участник вижда само края на линиите и продължава по тях. 
И в двата случая понякога се получават наистина неочаквани 
резултати. – Бел. авт.
13 „La poésie moderne et le sacré“ par Jules Monnerot, Gallimard, 
Paris, 1945. – Бел. авт.

Текстът и рисунката от сюрреалистичната игра „Прекрасният 
труп“, публикувана в алманах  „Невъзможното“

Катя Дреновска в Дубровник, 1930 г. 
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Г-н Урошевич, как стигнахте до историята на 
Катя Дреновска и френския сюрреалист Андре 
Тирион? Вероятно събирането на фактите около 
нея Ви е коствало сериозни издирвания, близки до 
детективската работа... Разкажете по-подробно 
как сглобихте историята.
Понякога Съдбата (или „обективният Случай”, както 
обичат да го наричат сюрреалистите) поставя на 
пътя ни определени книги като своеобразни знаци. 
Сякаш попадаме на тях случайно, но след време се 
оказва, че по някаква по-висша закономерност е 
трябвало да ги прочетем. Една след друга тези книги 
плетат около нас мрежа, създават система, която 
по-късно приемаме за своя. И когато се обърнем 
към миналото, вече не е трудно да повярваме в 
съществуването на някакво предопределение... 
„Тъй е трябвало да се случи”, казваме често у нас 
в Македония. Но да отговоря на Вашия въпрос. За 
първи път срещнах името Катя Дреновска преди 
четиридесет години в книгата на Андре Тирион 
„Революционери без революция”, която си купих в 
Париж. Ала Случаят (този път лошият Случай) ме 
отклони от търсенето: един от най-младите сръбски 
сюрреалисти отпреди войната Оскар Давичо дойде 
у дома и щом видя книгата на Тирион (със снимки на 
Марко Ристич как играе крикет, на Коча Попович с 
Нуш1 и Пол Елюар, на Бретон с Троцки!), грабна я и 
заяви: „Аз трябва да прочета това!”. Разбира се, не 
ми я върна. След няколко години, когато му я поисках 
обратно, каза, че му я задигнал един негов приятел. 
„Да, да, потвърди жена му, на Оскар постоянно му 
крадат книгите!”. „И на мен”, отвърнах. През 1990 г. 
в книгата на Марко Ристич „12Ц, късен дневник“ 
пак попаднах на случая, но там за драмата само 
се споменаваше. Години по-късно (а те се нижеха 
неусетно...) в Париж в една антикварна книжарница 
отново попаднах на книгата на Тирион и пак си я 
купих! И прочетох повторно епизода с отвличането на 
Катя. Разказах за него на своя приятел Кирил Кадийски 
и той ме увери, че обезателно трябва да напиша нещо 
за него. Започнах да търся в спомените на френските 
и сръбските сюрреалисти, в техните списания. Ето 
така се случи, че един ден седнах и написах онова, 
което бях открил за тази необикновена любовна 
история.

историята на Катя Дреновска е много интересна, 
но е преди всичко лична, косвено преплетена с 
историята на сюрреализма. имат ли обаче според 
Вас подобни сюжети и литературноисторическа 
стойност? 
Да, разбира се, тя е лична и стои в периферията на 
литературната история. Не съм привърженик на 
„биографичния метод”, но вижте: нима е без значение 
фактът, че Елза Триоле, съпругата на Арагон, е 
рускиня, родна сестра на Лиля Брик, в която е 
влюбен Виктор Шкловски още по времето, когато 
е  живяла в Русия, а след заминаването є за Франция 
той продължава да є пише писма. Тя го моли „пиши 
ми, но не за любовта” и впоследствие той написва 
книгата „Зоо. Нелюбовни писма или Третата Елоиза”, 
а след войната тя посещава страните на „народните 
демокрации” (включително и България) и пише 
поредица от текстове със заглавие „Сантиментално 
пътешествие“, както се нарича и една от книгите 
на Шкловски... Как да разграничим тук личното от 
литературното? Или да речем, когато говорим за 
Рембо, как бихме могли да го отделим от безкрайните 
му скитания? А и епизодът с Катя въпреки личните си 
измерения свидетелства за неща, важни за възгледите 
и отношенията между сюрреалистите. Първо – за 
духа на взаимосвързаност между представителите 
на това движение дори когато принадлежат на 
различни национални литератури, което се вижда от 
готовността на сръбските сюрреалисти да помогнат 
на своя „събрат” да отвлече любимата си. И второ 
– за степента, в която част от духа на романтизма 
присъства в сюрреализма като важен негов елемент: и 
в отношението на сюрреалистите към „балканската 
екзотика”, и в тяхното възприемане на авантюрата 
като съдбовно предизвикателство. Докато подготвя 
в София извеждането на своята „отвлечена” любима, 
Андре Тирион няма как да не си е спомнил за Ламартин, 
който сто години по-рано преминава на кон през 
България...

освен писател Вие сте и литературен историк, 
също и съставител на няколко антологии на 
френската поезия, включително на френския 
сюрреализъм. историята на Катя Дреновска вписва 
ли се в научния Ви интерес към сюрреализма? Какви 
са наблюденията Ви върху сюрреализма в плана на 
балканските или южнославянските литератури?
Още в младостта си бях привлечен от сюрреализма. 
Преди всичко от френския. Първите ми литературни 
опити са няколко текста, които написах под 

За „обективния Случай“
Разговор с писателя Влада Урошевич

влияние на онова, което бях прочел за техниката 
на автоматичното писане. Беше през 1952 г. – 
тъкмо излизахме от социалистическия реализъм. 
Естествено, не ставаше и дума да ги публикувам. 
Трябваше да минат няколко години, докато стане 
възможно да се отпечатат нещата, които пишех. 
И тогава, от едва няколкото публикувани доста 
скромни „стихотворения” критиката разпозна в мен 
„сюрреалиста”. Бях подложен на жестоки нападки, но 
не се оплаквам: мисля, че е добре един млад писател да 
мине през отричането – това или ще го унищожи, или 
ще го направи по-твърд, още по-убеден в собствените 
възгледи.
Що се отнася до сюрреализма в южнославянските 
литератури, всеизвестен литуратурноисторически 
факт е, че истински сюрреалистичен център е 
съществувал само в сръбската литература – този на 
дванайсетте белградски сюрреалисти с тринайсетия, 
Марко Ристич, като водач. (Ето и сюрреалистите 
не са успели да излязат от някои митологични 
схеми!) В словенската и хърватската литература 
има много значимо присъствие на експресионизма, в 
един момент дори на дадаизма, но няма сюрреализъм. 
Трябва да се признае, че белградската група проявява 
голяма нетърпимост към всички, които искат да се 
представят за сюрреалисти, а не се числят към тях; 
те набили публично поета Раде Драинац (известен в 
България с кратката си идилия с Елисавета Багряна!), 
защото твърдял, че е „истински сюрреалист”. Може 
би затова той останал няколко години в Скопие, 
където го запомнили с бохемския му живот. В 
югославските литератури същественото влияние 
на сюрреализма се усеща дори по време на Втората 
световна война, както и след излизането на страната 
от „социалистическия лагер”. В една френска история 
на сюрреализма от Жан-Луи Бедуен, „Двадесет години 
сюрреализъм, 1939 – 1959“2, се  цитира следната 
публикация:  „непосредственото обкръжение на 
Маршал Тито е в общи линии съставено изключително 
от някогашни сюрреалисти” и след това се посочват: 
Коча Попович – министър на външните работи, 
Марко Ристич – посланик в Париж и т.н. Естествено, 
самият пожизнен президент не е имал никакви 
симпатии към сюрреализма: той свирел на пиано 
виенски валсове, искал всяка вечер да му прожектират 
по един уестърн и не можел да понася абстрактното 
изобразително изкуство. В един свой текст, 
публикуван във вестник „Пролетер” от предвоенния 
период, дава следното определение за Андре Бретон 
– „известния троцкист и буржоазен дегенерат”. Но 
въпреки твърдите позиции на част от Югославската 
комунистическата партия, присъствието на 
някогашните сюрреалисти в политическите кръгове 
допринася много за отслабване на ограниченията на 
режима в областта на изкуството. В поезията на 
повечето национални литератури на Югославия през 

периода на „размразяването” (1951 – 1961) влиянието 
на сюрреализма стана видимо в освобождаването 
на поетичната образност от натрапената логика 
на застъпниците на „социалната литература”. У 
нас, в македонската поезия, това се оказа много 
плодотворно.

Може би интересът Ви към сюрреализма и изобщо 
към авангарда има и по-лични измерения – в 
романа Ви „Петмез“, който предстои да излезе 
на български и има видимо автобиографичен 
характер, присъстват много интересни епизоди 
за съприкосновението на героите с „модерното 
изкуство“ и за един „вуйчо Александър“, който 
се има за футурист... Доколко това е част от 
семейната Ви история, от личната Ви памет? 
и доколко тази биографична памет отразява 
културната история?
Моят „Петмез“ е неотделима сплав от опитите 
ми да съживя своите истински спомени и игрите на 
моето въображение – и аз самият вече не мога да ги 
разгранича едно от друго. Съвременната литературна 
наука нарича това „автофикция”, нали? Аз наистина 
имах вуйчо, който се казваше Александър и беше бохем 
и „поетична душа”. И в Скопие реално съществуваше 
кафе-шантан „Океан”, получил името си от Раде 
Драинац, където художникът Никола Мартиноски 
нарисува еротични фрески, заради които беше осъден 
да плати парична глоба от 50 (тогавашни) динара. 
Естествено, можех да си измисля и друг вуйчо, както 
и друго кафене, но почувствах нужда (удоволствие) 
моята художествена измислица да се осланя на 
истински репери в действителността. Ако се 
отнасяше за друг писател, може би щях да се задълбоча 
в обясненията, но тъй като този път става дума за 
нещо лично, ще спра дотук...

Както сам споменахте, сред сюрреалистите някога е 
била много силна идеята за литературна общност –  
косвени свидетелства за това присъстват и в 
самата история на Катя Дреновска. Според Вас в 
днешно време възможно ли е това и до каква степен 
съвременните форми на комуникация сближават 
или може би раздалечават хората на изкуството?
Да, разбира се, сякаш времето на колективното 
творчество е отминало. В периода между двете 
световни войни в модерните движения, особено в 
поезията и изобразителното изкуство, има много 
силно чувство на приобщеност към едни общи 
възгледи, а в сюрреализма се стига до неговото 
специфично изразяване – сюрреалистите пишат заедно 
стихове, сътрудничат си при създаването на общи 
картини, играят игри, в които не се знае кой с какво 
е допринесъл за създаването на цялостната творба. 
По-късно този дух се изгуби – творците отново 
се оттеглиха в своята индивидуалност. Веднъж в 
Люксембург (през есента на 1996 г., ако не греша) 
на едно от редовните заседания на Европейската 
поетична академия заедно с Любомир Левчев и 
Андрей Вознесенски решихме да напишем общо 
стихотворение – не излезе кой знае какво, тримата 
идвахме от различни поетични школи. Все пак Левчев 
запази стихотворението, после ми го изпрати и аз го 
публикувах. Очевидно бяхме закъснели – времето на 
подобни творби беше отминало. Мисля, че новите 
средства за комуникация дават нови възможности 
в това отношение и в бъдеще ще присъстваме на 
нови форми на обща творческа дейност, породена и 
движена от тях. Засега съществуват електронните 
игри, пълни с кръв и стрелби, но се надявам тяхното 
инфантилно ниво да бъде надскочено и дигиталната 
техника да даде възможност на въображението 
да дойде на власт, както искаха разбунтувалите 
се студенти през май 1968 г. Новите средства 
все още не са започнали да влияят истински върху 
художественото творчество, но не се съмнявам, че от 
тази нова структура ще се роди нещо ново, както от 
манифактурното производство на тъкани и бои някъде 
през петнайсети век се роди европейската маслена 
живопис върху платно. Компютърният екран днес чака 
своите дигитални творци. 

Въпросите зададоха АНи БУРоВА и РУСАНКА 
ЛЯПоВА

Превод от македонски: РУСАНКА ЛЯПоВА

1 Мария Бен (Нуш) – модел на Пикасо, съпруга на Пол Елюар, 
смятана за талисман на сюрреалистите. 
2  Jean-Louis Bedouin, Vingt ans de Surréalisme. 1939-1959, 
Denoël, Paris, 1961.

Влада Урошевич.
Фотограф Роберт Янкулоски
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Анриета Жекова

Колкото в морето по-далеч се взираш, 
толкоз по-наблизо и брега намираш.

 Луис Карол, „Алиса в страната на чудесата“, 1933 

Ако сте чели „Алиса в Страната на чудесата“ на малко 
по-късна от детската възраст, може би сте забелязали 
необичайното име на преводача – Лазар Голдман. 
Вероятността да научите нещо повече за него не е 
голяма, освен ако не разгърнете в. „Литературен глас“ от 
1934 г., където първият му рецензент Р. Русев отбелязва: 
„Тясно национална, Алиса е мъчна за превеждане. В нея има 
и места, които изобщо не могат да се преведат, защото 
смисълът им зависи от игри на думи… С повечето от 
тях преводачът се е справил доста сръчно. Преводът, 
макар и дословен тук и там, е изобщо взето приемлив“1. 
Или не попаднете на добрата оценка за превода му в 
статията на доц. Мария Пипева, публикувана в по-близко 
до нашето време: „Безспорно най-голямото събитие 
в преводната ни литература за деца през този период 
е появата на „Алиса в страната на чудесата“ (Alice 
in Wonderland, 1865) от Луис Карол, в превод на Лазар 
Голдман (1933) […] Общоизвестно е твърдението на 
някои критици, че истинският герой и на двете книги 
за Алиса е самият английски език. Сложни игри на думи, 
изградени на омофонията и полисемията, съживяване 
на фосилизирани метафори, разлагане на фразеологични 
съчетания и буквално интерпретиране на компонентите 
им – това са само част от трудностите, с които се 
сблъсква преводачът. 
Л. Голдман се е справил с тях със завидна вещина, 
като се има предвид, че и спрямо преводната, и 
спрямо собствената ни литературна традиция той 
буквално е градил на празно място. Голдман е проявил 
не само верен усет в разчитането на многобройните 
каламбури, но и голяма находчивост в намирането на 
български съответствия, при което, за да се постигне 
адекватност, често се е налагало „пренаписване“ на цели 
пасажи“2.
Моето търсене на Лазар Голдман започна от споменаване 
на позната издателка, че липсва информация за първия 
преводач на „Алиса“ у нас. Две имена и това е всичко. 
Беше достатъчно неясно, за да се захвана веднага. Не 
исках да се примиря, че въпреки над 130 000 отпечатани 
екземпляра (по упоменати тиражи в изданията през 
периода 1965-1977 г.) и още много последващи издания с 
неизвестен тираж на толкова важно и популярно заглавие 
не знаем дори кога е роден преводачът. 
Проучването продължи няколко месеца и започна със 
стотина писма, завърнали се с почти еднакъв отговор: 
„Няма данни за търсеното лице“. 
Първите запитани от дългия ми списък бяха преводачи 
от различни езици, колкото е възможно по-близки до 
периода 1933-1946 г., в който се вместват всичките 
пет превода на Лазар Голдман: „Алиса в страната на 
чудесата“ (Луис Карол, 1933); „Емил, малкият детектив“ 
(Ерих Кестнер, 1934); „Белият кит Моби Дик“ (Херман 
Мелвил, 1935); „Човекът на милионите: драма в три 
действия“ (Юджин О’Нийл, 1937) и „Гражданинът Том 
Пейн“ (Хауард Фаст, 1946) – все издания на „Тодор Ф. 
Чипев“. 
Кратката преводаческа кариера на Лазар Голдман е 
и достатъчно дълга, за да избродира тези заглавия, 
които дори век по-късно нямат нужда от пояснения, в 
сравнително празния списък от представената тогава у 
нас преводна литература.
Успях да попадна на името му сред списъци с български 

Закъснели рози за Лазар Голдман

Корица и заглавна страница на първото издание, 1933 г.

Лазар Голдман в Годишника на Робърт Колеж за 1931 г., ЦДА

Колаж от представлението „Венецианският търговец“, 1930 г., 
Истанбул, ЦДА

евреи, възпитаници на Робърт Колеж – Цариград, 
публикувани в „Просветени на Изток с лъчите на Запада. 
Българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX 
век)“3 на проф. Орлин Събев. По данни от тази книга 
Лазар Голдман е син на търговец от София и е пребивавал 
в колежа между 1924 и 1931 г. Със съдействието 
на автора є (проф. Събев е историк османист и 
изследовател на османското образование) стигнах до 
ориентировъчната му година на раждане – около 1909 г., 
основано на посочената негова възраст – 15-годишен при 
първоначалното вписване в ученическите дневници4 на 
Робърт Колеж през учебната 1924/1925 г. Дневниците се 
съхраняват в архива на сегашната Частна американска 
гимназия „Робърт колеж“ (Özel Amerikan Robert Lisesi) в 
Истанбул. 
Потвърждение за обучението на Лазар Голдман в 
Цариград е и едно бегло споменаване на името му в 
Протокол № 22 от разпит на българския икономист, 
писател и преводач Асен Христофоров, професор по 
стопански науки, също възпитаник на Робърт Колеж от 
периода 1924-1931 г. (Разпитът, проведен от следовател 
на Държавна сигурност, се е състоял на 7 юли 1951 г. в 
София във връзка с обвинения срещу Асен Христофоров 
за връзки с английското разузнаване5.) 

За щастие, в архивния фонд на Асен Христофоров в 
Централния държавен архив са запазени и няколко поредни 
издания на Годишниците на Робърт Колеж. В Record 
1931 е включена кратка информация за пребиваването 
на Лазар Голдман в колежа, споменати са участията му 
в училищния живот, поместени са материали и снимки, 
свързани с поставената там в оригинал пиеса на Шекспир 
„Венецианският търговец“ и неговата роля като Шейлок: 
„Lazare Goldmann as Shylock gave a very fine performance. 
His costume, voice and bearing were all convincing... He was 
the dominating character throughout“6. 
Как Лазар Голдман започва да се занимава с преводи, 
остава неясно. Може би интересът и познанията му 

в областта на литературата са формирани в Робърт 
Колеж – в споменатия годишник, както и в други 
източници името му се среща като литературен 
редактор на колежански издания. 
Към първото издание на „Алиса в страната на чудесата“ 
(1933) има предговор от поета и преводач Николай 
Лилиев, където четем: „Отдавна тая приказка трябваше 
да пристигне и в нашата страна. […] Преводът на г. 
Лазар Голдман, направен с голяма грижа от първообраза, 
е свидетелство, че и на хубав български език могат 
да се дадат най-точно чужди художествени творби, 
станали вече класически, които на пръв поглед изглеждат 
непреведими“. 
Заради този предговор реших да проверя архивния 
фонд на Николай Лилиев, съхраняван в Националния 
литературен музей. Сред запазената кореспонденция 
на Лилиев, между писмата и картичките от Владимир 
Василев, Дора Габе, Владимир Димитров – Майстора, 
Апостол Карамитев, Никола Михов, Константин 
Щъркелов, Гео Милев и още много незабравими имена, 
стои и едно мило и скромно писмо от Лазар Голдман до 
него от 4 ноември 1933 г. във връзка именно с „Алиса“: 
„Сега искам да Ви благодаря за вниманието, с което 
удостоявате превода ми… А ако съм се осмелил да 
помоля Вие да прегледате превода – то е само защото 

оригиналът е толкоз хубав“7.  
След „Алиса“ се появяват преводът от немски на „Емил, 
малкият детектив“ на Ерих Кестнер през 1934 г.,  

Откъс от писмо на Лазар Голдман до Николай Лилиев, 1933 г., НЛМ

„Белият кит Моби Дик“ на Херман Мелвил (1935) и 
драмата „Човекът на милионите“ на Юджин О’Нийл 
(1937), предхождана от обстоен преглед на творчеството 
и драматургичните похвати на Юджин О’Нийл, написан 
от самия Голдман. Не успях да проуча дали пиесата е била 
поставяна в София, но тя може би е била популярна сред 
тогавашните културни среди, защото Владимир Свинтила 
се позовава на известността є в спомените си за Павел 
Вежинов: „Тази вечер говорихме за театър… Той бе чел 
„Марко – Човекът на милионите“ в известния превод на 
Лазар Голдман“8.
Последният му публикуван превод е в сътрудничество с 
проф. д-р Карл Огнянов (1916–1987, акушер-гинеколог) – 
„Гражданинът Том Пейн“ на Хауард Фаст (1946). Книгата 
се състои от две части и всеки от тях е превел по една. В 
запазена декларация-сведение за разходите по издаването 
на тази книга от фонда на Книгоиздателство „Т. Ф. Чипев“ 
Лазар Голдман е посочен и като коректор9. 
Оттук нататък следва преиздаване на „Алиса в страната 
на чудесата“ (1965 г. и по-късно) и следите на Лазар Голдман 
в България се губят. В изданието от 1965 г. вече присъства 
и „Алиса в огледалния свят“, преведена от Стефан Гечев 
(в неговите спомени Лазар Голдман е споменат като 
Голдщайн10).
По документи от архивния фонд на БНБ – декларации за 
имоти, заявления за паспорт и изселване и с помощта на 
г-жа Иванка Гезенко, експерт в Централния държавен архив, 
успях да установя точната дата и място на раждане на 
Лазар Голдман: 23 юни 1909 г., София, по занятие – чиновник 
(документите са от периода 1941–1943 г.), пълно име – 
Лазар-Волф Шайе Голдман11. Родителите му са родени в 
Румъния. Като посока за напускане на България е посочена 
Палестина. В изготвения от него списък с вещи за пред 
митническите власти присъстват книги, речници и 
зрелостна диплома от Робърт Колеж…
Започнах да търся в Израел и Йерусалим – библиотеки, 
ционистки архиви, местни еврейски организации там и 
в България. Неуспешно. Много активна и важна помощ в 
тази първа част на проучването получих от проф. Виктор 
Фет от Университета на Западна Вирджиния – биолог, 
поет, както и почитател и изследовател на „Алиса“, автор 
на приказна фантазия, вдъхновена от творбата на Луис 
Карол и сам участник в преводи на „Алиса“ на полузабравени 
езици на малобройни народи в Русия. Той прегледа наравно с 
мен десетки сайтове, каталози, всевъзможни справочници 
(дори Телефонен указател на София от 1949 г.) в търсене на 
следите на Лазар Голдман. (Оказа се, че първият преводач на 
Алиса на руски език също не е известен и досега, а преводът 
е от 1879 г.)
Реших да насоча усилията си в посока проучване на „Тодор 
Ф. Чипев“, да потърся евентуална кореспонденция в 
архивите на издателството във връзка с преводите. Така 
стигнах до Константин Чипев, молекурярен биолог в 
САЩ, внук на издателя. Неочаквано за мен той съдейства 
с посредничество и координати на д-р Джуди Вермут-
Аткинсон – писателка, преподавателка по световна 
литература и философия в Колумбийския университет 
(САЩ), родственица на семейството на Лазар Голдман. 
Нейният разказ смени изцяло хода на издирването, 
защото се оказа, че Голдман наистина е заминал заедно 
със своите близки след войната, но не за Палестина, а за 
Америка.
Преди заминаването обаче се случват други важни събития. 
Активното му участие в театралния живот на колежа в 
Истанбул и добрите рецензии за това не са били случайни. 
След дипломирането си Лазар Голдман заминава за Берлин, 
където в продължение на две години взема уроци по 
актьорско майсторство при режисьора Макс Райнхард 
(Максимилиан Голдман). Дали еднаквите им фамилни имена 
са само съвпадение, не успях да установя. 
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Р. Л.

Биляна Дойчинович
  

Нощ

Не толкова отдавна
тук свършваше Градът.
Крепост на Ориента.
Реката рязко се врязва.
Градът потъва в сън.
И щом трамваите замлъкнат.
Почуква тихо сърцето на модема
в стаята
свързва ни със света,
неуморно бълва думи, думи...
Зад стените
саваната с крясък се обажда,
джунглата реве непрежалима,
плачат непознати планини...
Хора
между затворниците спят...
Освободени
от забравата,
от думите
и от самите себе си
на границата на деня, времето, света, на всичко...
После петли запяват и трамваите потеглят.

Апория

Това е 
лице с Име и Фамилия
Тичам
(вече на тринайсет
Пролетта ухае)
В жълт плетен
пуловер
творение на майка ми
Началото
на март
изпраща вест
за нещо
дето няма да се случи
тридесет 
метра
по-надолу
обещание
за луда радост.

Петдесет и пет
  
                            На Р. Л. 

Коя е тази жена
в моята рокля 
в моето огледало
с лицето на майка ми
би могло 
да е и моето
само че чертите
са някак
по-изострени и по-дълбоко врязани
устата
отпусната в ъглите
с тяло
съвсем чуждо
а се държи така
сякаш ми принадлежи
и какво 
ми казва
от необятните глъбини
на огледалото
обитавано от мен
преди там да се намести
тази упорита жена
която
сякаш знае
нещо
което тепърва трябва да науча.  

Не е лесно да си тръгнеш оттук
   
                                          На Власта Младенович

Нещо се мярка между клоните
На градските гробища
Къща
И от нея се подава
Младо дръвче
Съборило
Покрива наполовина
Обещание
Което избуява
Между къщите за живите
Най-големите и най-красивите
Са със спуснати капаци
Пусти и заспали
Будуват само
Избелелите лица от некролозите
Покрити с найлон
Търпеливо пазят
Заключените домове
Спрели
Насред пътя
Гъстите корони
Шумолят
„Заключила съм те в сърцето 
не можеш да избягаш1...“

До контейнера

Голямата кофа за боклук
Пред блока 
Все отворена
Без да спрат
Търсят в нея
Нещо за ядене
Нещо за пиене
Нещо за продан
Нещо да обуят
И да облекат
Млади и стари
Често деца
Жени и мъже
Понякога пияни
Най-вече трезви
Трезви от живота
Пролет и лете
През прозорците разтворени
С възкиселата смрад
До мен достига
Звук от стъпкани
Пластмасови шишета и
Празни консервени кутии
Изхвърлям боклука предпазливо
Почти винаги 
Тук
Има някой
Рови с пръчка из торбите
Приближавам внимателно
Поглеждам в ъгъла
И си мисля
Как мама все повтаряше:
„Само да не падат бомби 
И да не гладуваме.“
И си казвам
„Добре, мамо, добре.“

На пътеката

На пешеходната пътека
баща ми
мъртъв от три месеца 
към мен пристъпва. 
Подпира се с лявата ръка 
на непознат мъж 
(така жадуваният син?)
А в дясната – бастун
Тапа, тапа, тап.
Приближава.
Познатият каскет
същата риза на карета
и очилата същите
приведен от годините
понесъл разтреперани
крехки и чупливи кости
Все по-близо, все по-близо.
Тапа, тапа, тап.
И все пак
виждам го на зебрата.
Не, не е той.

Превод от сръбски: 
РУСАНКА ЛЯПоВА

1 Често изписвана фраза в някогашните 
детски лексикони. – Бел. прев.

Следва едногодишно пребиваване в Лондон и изучаване на 
право. Започването на Втората световна война е причина 
Лазар Голдман да се завърне в София. Алексис Вайсенберг, 
негов братовчед и ученик на Панчо Владигеров, го запознава 
с бъдещата му съпруга, концертиращата пианистка 
Рут Голдберг, също ученичка на Маестрото. През 1943 г. 
семейството на Голдман е изселено от София. Имената 
на Лазар Голдман и неговата майка присъстват в списъка 
на пристигналите в Кюстендил над 600 семейства на 
преселници12. Лазар Голдман не се разминава и с еврейските 
трудови лагери и е мобилизиран за период от около десет 
месеца. Не успях да издиря мястото на лагера, през периода 
1941–1943 г. в България е имало около 100 такива.
Малко след това Лазар и Рут Голдман, вече семейство, 
напускат България и се установяват в Париж, където 
той работи няколко години за Joint Distribution Committee, 
еврейска хуманитарна организация със седалище в Ню Йорк, 
подпомагаща евреи и пострадали от войната. 
След този период историята на Лазар Голдман продължава 
на американска земя. Заниманията с литература и превод 
не се възобновяват – той работи дълги години в търговска 
компания в Ню Йорк. Умира през 1995 г. 
След като толкова дълго сме живели с Лазар Голдман, без да 
го познаваме, си заслужава да се върнем към него съзнателно.
Потърсете някоя от книгите му, и то тогавашните 
издания на „Т. Ф. Чипев“:
– „Алиса“ (1933) е с чудесни черно-бели и няколко цветни 
илюстрации на Мейбъл Л. Атуел;
– „Емил, малкият детектив“ (1934) – забавни приключения 
на Емил и берлинските хлапета, също илюстрирано издание; 
– „Белият кит Моби Дик“ (1935), с илюстрации на Рокуел 
Кент – в предговора Т. Ф. Чипев казва, че „в желанието 
си да поднесе тази чудна книга на българската младеж, 
издателството ни се виде принудено да я съкрати и 
приспособи към нашите условия, като положи всички грижи 
да запази непокътната художествената є стойност“. 
Според мен са се справили успешно;
– „Човекът на милионите“, Юджин О’Нийл (1937) – разказ 
за пътешественика Марко Поло с впечатляващи скици 
на Дечко Узунов. Изданието е библиографска рядкост, но 
библиотечно достъпно.
И разбира се, всички изброени – най-вече заради преводите 
на Лазар Голдман. 
Екземпляр от първото издание на „Алиса“ вече пътува 
през океана към неговата дъщеря Силвия Голдман, на 

която дължим разказа за почти филмовата му съдба след 
завършването на колежа и неговата снимка от 70-те години 
на миналия век пред дома им в Лонг Айлънд, щата Ню Йорк. 
Щастлива съм, че проучването приключи успешно и мога 
да добавя моите „рози“ за Лазар Голдман към книгата, 
която присъства на много от нашите книжни лавици.

1 Русев, Р. Луис Карол, Алиса в страната на чудесата. – 
Литературен глас, бр. 217, 1934, c. 7.
2 Пипева, Мария. Детска литература. – В: Преводна рецепция 
на европейска литература в България в 8 тома. Т. 1. Съст. 
Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: АИ 
„Проф. Марин Дринов“, 2000, с. 212-213.
3 Събев, Орлин. Просветени на Изток с лъчите на Запада. 
Българската ученическа колония в Цариград (XIX-XX век). 
София: Авангард прима, 2019, с. 485.
4 RC – Catalogue of Students 1921-1928.
5 Христофоров, Асен. Избрани произведения и документи в 3 
тома. T. 3 Автобиографични произведения и документи . София: 
БНБ, 2010, с. 327-328. https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/
documents/bnb_publication/pub_history_heritage_ah_03_bg.pdf
6 ЦДА, ф. 782К, оп. 2, а.е. 13, л. 17, 80, 82.  
7 НЛМ, Инв. № a1070/82/789
8 Владимир Свинтила. – В: Книга за Павел Вежинов. Съст. 
Атанас Свиленов. София: Български писател, 1986, с. 395.
9 НБКМ БИА ф. 501, а.е. 7, л. 177.
10 Басат, Емил. Преводът – лица и маски: портрети на 
български преводачи. T. 1. София: Райндал, 2007, с. 218.
11 ЦДА, ф. 285К, оп. 7, а.е. 7313.
12 ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 183.

Лазар Голдман в Ню Йорк, около 1970 г., семеен архив Силвия 
Голдман
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Н о В А  Б Ъ Л Г А Р С К АТакис Синопулос

Такис Синопулос (1917-1981) е един от значимите 
представители на т.нар. Първо следвоенно поколение 
в гръцката литература. Поезията му носи белезите 
на  дълбока, екзистенциална и онтологична самота и 

на отговорна политическа обвързаност. Важно място 
в нея заема въпросът за позицията и ролята на поета 

в случващото се.

Н. П. 

Горящият 

Вижте, той влезе в огъня! – каза някой от тълпата.
Извърнахме бързо очи. Беше
наистина онзи, който обърна лице
когато го заговорихме. А сега гори. Но не вика за помощ.
Поколебавам се. Мисля да отида там. Да го докосна 
 с ръка.
В природата ми е да се удивлявам.
Кой е този, който гордо се погубваше?
Тялото му човешко не го ли боли?
Страната тук е тъмна. И трудна. Страхувам се.
В чужд огън не се бъркай, ми казаха.
Но той гореше сам. Съвсем сам.
И колкото повече чезнеше, все повече светеше лицето му.
Ставаше слънце.

В наше време, както и в предишни времена
едни са вътре в огъня, а други ръкопляскат.
Поетът е разделен на две.

                Превод от гръцки: АЙЛиН ТоПЛеВА

Почивката на Елена

Онези твои цветя
за които каза,
ще разцъфнат някога
ще изникнат от пясъците.
Дните сега блестят неподвижни
Славните дни блестят
Купчини от кости
купчини вериги
Една светлина 
черна трева над морето
Черни птици преместват небето
пантите му скърцат
Това копие до прозореца
окървавеният щит
Блести старото време
Славните дни блестят
и ти
горгона жива,
която лакира от умора ноктите си в червено.

                 Превод от гръцки: НеЛи ПоПоВА


не може повече така
постарому
баби да си ядат обувките от глад
да гълтат копчета вместо хапчета
гетата в центъра и периферията 
да умират изоставени
сгърчени като пилета и норки
набутани в килии
моловете да цъфтят с промоции
и модата да продължава да бъде затворени очи
вперени в успех
собствен разбира се 
не на някой друг
не на бабите
бивши майки
настоящи гледачки не на бебета 
а на агонизиращи облаци и дядовци
толкова затворени очи затворени души 
водени от обиграност
като течност
придобиват формата необходима за момента
да се лъже е нормално
да не си себе си е нормално
какво е себе си и без това
е задача с повишена трудност
както казва учебникът по математика на живота
но себе си може и да не е 
да не спираш да крадеш
и да представяш нелицеприятното живеене 
в тази страна 
граничещо с мудно или скоротечно умиране 
за луксозен бутиков артикул
предизвикващ умиление
искам да помоля някой
но не знам кого
да не романтизира хаоса и убийството на тази страна
и на жителите є
това не е нещо сантиментално
отдавна вече не е смешно
не е и красиво
повод за гняв е
това е смърт
казвам това защото 
искам бабите да разказват 
своите истории на неродените внуци
искам да правят сироп от люляк 
искам да се смеят и да отпиват глътка ракия
с други баби и да си хортуват и разказват смешки
не искам да ги гледам 
в трамвая на улицата по опашките в магазините 
как са ходещ некролог и бастун им е 
погълналото ги мълчание
на неизразима мъка и неназовима болка 
има и такива които от година и половина си стоят вкъщи
но вкъщи ли е домът когато е затвор 
искам смеха им искам да чуя подигравките им  
 към властта
искам да видя радостта им от слънцето 
и да хапна от кекса на мъдростта им
ще спра сега с желанията и обвиненията
еднакво лесни и невъзможни
само ще повторя наум
не може повече така 
постарому 
 

Стефан Иванов кратка тъжна приказка 
с уж много щастлив край

едно дете не харесвало менюто и правилата 
 в детската градина  
то имало много пари и купило детската градина 
менюто правилата и много други неща се сменили 
сълзите опознавали лицата на другите деца  
 и на учителките 
детето се радвало 

 
едно момче не харесвало отношението на учителите 
 и на съучениците си 
то имало много пари и купило училището  
отношението и много други неща се променили 
сълзите опознавали лицата на другите учителите 
 и съучениците 
момчето се радвало 

 
един мъж не харесвал как жените му отказват  
 определени неща 
то имало много пари и дало някаква част 
 на много на брой жени 
сълзите опознавали лицата на жените 
 когато никой не гледал 
мъжът се радвал 

 
мъжът не харесвал какво се случва в държавата 
 в медиите в интернет не харесвал 
тайните които хората пазели от него 
не харесвал възможността волята му 
 да не се изпълнява  
и мечтите му да не се сбъдват

мъжът си купил медии държави интернет тайни 
и изял възможността за надежда в сърцата на хората 
мъжът се радвал изключително много 
сълзите толкова добре опознали лицата на хората  
че ги напуснали

започнали да се стичат  
към детето момчето и мъжа  
първо капка по капка  
след това в потоци 
потоците се превърнали в солени тъжни реки 
реките станали морета  
и се надигнала една-единствена вълна  
която се устремила към детето момчето и мъжа

радостта му не секнала никога  
защото той не видял вълната

това било последното нещо 
от дълга поредица неща 
които никога не видял  
и не разбрал
 

 
 
разхождаме се голи и разговаряме 
не помня думите 
от устата излизаше къдрава усмивка 
(не беше косъм)  
на сутринта усещам иглите  
на невръстния таралеж между краката ти 
боцка по пръстите ми като се събуждам  
(кога пък е било да си боцкала? два пъти?) 
не помня да съм го докоснал 
по време на тази  
разходка в истината 
събираме се отделно  
и сами със себе си 
възглавница след възглавница 
сън след сън 
дом след дом 
 
където не очакваш повече  
и това което имаш е достатъчно –  
доверие  
доматена супа  
и демокрация

(всички дрехи са заедно в пералнята 
заедно се сушат 
заедно лежат 
като хора без дрехи)

където държиш някой за ръка 
и си камък 
който никога не е очаквал
да се издигне над земята
и да лети
 

Константин Костов, 
„Вечеря за двама със 

свещник и речник“, от 
изложбата „Моменти с 
друго значение“, галерия 

„Стубел“, София, 2020
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Н о В А  Б Ъ Л Г А Р С К А

Николай Бойков

Из „Преводи с биография“ (145-151)

На Георги Господинов

Аз нямам спомени за Коледи
и нямаше никакви дядо Коледовци
имаше дядо Мразовци и Новогодишни елхи
(чичо Панчо бащата на Светльо 
актьор във Видинския театър
стоеше на площада за радост на децата
имахме някаква семейна легенда 
как го разконспирала сестра ми)
имаше подаръци скривани по ракли високи шкафове
                                                                               и прочие
които със сестра ми откривахме
и нямаше постно и постене
имаше картофена салата и кюфтета на Нова година
(оттогава все търся тази салата 
заливана с кипнало прясно мляко 
от метална купичка с метални ушенца
и онези пържени кюфтета)
имаше ходене до чичо Митко и леля Боби 
 в следполунощния квартал Химик
където гледахме Новогодишната програма
сякаш още нямахме телевизор
помня харесвах как Лили пееше помня как мъжете 
с влажни погледи гледаха Йорданка каква красавица беше
не помня имаше ли въобще новогодишни баници с късмети
помня обаче как се натрапи дядо Коледата
с рудолфите си и джингълбелите
как Коледата стана семейния празник
как подаръците се заподнасяха по Коледата
и задължителни станаха рождествата младенците
яхърите влъхвите и други реквизити и ритуали
паричката от хляба
как новата стара вяра с неоткрити за нея бронебойни 
 патрони
се настани в сърцата и джобовете ни

първи читателски отзиви
(имената вписани на стената в сърцето на автора)

1. Съгласен. Напълно.
1. 1. И аз.
2. Няма лошо да се празнува Коледа и да стане един задушевен 
домашен празник.
3. Бъдни вечер и Коледа не са нови празници. Празнували са се 
официално преди 9.9.44-та, и неофициално след това. От 1968-
ма г се празнуват и на датите, на които ги празнуваме сега.
4. Мисля, че има нужда от редакция, някъде до средата са 
спомените, после са спомени на представи за нещо си.
4.1 От една подмяна – в друга. Та къде е истината? В сърцето 
или в ума? 
5. Припомни и моето детство, и чичо Панчо, лека му пръст, 
а чичо Митко и леля Боби, сякаш за моите родители става 
дума... Да добавя, че често на Нова година спираше токът, 
да не пропускаме руската салата, а картофената салата, 
която споменаваш ме изненада кулинарно  ние я заливахме с 
нагорешено олио с начупена печена суха чушка... да не забравяме 
и новогодишната програма и балета на ГДР, и скечовете (чичо, 
защо кашляш)..., ех върна ме там някога...
6. Чудна картина, Ники! Работеше се и на 31 декември. Баща ми 
неизменно купуваше жива пуйка, която колехме на двора. Майка 
ми неизменно се изтрепваше да я напълни и нагласи и да я метне 
във фурната. И после неизменно хапвахме суджук от пресните, 
опържен на тигана, защото пуйката не искаше и да чуе, че 
трябва да се пече по-бързо. И по някое време задължително 
спираше токът.
7. Поздравления, Ники!
8. с или без Коледа, все същият спарен битoвиззъм като 
господиновия, от който литературата ни няма да издрапа 
никога.
9. Съветския социализъм трябваше да си отиде, но не 
биваше да идва това, което дойде – неолиберализма 
(западноевропейския социализъм). Капитализма така и не се 
състоя, оня капитализъм от 70-те и 80-те, в който всички 
бяхме влюбени. През 89-та напуснахме една лъжа, само за да се 
озовем в друга, може би дори по-голяма. Най-лошото е, че до ден 
днешен половината българи си искат съветския соц, а другата 
половина обслужват западноевропейския соц. А “дясното“ 
липсва. За това и баланса тегли силно но ляво, и е все едно – 
източноевропейско или западно.
9.1 "Оня" капитализъм работеше само като такъв в 
противоборство със съветския и заимстваше положителни 
социални елементи от него – беше частичен хибрид, защото 
се страхуваше. Отиде си руското изобретение и социалният 
капитализъм умря. Идва това, което дойде. Когато 
промениш единия край на противоречието, променя се и 
другия. Закономерно е. За съжаление загина и евроверсията – 
италианска и франска, която доста се различаваше от руската. 
А скандинавската се оказа устойчива.
9.2 Да, капитализма умря едновременно със социализма. А това, 
което дойде, е съчетало най-успешните методи за упражняване 
на власт и от двете, в услуга на управляващите, както и най-
негативните по отношение на широките маси. 
10. У-ау!!!Ето това и аз си мисля,но не можех да го изкажа 
толкова сбито и точно! Е,браво-радвам се,че чрез Ники 
попаднах в този изказ!(леля Лили)

Вест от едно друго време
                                                     на Б.К.

след смъртта на майки ми
при прибирането у дома във Видин
докато ровех сортирах преподреждах
открих едно писмо
не до мен                                

(по Димитър Бояджиев)

Животът - пазар
нелеп и велик.
Еднички му чар -                                              
езика столик... 

При желание пазар може да се замени с хамбар, хангар, 
чукар, семинар, нар и прочее.

  

 на Маргарита Желязкова

Знаеш, че и аз си имам диплома, на която пише философ
В смисъл, разбирам те. 
Обаче, в крайна сметка, ако не избереш един 
 от бреговете, ще се удавиш. 
Отговори една приятелка на високопарна моя филипика 
 за ползите от ваксината.

Помниш ли, казах є, в теста за животните, 
 в рубриката кой съм, бях риба.
Която си живее като риба във вода.
Избера ли бряг, стигна ли бряг, ще съм стигнал смъртта.

      
Смъртта е мой брат.
По нищо не си приличаме
с този мъж,
който влиза,
без да почука,
и без да попита сяда
насред стаята,
насред деня,
насред живота
и разперва ръце,
и ме прегръща,
и казва:
 – Толкова сме си близки.

        
 (По Без да почука на Федя Филкова)

 
Сънувах Георги Цукев

Как стоим в партерния етаж на в ъгъла на стая
от едните прозорци на едната стена отдясно 
 се синееше морето
от другите прозорци на другата стена отляво 
 се синееше морето
В синеещото небе се появи Весела Казакова
крачеща по земята към нас
цялата осияна в усмивка
Казах на Гого
хайде махни на Весела
Той є махна
Зад нас се оказа Мина Милева
майка на Гого в съня.
Ще успеете, каза
Готвехме се за участие в телевизионен състезателен
  формат
където се борехме за награда
с която щяхме да осъществим      
 промяната която искаше Гого                                                                                                                                             
       

 сценарий за късометражен филм

Мацка в мощна кола цепи по пътя, със 140 км в час. 
По път, на който се е видяла табела с ограничение на 
скоростта 70.
Шофьори (и мъже, и жени) от насрещното движение є 
правят знаци, че кара прекалено бързо.
Тя или ги пренебрегва, или им посочва знака кур.
Един от шофьорите обаче завива и тръгва да гони 
шофьорката, става гонка, накрая я принуждава да спре.
– Какво искате? – пита мацката на високи токове, вече 
излязла от колата, с изпъчени гърди, леко ботоксирани 
устни и модна прическа, в опити черни дънки.
– Карате с превишена скорост – казва мъжа, тип чичка.
– Ти кой си бе, че да ми държиш сметка?
– Карате с превишена скорост.
– Ти ли ще ми кажеш бе, комплексиран дебелак?
– Карате с превишена скорост.
–Ти кой си бе, ти ли ще ми казваш, че карам с превишена 
скорост, мръсна сексистка свиня, тъп незадоволен 
петел, ще ми казваш, че съм кокошка, я млък бе. И няма 
да ми говориш с тоя тон, знам ви аз вас импотентните 
чекиджии, бегай бе, фрустриран чичка, пий си хапчетата, 
много свободно време имаш, очилат дрънкач смотан. 
– Карате с превишена скорост.
Мацката побягва към колата, тръшва врата, дава газ, 
чува се:
– Гадно педалче, да го еба педала му с педал.
Колата потегля и отпрашва с превишена скорост.

Стихотворение за безкрайните 
програми, Геза Сьоч (1953-2020)

Онова, което малкият компютър може да разреши с 
помощта на голямата програма, е постижимо и от големия 
компютър с малка програма. От това логически следва, че 
безкрайно голямата програма функционира от само себе си, 
без какъвто и да било компютър. Станислав Лем

Под любовта ни има една друга
Под програмата:                                                                                
       една друга програма;
в чудовищата живее едно друго чудовище,
под правото има едно по-дълбоко право – 

подземен поток сред звездите
осветляващи живота ни:

под любовта ни има една друга

По-жива, по-тъмна, по-влажна.
Тупти и се изплъзва от ръцете
и нощем отритва от себе си
одеялото, като дете.
   Отмята го.

И ти ще опиташ един ден
по-дълбокото вино под виното

            Под това стихотворение има едно друго

И се стопяваш заедно с мен
в безкрайно големите програми.
 

реплика към ВС

Всеки се ражда поет 
Научават го да не бъде

публичен отговор на личен въпрос от Рафаел 
Смирнов: кое е ценното? в писмо от 14 януари, 
пристигнало на 18.01, върху обвивка от пресни 
гръцки портокали.

срещата.
взаимодействието в нея.
общността в общуването.
съприкосновението в тях.
ласкавата ласка.
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Н о В А  Б Ъ Л Г А Р С К А

Людмила Миндова

Наконтен, подир час, доволен, 
нахлупил шапка боливар, 
върви по някой булевард – 
разхожда се сред свят охолен
 Пушкин, „Евгений Онегин“

Не знам как беше попаднал в магазина за дрехи втора 
употреба – тъмносив, с графитения цвят на моливите 
Koh-I-Noor, с двуредно закопчаване и копчета с дискретни 
роялистки орнаменти, досущ като изваден от нафталина в 
старите гардероби, без които нахалството и цинизмът на 
молците отдавна да са направили на пух и прах изисканите 
тоалети на нашите прабаби. Не знам как беше попаднал 
там, но струваше само 1 лев и си го купих без никакви 
колебания и угризения. Залепна ми. Беше точно като за мен. 
Винаги съм знаела, че купуването на дрехи втора употреба 
е риск. Все пак това са носени дрехи. Рядко човек попада 
на нещо чисто ново. За мен обаче втората употреба 
беше предизвикателство от друг характер. То си беше 
нещо като вземане под наем на театрален реквизит. 
Дрехата тъй или иначе е важна част от начина, по който 
се представяме в обществото, задължителна част от 
всекидневния ни театър. И голи можем да се появим там, 
разбира се, но всяка външност си има своя жанр. Голотата 
те праща в един, дрипата – в друг, изисканият тоалет – в 
трети жанр.
Винаги съм подозирала, но сега можах да се убедя напълно, 
че животът на всеки един от нас всъщност е литература. 
Едва ли е случайно, че открих това не чрез красивите нови 
дрехи, които също си купувах или ми подаряваха, а точно 
с това елегантно палто втора употреба. И пак може би 
нямаше да се сетя за това, ако не забелязах на улицата дама 
с подобно ретро палто, което изведнъж извика в съзнанието 
ми забележителните образи и още по-забележителните 
гласове на оперните певци, които наскоро бяха представили 
„Евгений Онегин“ в Софийската опера. Да… Беше наистина 
повече от интересно. Не бях от хората, които си купуват 
дрехи всеки ден, ходех по моловете наистина рядко, макар 
че и аз като всяка жена обичах да изглеждам добре. Сега, 
след време, започвам все повече да си мисля – купих си 
това палто не за друго, не защото беше само лев, нито 
защото нямах какво да облека, а защото чрез него можех 
да се надвеся над самата себе си, да се погледна отстрани, 
да се поизтупам, така да се каже, и да се позамисля оттук 
насетне накъде. А може би, кой знае, на първо място не дори 
заради самата мен, а заради живота, който е литература. 
И заради литературата, която е живот.
Днес ми е ясно, че фракът на Пушкин се появи в гардероба 
ми по същите неведоми пътища, по които загрижената 
майка от едно от есетата на Дубравка Угрешич изпушила 
цигарата, в която си свила пръст от гроба на великия руски 
поет. А майката била загрижена, понеже усещала, че синът 
є пуши не какво да е, а хашиш, та попадайки сред дрехите 
му за пране на съмнителното найлоново пликче с неясен 
прашец, тя го изпушила жертвоготовно, за да спаси от 
отровата своето дете. „Изпушила Пушкин жената“ – казва 
в това свое есе с нежна ирония писателката, която знае, че 
за самите себе си не, но в името на своите деца майките са 
готови на всичко… 
Облякох този фрак сигурно заради онова малко момиченце 
с дълги руси плитки, свито на кълбо вътре в мен, което 
веднъж се усмихва, друг път проронва по някоя сълза, трети 
път гледа в недоумение и уплах… Докато през цялото 
време не спира да търси общ език с моите деца, които сега 
растат пред очите ми, както и с другите, свити на кълбо 
и скрити вътре в хората дечица, с които се срещам всеки 
ден, през ден или съвсем случайно.
Фракът на Пушкин е почти като Гоголевия шинел, но с тази 
разлика, че е далеч по-елегантен и подходящ за градското 
ежедневие на една дама. Или пък за игра на дама. А шинелът 
си е шинел. Военна дреха, с която най-много човек да играе 
в „Клетниците“. С дрехи втора употреба това впрочем 
никак не е трудно.
Дрехите втора употреба са риск, но си имат и добра 
страна. На по-нежните и крехки натури могат да бъдат 
утеха, че животът е театър, а дрехата основна част от 
сценографията и в крайна сметка дори да не ни е дадено 
да избираме сами ролите си, можем поне да преценим как 
ще ги играем. А ако положението е стигнало дотам и 
достойнството налага да приемем с подобаваща смиреност 
нещата – от нас зависи как точно ще изиграем слизането 
си от сцената, по какъв начин точно ще изпълним своя 
последен реверанс.
Знам, че си купих фрака на Пушкин заради този реверанс. 

Фракът на Пушкин

Той беше моят билет от лотарията. Късметчето, което 
да ми напомня репликите, докато съм на сцената. 
С Пушкин иначе не ме свързва много. Да не кажа, почти 
нищо. Освен това, че нося име на негова героиня. Доскоро 
това ми се струваше смешно. Сега вече не толкова. 
Защото може ли на човек да му е смешно, когато вижда 
целия си живот, описан почти дословно век и половина преди 
собственото му раждане? 
Изследователското усърдие от разплитането на някоя 
оплетена история вероятно се възнаграждава много добре, 
когато става дума за чужда история. Когато тази история 
обаче е твоят собствен живот, на теб ти се иска да 
оплетеш и омотаеш здраво всичко отначало. Да не можеш 
да му видиш ни началото, нито края. Защото пределната 
яснота ужасява. Или натъжава. Или прави човека циничен. 
Или злъчен. Или отегчава, както е бил отегчен самият 
Евгений Онегин.
Хората от скука и пределна предизвестеност правят 
какво ли не. В общи линии нещата се движат между две 
крайности – едни отказват да живеят, други да мрат. 
„Покана за екзекуция“, „Хроника на една предизвестена 
смърт“, „Пир по време на чума“, „Любов по време на холера“, 
„По следите на изгубеното време“, „Скука“, „Хомо Фабер“, 
„Отделяне от себе си“, „Светлина в края на дулото“, 
„Елегичен оптимизъм“, „Агонио сладка“, „Добър ден, тъга“, 
„Ex Ponto“… и още един куп заглавия от световната 
литература показват различни човешки (и нечовешки) 
реакции при вестта за края. По-силно или по-слабо осветен.
Никога по-рано не ми е минавало през ум, че имперската 
идея в руската държавническа история се дължи на 
околосветския авантюристичен гений в литературата. 
За своя 38-годишен живот Пушкин е успял да изживее 
чрез героите си толкова много и така надълбоко, че за 
миг ми се струва – сякаш и мен цялата ме е изживял 
предварително. Като някоя задунайска руска губерния. 
Колко много само дължи руската класическа литература (и 
не само руската) на африкано-украинските корени на този 
литературен аргонавт! След като още в първите стихове 
на „Евгений Онегин“ видях препратки към произведения 
от световната литература, които едва години по-късно 
са щели да бъдат написани, неусетно поисках да съм котка 
и да им отворя работа на аргонавтите, на тези велики 
търсачи на златното руно, чиито пети са обходили цялата 
старогръцка, европейска, а и световна литература. Дааа, 
докато чета някое художествено произведение, колкото 
по-талантливо е то, все повече се убеждавам, че дори 
когато описва уж отдавна минали събития, литературата 
всъщност създава това минало, а не обратното. Което 
важи в не по-малка степен и за бъдещето. Както Пушкин 
е създал Евгений Огенин и Алеко Константинов своя Бай 
Ганьо, а не обратното. А героите им понякога изглеждат 
толкова истински, че човек започва наистина да се съмнява 
кой всъщност е истинският. Здравият разум обаче е 
категоричен и подрежда главата и на най-объркания 
читател. Или художествен герой. Което най-често 
означава и двамата едновременно, понеже в крайна сметка 

не друг, а тъкмо авторите създават своите истински 
читатели. Та затова и аз самата не бих могла да напиша 
своя Пушкин, понеже вече ме е написал той. Мога обаче да 
го чета. И то как…
Ние, разбира се, бихме могли и изобщо да не четем. Това в 
крайна сметка е далеч по-лесно, отколкото обратното. 
Когато човек не прави нищо, опасността да сгреши е 
почти минимална. Поне на пръв поглед. На втори поглед 
нещата изглеждат доста по-различно. Защото тъкмо 
бездействието е грешка. Но това няма как да го знае 
човек, който не чете. А четенето е действие. Също като 
мисленето. И като съществуването. Да или не – това е 
въпросът. Принципът е винаги от типа „проба – грешка“, 
докато постепенно не привикнеш с нещата и не започнеш да 
ги правиш по-добре и по-леко, отколкото в началото. Падал 
си, ставал си… Проходил си… Сричал си, запъвал си се… 
Започнал си да четеш все по-гладко и по-гладко… Драскал 
си неуверено и нищо не ти се е разбирало… Изведнъж 
ръкописът ти се е прояснил и е станал дори красив. После 
са взели да те четат все повече и повече хора. Да те четат, 
почитат и препрочитат. Пътувал си малко или много. 
Полетял си дори. На крилете на написаното от теб. На 
безброй езици, по целия свят. В началото плахо. После все 
по-уверено и все по-красиво… Ако някой, разбира се, не 
успее да помрачи радостта от четенето и не прекърши 
тези криле. Както се кършат крилете на птиците. И на 
книгите. И на хората.
Довчера ми беше трудно, а от днес – дори невъзможно да 
повярвам, че човекът не е книга. Човекът е книга, родена 
от книга. Любов, родена от любов. Плач, роден от плач. 
Радост, родена от радост. Надежда – от надежда… И така 
нататък… И така нататък…
А като говорим за надеждата, фракът на Пушкин 
трябва да е дошъл при мен и като надежда, като лек 
срещу болката. А може би пък като езикова грешка (или 
дрешка!). Като антиутопично ехо на известния стих на 
поета Никола Йонков Вапцаров: „Сънно тракат релсите 
във мракът…“. Ехо, в което игривият музикален слух на 
малкото момиченце с руси плитки, свито на кълбо вътре 
в мен, вероятно зъзнещо от студ в някой необичайно 
студен априлски ден като днешния, е открило, че най-
подобаващата рима на „мракът“ от Вапцаровото 
стихотворение е не макът, не лакът, не бракът, не ракът, а 
тъкмо – фракът. За да се сгуши на топло и да върне вярата 
си в добрите хора и в добрата литература. А кой знае – 
може би за да услужи на някой зъзнещ сега като него с този 
фрак. Вярно, втора употреба. Вярно, само за лев. Но пък 
тъмносив с цвета на моливите Koh-I-Noor. Моливи, които 
със своите графити могат върху празния лист да напишат 
и нарисуват всичко. И къща. И дърво. И градина. И мъж. И 
жена до него. И дете помежду им, което протяга ръце към 
децата, скрити вътре в тях двамата. И фрак, разбира се. 
Фракът на Пушкин. Който не ще да е само литература, 
щом може да топли.

Константин 
Костов, 

„Поезия в 
застой“, от 
изложбата 
„Моменти 

с друго 
значение“, 

галерия 
„Стубел“, 
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