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 Миленко Йергович
 Иван Херцег
 Игор Щикс
 Татяна Громача
 Оля Савичевич
 Бранко Чегец
 Томислав Домович
 Ивана Бодрожич
 Динко Телечан
 Ервин Яхич
 Нада Гашич
 Саня Пилич
 Ана Бърнардич
 Давор Шалат
 Моника Херцег
 Корана Сердаревич
 Мария Деянович
 Лана Деркач
 Дамир Каракаш
 Слободан Шнайдер
 Кристиан Новак

Фотография Весна Шполяр

Ервин Яхич

Ина Христова
За българската рецепция
на Дубравка Угрешич

Поезията е сътворение
на света чрез словото

Разговори с:
 Миленко Йергович
 Бранко Чегец

Поезията е основополагащият камък на историята
Едничката същинска същност
Всичко друго, но не и израз на културната душа.
Тя знае най-добре, че
Няма граници в безграничното.
Поезията е най-опасното дело.
Заради нея мнозина са се гърчили
Като стария Тантал.

Рецензии от:
 Елена Дараданова
 Людмила Миндова

Иван Херцег

Чуждо тяло
Чакам, около шията си съм усукал
безкрайна нощ, еднообразна връв,
която като пъпна
отново се опитва да ме върже.

На Златко по Мартин

Чакам, трупам сили за битката,
която ще ме повали на колене,
между сенките и мравките канибали,
между фасовете и плюнката.
Чакам, в устата си пека хостия,
която тихо ще ме задуши,
като тайна, премълчана истина,
като чуждо тяло, като свято тяло.

Другата половина на света
Те вземат предвид едната половина,
А другата я премълчават цялата.
И тази работа започва първо от езика,
И казват, че там, в другата половина езиците са мъртви.

Този брой на „Литературен вестник“ се издава
с финансовата подкрепа на TRADUKI

Те например нямат думи за техните дървета.
Нямат име за техните треви.
Идея си нямат за най-различните им чувства.
За ястията и сънищата въобще да не говорим.

Тръгваме си
Бог е тъжен и затова така жесток.
Към нас и не по-малко към звездите.
Няма сътворение, няма и раждане
и това не е нито свят, нито подсвят.
Вървим назад, говорим и обичаме назад.
В калта търсим постеля и плацента
като деца, като старци.

Та тъй е премълчан един цял свят с хора.
Застрашителната ръка на военния картограф
е зачеркнала едната от половините,
Която така се е скрила на картата, че да не я види

смъртта.
Железни гъсеници прегазват къщи, прегазват дървета,
прегазват градини, прегазват животни, прегазват деца,

Лицата ни са обозримо щастие.
Не сме нито живи, нито мъртви.
Въртим се мълчаливо в кръг.
Стоим и си тръгваме.

За да не се знае за другата половина
Коя е и какво е.
И от какво е направен нашият свят.

още на стр. 24
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П р иписки

България и Хърватия – прочит
и почит в успоредните животописи

В центъра на новия брой 164/Лято на сп.
„Християнство и култура“ е темата „Християнство
и истина“. Тя е представена със статията на Георги
Каприев Грехът на Адам и Ева в учението за човека
на Максим Изповедник, втората част от анализа
на Сардийски митрополит Максим Прерогативите
на Константинополския епископ, както и с текста
на протойерей Добромир Димитров Презвитерът
като извършител на Евхаристията в православната
диаспора. Рубриката „Християнство и история“
включва текстовете на Александър Смочевски
Конституция и автокефалия: Гръцкият случай и на
руския историк Андрей Зубов Причини за социалната
стагнация на безписмените народи. 100-годишнината
от рождението на протойерей Александър Шмеман
е отбелязана в броя с текстовете на свещ. Майкъл
Плекън Александър Шмеман: отец и учител на
Църквата и с доклада на самия Шмеман Светът като
тайнство. Рубриката „Християнство и философия“
включва статиите на Стилиян Йотов Универсалност
и (морална) истинност на религията и на Йозеф
Бохенски Човекът, а темата „Християнство и
изкуство“ е представена с текстовете на Антоанета
Дончева Ентропията като съзидание и на Слава
Янакиева Подражание, притворство или автентичност
в „Тялото Христово“ на Ян Комаса. Броят е
илюстриран с фотографии на Антип Обущаров,
направени преди един век, представени от Николай
Трейман.

„Достоевски – 200 години от рождението му“
е темата на новия 8 брой на сп. „Култура“. Тя
е представена с разговора с Емил Димитров за
„Достоевски и свободата“, с анализа на Людмил
Димитров върху „Идиот“, с интервюто на режисьора
Стоян Радев за работата му над „Братя Карамазови“
и „Снегирьов“, както и с текстовете на Йосиф
Бродски и Рене Жирар. В броя ще откриете и размисли
за бъдещето на Европа: есето на алжирския писател
Буалем Сансал „Накъде отива Европа?“ и аргументите
на Норберт Мапес-Нидик от статията „Внимание!
Напускате западния сектор“. И още: интервюта с
унгарския писател Виктор Хорват, с кинорежисьорите
Валери Йорданов и Драгомир Шолев. Специално
място е отделено и на годишнините на майсторите
на киното Захари Жандов и Марта Месарош. И
още: поглед към Венецианския кинофестивал и към
Световния фестивал на анимационния филм във Варна,
както и към „Опакованата Триумфална арка в Париж“,
посмъртния проект на Кристо и
Жан-Клод. Фотографиите в броя са на Владо Донков, а
разказът „Дядо Петко“ е дело на Иван Станков.
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На 22 септември 2021 г. в Библиотеката на Хърватската
академия на науките и изкуствата в Загреб с уводни думи
от академик Велимир Найдхард е представен най-новият
сборник от богатата научна колекция, започната преди
двайсетина години от учени от двете страни. Сред
тях е значителна ролята на създателите на два успешни
междуакадемични проекта – доц. Румяна Божилова, проф.
Светлозар Елдъров, проф. Лилия Кирова, доц. Антоанета
Балчева, доц. Ирина Огнянова, проф. Анте Гулин, проф.
Дамир Карбич, доц. Тихана Луетич, проф. Хървойка
Миханович-Салопек и други.
След уводните думи от съставителите е поместена
студията на доц. Ина Христова върху научната рецепция на
хърватската литература в България след 1989 г. Текстът е
продължение на предишни нейни проучвания върху преводния
и критическия прием на южнославянските литератури,
с които тя продължава традицията на български учени
в тази област като проф. Боян Ничев, проф. Светлозар
Игов, проф. Лилия Кирова, доц. Катя Йорданова и др. „В
научната рецепция на хърватската литература в България
– пише доц. Христова – могат да бъдат очертани няколко
основни изследователски полета и подходи – междукултурен
диалог, вкл. превод и рецепция; съпоставителни
изследвания; изследвания на хърватската литература
във вътрешнонационален контекст“ (с. 21-22). Както
неколкократно отбелязва Ина Христова, в променена
културна ситуация, поставяща южнославистичните
изследвания пред редица предизвикателства, проучванията
на хърватската литература и на българо-хърватските
литературни контакти показват обогатяване и
разширяване на методологията и изследователския
диапазон. Нещо, което текстът подкрепя с множество
примери от научната продукция на съвременните български
хърватисти.
Традиционно в българо-хърватските научни изследвания
е важно мястото на медиевистичните проучвания. В
настоящия сборник те са представени от студията на
Зоран Ладич, посветена на поклонническите пътувания през
Хърватия и България и средновековната „инициатива на две
морета“ – понятие, което авторът избира, за да подчертае
ролята на Адриатическо и Черно море в културната
традиция на поклонничеството. Както посочва с
изследването си, в това поле България и Хърватия имат
сериозен принос за постигането на по-плодотворни връзки
между западното и източното християнство.
Към Късното средновековие се насочва Бранка Гърбавац
в проучванията си върху аристократичната задарска
фамилия Фанфоня от ХV век и по-специално върху открито
в хърватските архиви завещание.
Важен принос на сборника са двете изследвания върху
личността и делото на епископ Щросмайер, представени
от съвместния текст на проф. Злата Живакович-Керже
и доц. Марияна Стамова и от статията на Мирко Чурич.
И двата текста са посветени на кирило-методиевската
книжовна традиция, която джаковският епископ осъзнава
като изключително важна в своята културно-просветна
програма и в кодовете на екуменизма, както по-специално
посочва в проучването си Мирко Чурич.
Тъй като личността на епископ Щросмайер има средищно
място във възрожденската култура не само на южните, а
и на западните славяни, след посочените текстове удачно
е поместена статията на проф. Теодоричка ГотовскаХенце върху културните и научни връзки с българите и
хърватите на един от родоначалниците на славистиката
– Павел Йозеф Шафарик. В този контекст се поместват
и статиите на д-р Йосипа Драгичевич върху българските
теми в хърватските списания „Коло“ и „Даница“ и на доц.
Йорданка Гешева, чийто текст е посветен на 150-ата
годишнина от основаването на Българската академия
на науките, с конкретен поглед към времето преди
трансформацията на Българското книжовно дружество в
Академия. Както се вижда от статията, в основаването
на тази средищна българска институция важно място
имат не само водещи фигури от научния и културния елит
на онова време като Константин Иречек, П. Й. Шафарик,
Франц Миклошич, Марин Дринов, Васил Друмев, но също
и знакови хърватски личности, сред които Франьо Рачки,
Ян Кукулевич Сакцински, Й. Щросмайер. Към темата
за първоосновите на българския академичен дух ценни
моменти прибавя и статията на Тихана Луетич, посветена
на „генезиса на българската интелигенция в периода след
Освобождението“ и специално на българските студенти в
Юридическия факултет на Загребския университет.
Следосвобожденският период е уплътнен и обогатен
от статиите на доц. Наум Кайчев върху взаимните
географско-пространствени представи за България и
Хърватия от първата половина на ХІХ век; на Пресиян
Конакчиев за изборните права на българи и хървати в
периода от 1878 до 1918 г. и на проф. Светлозар Елдъров
върху спортната култура „българските юнаци“ и
„хърватските соколи“ през същия период. Важен момент
в проучванията на проф. Елдъров е подчертаването на
свързаността между тогавашните спортни дружества и
водещите тенденции в обществените и културни процеси,

а особено на националните идеи. Както внушава текстът и
чрез своето заглавие „Здрав дух в здраво тяло: българските
юнаци и хърватските соколи в развитието на спортната
култура на Балканите (края на ХІХ – началото на ХХ век)“,
здравната култура и националните политики и стратегии
по въпросите на здравеопазването са ключови за самите
национални култури и възможните пътища пред тях.
На междувоенния период е посветена статията на
чл.-кор. проф. дин Александър Костов, представяща
връзките между хърватските и българските лесовъди, в
която е отделено специално внимание на образователния
обмен между двете страни и особено на факта, че „и след
1919 г. хърватските възпитаници са сред най-изявените
дейци и ръководители на горското дело в България“ (с. 317).
На българо-хърватските контакти в междувоенния
период и годините на Втората световна война са
посветени статиите на доц. Ирина Огнянова за идеята на
Католическата църква за независима хърватска държава;
на доц. Николай Кочанков за „културата като елемент на
националната политическа инфраструктура“ и на Диана
Гласнова за намесата на Райха върху независимостта на
Независимата държава Хърватия.
Литературоведските и изкуствоведски изследвания в
сборника са допълнени от статиите на доц. Антоанета
Балчева върху хърватските топоси в българската
пътеписна литература в навечерието на Втората световна
война; на проф. Виницие Лупис върху връзките между
България и Дубровник в областта на живописта от ХІІІ
век насетне; на доц. Людмила Миндова върху български
теми в лириката на Весна Парун; на доц. Гергана Дончева
върху съвременното хърватско и българско кино и на акад.
Айлозие Просоли върху българо-хърватското музикално
сътрудничество през последното десетилетие – важен
принос изобщо в съвременната европейска музикална
култура.
С големия си тематичен и времеви обхват представеният
сборник е безспорен принос за българо-хърватските научни
връзки, а същевременно и за обогатяването на всяка
от двете култури, които, поставяни в разнообразен
политически и цивилизационен контекст, а нерядко и в
непредвидени форсмажорни обстоятелства, показват
впечатляваща изобретателност и способности не само за
оригинално вписване, но и за достойно битие в световната
история и култура.
ЛЮДМИЛА МИНДОВА
„Българо-хърватски научни, културни и духовни
връзки“, съст. Светлозар Елдъров, Антоанета Балчева,
Ирина Огнянова, Людмила Миндова, ИБЦТ, С., 2021.

И люст р ациите в б р оя
Фотографиите и рисунките в броя са от трима
хърватски автори:
ВЕСНА ШПОЛЯР (1955) е завършила английска и
хърватска филология в Загребския университет. Занимава
се професионално с фотография от 2006 г., а от 2007 г.
членува във Фотоклуб Загреб. Досега е участвала в
над 400 общи и самостоятелни изложби в Хърватия
и чужбина, за които е отличавана с редица награди.
Художествен ръководител е на творческото сдружение
„Fijaker“ („Файтон“), както и организатор на Салона на
миниатюрата и хуманитарната фотография в Загреб.
Сред самостоятелните є изложби са: „Моят избор“ (2011,
Загреб), „Поглед“ (2012, Прованс, Франция), „Загреб на
фотопотенция“ (2012, Загреб), „Ръце“ (2013, Загреб), „Тайни“
(2016, Загреб), „Хербариум от сънища“ (2017, Загреб).
Нейни фотографии са публикувани често на страниците на
загребското списание „Поезия“.
КАРМЕН СТОШИЧ (1961) е завършила история на
изкуството и философия. С художествена фотография се
занимава от гимназиалните си години. Дебютира през
1984 г. в изложбата „Млади, нови“. Участвала е в
многобройни съвместни и самостоятелни изложби в
страната и чужбина и е отличавана с редица престижни
награди. Членува във Фотоклуб Загреб. Илюстрирала е
няколко книги, сред които „Градът и международните
мигранти“ на Ясна Чапо и Петра Келемен (Загреб, 2017).
Сред фотографите е на загребското списание „Поезия“.
СВЕН КЛОБУЧАР (1981) е роден в Загреб където завършва
училището за приложно изкуство. Специализира скулптура
в Академията за изящни изкуства (2007). От 1999 г. досега
има над 15 самостоятелни изложби и е взел участие в
още толкова общи художествени изяви. Четири негови
скулптурни творби са откупени и поставени на публични
места в Беловар и на о. Хвар. Носител е на различни отличия,
сред които е и стипендията за едномесечен престой в
Регенсбург като част от проекта „Donumenta“. Предпочита
да твори в областта на рисунката, а водеща тема е смъртта,
поднесена с черен хумор.

К ау з ата

на

книгите

Литературата е по-добра от времето, в което живеем
Разговор с поета и издател Бранко Чегец
Господин Чегец, вие участвате активно в хърватския
литературен живот от няколко десетилетия, и то
в различни роли – като поет, издател, инициатор на
различни литературни събития... Зная, че въпросът е
твърде обширен, но как бихте описали съвременната
хърватска литература и литературен живот?
Лично аз мисля, че литературата е много по-добра от
контекста, а като цяло и от времето, в което живеем.
Имам предвид най-вече хърватската литература, но и в
по-широк план нещата не са много по-различни. Колкото посилно ни теглят към пропастта зачестилите всевъзможни
кризи – от икономически до природни и здравни катаклизми,
толкова по-динамична е литературата, макар че вместо
експериментите и различните търсения, в нея все повече
преобладава съпротивата. На мен литературните
търсения ми допадат, но всяко време има литературата
и като цяло изкуството, което заслужава или което е
възможно. Днешното време изисква съпротива, бунт,
полемика. Най-новата съвременна литература е поела
решително в тази посока. И литературният живот,
въпреки всички ограничения и локдауни, става все поинтензивен, има все повече програми (и онлайн, и на
живо), както и места, където литературата се среща с
публиката и „разширява полето на борба“, ако си позволим
да използваме израза на така оспорвания Мишел Уелбек.
В началото на 90-те години създавате издателство
„Меандър“. Бихте ли описали накратко историята му,
както и издателската Ви политика? Кои са основните
специфики на хърватския книжен пазар през погледа Ви
на издател?
Mоже би е леко претенциозно да се говори за книжен пазар
в държава, чието население днес вероятно е под четири
милиона и по-голямата част от него не прочита и една
книга годишно. Причините да не се развие у нас дори скромен
книжен пазар са много. В най-голяма степен за тях е
виновна непоследователната, клиентелистки манипулирана
„културна политика“, по-точно нейният симулакрум, който
до голяма степен не служеше на културата, а на различни
партийни интереси, на интересите на влиятелни личности
или структури в политиката, ако си послужим с тази вече
овехтяла терминология.
Moето издателство, което първоначално се казваше
„Меандър“, а по-късно „МеандърМедия“ се появи във
времето на тотален разпад на една система и на
планираното съсипване на „Младост“ – най-голямото
издателство в Хърватия, където работех тогава,
затова често повтарям, че създадох своето издателство
от отчаяние. Не можех повече да понасям агонията на
„Младост“ в предизвиканата от войната цялостна агония
на обществото, въпреки че на моменти то успяваше да
проявява чертите на някаква формирана социална общност.
Моят проект беше донякъде идеалистичен и обхващаше
интересите ми в литературата и в изкуството като цяло,
понеже винаги са ме интересували точките на пресичане,
взаимопроникване, влияние и взаимодействие между
различните видове изкуство. Естествено, тази стратегия
не може да се следва стриктно, защото като издател по
една или друга причина ви се налага да издавате и книги,
които не са част от вашия избор, светоглед, културни
предпочитания. Така че съм публикувал редица съвременни
автори, както и т.нар. съвременни „класици“ като Милан
Кундера и Томас Бернхард. Публикувал съм още Хенри
Милър и Тенеси Уилямс, Сол Белоу и Луи-Фердинан Селин,
но най-вече великите имена на модернизма и авангарда

Издаването на този брой е подкрепено от ТРАДУКИ,
литературна мрежа, в която са включени Федералното
министерство за Европа, интеграцията и външните
работи на Република Австрия, Министерството на
външните работи на Федерална република Германия,
Швейцарската културна фондация „Про Хелвеция“,
Австрийското сдружение на преводачките и преводачите
по възложение на Федералното министерство за изкуство,
култура, държавна администрация и спорт на Република
Австрия, Гьоте-институт, Словенската агенция за
книгата, Министерството на културата на Република
Хърватия, ресор „Култура“ в правителството на
Княжество Лихтенщайн, Фондацията на Лихтенщайн за
култура, Министерството на културата на Република
Албания, Министерството на културата и информацията
на Република Сърбия, Министерството на културата на
Румъния, Министерството на културата на Черна гора,
Министерството на културата на Република Северна
Македония, Министерството на културата на Република
България, Лайпцигският панаир на книгата и фондация
„С. Фишер“.

Фотография Таня Драшкич Савич

като Жорж Перек, Реймон Кьоно, Борис Виан, чак до
радикалните авангардисти като Андре Бретон или Сречко
Косовел от първата половина на ХХ век или класицитемодернисти от втората половина на века като Паул Целан
или Ингеборг Бахман. Издавал съм и продължавам да издавам
П. П. Пазолини и Ери де Лука, Алек Попов и Жузе Едуарду
Агуалуза, Негар Джавади и Драган Великич, Бора Чосич
и Драго Янчар, Слободан Тишма и Алеш Дебеляк, Томаш
Шаламун и Адам Загаевски, Алеш Щегер и Саша Илич,
Луция Ступица и Игор Исаковски и др. Издал съм и редица
книги, свързани с изобразително изкуство, архитектура,
театър, филми и музика, немалък брой сборници с теория
и есеистика, няколко много красиви албума... Трудно ми
е да ги изброя в няколко реда, защото интересите ми се
простират доста нашироко, ето защо и резултатът е
такъв... Успях да съм всичко, но не и комерсиален. Вероятно
защото не съм се и опитвал. Моят избор е да правя книги!
Някои хора смятат, че са добри – мнението на останалите
не ме интересува.
Участвате в създаването на литературния фестивал в
град Шибеник, чието първо издание бе през септември
тази година. Какво Ви подтикна към създаването на
такъв форум, и то по време на пандемия?
Литературните часове в Шибеник, ШКУРЕ1 – са една
чудна история, която като всяка хубава история се роди
по стечение на обстоятелствата. Идеята възникна
на няколко чаши хубаво далматинско вино, срещна се с
подобна идея, която от известно време зрееше в главата
на чудесната авторка от Шибеник Оля Рунич, и така я
подехме без конкретен план и каквато и да е сигурност,
че ще успеем да обезпечим финансово своята амбиция.
Първото издание на фестивала доказа колко успешна и
колко нужна е била нашата програма преди всичко за град
Шибеник, но също и за хърватската култура, както и за
културата на целия регион (фестиавалът е международен,
а на него се връчва регионалната награда за поезия „Стйепан
Гулин“: първият отличен с нея беше Марко Погачар за
своята стихосбирка „Книга на празника“). При настоящите
финансови параметри фестивалът се проведе в рамките
на три дни, в него участваха над тридесет творци, сред
които двадесет и трима бяха писатели и преводачи, а
останалите – артисти и музиканти. Защо по време на
пандемията? Изобщо не сме си поставяли този въпрос,
макар че пандемията вероятно засили „глада“ за смислени
културни прояви.
Какво е мястото и смисълът на събития като
литературните фестивали в съвременния литературен
живот? Познавате ги и като писател, и като издател,
и като техен организатор...
Фестивалите са място за срещи, както и за размяна на
литературно съдържание, различен опит, културни или
поетични предпочитания. Затова те са толкова важни
за участниците в тях, а що се отнася до срещите на
живо между писателя и неговата потенциална или вече
съществуваща публика, за тяхното значение дори няма
нужда да говорим. Мисля, че никаква зуум презентация
или видеозапис не може да ги замени. Според мен това е
като да сравняваш концерт на „Ролинг Стоунс“ с някоя
от страхотните им плочи. След концерта плочата няма
да изгуби от блясъка си, ала концертът е атмосфера,
преживяване, специална форма на социализация на авторския
продукт... Смятам, че фестивалите са важни точно заради
своите социални измерения, атмосферата, която създават,
без да изключваме, разбира се, литературното съдържание,

но макар че съществуват различни възможности то да бъде
поднесено, представянията на добрите фестивали отварят
рецепторни канали, недостъпни за нито една друга форма.
Има ли хърватската държава целенасочена политика за
подкрепа на литературата? Как изглежда според Вас
успешната политика в тази област?
Донякъде отговорих на Вашия въпрос: държавата няма
нито системна, нито целенасочена, нито последователна
културна политика в областта на книгоиздаването и
литературата, макар че се опитва да докаже обратното
с разни декларативни жестове с двусмислено съдържание.
Чух наскоро, че терминът „културна политика“ бил
овехтял и съвремието ни търсело нови формулировки.
Нямам нищо против новите формулировки, ако зад тях
стои адекватно съдържание, съдържание, което разпознава
приоритетите и значимостта на отделните културни
и литературни продукти и проекти и е в състояние да
определи насоките за развитие, да изиграе ролята на мост
в безизходни ситуации, защото в държавите с всеобща
разсипия, каквито са всички, появили се след разпадането
на Югославия, такива мостове са страшно необходими,
за да бъдат реализирани литературни прояви в истинския
смисъл на тази дума, да бъдат разпознати и действително
представени литературите на отделните държави.
Вече втора година живеем в ситуацията на пандемия и
мерки срещу нея. Как се отрази това на литературния
живот в Хърватия, на Вашето издателство в
частност? Смятате ли, че културният живот ще
остане трайно променен и след края на пандемията?
Литературата е жилава, тя се справя, издържа и на
най-страшните изкушения, но с книгата като нейна
доминираща медия положението е доста по-различно:
налаганата от десетилетия маргинализация на книгата в
културната йерархия на нашата среда получи с пандемията
нов тласък и натика книгата още по-дълбоко на дъното,
на едно от многото дъна, но се надяваме, че скоро ще
стигнем последното дъно и оттам ще се оттласнем
нагоре. Колкото и да се стараем да бъдем „нормални“ при
тези ненормални обстоятелства, все пак вярвам, че вече
нищо не може да ни върне в точката, от която започнахме
да потъваме в невъобразимите дълбини на най-различни
изолационизми. Все по-сигурен съм, че за това дори не
трябва да се полагат специални усилия, защото „борбата
с вятърните мелници“ може да се увенчае с успех колкото
и всяко „донкихотство“. Днешното време изисква да се
събудим от летаргията, да спрем с лутането и лишеното
от въображение рециклиране, то търси изход, търси нови
идеи и ново начало.
Въпросите зададоха
АНИ БУРОВА и РУСАНКА ЛЯПОВА
Превод от хърватски:
РУСАНКА ЛЯПОВА
1
Шкуре е абревиатура от Šibeničke knjževne
ure, в буквален превод Шибенички литературни
часове, а като дума означава още
дървени капаци на прозорците,
типични за Далматинското
крайбрежие. – Бел. прев.
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Игор Щикс,
„W“, прев. от
хърватски Жела
Георгиева, изд.
„Изток-Запад“,
С., 2021.
Игор Щикс е един от най-известните
съвременни хърватски прозаици, а
темите за историята и паметта са
централни и постоянни в книгите му.
„W“ е роман за европейската история
след средата на XX в., за политическите
и обществени идеи, за поколението на
революционната 68-ма. Тази панорама е
изградена чрез сюжета за разплитането
на една загадка и сглобяването на
фрагментите от биографиите и
миналото на героите.

Кристина Гавран,
„Китара от
палисандрово
дърво“, прев.
от хърватски
Ася ТихиноваЙованович, изд.
„Колибри“, С.,
2021.
Романовият дебют на известната с
драматургията си Кристина Гавран
(1987) неслучайно привлича вниманието
на читателите и критиката. С
композицията си, напомняща музикално
произведение, както и с многобройните
си музикални цитати, „Китара
от палисандрово дърво“ е роман на
меланхолната и крехка чувствителност,
на носталгията по онова, което си
отива от нас, но и на вярата, че – ако
използваме метафората на Христо
Фотев – „не е измислица морето/ и
щастието съществува!“. Защото
изкуството може неподозирани неща.
„Югоизточна
Европа през
вековете.
Социална
история, езикови
и културни
контакти“, Studia
Balcanica 35, изд.
Институт за
балканистика
с Център по
тракология – БАН,
С., 2021.
Сборникът е резултат от международна
научна конференция, състояла се
преди две години. Статиите в тома
коментират различни аспекти
на историята и културата на
Югоизточна Европа, включително
българската и хърватската, и
обхващат широк хронологически
период – от Средновековието до
съвременността. Обект на изследване
са междукултурните контакти,
интерпретацията на исторически
извори, културната антропология,
обществените процеси и стопанската
история, проблемите на превода,
езиковедски и литературоведски
въпроси.
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Романът като литературен „шев“ –
„Щефица Цвек в челюстите на живота“
Въпреки че Дубравка Угрешич е един от
най-превежданите хърватски автори у
нас, българската читателска публика
има възможността да се запознае с
нейния първи роман „Щефица Цвек в
челюстите на живота“ четиридесет
години след неговото публикуване.
Най-ранното творчество на Угрешич в
България е представено до този момент
единствено от романа „Форсирането
на романа река“, който е оценен като
литературно явление с получаването
на НИН-овата награда, едно от найпрестижните литературни отличия
и в тогавашна Югославия. Новият
превод на Русанка Ляпова запълва
съществена празнина в българската
представа за творчеството на Угрешич,
представяйки още един от текстовете
на характерната за този творчески
етап на авторката метапроза. В този
контекст критическото четене на
романа през постмодерния експеримент
е очаквано и логично, но първият
публикуван роман на Угрешич се превръща
и в емблематичен знак на
едно поколение хърватски
авторки, които създават
тенденцията на „женското
писане“ в съвременната
хърватска литература. Това
неколкократно се акцентира в
джендър насочената хърватска
критика, като Угрешич е
част от сакралното трио на
женската литература през
80-те, включващо Ирена
Върклян и Славенка Дракулич
(ако трябва да бъдем по-прецизни
обаче, женското творчество
през периода далеч не се изчерпва
с тези имена, а началото на
феминисткото писане е положено
още през 50-те). Периодът на
80-те години на ХХ век в
хърватската литература е
ознаменуван от публикуването
на няколко текста, които се
припознават като „женска
литература“. С популяризацията
на феминистката критика,
представата за хърватското
„женско писане“ се формира именно
върху литературните явления през
десетилетието (като означител на
тип женско творчество терминът
се възприема основно в контекста
на феминистката теория, въпреки
че днес неговият семантичен обхват
е разширен). За разлика обаче от
текстовете на Върклян и Дракулич,
романът на Угрешич не се вписва в
типичния модел на женско писане.
Въпреки че изследователки на това
литературно явление като А. Златар, Я.
Погачник и др. включват Угрешич именно
с романа за Щефица Цвек, трябва да се
отбележи, че текстът колкото поставя
феминистка проблематика, толкова и се
отграничава от нея.
Жанровото определение на „Щефица
Цвек в челюстите на живота“
като роман пачуърк насочва към
постмодерната игра с установените
жанрови форми и принципите на
колажността и микса, като текстът
се самозаявява като литературно
шиене чрез асоциирането на пишещата
и шевната машина. Така Угрешич
съшива фрагментите, за да създаде нова
естетическа стойност, нов разказ,
положен между интелектуалното
разсъждение и профанизирания текст.
Заявеното намерение за създаване на
женски роман е иронично намигване не
само към установената литературна
йерархия, но и отразява характерната
за постмодерната призма свобода на
писане, която не се страхува да се
гмурне в тривиалното и да посегне към
кича. Тъй като традиционно любовният
роман е ориентиран основно към женски

читателски вкус, изборът на жанрова
матрица от страна на писателката –
шивачка, конструира представа за
текст, написан от жена за женска
аудитория. Мотивът за кроенето и
шиенето отъждествява ушиването
на женската дреха със създаването
на текста като пачуърк от различни
стилове и жанрове и насочва към
метафоричното му осмисляне като
преоблечено тяло. Отстъпвайки от
доминиращия автобиографичен дискурс
по посока на колаж на метапрозаични
фрагменти с разказ, журнални статии
и т.н., Дубравка Угрешич се оразличава
от представителното женско писане
от периода. Същевременно героинята
є е поставена в комуникация основно с
женски персонажи, които говорят от
позицията на личния опит, но изразяват
стереотипни представи за женското
битие. Заиграването с типичните за
„женската“ проза теми за тялото,

отношението майка–дъщеря, мъжката
доминация, стереотипите за женската
социална роля се реализира често в
пародийно-иронична интерпретация. За
разлика от феминистките текстове,
които конструират женското през
тялото и неговите усещания, Щефица
Цвек е представена по-скоро като
пасивен участник в своите любовни
перипетии. Опитите за срещи на
Щефица са разказани в стила на баналния
абсурд, в който мъжките персонажи
функционират като визуализация
на наложени представи за мъжкото,
които имат както универсална, така и
балканска основа. Темата за любовта,
като основен маркер на женското
битие и женския субект, често е
поставена през иронична призма, през
която впрочем е интерпретирана и
типичната за Угрешич тема за масовата
култура – тук представена през
стереотипизираните жанрове на женския
журнал, любовния роман и холивудския
романс. Именно иронията категорично
разграничава подхода на Угрешич от
познатия модел на чиклита. Въпреки
че на пръв поглед разказът се фокусира
върху търсенето на любовта, жанровата
любовна матрица е банализирана и
пародирана.
Концепцията за образа на Щефица Цвек
– фрустрирана млада жена от периода
на късния югославски социализъм,

възприемаща недотолкова примирено
безинтересното си съществуване,
представлява постмодерна
трансформация на класическия образ на
Ема Бовари, цитиран в романовия текст.
Интертекстуалните препратки не само
към текста на Флобер, но и към други
емблематични литературни образци
са начин за уплътняване на образа на
героинята и поставяне на актуалния
проблем за личността в съвременното
общество, тематизиран в различни
произведения на съвременната хърватска
литература. Актуалността на образа на
Цвек за времето се доказва и от факта,
че романът става основа през 1984 г.
на популярна филмова интерпретация
„В челюстите на живота“ (реж.
Райко Гърлич, част от известната в
Югославия група кинодейци „Пражка
филмова школа“, повлияни от чешката
Нова вълна), въпреки че екранизацията
очаквано видоизменя първообраза.
Трябва да се отбележи, че първият роман
на Угрешич е текст, който отразява
основни литературни тенденции не само
в Хърватия, но и в цяла Югославия. Що
се отнася до хърватската литература,
той се заиграва с една вече изградена
през предходното десетилетие на 70-те
традиция на „жанровата проза“, т.е.
жанровете на популярната литература.
Публикуван през 1981 г., романът попада в
граничното поле между два литературни
периода, като унаследява предходни
тенденции и обозначава нови. 80-те години
окончателно налагат постмодернизма
в хърватската литература. Това
е периодът, в който се появява
емблематичното списание „Кворум“.
Това списание на младите в продължение
на почти десетилетие става изразител
на различността и определя съществени
посоки на развитие на националната
литература, въпреки че заявява
отказ от единна програма, както
и от концепцията за литературно
поколение. Част от тази „страст
за различност“, както се изразява
Кр. Багич, е и еманципацията на
женското писане. В този контекст
първият роман на Угрешич безспорно
се вписва в репрезентативните
за десетилетието литературни
модели.
Изданието на романа на български
език несъмнено представя Угрешич в
една нова светлина и вероятно променя
донякъде създадената в българската
публика представа. Преводът на
романа от Русанка Ляпова доказва не
само нейното детайлно познаване на
стила на писателката, но и усета є към
спецификите на езика на романа, особено
във фрагментите, където присъства
смислово-езикова игра. Очевидно 2021 г.
се оказва година на почитателите
на творчеството на хърватската
писателка, тъй като българската
аудитория има възможността да се
запознае с два нейни текста, създадени
с внушителна времева разлика и
различни като тематика и жанр –
коментираната тук творба и превода
на Жела Георгиева на есеистичния
сборник „Епохата на кожата“. Романът
„Щефица Цвек в челюстите на
живота“ е репрезентативен не само за
поетическите специфики на ранното
творчество на Дубравка Угрешич, но и
за отношението на писателката към
наложените представи за женско писане.
Именно тук за първи път се появява
ироничният поглед към стереотипите за
женската литература.
ЕЛЕНА ДАРАДАНОВА
Дубравка Угрешич, „Щефица Цвек
в челюстите на живота“, превод
от хърватски Русанка Ляпова, ИК
„Колибри“, С., 2021.

Вратите на поезията
Людмила Миндова
Весна Парун има едно есе, вдъхновено от
годините є в България, което започва
с въпроса: „Най-напред, какво изобщо е
поезията?“ Есето є има ярко, запомнящо
се заглавие: „Майстори на страданието“
(1987). Парун смята, че всеки, запътил се
към света на поезията, все някога трябва
да си зададе този въпрос. И тя не само си
го задава, но както се вижда от поезията
и есеистиката є, не спира да си го задава
постоянно. Вечно търсещ, неспокоен
и дързък ум, тази поетеса превръща
своята собствена поезия в безгранично
пространство между сън и реалност,
между звук и тишина, слово и плът, игра
и страдание. Не на последно място и
между Хърватия и България. Както и
между всяка друга държава, между всяко
време и пространство. Защото поезията
е винаги помежду. Защото поезията е
превод. Превод между световете, между
хората, между езиците, между всичко.
И затова неслучайно в това свое есе за
поезията, тя говори толкова много и
за превода. Заради тяхната свързаност
в самата сърцевина на тяхното
съществуване.
Парун определя поезията като
авантюра. Но това, бихме казали, е
най-сериозната метафизична авантюра
в полето на етиката и естетиката,
която е предоставена на човека като
възможност за постигане и преживяване
на смисъла. С идването си в България
Весна Парун поставя не просто
собствената си поезия, но и поезията
на творците, с които общува, в нова
жизнена ситуация. Тя мултиплицира
собствената си поява, раждайки се
сякаш за втори път в българския свят.
Едва ли е случайно, че след родния Зларин
на адриатическото крайбрежие, тя
се влюбва така не само в българското
Черноморие, но и в Златоград. Като
поет тя има изключително изострена
езикова чувствителност и с почти
мистична лекота успява да открие
не просто езиковите паралели и
сходства, а и смисловите и битийни
съответствия. Максимално ускорявайки
собствения си поетически ритъм,
Весна Парун провокира този процес и
сред новите си български приятели. С
времето си в България и с есетата и
стихотворенията си, написани тук,
Весна Парун променя не само себе си,
но и България. Отпечатъкът е такъв,
на какъвто е способна тъкмо поезията,
която по самата си същност е призована
да бъде сътворение. Едновременно
място и немясто, където в момента
на своето изговаряне думите са вече и
неща. Защото „поема“ (ποίημα, poiēma) е
сътворение. Име, което е… И точно тук
е най-големият парадокс на поезията.
Тя е едновременно и действие, но и
бездействие. Максимална ускореност и
най-отмерена бавност. Деятелна е, но
и страдателна и състрадателна. Ако
поетите са „майстори на страданието“,
както твърди Весна Парун, те са и
„апостоли на деянието“. Тя мълчи наймного за онова, което изговаря. И говори
най-много за онова, което премълчава.
Поезията дължи изключително много
на несигурността и на възторга от
тази несигурност, която поетите
изпитват при срещите си с езика. Затова
и с движенията си между езиците и
културите творци като Парун правят
такава огромна услуга и на родната си, и
на природената си страна. Поетите са
винаги като осиновени деца не само за
чуждата, но и за родната си култура. Те
са сякаш навсякъде присадени и винаги „и
тук, и там, навред“… ничии и на всички
едновременно. Защо е така? Дали защото
поетите – тези най-различни, приемани
и отхвърляни, обичани и отритвани,
посредници и пратеници, жреци и
нехранимайковци – в крайна сметка са
врати? Вратите на поезията…
Хърватската поезия на ХХ век има
толкова интензивен живот, такава
пъстрота от езици и стилове, така
ярки поетически гласове, а не на последно

място и разнообразно критическо
осмисляне, че със сигурност има
многобройни други творци, чрез които
да се отвори дума за нея. Да, Парун е
наистина особено ярък глас в хърватската
литература на ХХ век и ако си заслужава
смелостта да тръгнем в „поетическата
си авантюра“ не чрез Тин Уевич, Драгутин
Тадиянович, Даниел Драгоевич, Миле
Стоич или Соня Манойлович, то е
фактът, че тя е един от най-ярките
женски гласове тъкмо във времената на
бардовете, и то не само в хърватски,
а и в световен контекст. Весна Парун
е творец от духовното семейство на
Ана Ахматова, Марина Цветаева, Емили
Дикинсън, Силвия Плат, Елисавета
Багряна, Петя Дубарова… Това са не
поетеси, а поети, както би настоявала
Ахматова. Творци, за които писането
на поезията е не само блаженство, но и
изпитание. Страдание, както би казала
Парун. И то страдание, прието по
собствен избор. Свободен и осъзнат. И
най-често единственият достоен.
Има един въпрос, който неизбежно
присъства с особена острота в
битието на поезията. Той сякаш е
положен в самата є същност и очевидно
неслучайно Весна Парун му обръща
такова внимание в есето си „Майстори
на страданието“. Тук поетесата казва
следното: „Мисля, че по никакъв друг
начин не се навлиза така деликатно и
сериозно в историческата интимност
на чуждото както при превеждането,
което е върховно уважение към това
чуждо и негово символично присвояване
същевременно… Чрез поезията и езика
духът на историята се разкрива сам пред
нашия слух подобно на вълшебна приказка,
която унищожава автентичността на
самата фактография“. В това свое есе,
в което пред хърватската аудитория
представя творци като Александър
Геров, Христо Ясенов, Радой Ралин, Пеньо
Пенев, Никола Фурнаджиев, Парун сякаш
чете лекция върху самата феноменология
на поезията. Поезия и превод, етика и
естетика, творчество и политика…
„Какво ли – пита се хърватската
поетеса – този изтънчен лирик Ясенов,
този виртуозен музикант и изящен
ваятел на стиха, е дирил в дневната
политика, в тривиалната борба за хляба,
в редакциите на партийните вестници?“
Въпросът е същностен, доколкото е
свързан със съдбата и на поезията, и
на мнозина поети не само на ХХ век. И
затова при този свой реторичен въпрос
Парун цитира предсмъртната фраза на
Пол Елюар: „Хората – единствената
поема, действително римувана“.
„Римува ли се творецът или не със
света?“ – това е въпрос, който
вълнува не само Парун, особено
когато разсъждава върху стиха на
Пеньо Пенев: „и с теб, епохо, ний не се
римуваме“. Този въпрос вълнува мнозина
творци, а и техните изследователи.
За това се пита и Цветан Тодоров
в книгата си „Красотата ще спаси
света“ (2010), чието френско издание
гласи „Авантюристите на абсолюта“
(2006) и на двата езика разсъждава за
възможните и невъзможни творчески
и житейски рими на творци като
Оскар Уайлд, Райнер Мария Рилке,
Марина Цветаева. И ако си припомним
това, че Парун определя поезията
като авантюра, да, нека се съгласим
с нея, че поезията е действително
това, „авантюра на абсолюта“ и
преминаването през нейните врати е
винаги преминаване в трансценденцията.
Дали затова впрочем поетесата
твърди, че „поезията материално не
съществува“ и „тя е нашето невидимо
помагало в призоваването на видимото и
осезаемото“?
Без значение дали ще тръгнем към
митологизиране на „вратите на
поезията“, нека споменем старинната
„Каменна врата“, която свързва не
само долния и горния Загреб, но и
неговата стара и нова част, миналото
и настоящето му, видимото и
невидимото. Поезията е преминаване.

В ит р ина
Тя е поле на сътворението и вечността,
но и на най-голямата уязвимост и
краткотрайност, доколкото е дело
човешко и поради това крехко.
Тази уязвимост, така присъща на
поетическия говор, в определени
времена се обостря сякаш особено
силно. И е впечатляващо, че в
хърватски и български контекст с
разлика от двайсетина години, но в
близка пораждаща среда, се появяват
стихосбирки от две поетеси, които с
постромантическа ирония регистрират
„тревожния ритъм“ на ежедневието:
„Нещо не е наред?“ (2000) на Татяна
Громача и „Почти всичко е наред“
(2019) на Виолета Кунева. Дали тези
стихосбирки са поетически отглас на
твърдението на Парун, че поезията е
„безредие и бездействие“, а „преводът
– ред и действие“, което въздава на
поетическия модус нови форми на
съществуване? Но както видяхме, за
Парун поезията е своеобразен превод,
преход между времена и пространства,
врата между вечното и тленното.
И нека в ритъма на тази междинност
на поетическото слово приключим
тук с поглед към редките лирически
гласове на Ганчо Савов, Йосип Ости
и Марин Бодаков – трима творци,
сближени от творческо и чисто човешко
приятелство, които си отидоха през
тази година с разлика от няколко месеца
и които, всеки със собствения си почерк,
направиха толкова много за „превода“
между българската, хърватската и
изобщо балканските култури, колкото
малцина са успявали някога да направят.
И ако Ганчо Савов и Йосип Ости имат
завиден преводачески път зад себе
си, онова, което превръща талантът
на далеч по-младия от тях Марин
Бодаков в забележително явление, е
фактът, че и без да е преводач като
тях двамата, той доближи максимално
поезията и превода тъкмо в смисъла,
който на това сближаване придава
поетесата Весна Парун. Та затова
Марин Бодаков е поет във вероятно
най-силно поетическо родство с нея.
Поетическата му книга „Наивно
изкуство“ (2011), породена освен всичко
друго и в своеобразен прочит на Загреб
и неговата разностранна художествена
и всекидневна култура, е една от
най-силните стихосбирки от това
десетилетие в България. Стихосбирка,
разпозната веднага като „върховна
поезия“ (Илко Димитров), „смела книга“
(Мария Донева), поезия, създадена,
за „да се върне на поезията“ (Силвия
Чолева), „книга, която не можеш да
напишеш, ако не си способен да отрежеш
от петата си…“ (Валентин Дишев).
Стихосбирка, която в последна сметка
успя да преведе на езика на лириката
поетиката на наивизма и да направи
това с яркостта и внушителността,
характерни за платната на известни
хърватски наивисти като Иван Рабузин
или Иван Генералич, чиято галерия е сред
емблемите на Загреб.
Марин Бодаков живееше до последно
точно като „врата на поезията“ и
едва ли ще е изненада, ако с времето
още по-ясно и все повече хора започнат
да забелязват това. Този майстор на
кратките форми, с които непрекъснато
превеждаше на езика на поезията
дълбокото си уважение към думите
и хората, върна на поезията нейната
наивност и невинност и припомни
първичната є същност да бъде
сътворение и превод едновременно. И уж
мимоходом успя кротко, но категорично
да изговори нещо, което най-трудно
научаваме и най-лесно забравяме:

Дубравка Угрешич,
„Епохата на
кожата“, прев. от
хърватски Жела
Георгиева, изд.
„Колибри“, С., 2021.
Дубравка Угрешич е един от найдобрите съвременни европейски есеисти
и „Епохата на кожата“ потвърждава
това. В написания през 2019 г. сборник
авторката продължава дисекцията на
съвременната култура, извършвана в
книгите є от деветдесетте години
насам. Интелигентна, проникновена,
иронична, есеистиката на Угрешич
вниква под повъхността на днешния
свят, открива неподозирани връзки
между нещата, анализира настоящето
и – вероятно – улавя очертанията на
близкото бъдеще.

Беким Сейранович,
„Твой син
Хъкълбери
Фин“, прев. от
хърватски Димана
Митева, изд.
„Ерго“, С., 2020.
Беким Сейранович (1972 – 2020) е един
от най-известните хърватски писатели,
а „Твой син Хъкълбери Фин“ е засега
единствената му издадена у нас книга.
В основата на сюжета на романа е
едно пътуване със стар кораб по Сава и
Дунав, героите са особняци, случките, в
които попадат, често са странни. Книга
за връщането към миналото, в която –
както може да се очаква – пътуването
се превръща в път към собствената
личност и помирение със самия себе си.

Ивана Бодрожич,
„Хотел Тито“,
прев. от
хърватски Русанка
Ляпова, изд.
„Киви“, С., 2021.
„Хотел Тито“ се вписва в силната
през последните години вълна от книги
в постюгославските литератури,
осмислящи последствията от войните в
бивша Югославия през 90-те години. До
голяма степен автофикционален (стъпва
върху собствените преживявания на
авторката от детството и опита є на
бежанка от войната), романът използва
потенциала на детското преживяване в
литературата, за да създаде смислово
многопластов и емоционално нюансиран
разказ за травмата и историческия
трагизъм.

На този език знам единствено
как е благодаря
и това е напълно достатъчно.
Твърде много ми отне да разбера,
че благодаря е синоним на всички думи
във всички езици,
че изобщо няма антоним.
Марин Бодаков: „Битката за теб“, 2016
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За българската рецепция на Дубравка Угрешич
Ина Христова
От гледна точка на статистиката за броя на
преведените на български език хърватски книги и
на отчитането на критерии като познатост и
известност в българска културна среда Д. Угрешич
със сигурност е най-превежданата и най-известната
в България хърватска писателка в периода след
1989 г.1 Същевременно репрезентативността на
творчеството є по отношение на представата за
хърватската литература у нас остава отворен и
проблематичен въпрос. И не само заради съзнателно
избраната и категорично манифестирана писателска
самоидентификация, а и заради проблематичността
на концепта „национална литература“, която
постюгославската криза открои. Четенето на Угрешич
насочва към необходимостта от оразличаване между
националната литература, мислена като единство
и заедност на развоен път, език, световъзприятие и
самоопределяне, от литературата, писана на общ език
и белязана от различност на персоналните и творчески
присъствия.
Преводната активност по отношение текстовете
на Угрешич се характеризира със системност и
целенасоченост. Доминацията на нейното творчество
е видима и в полето на критическата рецепция, като
още през втората половина на 90-те г. на XX век се
очертават водещи контексти на тълкуването є в
българска среда. Следва да се отбележи, че отворените
контексти и интерпретативни ракурси са поскоро еднопосочни, отколкото разнопосочни – те са
центрирани около устойчиви тематични ядра като
постюгославската криза, изгнаничеството, Балканите,
глобализацията. Въпреки открояващата се тенденция
към монотематичност, а понякога и тавтологичност,
в рецепцията на Угрешич ясно се очертават аспекти
на продуктивна вписаност в българското културно
поле. Наблюденията показват формиране на устойчив
рецепционен хоризонт и присъствие в българска среда
не по линия на обвързването с определена национална
литературна традиция, а през проблематиките на
актуалния за Балканите и Европа политически и
социокултурен контекст.
В българското публично пространство творчеството
на Угрешич интензивно участва в дебата за Балканите,
провокиран от юговойните и постюгославската
криза. През 90-те г. основен контекст на медийната є
рецепция е Югоразпадането. Този контекст е очертан
още с първото представяне на книгата „Култура на
лъжата“. Заглавието на рецензията „Бугарица – циганица“
(Чивиков, 1995: 8) изговаря и един от лайтмотивите на
българската рецепция на писателката – българският є
корен и епизод от детството, към който тя често ще се
връща в изявите си пред българска публика. Осмислянето
на този епизод през присъщото є себеразпознаване в
ролята на Другия е симптоматично за участието є
в българското обговаряне на другостта. Мястото,
което Угрешич заема в българския публичен дискурс за
другостта може да бъде определено чрез лаконичната
реплика на Явор Гърдев – „Дубравка е другото име на
Другостта“2.
Есеистиката на Угрешич се вписва и в актуалния диалог
между Изтока и Запада, в който позицията є се определя
от нагласата за критика и демитологизация на западната
култура, и преди всичко – на американското общество и
култура. Текстовете на А. Личева настойчиво насочват
към аналогията между мисленето на хърватската
писателка и визията на Бодрияр за днешното западно и
източно общество като общество на симулакрумите,
в което действителност и екран се отъждествяват,
а другостта е не просто нежелана, тя е заличена (виж
Личева, 2003).
Четенето на Угрешич през кода на изгнаничеството,
кризата на идентичността и проблематиките на
паметта е общо място в критическата є рецепция.
Изгнаническата тема е водеща и в академичната
рецепция на писателката, като тук се наблюдават
различни подходи. Докато текстът на Л. Миндова
„Емигрантският дом. За есеистиката и прозата на
Дубравка Угрешич“ (Миндова, 2017: 17–25) анализира
фигурите на дома в романовото и есеистично
творчество на Угрешич, статията на Б. Кунчев
„Болката да си човек“ e фокусирана върху романа
„Министерство на болката“. Проникновеният анализ на
Кунчев извежда творбата от контекста на локалните
проблематики и конструира прочит през съотнасянето
є както с „Чумата“ на Камю и неговата дефиниция на XX
век като епоха на „криза на човешкото“, така и с идеята
на Х. Аренд за „баналността на злото“ (Кунчев, 2006:3).
Особен щрих в българската академична рецепция на
Угрешич са съпоставителните изследвания. В това
отношение интерес представлява
статията на М. Владева „Дубравка
Угрешич, Теодора Димова и културната
география на Европа“ (Владева, 2014:
56–65), в която интерпретацията е
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изведена върху сходствата в начините на артикулиране
на кризата на идентичността и върху общата типология
на героините – „вътрешни номади“ и „изгнаници
от себе си“. По-различна е гледната точка на
М. Костова-Панайотова, която ситуира творчеството
на Угрешич в широкия контекст на балканските
славянски литератури. В статията „Neightbor unknown:
Balkan Slavic literatures at the beginning of 21_th centery“3
(Кostova-Panayotova, 2013: 65-70) книгата „Четенето
забранено“ е осмислена през темите за идентичността,
паметта и търсенето на опори в миналото в творби,
представителни за съвременната словенска, македонска
и сръбска литература. Сходен контекст конструира
и текстът „За стереотипите, идентичността
и Балканите“, в който проблематизирането на
балканската идентичност през динамиката на
стереотипи и автостереотипи е осъществено върху
творби на Угрешич, В. Стеванович и Иван Сламниг.
Присъствието на този балканистичен ракурс към
творбите на Угрешич не само разчупва границите на
българската є академична рецепция, но и откроява
присъщото на творческия є почерк прекрачване на
езикови и културни граници.
Един от най-важните сегменти на рецепцията са
интервютата, които правят видими писателските
присъствия и играят решаваща роля за конструирането
на публичните писателски образи. В българското
представяне на Угрешич жанрът на интервюто е
широко застъпен, и то в различен тип медии – както
в специализираните издания „Литературен вестник“,
„Култура“, „Литературни Балкани“, така и в
ориентираните към много по-широка публика „Капитал“
и „Дневник“. Резонно е да се очаква интервютата в
специализираните издания да бъдат фокусирани върху
по-тясно разбраната литературна проблематика,
но подобно очакване не се оправдава.4 Наблюденията
показват съществени сходства между тематичната
насоченост и структурата на интервютата в
разнородните издания и очертават до голяма степен
единна типология на въпросите и отговорите.
Коментираните в тях теми отново са дисидентството,
изгнанието, емиграцията; Балканите, Югославия и
Европа; националната принадлежност и писателската
идентичност. Аспектите и акцентите, които се
открояват, са балканските национализми и политически
манталитети, културните и национални стереотипи
и автостереотипи, оразличаването между родина и
държава, в чийто контекст писателката дефинира
своята принадлежност – „За мен Югославия беше моята
родина, а не моята държава“ (Угрешич, 37/2000:10).
Интервюто като жанр изгражда публичния образ
на личността, насочвайки я чрез въпросите към
самопредставяне и саморазкриване. Вписан в
литературната рецепция, жанрът на интервюто
отразява актуалните социокултурни нагласи на
приемащата среда и същевременно ясно откроява
динамиката на отношението между автор и творба,
между писател и литература в процеса на моделирането
на публичното му присъствие. Видяна от гледна
точка на тази динамика, българската рецепция на
Угрешич е показателна за безспорната доминация на
писателската биография, писателското поведение
и писателските роли в процеса на рецепцията. Или
казано по друг начин, в конструирания от медиите разказ
за Угрешич като водеща се налага фигурата на писателя,
при това твърде често за сметка на повърхностното
обговаряне на творбата. В рамките на този рецепционен
модел решаващо е значението на избраните писателски/
публични роли, които правят видими очертанията на
собственото поприще в полето на рецепцията.
Кои са наблюдаваните на българска сцена публични роли
на Дубравка Угрешич?
На първо място – ролята на интелектуалеца. В
българска културна среда Д. Угрешич въплъщава
представата за интелектуалеца като обществено
ангажирана личност с ясни граждански позиции. Поредица
интервюта експлицират тази є роля; показателно в
това отношение е задочното є участие в разговор,
онасловен „Няма бунтарство без значителен личен
риск“, в дискусията „Гласът на интелектуалеца“,
организирана от „Литературен вестник“ през юни 2012.
Тематични ядра на дебата са проблемите за ролята и
мисията на интелектуалеца в съвременното общество
и чуваемостта на неговия глас, въпросът за това кой е
интелектуалецът днес. В този дебат Угрешич участва в
качеството и в ролята си на човек, който самоопределя
личната си екзистенциална, писателска и творческа
позиция през непринадлежността – „Впрочем позицията
ми е повече от рискована. Рискована е и днес, защото не
принадлежа никому: нито на холандската литература,
нито на хърватската, нито на самата себе си. А такава
позиция – да твориш в ничия зона, е крайно рискована.“
(Угрешич, 2012: VII) Разговорът преутвърждава наложили
се в процеса на рецепцията трайни черти на писателския
є образ и очертава една вече формирана собствена ниша
в културното поле, в чийто фокус са емиграцията и
изгнаниeто, глобалната стандартизация, превръщането
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на литературата в пазарно-развлекателна индустрия.
Тази устойчивост на тематичния репертоар особено се
откроява в сравнение с профила на въпросите и посоките
на отговорите в разговора с Юрий Андрухович, който
също участва в дебата.
Ролята на писателя в изгнание със сигурност е найексплоатирана в представянето и самопредставянето
на Угрешич. Не само в българска среда тя редовно е
разпознавана като личност, знакова за постюгославското
дисидентство, затова въпросите и темите за
общността и различието неизменно присъстват в
публичното є обговаряне. В рамките на този тип
говорене се наблюдава и устойчивото проектиране
върху образа є на фигурата на абсолютния бездомник
и чужденец – подобно проектиране до голяма степен
е продукт и на настойчивото самоосмисляне и
себепредставяне през съзнателно търсена писателска
роля и писателска самоличност. Тази роля не може
да бъде разбрана без отчитането на иронията и
автоиронията, която е важен щрих и в художествения
почерк, и в писателското поведение на Угрешич. Именно
през иронията следва да бъде четена многократно
заявяваната „югославска“ принадлежност и отказът
є да бъде представяна като „хърватска писателка“ –
ирония, чийто прицел са политиките на изолационизма и
етнонационализма през 90-те. Същевременно позицията
на писателя в изгнание е избрана не без ясното осъзнаване
и отчитане на символичния ресурс, с който е заредена
представата за изгнаника: „Понятието изгнаник
има своята традиция, аура, свой имидж...“ (Угрешич,
23/2000:10). Самодефинирането през изгнаничеството,
непринадлежността, преекспонираната другост
(„Може би винаги съм била аутсайдер“, Угрешич
37/2000:10) може да бъде четено като стратегия
на автопромотиране, която залага колкото на
литературното творчество, толкова и на писателската
(авто)биография, осигурявайки конвертируемостта
на „транснационалния“ писател. Към този прочит
насочва и самата Угрешич, която в отговор на въпрос
за прекомерния медиен интерес към живота є се
разкрива като писателка, за която медийният образ е
най-прекият път към читателя: „Искам ли да продам
книгите си, не мога да пренебрегвам медиите. ... За мен
все пак е цел книгите ми да бъдат четени“ (Угрешич,
37/2000:11). Подобно писателско поведение е заредено с
рисковете на позьорството, (авто)митологизирането
и романтизирането на писателския образ. Рискове,
които Угрешич успешно преодолява чрез умението си
да се самодистанцира и да анализира и проблематизира
собствения си статус, позиция и творчество.
Ролята на жената писателка насочва към един от
най-комплицираните аспекти на писателското битие
на Угрешич. Поведението є в тази роля е нееднозначно
и вътрешно противоречиво. От една страна, е
идентификацията с образа на жената писателка,
мислена през дискриминацията є в рамките на мъжки
структурирания литературен канон и литературен
живот. От друга страна, е категоричният отказ да бъде
вписана в категорията „жена писател“, мислена като
ограничаваща и прекомерно обвързваща с определена
общност – тази на „женското литературно гето“
(Угрешич, 2008). За самодистанцирането от тази
на стр. 7
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роля е илюстративна репликата на Угрешич по повод
гостуването є на четвъртото издание на Софийския
международен литературен фестивал през 2016 г. –
„... аз съм тук, на този фестивал, за да символизирам
писателската професия – образно казано, една жена с
перо в ръка. И трябва да изпълнявам тази роля три
дни. А кой ме чете? Какви са моите книги? Никой вече
не се интересува. Това са фестивалите“ (Угрешич,
2017). Тези думи на писателката насочват и към един
често наблюдаван случай в рецепцията на широко
известни и признати автори – „форматирането“ на
писателската фигура; вписването на индивидуалните
писателски присъствия в статични роли, което
рискува стереотипизацията на писателския образ
и попадането на новите творби в един предзададен
рецептивен хоризонт. Самата Угрешич проявява особена
чувствителност към този аспект на рецепцията,
който често тематизира в публичните си изяви,
демонстрирайки несъгласие със стереотипите и
етикетите, наложени в публичното пространство.
Отреагирането на тази ситуация е свързано с поредното
отваряне на въпроса за състоянието на литературата
днес и с необходимостта от противопоставяне на
превръщането є в „книжна индустрия“ и сегмент
от политическия и културен пазар. В този контекст
се откроява и проблемът за днешната литературна
критика, за ценностния вакуум в съвременната култура,
в която писател и творба все по-често се оказват
подвластни на вездесъщия медиен performance.
С оглед на проблема за репрезентативността на
творчеството на Угрешич по отношение на представата
за хърватската литература в България, анализът
показва, че във формирания рецепционен модел кодовете
на националното остават на заден план. В тази връзка
е и един от най-важните въпроси, които поставя
рецепцията на Д. Угрешич – необходимостта от ревизия

на начините на говорене за литературата, за традицията
и писателската принадлежност. Отношенията на
Угрешич с Хърватия, противоречието между статута
є на „хърватска писателка в чужбина“, „едно от
представителните имена на хърватската литература“ и
себеидентификацията є като „транснационален писател“
(Угрешич, 37/2000:11) поставят на фокус мисленето и
говоренето за литературата на езика на националното.
Въпросът за връзката между писателя и националното
прозвучава в редица интервюта с Угрешич, но все още
очаква целенасоченото си изговаряне и задълбочено
обсъждане в българска културна и литературна среда.
За българското присъствие на Угрешич е характерна
системна и последователна преводна рецепция.
Критическата рецепция е налична, но недостатъчно
оживена; цялостното публично присъствие на
писателката е в известна степен монотематично.
Ефектът на застиването на писателския є образ
е видим в медийното (както и в академичното)
обращение на няколко основни тематични и проблемни
ядра. Книгите на Угрешич, преведени през последните
години – „Европа в сепия“, „Лисица“, „Епохата на
кожата“, „Щефица Цвек в челюстите на живота“
предполагат декодирания и вписвания, различни
от установения интерпретативен репертоар.
Реализацията им в критическо писане е шанс за
динамизиране на рецепционния є образ и извеждане на
творчеството є от установения рецептивен формат.
Текстът е част от по-обширно изследване, публикувано в:
Emisija i recepcija. Uz 80.obljetnicu rođenja Mirka Tomašovića.
Ur. Cv. Pavlović. Zagreb: Matica hrvatska, 2020.
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Изключение в това отношение е разговорът, воден от
Людмила Миндова „Да разказваш с тиксо на устата“,
който е фокусиран върху специфични белези на поетиката и
стилистиката на романа „Министерство на болката“ (Угрешич
2006: 65-70).
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Човекът е литература. Човекът е роман
Разговор с писателя Миленко Йергович
Как и кога четете и пишете?
Всъщност не знам! Струва ми се, че през по-голямата
част от времето нещо чета. И това нещо по правило е
някоя книга. Нямам някакво време, определено специално
за четене. Както впрочем нямам и време, определено
специално за писане. Фактът, че средството ми за
писане се е смалило дотам, че го нося постоянно със
себе си (пиша на MacBook Pro), предопределя и другия
факт, че бих могъл да пиша навсякъде където попадна.
Нямам проблем с концентрацията, лесно изключвам от
всички околни събития, не ми пречат нито шумът, нито
другите хора, така че понякога пиша или в кафенето, или
в чакалнята на летището. Ако на такива места не пиша,
тогава сигурно нещо чета. Струва ми се, че не пиша и не
чета само докато карам автомобил. Макар че и тогава
често слушам аудиокниги, което също е четене.
Как възприемате съвременната световна
литература и ролята є за човека и обществото?
Не съм убеден, че литературата има някаква особено
важна роля в обществените събития през ХХІ век.
Живеем във време, когато целта на хората е да бъдат
щастливи, богати и подсигурени с всичко най-ново от
всякакъв вид. Литературата трудно може да им помогне
за това.
Реагирате почти веднага при появата на нови книги
и културни събития в пространството на бивша
Югославия и пишете за тях есета, които имат
многобройни читатели не само там. Дали с това
по някакъв начин компенсирате онова, което се
губи днес, във времената, когато почти вече няма
литературна периодика и критика?
Продължавам да пиша за вестниците. За мен е важно. То
е един вид тренинг за литературата. Писателите винаги
са си водили дневници. Журналистическата работа е
своеобразна тяхна замяна. Към това спада и писането
за книги, филми, комикси. Впрочем все нещата, които
ме интересуват в живота. Да бях, да речем, дърводелец,
аптекар или лекар, предполагам, щеше да ме вълнува нещо
друго.
Какво мислите за литературната антропология?
Възможно ли е литературата да съхрани света,
който изчезва? А така същевременно да съхрани и
истините, които демагогията се опитва да унищожи
или поне да скрие?
Смисълът на литературата е смисълът на живота и
света. Ако ме питате обаче кой е този смисъл, аз няма
да знам отговора. Ще запази ли светът литературата?
Не зная. Попитал бих дали изобщо извън литературата
има свят. И съществува ли свят, който да не е обхванат
от литературата? Има ли нещо извън литературата,

което да си заслужава да бъде съхранено? Човекът е
литература. Човекът е роман.
Кои писатели от бивша Югославия цените най-много?
Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Да кажем:
Негош и Марин Държич от предмодерната епоха.
Кърлежа, Църнянски и Андрич – от модерната. Киш,
Ковач, Слободан Новак и Владан Десница от съвремието
ни. Тин Уевич от съвременните поети. Или, ако мислите
ми отидат в по-друга посока, някои съвсем различни
писатели.
А от световната?
Невъзможно ми е да отговоря. Може би Сервантес,
Борхес, Томас Ман. Или стотина други.
Написахте чудесни есета за много от българските
книги, които през последните години се появиха в
превод при вас. Намирате ли съществени прилики
(или разлики) със съвременната постюгославска
литература?
Не зная. Мисля, че съвременната българска литература
или онова, което от нея достига чрез превода до нас,
се различава радикално от всичко онова, което се пише
в бивша Югославия. И е голямо богатство, че е така.
Между нас има голямо културно и историческо подобие
и сродство, а същевременно и значителни стилистичноестетически различия. Така изглеждат нещата, ако
ги гледаме през книгите на Георги Господинов, от една
страна, и на Алек Попов, от съвсем друга. Или пък от
гледната точка на гениалния и щур Йордан Радичков.
Радичков, който е наистина скъпоценен автор за една
възможна сръбска, хърватска или босненска публика. Би
могло да се каже, че той е точно онази брънка, която
липсва в сръбската и хърватската литература.
Каква е ролята на превода в съвременната култура?
Дали тя се е променила и дали някак се е смалила и
самата роля на преводача във времената, когато
много по-лесно се пътува и чете на чужди езици?
Мисля, че преводите никога по-рано не са били така
важни, както са днес. Пътуванията не променят нищо.
Силата на един език, неговата трансформационна мощ,
се оглежда в художествените преводи.
Какво се случва с Вашето творчество между Сараево,
където сте роден, и Загреб, където живеете? Какво
означава градът за Вашето въображение?
Роден съм, отраснал съм и живея в град. На село повече
или по-малко винаги съм гост. В някакъв смисъл не знам
дори точно как да се държа, когато съм на село. Не умея
да ора, да доя крава, да яздя кон. Хората от града имат
друг цивилизационен опит от тези на село. Трябва да

Фотография Иван Посавец

призная, че мъничко им завиждам, понеже те малко или
много опознават градовете, в училище се информират
за всичко онова, което градът представлява, докато за
градските хора селото си остава тайна завинаги. Дори
когато живеете на село, а аз вече години наред живея
в едно село близо до Загреб, в крайна сметка вие си
оставате основно неинформирани за него.
Имате много преводи в България и тукашният
читател посреща с радост Вашите книги. Какво
бихте казали на този читател сега и по повод този
„хърватски“ брой на „Литературен вестник“?
Драго ми е, че книгите ми се превеждат в България
и имам свои читатели там. Посрещам този факт
по два начина. България е впечатляваща страна. Тя
представлява някак по-питомен и благовиден облик
на Балканите от онзи в бивша Югославия. Бившите
югославяни са обсебени от своята важност и величие,
деструктивни са и упорити в производството на
собственото си нещастие. Българите от една страна,
са много по-велики от нас, но никога не съм оставал с
впечатлението, че се чувстват особено важни в Европа
и света. А може ли хора, произлезли от света на Йордан
Радичков, да не са важни? Не бих казвал, нито заръчвал
нищо на читателите си в България. При четящите хора
това не е нужно.
Въпроси и превод от хърватски:
ЛЮДМИЛА МИНДОВА
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Постижение на международния фестивал за съвременен
танц и пърформанс One Dance Week (Седмица на
танца) в Пловдив е размахът, с който действа. През
годините той съумява да включва в програмата
си някои от безспорните имена на съвременната
танцова сцена, демонстриращи творчески мащаб и
ярък собствен стил. А срещата с тях е неотменна
потребност за всеки културен контекст и на всяка
публика. Творчески мащаб и отличим индивидуален
стил са определения, които описват контурите на
сценичната работа и на артист като Димитрис
Папайоану. Фестивалът го представи за първи път
в България през 2018 г. със запомнящия се спектакъл
„Великият укротител“. При откриването на неговото
13-о издание отново имахме възможност да преживеем
богатото и завладяващо въображение на Папайоану в
най-новата му продукция „Напречна ориентация“.

Видения от светлина, тела и символи
С хипнотичния спектакъл „Напречна ориентация“ на Димитрис
Папайоану се откри тазгодишното издание на Седмица на танца в Пловдив

„Напречна ориентация“, режисьор и хореограф Димитрис Папайоану, One Dance Week (Седмица на танца), Пловдив, 9, 10, 11 и 12
октомври 2021 г.

„Напречна ориентация“, режисьор и хореограф Димитрис
Папайоану, One Dance Week (Седмица на танца), Пловдив,
9, 10, 11 и 12 октомври 2021 г.

Всяко представяне на гръцкия режисьор и хореограф
Димитрис Папайоану започва с факта, че той навлиза
в изпълнителските изкуства от живописта. Това до
голяма степен предопределя подчертано визуалния
му подход към сцената, който ни демонстрираха
както „Великият укротител“, така и „Напречна
ориентация“. Сценичното пространство изглежда
като четириизмерно платно, през което преминават
сюрреалистични видения и човешкото тяло е подложено
на непрекъсната метаморфоза. С богата визуална
култура и ерудиция Папайоану съчетава по неповторим
начин средствата на физическия театър, хореографията
и пърформанса и създава на сцената приведени в движение
образи, които проникват надълбоко в културната
памет. Те са изтъкани от препратки към европейската
култура и изкуство; представленията му активират
техния символизъм и ни карат да ги преживеем като
досег с някаква абсолютна, извънвремева реалност.
Бавно разгръщащите се образи са устремени да се случат
като събития за възприятията и като подсъзнателни,
не непременно рационално артикулирани прозрения за
съществуващото.
В „Напречна ориентация“ например едно от основните
„действащи лица“ е макетът на един бик в реални
размери. Той се появява, осветен в наситено оранжева
светлина, обкръжен от мъже, които се борят с него и
се стремят да го овладеят. Голо мъжко тяло застава
пред него, подобно при корида, поглежда животното в
очите и едва тогава обяздването му става възможно. В
друг момент от вътрешността на бика излизат мъжко
и женско тяло; голото женското тяло на свой ред го
обяздва, спокойно поляга на него, смокинов плод покрива
слабините му и жената го поделя с появяващ се насреща
мъж. Така отделни образи се изграждат и нареждат
като акции на почти празна сцена, с минимален декор,
обляна от майсторско художествено осветление. В това
отношение „Напречна ориентация“ е по-минималистичен
спектакъл от „Великият укротител“ – навярно
отражение и от пандемията, заради която творческият
процес на няколко пъти е бил прекъсван.
Между отделните сцени връзките са
най-вече асоциативни и подлежат на
напълно индивидуална интерпретация.
Но няма как да не се улови символиката
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на мъжкото и женското начало в тях през препратки към
древногръцката митология и образност. В повтарящата
се борба с бика се подчертават релефността и
мускулите на мъжките тела, които приличат на оживели
древногръцки скулптури или барелефи. В свое интервю
Димитрис Папайоану споделя: „Използвам голотата като
изразно средство, а не като част от човешката красота,
не като препратка към природата. Начинът, по който
излагам на сцената тела, особено мъжките, начинът,
по който идеализирам голото тяло, със сигурност се
отнася до моя произход. Част от наследството ми са
древногръцките статуи и смятам, че чувствеността и
духовността преминават през абсолютно голото тяло“.
В начина на представяне на женското тяло артистът
прибягва най-вече до християнската символика и
образност. Като в сцената, в която невероятната
изпълнителка – Бреана О’Мара от трупата на Танцов
театър „Пина Бауш“ във Вупертал, се появява,
обгърната от червеникавозлатиста плоскост, като
една Мадона, държейки нещо пред корема си, което
постепенно се оформя като фигура на дете. Или обвързва

женското начало с първосимвола на водата, която
женска фигура щедро разплисква около себе като фонтан,
от който мъжете се надпреварват да пият, или ефектно
потъва в нея, или бикът непрекъснато иска да пие от нея.
Освен мъжката и женската енергия като първично
начало на човека и на съществуващото, повтарящи се
теми в свободно преминаващите една в друга сцени
са и съзиданието и разрушението. Чува се камбанен
звън, вратата на бялата стена на сцената се отваря
и от нея се изсипват десетки правоъгълни блокове.
Изпълнителите трескаво ги подреждат в единно цяло,
което само при едно погрешно движение се разрушава
и всичко започва по сизифовски отново. В естетиката
на Папайоану всяко действие подтиква да се чете като
окрупнен символ на основни принципи в живота.
Друг мотив в представлението е сблъсъкът на различни
реалности. Още в началото на фона на блещукаща
флуоресцентна лампа на сцената излизат комични
човекоподобни същества, притеглени от светлината. Те
приличат на заблудени човешки образи, които се блъскат
в стената в търсене на своя път. Този пласт се редува
с фантазмената реалност, в която бродят митични
същества, подобни на кентаври, а от време на време
като в сцена на кабаре стената се осветява от кръгла
светлина, в която неуверено танцува мъж с опашка на
русалка или друг се спуска по нея като паяк.
Заглавието „Напречна ориентация“ препраща към
модел на поведение при насекомите, които, привлечени
от далечен източник на светлина, летят към нея под
определен ъгъл. В една от първите сцени на спектакъла
изпълнител насочва огромен прожектор към публиката
и след това го обръща към сценичното пространство,
в което нахлува митопоетичният свят на Димитрис
Папайоану. Можем да възприемем неговия спектакъл
като философска медитация върху изкуството, което
добива значението на онази светлина, около която
кръжим, за да ни осветли основни принципи, ръководещи
човешкия живот във вечното търсене на неговия смисъл.
Спектакълът „Напречна ориентация“ се представи в
рамките на модула „Фокус: Гърция“, а фестивалната
програма на One Dance Week в Пловдив продължава до 24
октомври.
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

„Напречна ориентация“, режисьор
и хореограф Димитрис Папайоану,
One Dance Week (Седмица на
танца), Пловдив, 9, 10, 11 и 12
октомври 2021 г.

Из романа

„Ветрогонецът Бабукич и неговото време“

Миленко Йергович
Миленко Йергович (1968) е не само познат, но и любим
босненско-хърватски писател на четящите българи,
особено със своя сборник разкази „Сараевско малборо“,
претърпял две издания у нас, както и с „Мама Леоне“
и романите „Буик Ривера“ и „Орехови двори“. На
читателите на „Литературен вестник“ е известен
и с интереса си към българската литература и
проникновените есета, с които откликва на всяка
преведена българска книга в Хърватия. Текстът,
който следва, е взет от най-новия роман на Йергович
„Ветрогонецът Бабукич и неговото време“, определен
от автора като авантюристичен роман и излязъл през
тази година.
В 11,47 обявиха, че самолетът, изпълняващ полет Атина
– Мюнхен, непредвидено ще кацне на Загребското летище.
Стюардесата изчурулика на гръцки, немски и английски,
че става въпрос за дребни технически проблеми, които
много бързо ще бъдат отстранени, но вероятно никой от
сто двайсет и двамата пътници – с изключение на трите
деца под седемгодишна възраст – не повярва. Само още
при първата литания в салона на самолета избухна дълбока
обща въздишка, също когато вражески изтребител улучи
в последния миг греда и никой не посмя да попита нищо.
Навели очи, пъхнали глави между раменете, внимателно
се вслушваха в работата на машината, ала не защото в
бръмченето и тътена є ще открият повредата, а защото
всички заедно очакваха онзи звук, който ушите им не могат
дори да чуят, и онзи миг, който нито един от тях няма да
преживее, защото експлозията на бомбата ще ги разпръсне
и разпилее по небето над Балканите преди да осъзнаят
каквото и да било. Само Бабукич все така се опитваше
да чете книга (Сол Белоу, „Херцог“, когато пътува винаги
си носи книги, които вече е прочел), но това съвсем не
му се удаваше. Не само че не можеше да се съсредоточи,
но непрекъснато му се набиваше в ума какво правят
спътниците му: чуваше шепота им, надушваше миризмите
им, по потта им откриваше хранителните им навици...
Пукаха ставите на кършещата пръстите си възстара
госпожа на седалка 11-е, млада шведка уплашено стискаше
ръката на по-възрастната си приятелка, която изглеждаше
като шейх Муибур Рахман, само дето нямаше мустаци,
а някой зад него – Бабукич не видя кой – мърмореше
молитва, май именно Богородице Дево на някакъв език,
който изобщо не можеше да познае. Ту му звучеше като
славянски, ту като угро-фински... И всичко това виждаше
и чуваше, за всичко това мислеше, докато, без да прескача
нито дума, изчете 78-ма страница от авантюрите на
самотния американски чудак, бъкан с идеи как да направи
света по-добър. Бабукич знаеше историята му почти
наизуст, но какво да чете човек, когато е на път? И защо
да рискува с някоя нова книга, бестселър от „Ню Йорк
Таймс“, която на десет хиляди метра височина ще се окаже
убийствено скучна. Такъв човек е Бабукич, от такова
естество е неврозата му: повече го е страх от скучна
книга, отколкото от бомба в самолета. Никога не сядаше
по средата на реда, ако не беше гледал вече филма. Това беше
негово верую. Често и с удоволствие го повтаряше, тъй
като го смяташе за много остроумно. Да, наистина, всички
в компанията се засмиваха, когато Бабукич с дълбокия си
глас, посред разговора, който преди това не беше следил,
изведнъж изтърсваше:
– Аз никога не сядам в средата на реда, ако не съм гледал
вече филма. И вас не ви съветвам.
Но откъде у останалите пътници се появи страхът от
бомба, още не сме казали. Беше изминало десетилетие
откакто човечеството не се качваше в самолет, без да
има едно наум за бомба, настаняването в Атина закъсня
с цял час, защото група командоси с бронирани жилетки
и насочени томпсъни обикаляше самолета, три немски
овчарки подушиха багажното помещение, а после и
пътническия салон, и то пред очите на хората, които
чакаха отпред. За какво друго можеха да си мислят освен за
бомба!
Единствен Бабукич мислеше за нещо десето. Вече не се
сещаше за какво.
А после неочаквано затвори книгата, без да погледне на
коя страница е, и пред спътницата си – възрастна гъркиня
с физиономията на Ирене Папас във филма на Булаич
„Неретва“, се протегна към прозорчето.
Наистина, това е Загреб. От тези, все още небесни висини,
му изглеждаше същия, какъвто го остави преди точно
двайсет години. Жалко, че не се сети по-рано да погледне.
Или че не беше поискал място до прозореца. Винаги
настояваше – много ви моля за място до прозореца, но подалеч от крилата, ако има някаква възможност, – но този
път забрави. Имаше фобия, че ще забрави да подчертае –
място до прозореца, престоял бифтек, но да не е кървав,
еспресо дълго, но само до две трети от чашката, избелване
на зъбите, но да не изглеждам като вампир в операта, – и
обикновено му се случваше да наблегне на някое свое искане
от страх да не го пропусне. Или от страх да не прекали – да
забрави да го спомене. Човек не знае кое е по-лошото и кога
загубата е по-голяма.
– Извинете, госпожо – обърна се към нея на гръцки, – но аз
съм роден в този град.

– Наистина ли? – учуди се Ирене Папас. – И как казахте, се
нарича?
– Загреб! – разочаровано отговори и се дръпна на седалката
си.
Повече не погледна госпожата. Нито се сбогува с нея,
когато слизаха от самолета. Но тогава вече не беше
подразнен от незнанието є, а просто я забрави, изтри я
от паметта си с леко натискане на копчето delete. Такъв
човек е Бабукич. След като изиграете ролята си, вашето
съществуване изгубва смисъл в неговия живот и той
просто ви дилийтва. През изминалите двайсет години,
откакто, вече споменахме, напусна Загреб, Бабукич, както
с госпожата, която току-що забрави, бе разменил еднодве изречения с поне двеста и петдесет хиляди души,
информация за името и фамилията – със стотина хиляди
жени и мъже, на четиридесет и осем живи и три мъртви
езика беше изрекъл Приятно ми е, Бабукич!, с петдесетина
хиляди души – най-важното за работата, с двайсетина
хиляди беше закусвал, обядвал или вечерял по веднъж,
а с около три хиляди мъже и жени бе прекарал нощта в
общо легло, вършейки ония неща, или пък, известно ви е,
в някоя обществена тоалетна, галерия или странично
летищно помещение бе правил това, което другите
правят обикновено в леглото, но от всичкия тоя народ,
който можеше да насели един средноголям европейски град,
помнеше едва десетина човека. Може би дори по-малко.
Около пет-шест. Двама мъже, една жена и две-три деца.

Бързо, покланяйки се, се сбогува със стюардесата и се спусна
по стълбата на самолета.
Щом се качи в автобуса, който щеше да превози пътниците
от полета Атина – Мюнхен на петдесетина метра до
сградата на летището, Бабукич извади книгата, отвори
я на 79-а страница и започна да чете. Сърцето му биеше
като бас-барабана на Гарабет Тавитян. Уплаши се, че в
някое лице – на мъж или жена, младо или старо, можеше да
открие собственика на този славянско-угро-фински глас,
нещо повече – че гласът можеше да се обърне към него и да
го попита нещо. Ако се случеше, струваше му се, че ще умре
от срам.
Такъв е Бабукич. Непознати езици досега за него не
съществуваха. Знаеше всеки, сякаш му беше първороден.
Но щом седна в залата, която беше остъклена от всички
страни така, че пред себе си виждаше самолетната писта,
зад гърба му бяха митническите коридори и полицейският
контрол, а от лявата, също зад прозрачни стъклени стени –
чакалните за вътрешните полети и безмитните магазини,
непознатият глас се изпари от главата му.
Бабукич отново затвори книгата (стр. 83) и се замисли
за Загреб. По-точно спомни си своя роден град, в който
прекара първите трийсет и три години от живота си
(без единайсетте месеца военна служба, която отби
в казармата „Юсуф Джонлич“ в Сараево). Напусна
го по основателна причина, за да не се върне никога.
Междувременно успя да забрави коя бе причината, дали

Фотография Весна Шполяр

Ала и тия деца междувременно вече не бяха деца, така че
не можем да смятаме, че ги помни. Най-правилно би било да
се каже, че не помнеше никого, с когото се бе запознал през
изминалите двайсет години. Но няма да кажем, защото
никой не би ни повярвал. Затова нека приемем, че Бабукич
помнеше десетина души. Или може би пет-шест.
В моментите, когато, най-често следобед, уморен се
строполи в хотелското легло, Бабукич се чувства като
последния човек на света. Безкрайна самота. Затова се
старае да не мисли, а гледа да заспи, щом главата му докосне
възглавницата.
Така е през последните двайсет години.
– Защо не можехме да останем в самолета? – попита той
стюардесата на излизане. Беше страшно ядосан, искаше
обяснение.
– Може да сменим самолета. Затова!
– Искате да кажете, че ако аз остана на мястото си, ще
бъда напълно забравен. Да свърша на сляп коловоз, все едно
съм заспал през 1938-ма във влака Берлин – Варшава?
– Не зная... – смути се стюардесата или пък си помисли, че
пътникът е луд. Във всеки случай не го разбираше, макар
той да говореше на перфектен гръцки, без никакъв чужд
акцент, – ... не зная, господине, но съм сигурна, че трябва
да излезете. В сградата на летището ще имате всичко,
фришоп, кафе и сандвичи...
Зад гърба на Бабукич пътниците стояха като пред
крематориум, послушно чакайки реда си, все още доволни,
че бомбата не експлодира. Но тъй като разговорът
се проточи, а повечето не разбираха гръцки, взеха да
негодуват. Това допълнително го вбеси и скорострелно
отговори на родните им езици: кому с псувня, кому с
оправдание, кому с кратка заповед, в духа на съответния
език.
Млъкнаха както винаги и наведоха глави, сякаш наистина
бяха наредени на опашка за баня и после за крематориум.
(Ето какво може да се случи на човек днес, когато тръгне на
път със самолет...)
Единственият, на когото не отговори, беше гласът, който
звучеше ту на славянски, ту на угро-фински. Бабукич се
ужаси, че не разбра нито една дума.

някой го беше заплашвал с убийство в Загреб, или някъде в
Травно или Утрина, беше оставил неподвижната си майка,
която сигурно вече бе издъхнала от глад и старост, кой знае
за какво всъщност ставаше дума и каква причина го прогони
завинаги от родния му град, но той и сега беше убеден, че
причината да напусне и никога да не се върне тук е била
съвсем, съвсем основателна.
Толкова основателна, че го обземаше страх при мисълта, че
някой би могъл да дойде сега, да го хване за ръката и против
волята му, покрай митницата и полицейските гишета да го
отведе в Загреб.
Нека бъдем честни и да си го кажем направо: Бабукич
умираше от страх. Седеше до стъклената стена, гледаше
към самолетната писта и трепереше като лист.
Не можеше да чете. Не можеше да мисли. Не можеше да
успокои долната си челюст, която се удряше о горната
и от единия край на чакалнята до другия се чуваше оня
единствен, неповторим звук, при който всички се обръщат
в една посока, за да видят кой е този луд, на когото му
тракат зъбите. Или е луд, или се е заразил с едра шарка
в Близкия изток. Или между зъбите му цъка дяволска
машинка.
Книгата се плъзна от скута му и падна на пода.
– Господине, добре ли сте? – обърна се към него служителка
в униформата и синьо-червения знак на Croatia Airlines.
Боже, какъв лош дизайн, какво банално име за самолетна
компания! Какъв късмет имат унгарците, че никой не
разбира езика им, а английският хич не им върви, та лесно
прикриват и замаскират своя примитивизъм. На хърватите
пък чуждите езици буквално им се лепят – като на всяка
камериерка, рецепционист или сводник, – та от техния
примитивизъм се ужасява цяла Европа... Нещо в този дух
си мислеше Бабукич, след което на перфектен хърватски
отговори на госпожата.
– Благодаря, добре съм.
После се наведе и вдигна книгата.
Превод от хърватски: ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА
Литературен вестник 27.10-2.11.2021
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Из романа

„Медна епоха“

Слободан Шнайдер
Слободан Шнайдер (1948) е драматург,
белетрист, есеист, колумнист, завършил философия
и англицистика в Загреб, един от основателите и
редакторите на прочутото театрално списание
„Пролог“. Най-известната му драма „Хърватският
Фауст“ е обект на ожесточени спорове от появата
си, та и до днес. Подложен на политически репресии
след 1990 г., в продължение на девет години пиесите
му са забранени в страната, но се превеждат, издават
и поставят на много театрални сцени по света.
Неговият роман „Медна епоха“ (2015), дълбоко личен и
изповеден, разкриващ съдбата на човека в бурите на
най-трагичните събития на ХХ век, е удостоен с пет
от най-авторитетните южнославянски литературни
награди.

Въшка
Семейство Кемпф се сдоби с едничката си мъжка рожба
през юли 1919. Радостта им беше безкрайна.
Вярно, голямата война още не беше забравена, в горите
скитаха въоръжени дезертьори, парите на императора
бяха сменени с динарите на сръбския крал по курс,
предизвикващ ярост, но в края на краищата налагаше се
вкъщи да имаш пари, признати от държавата. Впрочем
Австрия пропадна напълно, така както никоя друга
държава досега в историята, а бяха пропадали много.
Синчето на Кемпф се появи като предвестник на постабилни времена, преди всичко за търговията. Пък и
селянинът можеше да бъде по-сигурен, че онова, което
посее, ще пожъне, че никой няма да реквизира добитъка му
поне докато разполага с къща и ниви.
Едва ли някой от немските колонисти в градчето Нущар
се интересуваше от положението в Германия. За бунта на
Хитлер почти не бяха чували. Предполагаха, че би могло да
се очаква там да цари глад. То и тук не цъфтяха рози. За
Версай не им пукаше.
От време на време се разнасяше слух за някой възвращенец
от Русия. Върнал се един Хеберле, син на чиновник
преселник от Грац в началото на века, работил като
земемер. Бащата бил добър и почтен земемер, рядкост за
съсловието. Кадастри, пътища, канали и училища – това
остави в наследство в този край Австро-Унгария. Не го
направи от човеколюбие, а заради данъците. Строеше
училища, защото австрийското чиновничество не
можеше да задоволи всички нужди, освен това тук се учеха
на хигиенни навици и други мерки за предотвратяване
на епидемии. В края на краищата модерната индустрия
изискваше по-образована работна сила от невежите
селяндури. Изучаваха също как да се спасяват картофите
от колорадския бръмбар, който отдавна вече се
чувстваше тук като у дома си.
В кръчмата „При евреина“ тоя Хаберле разказваше
какво става в Русия: там селяните и работниците взели
нещата в свои ръце. Говореше все по-разпалено, а селяните
го черпеха питие след питие, кимаха с глави и пафкаха с
лулите си. В кръчмата пиеше на вересия, но собственикът
евреин само махаше с ръка. Дали още тук, в заведението, в
нечии глави не се зароди идеята, че евреите имат някаква
връзка със Съветите?
Един ден дойдоха стражари и прибраха Хаберле. Повече
нищо не се чу за него.
Животът – глух, какъвто бива, когато е нужно, продължи
в същия ритъм: спокойна зима, сеитба, жътва. През тези
години сливите раждаха в изобилие.
Когато Хитлер се докопа до властта, един немец, далечен
роднина на бащата на Джука, излезе пред пруста, но все
още от вътрешната страна на оградата и стреля с
пушка.
Събраха се неколцина германци. Онези, които не знаеха,
бяха известени, че Адолф Хитлер е станал канцлер на
Германия. Изпушиха лулите си и се разотидоха при жените.
И толкоз.
Във вестниците взеха да се прокрадват вести, че Германия
е подписала Версайския договор. Нито един немец от
градчето Нущар не знаеше какво точно пише в него, но
сега на всички им беше ясно, че той е позор за Германия.
После започнаха да пристигат новини, че в Германия
няма безработни и надлъж и нашир в цялата страна се
строят здрави шосета. И също така, че лошите немци „са
защитени“ от добрите немци, като са отделени от тях с
бодлива тел. Какво означава това обаче не знаеха.
Но кой би могъл да има нещо против да се строят здрави
шосета и всеки да може да заслужи хляба си? Ами че за
същото говореше и оня Хаберле, сетиха се някои.
Според последните новини големите държави се
въоръжаваха, а най-вече
Германия. Дали се задава нова
война? По суша, по море и във
въздуха?
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Напротив, всички под път и над път говореха за мир.
Хитлер призоваваше народите към сътрудничество
и твърдеше, че ще брани мира на всяка цена, Сталин
заявяваше, че СССР не иска война. Но Франция изграждаше
своята „линия Мажино“, отделяше се с пояс от бетонни
бункери, фрашкани с тежки оръдия, насочени към Италия,
Белгия, Швейцария... В Италия Дуче пропагандираше
социализъм, нямаше нищо по-неясно от това. Виж,
националсоциализъм звучеше много по-добре: нещо от рода
на мизерния комунизъм, за който разправяше и Хаберле –
той най-сетне получаваше някакво основание и смисъл.
Но кой го беше грижа за основанието и смисъла.
Търговията на Кемпф-баща вървеше добре, най-после
можеше да спастри малко парици. Печаха ракия в изобилие.
По това време в градчето Нущар взеха да пристигат
емисари от бившето отечество. Те, за разлика от
Хаберле, който сякаш потъна вдън земя, не искаха да
агитират „При евреина“. Тукашните немци се позачудиха,
мнозина, включително Кемпф, въртяха алъш-вериш с
евреи. Много селяни обаче бяха задлъжнели на евреите,
особено на кръчмаря и лихваря. Някои от тях вземаха
кредити, които им беше трудно да връщат. Затова в
думите на емисарите от Германия, които агитираха в
кръчмата на един унгарец, повече надаваха ухо местните
селяни.
– В Германия има много масло! – каза един.
– И кво от това – промърмори стопанин немец. – И ние
бием масло с килограми.
– В Германия няма безработица...
– Ами и тук никой не седи със скръстени ръце.
– Германия трябва да предвожда народите в борбата
срещу болшевизма...
– Добре. Ама ние тук нямаме болшевики и никой от нас не
е виждал пукнат болшевик.
– Тук всеки тегли чергата на своя страна. Колкото
домакинства, толкова знамена! Вие имате нужда от
водач. Някой трябва да ви поведе и да ви върне там,
където принадлежите.
Но на призивите на емисарите на Райха да се върнат заедно
със семействата си и цялото си имущество в своята
единствена родина никой не се отзова.
– Как да взема земята със себе си? – мърмореше Йоханес
Кемпф, брат на бащата на Джука. – Да не съм евреин да я
нося в торбичка на шията си.
Емисарите идваха цели две години, а после престанаха.
Немските работи тук, между дунавските шваби,
трябваше да се поемат от тукашните немци.

През 1938 година народът под път и над път говореше за
война. Както никога досега, политиците говореха за мир.
Но хората не обръщаха особено внимание. Всеки си гледаше
работата и не искаше да види по-далеч от носа си.
В градчето Нущар почти всички смятаха, че заплахата
от война е кьорфишек. И дори ако големите започнат
да воюват, Кралство Югославия ще остане неутрално.
Изглежда, кралят симпатизираше на англичаните, което
не беше лишено от разум, ако все пак трябва да имаш
господар, по-добре е той да е по-далеч от твоите граници.
Може би в случая беше проработил прастарият рефлекс
като спомен от трудните времена, предаван от поколение
на поколение: ами че прадядото Кемпф беше избягал от
Германия, спасявайки се от ненаситната алчност на
господаря.
Местните немци се подиграваха на хърватско-сръбските
дърляния, като гледаха да не се месят в тях.
– Търговията – твърдеше Кемпф-баща – не обича
границите, не признава народите и не се кланя на техните
кумири. Търговецът признава единствено силата на
парите и законите на пазара.
Чак докато не избухна войната, старият Кемпф беше
човек с твърде модерни
Фотография Кармен Стошич
възгледи.
Но всъщност никой не
вярваше, че ще се стигне
до война.
Докато не се случи
следното:
В имението на един
приятел, по-точно
съдружник на Кемпфбаща, живееше Юлишка,
унгарка, чиято възраст
тънеше в мъгла, но
почти всички вярваха, че
е прехвърлила първите
сто. Беше полусляпа,
но с бистър ум, макар
и с немощно тяло.
Слугуваше в това немско
семейство, беше майка
на унгареца, който
изчезна в Галицийското
блато, никога не беше се
омъжвала. Синът є Гюла
беше насила пратен на
фронта като възрастен,
с най-стария набор, та

човек можеше да си представи на колко лазарника е тя.
Беше видяла и преживяла какво ли не. Момичетата и
жените ходеха в къщата, където старицата живееше,
и то на тумби. Юлишка винаги дремеше до печката,
през лятото седеше под сянката на ореха. Разпитваха
я за женски работи, детски болести, искаха да направи
магия на един или друг момък или да урочаса една или
друга съперница... питаха я туй-онуй и за Бога, за което
не смееха да питат попа. Питаха я за сътворението на
света, за душата – дали е безсмъртна и какво ни чака след
смъртта, къде е раят, къде е адът, истина ли е онова
за казана с врящия катран... грях ли е, ако момък пътем
докосне гърдите на мома... и ако това се случи, трябва ли
веднага да прати сватове, вярно ли е, че старият Гърго
е вампирясал... ако не е, защо пръста на гроба му се е
надигнала толкова.
Та един ден дойдоха при нея с вестта, че почти всички
деца в училище имат въшки... стрижат ги нула номер и
мажат главите им с газ. Една от разтревожените майки
беше донесла като доказателство смачкана въшка в
кърпичка.
Всички се изненадаха, като видяха как старата Юлишка
ужасно се притесни при вида на въшката. На село винаги
е имало въшки, както вечно се воюваше с бълхи, оси,
стършели... с плъхове, които преследваха котките,
толкова големи и зли бяха... Мишките, обратно, ги
смятаха за домашни животни, които хранеха котките, та
не се налагаше да им дават допълнително, както на вечно
гладните ловджийски кучета.
Но положението сега с въшките си беше епидемия, което
ще рече – напаст в големи мащаби. На километри от
градчето Нущар вече нямаше дете, което да не се влачи по
пътя към училище остригано като войник или затворник...
Въшките се въдеха в малките главици както на онези,
които никога не се къпеха, така и на онези, които се къпеха
всяка събота. Всички бяха остригани до голо: малките
хървати, сърби, немци, унгарци, евреи... Всяка група се
ядосваше заради тази несправедливост, защото смяташе,
че държи на чистотата, докато всички останали са
мърлячи и се боят като котки от водата. В случая найгръмогласни бяха немците, защото те открай време се
смятаха за авангард в хигиената.
По онова време човешката коса все още не се използваше
от подводничарите. Никой хабер си нямаше какъв бе
смисълът на това нещастие. То не допринасяше ни наймалко за политическо разчистване на сметки: въшките са
равнодушни по расови въпроси и доста аполитични.
Та около Юлишка се бяха събрали няколко майки с една и
съща история. Към светлината на мъждукащото газениче
бяха доближени още няколко нагледни образци.
– Ще има война! – каза Юлишка.
И щом из градчето Нущар се разнесе мълвата за думите
є, всички – и мъже, и жени бяха убедени, че ще избухне
война.
Това, което каза, така силно се вряза в съзнанието на
жените, че те останаха глухи за продължението. А то бе:
– Слава на милостивия Бог в небесата, че моите очи вече
няма да я гледат.
На другия ден Юлишка почина в съня си. На първите,
които на сутринта я видяха, им се стори, че сякаш се
усмихва и усмивката остана замръзнала на лицето є чак
докато не стегнаха брадата є. Смееше се стогодишната
старица като дете, направило някаква магария и останало
ненаказано, защото беше изчезнало в невидимото.
В навечерието на германското нахлуване в Полша в
градчето Нущар се появи чужденец, странник, и отседна
в странноприемницата, чийто собственик беше унгарец.
Беше облечен в тъмен костюм – нещо странно, защото
вече бе юни и горещо. Още по-странно беше, че идваше

Бранко Чегец (1957) е поет, критик, редактор
и издател. Завършил е югославски езици и
литератури в Загребския университет. От 1985 до
1993 г. е редактор на влиятелния вестник Quorum.
По-късно работи в издателство „Младост“, а
през 1992 г. създава собственото си издателство
Meandar. През 1999 г. е избран за председател на
„Горанова пролет“ – най-престижния хърватски
поетичен форум. През 2003 г. създава Център
за книгата, както и литературното списание
„Тема“ и става негов главен редактор. Автор е на
десет стихосбирки, както и на няколко сборника с
литературна критика. Негови стихове са включени
в над 30 антологии на хърватската поезия.

Бранко Чегец

Пътят на коприната
Фотография Кармен Стошич

отдалеч, а не носеше никакъв багаж. Предишните емисари
пристигаха с куфари, натъпкани с позиви и книги.
– Тоя ще е някакъв гангстер – беше първото впечатление
на хората. Едни забелязаха, че има необикновено дълги ръце
в сравнение с ръста си, в такъв случай сигурно има и дълги
пръсти, „ал аванта гепи джоб“ демек.
Плащаше сметките само с нови банкноти, не пиеше
алкохол и често и дълго се разхождаше извън града. Плъзна
слухът, че е земемер от Белград, защото щели да се
правят нови замервания, а това никога не е на хубаво.
Други твърдяха, че е шпионин, но никой не можеше да
каже чий и какво го е накарало да дойде с конска каруца
чак от гарата във Винковци в тяхното градче. Трети се
кълняха, че е агент на Коминтерна, пристигнал в Нущар
да запали огъня на световната революция, но стражарите
махаха с ръка: Хитлер и Сталин сега са като дупе и гащи.
При новото положение Хаберле щеше да бъде пуснат от
кралския затвор, но той отдавна бе погребан.
С това предположенията се изчерпваха.
Ала едно дете случайно видя чужденеца да се разхожда
далеч от къщите. Береше си детето череши, набра цяла
престилка, скри се в един храсталак, хапваше си черешки и
плюеше костилките.
Чужденецът се изкачи на хълма, откъдето се открива
красива гледка и дълго стоя там. Слизайки, спря до една
локва, останала от снощния проливен дъжд и се надвеси
над нея.
– Време е. Започвам да приличам на самия себе си. Трябва
да се работи!
Това каза непознатият, като видя в локвата
физиономията и очите си, които блестяха.
Ако, заето с яденето на череши, детето можеше да го чуе,
нямаше нищо да разбере, а гледката от локвата изчезна
заедно с непознатия.
Преди да заспи, момченцето разказа на баща си и майка
си какво е видяло: облечения по градски чужденец, който
си говори сам с непонятни думи, сякаш прави магии. Каза,
че се ужасява от този човек, макар да не може да обясни
защо.
Майката си помисли, че единствено Юлишка би могла да
разтълкува случая, но мъжът є я подсети, че въпросната
Юлишка сега е далеч, както и оня Хаберле.
Още на другия ден в градчето Нущар тръгнаха шествия
от младежи и дори още момчета под ритъма на барабани.
Посоката беше насам или натам, посоката беше назад,
посоката беше само напред, на изток, на запад, но
барабаните винаги биеха силно, сякаш тя беше напълно
определена по ясен и недвусмислен начин. Младежите
произхождаха от немски семейства, бяха немци, живеещи
извън Райха, фолксдойчовци. Някои от тях оставаха по
домовете си, други биваха затваряни от майките си
в килера, но онези, които тръгваха след барабаните, с
всеки изминал ден ставаха все повече и повече. Изглежда
барабанчиците хранеха особена любов към огъня, та по
краищата на горичките се палеха огньове, лагеруваше се на
открито, каляваше се ново другарство. Всички изведнъж
станаха „камаради“, дори онези, които като истински
славонски ергени се биеха по селските сборища. Така
опияняващ бе ритъмът на барабаните, толкова задушевно
бе да седиш около огъня!
Барабанчиците ги учеха на различни песни. Някои от тях
се пееха от техните родители, други бяха нови.
Така високо и задружно пееха песента за селския крал
Флориан Гайер1 и за неговите черни отряди.
Никой не им беше казал, че тя е официалният химн на
въоръженото крило на SS. Това бе Waffen-SS, който от
началото на войната нарастваше прогресивно, добре се
биеше и добре гинеше.

ще успея някак си да устоя – си казах
рано сутринта, все още сънен, в неудобното легло.
после станах, пъхнах се под душа да отмивам
всякакви утайки – час, час и половина, дори два
и така на среща се запътих, парфюмиран, лекокрил:
а зад нас останаха нощите безсъние, седмиците
абстиненция
паяжината от кошмари и пейзажите в мъглата: всичко
некрасиво в личното ни битие,
хвърлиха котва помежду ни малки драми и весели игри
писани в строгия формат на есемеси:
160 знака плюс интервалите, в които да изкажеш всичко,
без да проиграеш ни една възможност,
която вече сме разкрили в омаята на диалога.
и ето ме сега пред твоята врата, ням, напарфюмиран,
изгубил безвъзвратно идеята, целта, довели ме при теб
спокоен и самоуверен, сякаш ми е за първи път.

Как спечелихме на томбола
щастливата вечност
Спомни си

подовете в хотелската стая
посипани с бял прах
полепва по ходилата
цъфват плюски
бели и радостни
като пластмасовите маргаритки
на пролетна ливада украсена
с пестициди и студена пепел
от натрапчивия спомен за чернобил
и лоботомираната аец-кръшко1
благодатта която ни спаси
от фосилните горива
веднъж и завинаги

Интернационалът
ставаш
измиваш зъбите си с паста
от мултинационална корпорация
къпеш се с душ гел
от мултинационална корпорация
слагаш си дездорант
от мултинационална корпорация
прибавяш и парфюм
без оцветители
без парабени
без съставки от животински произход
здравословно и най-вече полезно
за мултинационалната корпорация
закуската ти е конгрес на няколко
мултинационални корпорации
не пропускаш хапчетата си
от две мултинационални корпорации
нахлузваш панталоните
от мултинационална корпорация
със седалище в бангладеш
обличаш тениска с голямо лого
на мултинационална корпорация
и излизаш на улицата
ходещо рекламно пано
горд
с високо вдигната глава
верен на своя бог
и на своя народ
Превод от хърватски: РУСАНКА ЛЯПОВА

Превод от хърватски: ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА
АЕЦ, построена в някогашна Югославия на границата между
Словения и Хърватия. На 4 юни 2008 г. е спряна заради
теч в охладителната система, но словенските власти,
алармирали държавите – членки на ЕС, така и не информират
за аварията хърватското население, живеещо на 15 км от
Кръшко. Впоследствие се устаноявва, че няма изтичане на
радиация. – Б. пр.

Ана Бърнардич (р. 1980) е родена в Загреб. Завършила
е сравнителна литература и хърватистика в
Загребския университет. Автор е на стихосбирките
„Перо на мъдрец“ (1998), „Валсът на змиите“
(2005), „Поява на птиците“ (2009) и др., отличавани
с престижни национални литературни награди.
Поезията є е превеждана на различни европейски
езици и е включвана в антологии на съвременната
поезия. Публикуваните тук стихотворения са от
книгата є „Изкачване на планината“ (2015).

Ана Бърнардич

Първите обувки на татко
В дъното на гардероба, по-точно под земята, до корените
на бука, от който гардеробът тепърва ще бъде направен,
са обувките на татко.
Черни, износени, от тънка кожа, две сухи сливи,
в които се движат татковите клонки, пукащите му
глезени.
Това бяха първите му обувки, които помня.
Не най-първите му обувки, разбира се.
Не се разделяше от тях, бяха вече срасли с кожата му,
живи, плодни, минерални. За лятото и зимата.
Не му и хрумваше да ги заменя с нови.
В гардероба живееха също семейство хлебарки,
дузина мравки
и листни въшки. Обувките бяха ноев ковчег
за неканените гости,
пренасяйки ги от единия ден в другия.
Един ден мама дръпна обувките на татко
за свръхчувствителните им уши
и ги изхвърли.
Татко не се възпротиви и си набави нови, обикновени
мъжки обувки.
Черните, първите обувки, с дръпнатите уши,
без чувство за поражение
отидоха в гората. Точно както татко от години
все повтаряше: Дойде ми до гуша! Отивам в гората!
Станаха пръст, дръвче, може би дори и храст
с горчиви плодове.
Обувките, в които растяха девойчетата на татко
и много други своеволни изречения.

Мама
Разтвори ли дланта си, знам, че мама дава.
Онова, което е в дланта є, за миг израства
в стогодишно дърво,
кула за мъчения и в меча на крал Артур.
Онова, което е в дланта є, те бележи като
предчувствие, вкаменено
зрение или устните ти, казващи: изчезвам.
Разтвори ли дланта си мама, всичко, в това число
косата ти,
зъбите, любовниците, очилата, отива в кюпа,
в пирамидата на бляна.
Едното око се озърта наляво, понеже това яйце на чудото
в дланта боли,
тази етруска дума, която тъй трепти, че светът ще
се разпадне.
Край мама просветва съзвездие кораби.
В нощта – само един фенер, върху гърба на кит
и костенурка.
Придвижва се върху дланта на мама, пътува надалеч,
към тебе другата.
Понеже утре ще има пълно затъмнение, литургия
на детството, паднало
заедно с главата на рибата, та затова сега се пита:
тази нощ къде е и кога?
И кога се затвори дланта на мама?

Музей на войната
Дълго тази пепел я трупаха кости, сълзи и високи чела
и дълго чакахме да излезем от кутиите и албумите,
от топлите хралупи на баба,
да я видим тази чужбина от вещи, желязо, копчета,
изтъркани букви,
избелели вестникарски пледоарии, полетели към небето
книги,
изрязани прегръдки, парченце плат с пришит към него
зъб от сняг,
върволица женски безконечни поздрави, да топлят гората,
хладна супа, трепкаща в дланта, флаг, топящи се игли
под езика, карти и овехтяло писмо, чийто език
скоро няма да можем да разчитаме.

1

Флориан Гайер (1490–1525) – водач на неуспешно селско
въстание в Германия през 1524 г. Песента за него става един
от химните на SS. В нея се пее за червен петел, кукуригащ от
черковен покрив, което добре подхожда на антихристиянските
нагласи на SS, на които Бог, особено християнският Бог, е бил
съперник. – Б. а.

1
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Из романа

„Режище“

Игор Щикс
Босненско-хърватският писател Игор Щикс досега
е представен на българските читатели с два свои
романа: „Елияховият стол“ (изд. „Панорама“, 2013), и
„W“ (изд. „Изток-Запад“, 2021). Роден е през 1977 г. в
Сараево. По време на войната в Босна и Херцеговина
заминава за Загреб, където завършва философия и
компаративистика. Защитава докторат в Института
по политически науки в Париж. Работи като асистент
в университета Нортуестърн в Чикаго. От 2009 г. е
научен сътрудник в Университета в Единбург. Автор
е на една стихосбирка, четири романа, две драми, на
есета и литературна критика, както и на политикофилософски произведения. Поместеният тук откъс е
от романа му „Режище“, който разкрива една семейна
драма на фона на трагични събития от XX и XXI век.
– Who are you?
– Какво казва? – попита Клемент Хелена, без да вдига
поглед от кокалите, които търпеливо се опитваше да
оглозга докрай.
– Пита кои сме.
– Какво?
– Кои сме, откъде сме? Кои сме изобщо ние? Това пита –
обясни му ядосано Владимир.
– Ние също искаме да знаем – отговори Игор.
– Нека пита! Има право! – Клемент се обърна към Давид,
избърсвайки с кърпа устата и брадата си. – Точно затова,
Давид, ти подарих портрета на твоя прадядо Оскар.
– Току-що те попитах къде е портретът – възкликна Игор.
– Тук е, тук е – Клемент отиде до шкафа. – Оскар. Баща ми.
Дядото на твоя баща. Твоят прадядо. Не си ти дърво без
корен, Давид.
Клемент сложи портрета на гърдите си.
– Всичко ще ти обясни дядо ти. Казах ти, годината е 1914,
атентат и война! Оскар е превъзбуден. Естествено. Има
си хас! Униформи, оръжия, тръби, барабани! Вълнуващи
заглавия във вестниците, офанзиви, телеграми, бойни
и патриотични песни и разтревожени възрастни хора.
Междувременно пристига и повиквателна на домашния
адрес. Остават му още няколко месеца до пълнолетие, но е
годен за обучение. Такива като него не ги оставят вкъщи, с
жените. Не, не. Утре да се яви в казармата. Оскар спокойно
прочита повиквателната, адресирана на негово име от
славната императорска и кралска армада, и тогава изрича
първата от своите прочути фрази:
– Когато не ти се вдига, тогава ебеш целия свят – не се
стърпя Игор.
– ... а на императорите повече няма да им се вдигне! –
допълни Владимир.
И двамата прихнаха. Надя, едва сдържайки смеха си, се
опита да ги спре.
– Хайде, престанете с тези простотии. Тук има дете!
– Какво дете! – прекъсна я Клемент. – Слушай по-нататък,
Давид...
– Усетът му за тези неща, за дребната механика на
епохата, никога не му изневеряваше. Когато чул за
революцията в Петроград, спрял да сече дърва в имението
на едри земевладелци, където, както ти казах, служил с
други военнопленници край Казан, в Татарстан. За всеобщо
учудване Оскар започнал да прибира малкото си неща във
вързоп, сякаш щял да заминава някъде, без никой да му е
разрешил. Стопанинът, който го бил обикнал през тези
години, безуспешно се опитвал да го задържи. Накрая го
помолил да остане, измъквайки последния си коз: споделил,
че неведнъж си е мислил да му предложи да се ожени
за дъщеря му, след като, разбира се, войната свърши и
неговият „статут“ се уреди. Тук Оскар спрял, сложил
ръка на рамото на този добронамерен човек, все едно
разговарял с дете, което не знаело как да свърже причината
с последицата, и казал:
– Най-сетне се почна истинската ебалня... – изпревари го
Владимир.
– ... и при цялото ми уважение към вашата уважавана
дъщеря... – продължи Игор,
– ... аз няма да я пропусна!
Клемент плесна с ръце и всички отново гръмогласно се
разсмяха. Давид се усмихваше на техния отрепетиран
номер, като още веднъж си помисли колко странни са
наистина, както странно му се виждаше всичко днес: и
това странно жилище, и този странен град.
– Така е било! Едва се придвижвал през Русия. Революция,
гражданска война, червени и бели, Троцки, шляхта, Врангел,
казаци, погроми... Един Господ знае какво е преживял там на
път от Татарстан през Украйна, какви приключения е имал!
Какво ли не е видял през тези години! Колко страдания!
Разправял, че веднъж, някъде край Днестър попаднал на
истинско блато. Затънал, кажи-речи, до шия, ритал
отчаяно с ръце и крака, помислил, че този път земята ще
го погълне завинаги. Тогава чул, че наблизо има хора. Развикал
се за помощ. Един от тях смело
нагазил в блатото, успокоил го,
протегнал му клон и така лекаполека го изтеглил. Оскар го
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запрегръщал, дал му коричката хляб, която криел в ризата
си, и го попитал как се казва.
„Игор“ – отговорил този състрадателен човек. На него,
Давид, кръстих твоя чичо, за да си спомняме винаги за
благородния руснак, без когото и нас нямаше да ни има.
– Принц Игор – тихо каза Владимир.
(...)
– Одисеята на Оскар продължила години наред. Старият
свят потънал, а новият още се строял сред бъркотия и
стълкновения. Неговото градче, макар да останало там,
където винаги е било, след престрелки по границата се
хързулнало в новото кралство със странно и дълго име,
споменаващо няколко народа, на които тепърва трябвало
да доказва принадлежността си или лоялността си.
Когато влязъл в града, хората се смаяли от дългата му
брада. Питали го кой е и какво търси на няколкото езика и
наречия, които се говорели в родния му край.
„Водете ме в бръснарницата.“
Бръснарницата се изпълнила с народ, който тихичко гадаел
кой е чужденецът, разтревожил техния град. Докато
бръснарят бавно смъквал брадата му, изненадата все
повече нараствала. Най-сетне познали, че това е Оскар,
сравнявайки загрубялото му лице с леко зачервените бузи на
момчето от снимката. Веднага забелязали ужасени, че под
врата си има дълъг белег.
„Като на заклан“ – прошепнал някой.
Сабята на поручика шибала младите войници,
пришпорвайки ги в атака под дъжд от куршуми, докато
те, плачейки като деца, зовeли своите майки и проклинали
чуждите. Когато всичко свършило и над бойното поле
надвиснала оглушителна тишина, Оскар вече бил сигурен,
че е мъртъв и си мислел меланхолично колко кратко е било
всичко на земята. Кръвта се стичала от раната на врата
му. Когато забелязал собствената си, още топла кръв на
гърдите и когато му хрумнала мисълта за крехкостта на
живота, сторило му се, че може би все пак не е умрял. Но
кръвта, която продължавала да струи, го убедила, че краят
му наистина наближава.
Най-сетне се огледал наоколо и едва могъл да разпознае
всички тези вкочанени същества. Сякаш някакъв полудял
великан бил изпотрошил, разкъсал и разпръснал другарите
му. Поручикът висял на клон, разполовен, изхвърлен от
експлозията двайсетина метра нагоре. Още стискал
здраво сабята, като че ли продължавал да ги юрка към
смъртта. И очите му били отворени и все така гневни
както в мига, когато съсякъл Оскар, решен да го убие заради
страхливостта му. Оскар попипал раната. Оше кървяла,
но не толкова обилно. Първите руски войници, които го
забелязали, побягнали от страх в окопа и оттам насочили
пушките си. Техният поручик ги спрял. Внимателно се
приближавали към Оскар, несигурни дали е жив или мъртъв и
им говори на малко по-различен, но подобен на техния език.
Съгражданите го гледали също толкова уплашени. Мнозина
били сключили ръце за молитва, сякаш се бил върнал не
Оскар, а духът му да им заяви каква съдба ги чака. Те вече му
били палили свещи за упокой на душата, както на другите
загинали и безследно изчезнали и ей ти го сега тук, между
тях, с този плашещ белег, ала все пак жив и изглежда, здрав.
Върнал се, както някой се изпуснал...
– ... от царството на мъртвите – промълви Надя.
– Не, там, откъдето дойдох, вече няма, нито пък някога
ще има царства – предаде Владимир познатите думи от
разказа на баща си, – ... както впрочем и тук!
Присъстващите изтръпнали. Оскар предложил на бръснаря
да му плати. Бръснарят отстъпил крачка назад, а после се
поклонил и отказал парите. По-късно те, двайсетината
души, мълчаливо го придружили до вкъщи. Някакви деца
тичали напред, за да съобщят първи на семейството
вестта за чудото, едва ли не за възкресението, с надеждата
да ги възнаградят. Баща му, човек от вчерашния ден,
излязъл на вратата, смутен от всичката тази глъчка.
Изпаднал в несвяст, когато синът го поздравил (на немски,
разбира се). Към майка си се обърнал на унгарски, а към
сестрите нежно... на онзи наш език, който наистина найнакрая ще стане наш и единствен именно заради войната и
изчезналите граници.
Вдигнала се врява, през която прониквали радостни
възгласи, но и викове на отчаяни майки, на които Оскар с
почти бюрократичен тон съобщавал вестите за смъртта
на синовете им в битка, от куршуми и бомби, от болест,
студ и изнурителен труд.
(...)
Пристигнали и музиканти, и полицията на новата държава
– стресна я Клемент.
Било съмнително това завръщане от Изток. Коментарът
на Оскар за царствата бързо се разчул. Попитали го дали
там, в Русия е опитал от болшевизма и как му се струвал.
Тогава той им казал:
– ... че много му харесвал и че много пъти го е изпробвал –
Игор се настани както някога Оскар с вдигнатите си на
стола кожени ботуши, – обаче от всичко това само...
– ... го заболял кура! – извикаха в един глас Владимир и Игор,
превивайки се от смях.
– I like it so far!
– Това са всички факти, Давид – каза Клемент задъхано.
– Няма нищо за криене. Три дни празнували. Накрая на
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празника, по време на който изпразнили мазетата и
складовете на магазина за луксозни и колониални стоки,
баща му казал, че след като си отпочине, го чака страхотна
работа: внос-износ в новото кралство. Възможностите
били неизмерими.
(...)
– And, what happened to Oskar? – Давид беше любопитен да
чуе продължението на разказа.
– Пита какво е станало по-нататък... – обясни Хелена.
– Ах, Оскар! – Клемент се сепна от дрямката. – Дълго се
наслаждавал на материално благополучие и на ергенския
живот през щурите 20-те години. И после се запознал с
майка ми, дъщеря на неговия търговски съдружник. Било
му време да се жени. Тя била доста по-млада, хубава,
образована, добре възпитана девойка, която говорела
почти всички езици като него, с изключение на унгарски.
Не се възпротивила на взаимно изгодната сделка между
двамата делови партньори. Все пак никога не се примирила с
„руските навици“ на мъжа си. Мъченица! Кръчми и цигански
оркестри! Прахосване на пари! Постоянни пътувания.
А после настъпили 30-те години. Когато Хитлер взел
властта, Оскар казал още една от своите прочути фрази:
– Ебах ти оргията, дето не е за всеки кур! – обади се
намусено Игор.
– А после оргията стигна и до нашия праг. Бях хлапе.
Дойдоха... един ден – Клемент замълча, сякаш се върна в
този ден. Сви устни. Заскърца със зъби.
– Да му турят мъдете на пъна – обясни Владимир на Давид.
– What? I don’t understand.
– Богат. С твърде свободни възгледи, а с неясни корени. Не е
било трудно да изнамерят причина.
– С погнуса проучили расовия му профил – добави Игор. –
Това смесване на австрийци и унгарци, славяни и евреи. И
кой знае какво още е могло да се открие сред панонското
търговско съсловие. Чели фамилията му отляво надясно
и отдясно наляво, търсейки и намирайки скрити значения.
Изявленията му за принадлежност приемали с доза
съмнение. Боравенето му с езиците – именно като знак за
безотечественост. Най-накрая...
– ... го отвели – добави Владимир.
– Where?
– На Изток – завърши полугласно Клемент. – За втори път.
Четиринайста се обръща и става четиресет и първа.
Клемент всеки ден вижда как качват баща му в един
камион. Бащата не знае какво да каже. Клемент не знае как
да му помогне. С хубав скъп костюм, толкова различен от
дрехите на уплашените хора в камиона. Всичко изглежда
като недоразумение. Оскар се опитва да разговаря свойски с
униформените, но несъзнателно се чеше по белега на врата.
Иска да ги предразположи с някой от своите тарикатски
номера. Не се получава. Не и този път. Това го изнервя.
Клемент се мъчи да се откъсне от майка си. Тя е на ръба на
нервна криза. Снове от един до друг. Опитва се да обясни,
че това е грешка, че ние сме добри граждани, че ходим на
църква, че сме кръстени, за Бога! Клемент не знае нищо за
тези неща. Някой тихичко промърморва: „Знаех си“. Какво?
Други клатят грави, сякаш открай време всичко им е било
ясно. Никой не се опитва да възроптае. Времената са други.
Бащата се усмихва на Клемент, свива рамене, като че ли
се оправдава. Намига му. Грешка, шега, недоразумение...
Ножът е под мъдете. Камионът потегля... Клемент найсетне се изтръгва от ръцете на майка си и се затичва след
него. И го настигна. Хваща се за каросерията. За малко да
скочи вътре. Татко! Бащата се опитва да го достигне. И
внезапно пада мрак.
Превод от хърватски: ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА
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Моника Херцег
Томислав Домович


Давор Шалат

Влюбена светлина
Светлината облизва стените и очертава плувците,
плъзга се по техните костюми,
проверява всичко, което ги пази от самота.
Момичета тичат по пясъка и се смеят,
но слънцето е влюбено в светлината
и размества всичко, за да се вмъкне в нея.
Светлината се опредметява,
сближава се с камъка, небето, думите.
Покрива плувците с морето, създадено за тях.

Вече нямаш сянка
Снегът става светлина,
пролетта забравя пукнатините в музиката.
Поляната се разширява навътре,
вече нямаш сянка.
Слънцето е познало всяко твое трептение
и те е разтворило на основни цветове
пинии, море, пръст и сол.
Затваряш консервата на страха.
Кърпата ти пада от очите
и забелязваш първата звезда,
първия камък, първия слънчоглед.

Немият разказвач
Под пъна есента изкушава смъртта.
Умилква се,
прикотква я във все по-рохка пръст.
Дъждът полепва по първите шейни,
съблича шлифера си и става невидим.
Сега всяка дума смалява света,
смъртта е преброила стиснато всички
и едва за миг ги е заела на смъртните.
По-дълго ще живея, понеже съм тихо –
мисли си дървото, което вече
е вдишало от есента.
Снегът е разказвач, който никога
не е обелвал дума,
но всички коментатори се мъчат
да изтълкуват белотата му.

Останалото сребро
По вълните, в нощта,
в полифоничния лай на звездите,
месечината се спуска върху рамото ми,
пита ще го извадя ли,
когато утре потъне в морето
и втвърди в останалото сребро дъха си.

Горчив мед
Понякога разговорът със самия себе си
протича неочаквано.
В мен има изтръгнати дървета,
преобърнати маси
и светлина на дъното.
Ако кажа нещо,
потръпвам от премреженото ехо.
Докато спя,
гората ми шепне грижовно.
Прозрачният ми аз анализира
колко съм малък,
колко своенравно е дървото,
по което се катеря за горчив мед.
Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА
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внимателно излизаме отвъд гората
понеже ни е ясно че под нас
все още недокосната смъртта
е проход за малцина
пътечка към семейното дърво
помним да си гледаме в краката за дъждовници
при настъпване пищят ужасно
помним змиите да пускаме да минат
ако случайно ни препречат пътя
така внезапно хапят
както сутрин кипва
млякото на първите мъгли
и заразява всички падини и склонове
за миг се шмугват в дупките къртици
а после става все по-мека глината
костите на гората с изпъчени ребра
през жегите дотам
че да бодат разсеяни туристи
докато не изкашлят
шипков чай и влага
дъното на есента
е мястото на което се будим
с горещи ходила
прободени от реброто на бука
всеки път напъпваме
със стягането на слънчевата захапка
около голотата на гората

ранна есен
мокрите души на буковете скърцат през нощта
годишните им пръстени набъбват като водни кръгове
началото на света и на севера
е концентрична окръжност
цикламите чувстват
сън наляга смелите
нагризва луковиците
утаява се в плодовитостта им
чаплите преместват септември
от едната в другата страна на езерото
следвайки слънцето, нарязано в тръстиката
докато шумни жени перат дрехи
в ледена вода до коленете
разтваряйки се като бодлива чашка на кестен
остава само
да се изоре още веднъж дълбочината на съня
остатъкът светлина да се подели с елените
преди мрак те ще свалят кожусите си
и ще стоплят ръцете им

гръмовержецът
майката на баба носи вода от потока и спи
в шумата когато никой не я гледа
като момиче се ощавила в котел с гореща мас
и после є останал дълъг белег
на едната ръка от лакътя до пръстите
обича да повтаря
че децата є
шест сина и едно момиче
никнели като гъби
едно след друго на година
през дългите дъждовни години
онзи далечен юлски следобед
гръмовержецът изпратил мълния
точно върху техния обор
котките тогава оглушали
а синовете є
се разтърчали като мравки
към другата страна на екватора

Анатомия на една вечност
На Данило Киш
Пристигането на книгите в живота ни не става

случайно
понеже нищо друго освен копнежа не е случайно
дори твоят забързан ход по вечните бойни балкански

полета
дори внимателната ръка чрез която дойде при мен
за един рожден ден
когато взех това опасно за слабата плът четиво
уплашен и сам
първо поисках да се самоубия литературно
но след ужасния страх идва ужасният проблясък
възхитен чаках повод да се запознаем
и да съзра в магичните ти пръсти
кога небесен знак ще докосне зеницата ми
та тъй забравих
за всемирното ти време надминаващо скоростта

на светлината
и си останах
на най-самотната планета
да разсъждавам в болка и тъга
да търся сред писателите твоя наследник
или поне някой който сред нас застрашените
вижда по-надалеч

Животът превърнат в поезия
На Ружица Орешкович
броят на ония които остават зад звездите
винаги е безкрайно море
което блести и когато светлината е мрак
броят на ония които остават
е голям колкото е голяма и душата на поезията
докато стоим под кръста
гледайки раните на небето
без да знаем накъде да тръгнем
врявата от кръчмата
шумът на леещо се вино и гълъбите над снега
по площадите от Пераст до Илица
издават омагьосващ зов
и изведнъж
поезията отново има смисъл
и чашите не се разбиват напразно
нашите погледи се издигат нависоко
(готови да се превърнат в шарена дъга)
като ята под твоето писалище
излюпени

Декрешчендо
успехът не е под въпрос
той идва като неочаквано откровение
като небесен дар
макар потъналите ни в мъгла сърца
да не познават неговия облик
когато проехти в предчувствие
очакваме
да е като печен свински бут
в ръцете на усмихнат сервитьор
успехът не е наше желание
вечно ненаситно
понякога безобразно
той е съвсем незабележим и тих звук
който като златисто вретено
преде край тежките ни въздишки
и така облагородява въздуха, който дишаме
и създава картина за възхита и завист
докато ние се катерим по стръмния и обгорял пън
в опит да целунем добротата
Превод от хърватски:
ЛЮДМИЛА МИНДОВА
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Из романа

„Спомен за гората“

Дамир Каракаш
Дамир Каракаш (1967) е роден в с. Плащица, Личкосенска област. Учил е агрономия, право и журналистика
в Загреб. Работил е като кореспондент в сплитския
„Вечерни лист“ и като военен кореспондент през
войната. От 2001 до 2007 г. живее във Франция,
където се препитава като уличен музикант и
концептуален артист. Преживяванията си описва в
романа „Как влязох в Европа“ (2004). С разказа „Кино
Лика“ (2001) – екранизиран през 2008 г. от известния
хърватски режисьор Далибор Матанич, и с книгата
си „Ескимоси“ (2007) се утвърждава сред водещите
съвременни хърватски писатели.
Автор е още на романите „Прекрасно място за
нещастие“ (2009), Blue Moon (2014), „Обръщало“ (2021),
сборника с разкази „Полковник Бетовен“ (2012) и др.
Произведенията му с автобиографичен характер
„Спомен за гората“ (2016) и „Празненство“ (2019)
са кратки, лирични, фрагментарно структурирани
романи за порастването и отношенията в
семейството, разгърнати на фона на хърватската
колективна история. Те му носят низ литературни
награди и широк отзвук сред читатели и критика.
Превеждан е на арабски, чешки, френски, македонски,
немски, словенски и италиански.

Пътят
Лежах в леглото и се ослушвах; пролуките в дървената
къщa бяха запушени със стари вестници, ала вятърът
намираше нови пукнатини: духа и раздвижва сенки из
стаята. По-късно се зачу остро дрънчене на синджири:
баща ми развързва говедата. Като се облякох набързо и
изтичах навън, кравата Суза вече излизаше от двора: след
нея Шарава, Лозоня, Пероня; заедно с нас по стръмния
склон се закатери и гората. Кравата Суза много добре
знае пътя, а другите говеда я следват по петите; през
зелените треви, високи, ниски, окосени; листата се лепят
по копитата им. После от бухналия зелен шубрак дотърчава
Медо. Почесвам го между ушите, подръпвам го от радост
за опашката и се емвам с широка крачка подир говедата;
вървя, след някое време на ливадата, дето разделя гората,
срещам приятелите си: единият се казва Пейо, другият
Ненад. Напоследък с нас идва и Малкия; тази есен тръгна на
училище, има само една крава, та трябва да вардим и него,
и нея. Понякога идва и Биба с овцете си: лежи под сенките,
чете „романи в картинки“ и се прави, че ни няма; ние пък
се правим, че нея я няма. Оставихме торбите под един
храст, засукахме ръкави; както и вчера се състезаваме в
мятане на камъни от рамо. Пейо и Ненад вече хвърлиха,
сега е мой ред. Навеждам се, вземам един камък и зървам
Мило, дядото на Биба; стои с ловджийска пушка на рамо
и ме гледа с втренчен поглед: тишината се е вмъкнала в
цевта на пушката му. Поемам дълбоко дъх, сливам няколко
жеста в един, от припряното движение на ръката в мен
избухва гняв; мятам камъка и си представям как лети
право към дядо Мило: камъкът лети и пренася погледи.
Ненад дотърчава бързо до падналия камък и вика: „На мен
злато, на Пейо сребро, на тебе бронзов медал!“. Ядосан съм,
защото очаквах много повече от това хвърляне, мислех
си, че поне от дядо Мило съм по-добър. Пък той, сякаш
ми чете мислите, хили се и ми вика, че трябвало още бая
качамак да изям.
Веднъж, тъкмо бяхме почнали да вардим говедата в гората,
пита ни не искаме ли мед. Отвърнахме в един глас, че
искаме, тогава ни заведе до една дупка, изровена в земята;
отгоре беше покрита с бяла, опъната ципа. И ни вика: „Ха
ви, грабете, па яжте колко ви душа сака“. Отиде в близкия
шубрак и оттам ни поучава: „Пък оставете нещо и за
утре!“. Наклякахме тутакси нетърпеливо около дупката,
надвесихме глави и с две ръце почнахме да махаме ципата.
Тогаз внезапно рипнахме; скочихме на крака като в оня руски
танц. Погледите ни бързешката затърсиха края на гората.
Търтихме на зигзаг. Падахме, ставахме; осите упорито
бръмчаха подире ни. Най-сетне дотърчахме до горския
гъсталак, тъй се спасихме, а дядо Миле през цялото време
се превива от смях. Мене ме ужилиха две оси; по врата и
лицето, бързо намерих два студени камъка и ги сложих на
отеклите места; Ненад го ужили една, а Пейо нито една.
У дома, като разправих всичко на баба, тя веднага излезе на
двора. И се развика: „Ако беше хванал чума, тоя обесник
щеше да ходи от врата на врата и да плюе по дръжките на
хората!“. Заръча ми повече никога да не се доближавам до
осарник, защото ако ме ужилят по езика, ще ми се подуе и
ще умра от задушаване.
Оттогаз, щом попаднем в гората на някоя дупка, покрита
с бяла ципа, събираме суха трева, листа, сено, нахвърляме ги
вътре и бързешката ги подпалваме. Сетне хукваме към края
на гората. Лягаме долу и опираме
ухо до невидими релси. Чува се
сякаш тежкотоварни камиони
минават дълбоко под земята.
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Обяд
Откакто дядо почина, заех неговото място на масата и
сега седя срещу баща ми; за обяд ядем свинско, картофи
и зелена салата. Баща ми дъвче и с едно око следи да не
си изтърва вилицата; затова често ме перва със своята
през пръстите; докато яде, окото му постоянно ми
напомня: „Внимавай!“. Преди малко вилицата на сестра
ми падна на пода, но на нея само є каза да яде по-полека.
Ям бавно, дъвча и гледам в чинията пред себе си; сестра
ми все не успява да си набоде картофа; зъбите є са гнили;
изглеждат още по-черни до блестящата вилица. Баща ми
още не е глътнал докрай парчето месо и вече пие шумно
вода; на ръба на чашата остава мазен отпечатък; баба
мърда устни, забила поглед в чинията; като сме всички
заедно на масата, тя рядко продумва. Ако подхване нещо,
майка веднага я прекъсва: „Я да помълчим поне докато
ядем“. Отмъщава си, защото баба правела същото с нея,
като били току-що женени с татко. Той най-често се
преструва, че нищо не чува и не вижда, но понякога отсича:
„Я стига!“. Вчера и аз бях на страната на баба, прекъснах
майка ми и є казах, че трябва да ми изпере кадифените
панталони. Тя спря, погледна баба и заяви: „Да нямам десет
ръце“. Баща ми не каза нищо, само се зазяпа в изгнилите
греди на тавана. А после подметна между два залъка: „В
новата къща вече няма да ни пада прах в устата“. Сестра
ми пак си изпусна вилицата, този път на масата; ядем
и мълчим; навън лае Медо. Знае, че след обяда ще получи
своята дажба. Баща ми внезапно става и се провиква през
затворения прозорец: „Ами ако дойда там?!“. Лаят спира,
а той сяда пак и промърморва в мазната си брада: „Ще
те науча аз тебе!“. Сепвам се, защото ми се струва, че
тези думи се отнасят за мен; вземам ново парче месо от
паницата, мъча се да изям колкото се може повече, за да
се поохраня малко; кльощав съм, при това раста и ставам
още по-кльощав. Баща ми отбелязва: „Да го хвърляше
подире си, щеше повече да наедрееш“. Баба казва: „Ще
напълнее той, като отиде във войската, тогаз всички
заякват и наедряват“. Майка иска да отвърне нещо, но
преглъща думите си, грабва кухненската кърпа и бърше
грубо устата на сестра ми. Тя се дърпа и протестира:
„Остави ме, вече не съм бебе“. Накрая на обяда цялото
месо от паницата е изядено: вътре е останала само гъста
свинска мазнина. Баща ми както винаги надига паницата
с две ръце, изправя се, поднася я бавно към устните си:
и изпива на две глътки цялата мазнина; забърсва уста
с опакато на дланта си и ми заръчва да занеса костите
на Медо, защото пак се е разлаял. Събрах костите от
масата, хвърлих ги на кучето, което ги схруска с яките
си зъби, и продължих към стаичката си: имах още доста
време, затова легнах и заспах. Не сънувах нищо, и по-добре;
снощи ми се присъни един от най-ужасните сънища: че съм
изгубил крава. Страх ме е дори да си помисля какво би ми
сторил баща ми, ако се върна без някоя крава: хич няма и да
се върна. Майка ми влиза, вижда, че лежа, захлупил лицето
си с ръце, понеже слънцето ми влиза в очите, и пита: „Боли
ли те нещо?“. Поклащам кратко глава, ставам, влизам в
кухнята, пъхам в торбичката сланина, пет-шест глави
лук и сгъваемото ножче. След няколко минути вече съм се
заврял между топлите говеда; откопчавам синджирите,
внимавам да не ме смачкат. После изтичвам при Медо,
който подскача от радост и дърпа своя синджир; заради
опъването едвам успявам да го освободя. Понамествам
на плещите натежалата торбичка, вземам тоягата,
оставена зад вратата на обора, и подкарвам говедата
нагоре по склона. Пътьом бера сочни червени ягоди; след
всяка изядена ягода се оглеждам: да видя дали Пейо и Ненад
не са тръгнали. Слагам ръка над челото: през завесата от
дребни месести листа зървам само Малкия с неговата
крава и пришпорвам Пероня с тоягата; първо минаваме
напряко през сечището, после през жълтите цветя; като
се събираме всички горе на ливадата, запалваме огън и
размишляваме на глас на какво да играем днес. Малкия
виква: „На каубои и индианци“. Пейо му казва: „Още си
малък да даваш акъл“. Ненад вече запрята ръкави, иска
като вчера да мятаме камъни от рамо, аз предпочитам да
търсим осарници, че да ги унищожаваме с огън. „Я първо
да запалим“, предлага Пейо, навежда се и вади от чорапа си
кутия „Опатия“. После край огъня бавно ни раздава цигари,
само Малкия не ще; пушим и се мъчим да правим кръгчета
от дим; Пейо издухва дима в огъня и подава цигарата си
на Малкия. Той първо отказва, после я взема, дръпва силно
и се закашля, ама тъй, сякаш ще се задуши, всички край
огъня гръмко му се смеем.

Нещо на колела
Баща ми седи на пъна; в ръцете му има жълт, сгъваем
метър, зад ухото – дърводелски молив. Става и обикаля
около къщата като лунатик; доколкото разбрах, смята
да вдигне до новата къща и обор, та говедата вече да не
спят и серат под нас. На баба това не є харесва, казва:
„В дама под хората говедата са пазили тоя народ от
студа векове“. Ставам, отивам до училищната чанта,
изваждам тетрадка и молив и се връщам пак на стола.
Баба се повдига на пръсти, завърта с ръка лампата и я

запалва; баща ми отново е седнал на самотния пън пред
къщата; в ръцете му спи уморената му глава; изправя се
бързо и разтърсва един след друг схванатите си крака;
очите му са мътни крушки. Гледам празната тетрадка,
пак си представям новата къща: покрив от червени
керемиди с тенекиено петле, което се върти както му
заповяда вятърът; най-много се радвам, че в новата къща
ще спре скърцането; заради него нощем винаги се завивам
с одеялото през глава. Ослушвам се, после пъхам пръсти
в ушите си: звуците се обаждат из къщата, не помагат
даже пръстите в ушите. Чува се и стенание, запъхтяно
дишане, а къщата се люлее, тресе се като кораб на колела,
който се спуска стремително по хълмистите склонове.
Тогава баба всеки път става гневно от леглото, изстъпя се
насред стаята и се провиква към дървените стени: „Що е
туй, бре?“. Макар че съм наясно, че тя знае какво е, ама не
смее да каже. След нейните викове малко се поуспокоява,
поутихва: някакви шепнещи гласове. После се чува още
само виенето на баща ми, напомнящо воя на Медо. Вкъщи
настава гробна тишина, ала шумовете остават още дълго
в главата ми. На заранта, като сгащен в нещо нечестно,
скришом изпод вежди проверявам дали коремът на майка
ми е пораснал. Питам я: „Кога ще почне строежът на
новата къща?“. Тя само свива рамене. Пак питам, а тя
кротко отвръща: „Ще почне като почне“.
След няколко дена баща ми измъква леглата, шкафовете,
масите, столовете, печката и останалите вещи от
старата къща, нарежда ги грижливо на близката поляна.
Изкарва говедата, връзва синджирите им за сливите.
Пет пъти омотава въжето около къщата, сякаш иска да
я плени завинаги. След това довежда впрегнати Лозоня
и Пероня, края на въжето завързва за хомота. Известно
време стои замислен край воловете и измерва с очи
старата къща. После плесва силно с длани задниците на
воловете и вдига отривисто ръце във въздуха. Сякаш вика
на къщата: „Предай се, нямаш шанс!“. Въжето се опъва,
но воловете остават в рядката кал като вкопани. Баща
ми ги връща ядосано, грабва лопатата и ги халосва с нея по
гърбовете. Сега всяко мускулче в телата на животните
се изпъва. Той ги удря още веднъж с лопатата, подвиква:
„Дий, лентяи!“. Този път воловете просто изтръгнаха
къщата от земята, тя се разпадна; на нейното място
остана само черна, смрадлива дупка, както след изваждане
на развален зъб. „Не знаех, че е толкоз гнила“, рече баща ми
и отупа ръцете си в крачолите.
Докато на мястото на старата къща вдигнат нова, те
двамата с майка ми ще спят на открито, край говедата.
Лято е, ще се завият и няма да им е студено. Ние с баба
ще спим в къщата на дядо Йозо; като беше още жив,
често ни пъдеше с Пейо и Ненад от своята ливада; беше
стар и бавен, та не бързахме да побегнем. Вземахме си
спокойно топката, тръгвахме си и му подвиквахме: „Да
пукнеш дано!“. Като умря, дъщеря му, дето живее в
градчето, даде на баба грамадния цилиндричен ключ, да
проветрява къщата от време на време. Пейо никога не би
посмял да спи в нея, понеже баба му няколко пъти късно
вечер била виждала светлина на тавана; тя мисли, че
покойният дядо Йозо се отбива. И аз не бих спал самичък
вътре, ама с баба не ме е страх. Първата нощ легнахме в
дървения брачен креват; на избелялата стена над главите
ни виси гипсов Исус, сякаш сраснал се с жълтеникавата
стена отзад: лежа мълком до баба, тя започва да шепне
Отче наш: всяка нощ реди молитви. В неделя ходи пеш
до Летинац, съседното по-голямо село, в което ни е
училището, да се моли там в църквата; майка ми и баща
ми, както и повечето хора от селото, рядко стъпват
в църква. Баща ми казва: „Ще ида, като вдигнат в наше
село“. Дядо ми никога не е стъпвал в църква. Той все
разправяше: „Плешив съм, пък в църквата е студено, мога
да се простудя, а не е редно пред Бога да стоя с шапка на
главата“. Аз също не ходя на църква, нито някой от моите
приятели, обаче баба твърди, че трябвало да започна,
че и първо причастие да получа. Баба се прекръсти още
веднъж, зави ме по-плътно и рече: „Хайде сега, сладки
сънища“. Малко по-късно над главите ни първо се появиха
празни шумове. После скърцане. Сякаш майка ми и баща
ми бяха на тавана, точно над нас. Лежа и гледам нагоре;
в един момент усещам близостта на тавана и от страх
се напъхвам още по-навътре под завивката; не знам защо,
но имам чувството, че тази нощ ще умра тук; веднъж
баба се показа сутринта на прага на старата ни къща и се
загледа в черните, кресливи птици: небето беше пълно с
тях. После се прибра вътре и прошепна на дядо: „Днеска
враните ще се радват на някого“. Беше на третия ден,
откакто ме пуснаха от болницата и бях сигурен, че
враните са дошли за мен; сега отново ми се струва, че
ще умра, будя баба с лакът, прошепвам: „Има нещо на
тавана!“. Тя тутакси се надигна и седна; помислих си, че
ще се развика, но тя само продължи кротко да се ослушва
в тъмното.
Превод от хърватски: РУСАНКА ЛЯПОВА

Лана Деркач (1969) е завършила Философския факултет
на Загребския университет. Пише поезия, проза,
драматургия и есеистика. Сред поетическите є книги
се открояват „Попътни разпятия“ (1995), „Убежище за
светлозарни“ (1996), „Ева от пощенската кутия“ (1997),
„Шах със снега“ (2011), „Осиновяване на небето“ (2015).
Нейни стихотворения са превеждани и представяни
в редица антологии. Стиховете тук са от книгата
„Хотел за мъртви“ (2020).

Свен Клобучар, „Среща на гробищата“

Лана Деркач

Salix Babilonica1
Пясъкът задържа слънцето да не пропадне.
Като фритюрник.
Никой обаче не чува цвърченето,
а само концерта на океана, чиито вълни-солисти
единствено диригентът им познава,
тъй както се полюшва в смокинг
с десен на морска пяна.
Две хиляди километра на североизток
мъглата сбира гъстата коса на върбата.
Сутрин, щом се измие, най-вероятно
върбата я връзва сама
и като другите жени
си прави кок.

Гората и нейните сестри
Бих искала само малко да поизпъна
намачканите чаршафи, в които спи гората.
Да не я мъчат гънките от потта на секачите
и от лепнещите думи на изгубените планинари.
„Не зяпай в мен, самозалепваща съм“, подхвърля ми
кората на дъба.
Мъглата сутринта се вдигна твърде бързо,
но аз и без това виждам ясно дървото,
което смуче и расте от моето кръвообращение.
Макар да надвишава другите дървета,
дори един дървосекач не го фиксира.
Дали ще влезе в очертанията на гората,
решава само моето разположение.
Това е земемерът, който и без стария ни „Сингер“,
съвсем безшумно, поръбва гората.
Тъй безгрижно, сякаш не трябва да спре
пред нейните сестри дивачки.

Животът на буквите
Поетът разкрива буквите и тройната им същност.
Същността на животното, докато го покоряват

още диво.
Същността на растението, докато го пресаждат

на хартията
и там то пуска слабите си корени,
с които допреди миг се е захващало за небето, планината,
за тревите, за мириса на къри, за вкуса на чер пипер,

за ехото.
По някоя буква пуска корени в челюстите на историята,
досущ като кътник.
Да знам, че няма да ми дирят сметка, бих изредила

всички зъби,
доколкото се събират в устата на историята.
Буквите обрастват хартията и се прихващат –
веднъж прилично стегнати, а друг път диви,
с пламнали лица – за земното кълбо.
Ако не направят погрешно движение,
пропълзяват и изпълзяват от човека
като мисълта, която той смята за своя.
И придобиват неговата същност.
Започват да настаняват предметите вместо в стаи
в метафори, говорят за алегорични птичи бунтове,
за нежността на снега.
Гъвкавостта на реката, която извива гръбнак и
си променя посоката, вярно следвайки персонификацията.
Поетът, който ни откри, че буквите изглеждат

като същества,
вече не може да ги вижда ясно, понеже го обсебиха
напълно.
От него говорят:
„В обраслата градина е забравената стълба към небето.
Когато се скрия в живия плет и чакам достатъчно дълго,
виждам как по нея слизат Вси светии
в изоставения супермаркет с плодове, насекоми и птици.
Клонките на дърветата заменят стелажите.
Покачвам се по стълбите и гледам еднолично

синьото небе.
Вълнува ме дали Бог
ще озвучи буквите в устата на птиците“.
Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА
1

Плачеща върба – б. пр.

Мария Деянович (1992) е родена в Приедор, Босна и
Херцеговина. Отраснала е в хърватския град Сисак,
живее в Загреб.
Дебютира със стихосбирката „Етика на хляба
и коня“ (2018), отличена с наградите „Горан“ и
„Кривин“. Поетическата є книга „Сърцето на
дървото“ (2018) получава наградата „Здравко Пуцак“.
Публикува поезия в различни списания, антологии и
интернет портали в Хърватия и чужбина. Любител
на експеримента, Деянович често представя своя
поезия заедно с музиканти. Поместените тук
стихове са от книгата „Добротата разделя деня от
нощта“ (2021).

Мария Деянович

Преселение
преселението на нашия организъм
стана посред нощ
съблякохме бронята от плът и кръв
и забравихме какво нещо е бремето
не го мислихме твърде дълго
тялото вибрира докато лежи край езерото
от ушите му пониква водна лилия
гръбнакът му е стрелка
която сочи на юг

пролетно почистване, кафе и сладки по съседски
много от тези планове се осъществяват
Няма две бели котки
понеже смята, че предпочита кучета
Тяхната преданост, на теория
смекчава страха є от изоставяне
Някой ден ще събере всичките ми приятелки
и взаимно ще се запознаят
Това няма да е в деня на моето отпътуване
Когато това мило стадо се събере
най-накрая ще е готова
да осинови куче

*

Колко е красива самотата є
когато се наблюдава
Няма представа за себе си
затова е непоколебима

*

Не зная как
или кога
но някой ден
ще почукам на нейната врата
или тя на моята
Ти ще отвориш

къде отиват цветовете
когато цветчетата се пръснат и се върнат в земята?

Ще ме попиташ къде съм била

в носа
в носа ти отиват

Безсмъртна

За мен, решила да остане там

Най-голямата ми сила е в това
че понякога ми се приисква да ме няма
Та затова, като ме има, наистина ме има

Има личност, която постъпи другояче
живее моя живот убедена, че е неин
и другите животи са є чужди
Седнала е на дивана, от който станах
онази сутрин, когато хванах самолета
и пише моята книга –
– при всички случаи не тази

Трябва да се отбиеш някой ден при мен
да видиш, че съм добре
Садя билки в купички вкъщи
отровни и лековити като любовта на мама
В двора – различни саморасляци
издръжливи и безшумни като любовта на татко

В един момент трябваше да избере
между навика и нуждата
между себе си и себе си

Принадлежи ми всичко, което е мое
и нищо повече
Затова мога да поделя всичко с теб
нощ и ден

Решиха го
твоите черни очи
грейнали от свежия полъх в стаята
чиято врата и прозорец някой беше отворил

Ти не си мъртва
безсмъртна си като модата на тънките вежди
и сутрешното кафе

Очите – две камини
в които благополучно скочих

От време на време някой все ще каже, че те няма –
– но как тогава те виждам на всяко лице?

Статични и подвижни
като люлеещ се стол

Превод от хърватски:
ЛЮДМИЛА МИНДОВА

*

Понякога є звънят мои приятелки
разкриват є непознати за мен тайни
планира с тях кратки излети
до места, където не съм била
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„Трепети, недоволства, пристрастия“
Татяна Громача

Татяна Громача (Сисак, 1971) е завършила сравнително
литературознание и философия в Загребския
университет. Работи като журналист, репортер и
колумнист в сферата на изкуството, културата и
обществената дейност.
Постановката на Хърватския народен театър в
Риека (2009) по краткия є роман „Негър“ печели редица
отличия и признанието на публиката, романът є
„Дечица божии“ – наградата „Владимир Назор“ на
Хърватското министерство на културата за найдобра прозаична творба през 2012 г., а през 2013 г. е
провъзгласен от „Ютарни лист“ за роман на годината.
Произведенията є са преведени на английски, немски,
италиански, чешки, полски, македонски и словенски.
На български е позната с творбите си „Негър“ и
„Дечица божии“, публикувани от изд. „Панорама“
и „Сонм“. Автор е още на стихосбирката „Нещо
не е наред ли“ (2000), сборника с репортажи „Бели
врани“ (2015), романите „Болестта на света“ (2016),
„Царство на безсилието“ (2018), „Наръчник за луди“
(2021), сборниците с прозаични текстове „Мъртвият
приток на река Сава“ (2021) и „Трепети, недоволства,
пристрастия“ (2014), откъдето са публикуваните тук
прозаични фрагменти.

началото на май, прекрасно време, периодът на пролетен
кипеж, на вътрешната възбуда, която носи пролетта,
усещаш всичко в корема си, в долната му част можеш да
усетиш пролетта, живота, който избуява, неудържимо.

Като в картина на Балтюс
Често изпитвам желание да вляза в изобразеното на нечие
платно, представям си, че съм в него, че съм там. Веднъж
попаднах на място, което досущ напомняше картина, това
съвпадение беше невероятно, почти магично изживяване, винаги ми се е струвало невъзможно да открия такова място,
с идентична атмосфера, със същите форми и цветове, ала
тогава ми се случи.
Става дума за градче в Южна Франция, област Лангедок, с
пищна зеленина, лозя, хълмове с меки, заоблени очертания.
Вътре, помежду вълнообразните склонове е малкият
градец, средновековен, с огромна стара катедрала с орган,
с прекрасни фрески, нещо възхитително. Ненавиждам
църквата като лъжлива и лицемерна институция,
причинила куп злини, наложила толкова ограничения,
потискане на емоции у хората – особено що се отнася
до тяхната сексуалност, – довела до безброй нещастни
съдби…

Град на изчезването
Всеки път в този град изпитвам силно желание да му
показвам местата, които съм усещала като истински,
докато живеех в него. Вярвам, че съществуват истински
места, пространства, съдържащи в себе си късче
божественост, както има истинска живопис или музика. И
отначало, когато все още живеех в този град и той идваше
тук, за да бъдем заедно в съботата и неделния предиобед,
когато бяхме в ролята на любовници, на лица, чиито
отношения са лишени от всякаква перспектива и са извън
бъдещето, дори тогава го карах да обикаляме по улиците
му.
Трябваше да преминем по определени подлези, да извървим
частта край линията, по макадамовия път и край
старата тютюнева фабрика, чиято миризма насищаше
утробата като храна. Отивахме да пийнем бира в някоя от
подземните пивници, препълнени с дим и човешки гласове,
после стигахме до отсрещния край на града, в гората на
хълма или в парка край къщата, където нощувахме.
Къщата беше пуста, изпразнена от човешки следи, от
време на време идваше един приятел с брат си, но по онова
време нямаше никой.
Вътре се влизаше от задната є страна, откъм двора,
вратата беше набъбнала от влага, коридорът не твърде
дълъг, по него се влизаше в едната от двете стаи, свързана с
малък кухненски бокс, където сутрин правех кафе.
Ходех също на пазарчето, недалеч от къщата, то, както
и целият квартал, беше като от филм, с атмосфера,
каквато почти не съществува в реалността, затова на
моменти имах чувството, че случващото се помежду ни
е художествена измислица, а не действителност, сякаш
представляваше просто роля, в която бяхме влезли
двамата, за да си доставим взаимно удоволствие, но и
страдание, защото неопределените отношения носят и
огромна болка.
В тези любовни отношения няма любовни думи, а има
само смътно предчувствие, което е всичко, съществува
телесната близост, страст, но липсва взаимното доверие и
говоренето за страстта и за това какво да се направи с нея.
Toзи тип неговорене създава огромна празнина, която зейва
между телесността и двете същества, празнина, която
ги изяжда отвътре. Те є се подчиняват и същевременно є
се наслаждават, защото се чувстват като филмови герои,
като велики трагични любовници от киното, но от друга
страна, болката, породена от празнината, е многократно
по-силна, страданието заради неизвестността е огромно,
страдание с привкус на сладост.
Спомням си как преминавахме заедно по улиците, през
безистените, които обичах, как заради него те придобиваха
някаква магичност, магията на нашето любопитство, и
вече не бяха реални, превръщаха се в улици от кована мед,
толкова недействителни, влизаха в нас, запечатваха се в
съзнанието ни като отливки, тази и тази улица, такава и
такава атмосфера, говоря за загребските улици в събота
или неделя – дните, в които пред блоковете се изнасяха поедри вехтории, стари мебели…
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Намерихме един изхвърлен
чадър в тюркоазено, взехме
го като потвърждение,
че не сме сънували, като
материално доказателство за
нашата близост. Беше април,
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Какво си мислех, какви бяха мислите ми, мога ли да си ги
спомня?
Mислех си за свободата, за излизането от рутината.
Мислех за нуждата от пиянство, от духовно опиянение,
което може да се предизвика и с просто напиване. Мислех за
потребността да ходиш насън, да вървиш с отворени очи и
леко притворени клепачи.
Изглеждах добре, макар че никога не съм уверена
във външността си, но в някои периоди от живота
ми съществуват доказателства, които сякаш го
потвърждават. Беше лято, лете тялото ми е по-гъвкаво и
стегнато заради плуването. Кожата ми беше помургавяла,
носех проста, права рокля в нежнозелен цвят. Знаех, че
привличам мъжете, по това време няколко мъже копнееха за
мен, за двама съм съвсем сигурна.
Единият от тях не можеше да ми прости отказа, моето
безразличие към сексуалното му желание, чувстваше се
засегнат. Неговата обида ме изтощаваше, несъзнателно бях
въвлечена в отношения, които ме обезсилваха, от които не
можех да избягам.
Беше лято, забавлявах се. Харесваше ми чувството на
спонтанност, детската непринуденост в отношенията,
необременеността от сексуални роли, освободеността
от задължения. Контактът с него ми донесе всичко това,
поне на мен, усещах се като някакво андрогинно същество,
състоянието е невероятно, защото онзи,
който е в него, съпреживява самото изкуство.
Може би не е случайно, че точно тогава се
озовах в картина на Балтюс, като тяло от
неговите платна, женско тяло, преди да
напъпи и разцъфти неговият пол. Андрогин,
с детска красота в цялата є чистота,
още неомърсена от сексуалност, а само в
сладостно предчувствие за нея.

Жената
до разпятието

Фотография
Кармен Стошич

Катедралата не принадлежи на пространството от
картината, наричам я моята картина, но всъщност
не е моя, става дума за едно от платната на Балтазар
Клосовски де Рола, наричан Балтюс, прочут художник,
доживял достолепна старост, деветдесет и три години,
като през целия си живот рисувал и съхранил своята
виталност – факт, който вдъхновява. Имам предвид добре
познатата му картина „Пасажът Сент-Андре“1, рисувана
между 1952 и 1954 г.
На нея е изобразен малък проход между две сгради,
който завършва с друга къща, разположена напречно в
дъното на уличката. Отляво има постройка, която
не се вижда изцяло, тук е само нейното стълбище и
част от прозореца, който изглежда като зазидан и без
стъкла. На прозореца се вижда детска глава, но тя
напомня по-скоро на череп, отколкото на нещо живо
или част от нечие тяло, стои сама за себе си, без
продължение, сякаш е изплувала от стената зад нея.
На стълбището е застанал мъж. На долното стъпало
е седнало дете, момиченце, и си играе с кукла, сложена
върху столче…
По улицата минава прегърбена старица с шапчица и бастун.
В ръката си държи малка декорирана чантичка с тънки
позлатени ръбове. Има и едно бяло кученце, което души
земята като дакел. Мъжът със синята риза, който се
вижда в гръб, с елегантна външност, с еротична походка,
напомня Балтюс.
На отсрещния тротоар седи плешив мъж, има вид на
аутсайдер, облечен е в черно, с боси нозе. Сгърчил се
е, сякаш му е студено, прилича на човек, страдащ от
абстиненция... Напомня ми на стария хомосексуалист
в черно, когото виждам на пазара и на градското
стъргало, където се разхожда под зелените корони на
чинарите, самотен, с черни кожени сандали, от които
стърчи палецът му, лакиран с яркочервен лак. Докосва
ме с потрепващи зеници, подчертани с черна спирала...
Същата гледка, атмосфера, цветове видях пред църквата в
онова градче в Южна Франция, нямам предвид катедралата,
а църквичката на другия му край, недалеч от реката, от
мястото, където живеех за кратко, на някаква тясна
уличка, в стая на третия етаж с баня и тоалетна на
етажа.
Сградата от картината на Балтюс вероятно не е църква,
но онази църква по нещо ми напомняше на нея, по нюанса
в цвета є, вида на фасадата, височината на стълбището,
по прозорците, които не бяха истински прозорци, по нещо,
което ми създаваше усещане за прилика…
Бях дошла – бях се появила в тази картина, бях станала
част от нея – влязох в нея. Как изглеждах, как се чувствах?

На камъка до разпятието седи жена.
Разпятието е голямо, грозно. Тя рови усърдно
в пясъка. Току промърморва нещо, сетне
спира, поглежда ме за миг и продължава.
Много е заета.
Tова е жена по Бекет или по Брехт.
Дървената количка и тенекиените съдове,
окачени на синджир, потракват. Няма си никого, не се
числи никъде. Изгонили са я, или един ден сама е изскочила
от коловоза, както Ницше някога в Торино. Изглежда в
пъти по-сложна и дълбока от рибарите, които се плъзгат
с лодките си недалеч по морската повърхност, или от
многобройните посетители, слизащи от автобуса.
Зарадва се на мисълта, че бих могла да съм като нея.
Седнала съм на един камък отсреща є, с „Издръжливец
на гладуване“2 и „Философски трохи“3 в чантата. Усеща
благосклонния ми поглед и у нея се пробужда надеждата,
че в младата жена, която я наблюдава, е намерила свой
последовател, човек, готов да тръгне по нейния път.
Сега той є се струва правилен, макар че доскоро е имала
чувството, че я отвежда към ужасяваща, зловеща съдба.
Оставям я да се порадва на тази илюзия. Оставям я да
вярва, че нейната карма се пренася върху мен, че нейната
свобода ще застигне и мен. Внушава ми чувството, че сме
едни и същи, че аз съм бъдещото є копие. Това я успокоява,
убеждението, че никой няма да се измъкне невредим, че
ударът се стоварва отгоре ни независимо от нашите
усилия и старания. Дори да є бях дете, тайно в себе си
щеше да се радва на фаталистичната увереност, че ще
наследя нейната зла участ, че моята съдба няма да е поразлична, а е вече предопределена и прокълната. Бремето се
предава, историята не е приключена.
Илюзиите, в които е вярвала, са се сринали и се надява, че и
аз напълно съм изгубила своите. Сигурно си мисли, че иначе
нямаше да се чучна като гъба на голия камък, а щях да си
приказвам наоколо с групичката туристи. Не разбира, че
съм воайор, човек, който зяпа театрално представление, без
да е дръпнал завесата; че седя тук, отдадена на особен вид
перверзия, и създавам в мислите си мизансцен на един вечен
и все същия отчаян спектакъл.
Отправям є последен, този път презрителен поглед. Вече
не изпитвам никаква симпатия към нея. Съдбата ми си е
моя, не съм нейна наследница. Аз съм горда и надменна членка
на общността, която все още не ме е отхвърлила докрай.
Имам право на собствено развитие. Зарязвам я грубо, без
съжаление, тя го приема напълно равнодушно, свикнала е да
бъде отритвана много по-сурово.
Превод от хърватски: РУСАНКА ЛЯПОВА
Le passage du Commerce – Saint André – Б. а.
Сборник с разкази на Франц Кафка, озаглавен по едноименния му
разказ. – Б. пр.
3
Един от основните трудове на датския философ и теолог от
XIX в. Сьорен Киркегор. – Б. пр.
1
2

Само малка, малка целувчица
Нада Гашич
Това е първо представяне на хърватската
писателка Нада Гашич пред българските
читатели. Родена в Марибор, Словения, завършила
Философския факултет в Загреб, следвала чешки
език в Карловия университет в Прага. Преводач
на „Приключенията на добрия войник Швейк“ от
Ярослав Хашек. Автор на романите „Спокойна
улица, алея с дървета“, „Вода, паяжина“ и „Деветте
живота на госпожа Адела“, откъдето е взет и този
текст.
Госпожа Адела Премец не се отказа от отпразнуването
на осемдесетия си рожден ден, вместо нея го сториха
племенникът и племенницата є, разменяйки помежду си
обичайната фраза: „всяко зло за добро“.
Злото беше Ковид-19, доброто – че ще избегнат
рождения ден на леля Адела, която дори на тази
напреднала възраст успешно поддържаше връзките си
с недотам близките си роднини. Беше сигурна в себе си
и в житейското си поведение. Зад гърба си имаше два
брака, първият приключил отдавна, а вторият наскоро,
с окончателното отпътуване от тоя свят на съпруга
є, когото приживе тормозеше и потискаше, а след
смъртта му почиташе и обичаше заедно с наследената
гробница в Мирогой Аркади, вилата в Цриквеница,
солидните спестявания и жилището от сто квадрата
на улица „Бауерова“. Харесваше є понякога да кани в него
своите най-близки хора и да наблюдава на кого от тях
очите играят, та именно него, чийто поглед е блуждаел
наоколо, да примами на другия ден на чай насаме и да
обещае, че ще му остави апартамента и спестяванията,
които, както казваше, пазела за черни дни. За да бъде
всичко по-убедително, добавяше:
– А за останалото ще се разберем.
И категорично завършваше:
– Условието е съвестно да се грижиш за нашата
гробница. Ще има и завещание, бъди спокоен, но още го
пиша, знаеш, че има един куп подробности, когато съм
готова, ще ти го връча. Повтарям: условието е да се
грижиш за гробницата. И разбира се, на никого, ама на
никого, засега нищо да не казваш.
Никой не устояваше на предложението. Че кой нормален
не би полагал грижи за гробница в Аркади? И наистина
племенниците и племенничките не споделяха помежду
си разговорите с леля Адела. След внимателна селекция
накрая тя избра за свои евентуални наследници двама
кандидати: племенника Томица и племенницата Весна,
и двамата по роднинска линия на покойния є съпруг
Миливойе.
На всички беше ясно, че честването трябва да се
отложи; решението на Щаба за защита срещу Ковид-19 за
забраната на всякакви, включително семейни събирания
беше напълно достатъчно дори по-своенравни особи от
госпожа Адела да разберат, че са се задали черни дни за
всички, не само за рожденичката. Тя изслуша последните
думи на по-младите си роднини:
– Лельо, за всички ни е много важно да те запазим здрава,
знаеш, че възрастните хора са по-чувствителни, пък и не
дай Боже, всичко може да се случи и на по-младите, но ти
си в най-рисковата група. Трябва да те пазим, отлагаме
честването, то обаче няма да ни избяга.
Като остави мобилния си телефон, госпожа Адела
погледна към перваза на прозореца, където дремеше в
буркан уплашено лале. Рязко и опасно за годините си
стана от стола и се запъти към скъпия бюфет в хола,
наричан от всички салон. Докато отваряше остъклената
му вратичка, пантите отбранително заскърцаха. Тя им
подхвърли нещо вбесена.
Грабна бутилката с отличния коняк, която пазеше за
юбилея и макар и за по-млади да не е лесно мигом да
отвинтят капачката, Адела показа завидна сила и в
това действие. Наля коняк в кристална чаша и понеже
беше педант на тема чистота, предварително я огледа
отново.
– Пет пари не давате вие за леля си, нямате търпение
да пукна, та да се докопате до апартамента и всичко
останало. Мене не можете да ме излъжете, знам аз
откъде духа вятърът.
Издиша шумно след първата глътка и въпреки че
прозорецът беше затворен, лалето потрепера от страх.
Два дни Адела не се обади на никого, беше обидена и
сърдита. Стоеше си вкъщи по препоръка на властите
и утрепваше времето си, като се отбиваше в килера
и преценяваше какво има и какво є липсва за попродължителен престой у дома. Накрая остана доволна,
че купуването на деликатеси за юбилейния обяд си е
струвало и дълго време ще є бъде забавно да се гощава в
самота.
– Нищо няма да ми липсва – с тези думи завършваше
проверката на запасите, докато отваряше и затваряше
хладилника. – А другите да си ядат ушите! – така се
окуражаваше госпожа Адела.
На третия ден се обадиха племенникът Томица и
племенницата Весна, поговориха с леля си, която все
пак омекна след първия пристъп на гняв; повтаряха, че

Фотография Весна Шполяр

трябва да се пазят, че дяволът има пръст в това и не
е шега работа... Минаха още няколко дни, обажданията
се поразредиха. Не е чудно впрочем: Щабът най-често
успокояваше хората. А после според Адела съвсем
неочаквано покрай главната болница започнаха да никнат
палатки, в които настаниха доста болни, докато накрая
известиха, нещо повече – показаха, как се редят легла
в многофункционалната зала „Арена“. От момента, в
който в отделението на Инфекциозната болница бяха
приети първите заразени, до момента на показването на
леглата в „Арена“ и плашещите палатки минаха само три
седмици.
Адела беше объркана както повечето хърватски
граждани. Помагаше є, ала също є вредеше ритуалът в
девет сутрин да включва телевизора и напълно облечена и
сресана да слуша министъра на здравеопазването. На него
му вярваше.
– Много, много фин човек. И колко е умен, въпреки че е
министър. И на всичко отгоре: доктор! Истински мъж.
Истински джентълмен. А другите: гола вода... – често
казваше на племенницата си Весна, която редовно є
телефонираше. На нея є говореше точно така, а на себе
си:
– Много, много елегантен мъж, много привлекателен,
мнооого...
През тези дни поведението на Адела не се различаваше
по нищо от това на повечето нейни връстници: стоеше
си предимно вкъщи, взираше се с часове в телевизора,
сменяше каналите, търсейки най-новите вести за
разпространението на пандемията с коронавируса, но
все пак прескачаще онези с призрачния площад „Сан
Марко“ и ужасяващите нощни кадри с извозването на
трупове в Бергамо, опитваше се да се съсредоточи във
всекидневните телевизионни емисии, разговаряше с
близките и приятелките Иванка и Бисерка и излизаше
съвсем за малко, колкото да се поразтъпче, и то рано
сутрин, когато навън нямаше никого. Дори когато
зърнеше някои познати да разхождат кучетата си,
навреме се отдалечаваше.
– Такива, дето обичат кучетата повече от хората, ще
вземат нарочно да ме заразят.
От ден на ден ставаше все по-неспокойна. Постоянното
напомняне по телевизията за съществуващата опасност
я доведе дотам, че загуби съня си, с който обикновено се
хвалеше.
– Поначало спя като младенец, съвсем като младенец. А
сега? Пази Боже...
Будеше се към два през нощта, ставаше, отиваше до
тоалетната, до банята, връщаше се в леглото, но не
успяваше да заспи до сутринта. Дори, за да се успокои,
още веднъж прочете и скъса последното завещание с
поредната дата и името на новия наследник. Нещо,
което є доставяше удоволствие и є даваше крила,
сега я оставяше равнодушна. На сутринта беше
раздразнителна и недоволна. Въпреки това упоритата
Адела се заемаше с тоалета си и в девет часа чинно
чакаше да се обърне към нея господин министърът.
– Много, много елегантен и умен. Мооого готин –
тихичко коментираше.
След изявлението му задължително отпиваше малко
коняк, той успокояваше и надигащата се тревога, и
странното безпокойство, които не свързваше с лоши
предчувствия, а с нещо... Не можеше да се сети с
какво. По-късно се обаждаше на някого и обсъждаше
новия брой заразени. Но безпокойството, което все
повече я обземаше, не я напускаше и след спасителния
коняк. Изобщо не можеше да се отърве от кадрите

с болничните легла в центъра „Арена“, нито пък с
клаустрофобичните палатки, които по неведомите
пътища на самотния мозък започнаха да се смесват
с картините от самото начало на епидемията в
Хърватия. Тогава кадрите по-скоро успокояваха, а не
плашеха хората: двама млади културисти скучаят в
безукорно чиста, луксозна, снабдена с всякаква апаратура
болнична стая.
– Леле, като на кино, все едно Америка, да ти се доще –
така, с лека завист, коментираше госпожа Адела.
Минаха още два-три дни, не повече. Кадрите и цифрите
ставаха крайно тревожни и Адела все по-често посягаше
към коняка. Питието постепенно намаляваше, но
госпожа Адела запазваше достойнство и не пиеше от
бутилката. Измитата кристална чаша, заедно с шишето
връщаше в бюфета със скърцащите панти.
А после, в нощта преди първия ден на пролетта, навръх
своя юбилей Адела подскочи в леглото. Забрави и за
бедрото си, и за шнолите в косата.
– Знам, знам какво трябва да предприема! Знам! – беше
смела и решителна, но за всичко, което я очакваше този
ден, є беше нужен още един стимул.
Напълно разсънена, в два сутринта Адела стана, запъти
се към хола, наричан от всички салон, и извади от бюфета
бутилката и чашата. Двете є ръце бяха заети, та с
лакът дяволито затвори бюфета. Пантите онемяха пред
тази обида. Върна се в спалнята, като внимаваше леко
вдървената є осемдесетгодишна особа да не изпусне нито
чашата, нито, не дай Боже, бутилката.
– Да бе, всичко искате да наследите, ама да оправите
нещо, неее. Тоя бюфет ще ръждяса, ако не го отварям час
по час. Негодници, негодници такива.
Преди да се мушне в леглото, си наля обилно количество
коняк в хубава кристална чаша. Изпи половината,
остави бутилката и чашата на нощното шкафче, взе
химикалката и твърдата пластмасова поставка с
механизъм за закрепване на хартия. Настани малкия
пулт с хартията, на който всекидневно отбелязваше
разни дреболии, за да не є „избягат“, на вдигнатите
колене, допълнително покрити с пухената завивка и
одеялото. Тези бягащи дреболии госпожа Адела никога
не забравяше. Тя отстрани от механизма използвания
лист и на друг, чист, започна да пише ново завещание.
Взела си поука от дългия си опит на писане и късане на
завещания, на всяка страница сложи актуалната дата
и когато беше готова и с писането, и с преписването,
когато най-сетне заключи „е, това е“, внимателно сгъна
хартията с текста на новото завещание и старателно
го пъхна в плик, на който с печатни букви написа
ЗАВЕЩАНИЕ, а за по-голяма убедителност дописа и
подчерта ИЗРАЗ НА ПОСЛЕДНАТА ВОЛЯ НА АДЕЛА
ПРЕМЕЦ. Преди да заспи, нагласи възглавницата. За миг
є се стори, че някакво странно виолетово топче лежи
на горния крайчец на възглавницата. Удари го с длан. На
срещуположния крайчец се появи чудна картинка на нещо,
което є се видя познато, но не можеше да се сети какво
е. Удари и по него и рече:
– Леле, Адела, сега пък взе и да халюцинираш.
Заспа неспокоен сън.
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На сутринта, на самия рожден ден, около осем часа
влезе в банята и много внимателно, използвайки
многобройните опорки, които отдавна беше
монтирала превантивно в душ-кабината, се изкъпа,
предпазливо излезе от ниската вана и съобразявайки се с
чувствителното си бедро, много силно за възрастта си
се избърса с груба хавлия. После се среса, отиде в стаята
и облече дрехата, която бездруго смяташе да облече за
80-ия си рожден ден. Не точно малка черна рокля, не,
не, ала във всеки случай по-елегантен тоалет. Върна се
в банята и си сложи малко грим и червило. Не се хареса
как изглежда, избърса се със салфетка, но останаха леки
следи от грима и това є допадна. В кухнята се опита да
хапне нещо, но понеже не беше гладна, сети се, че няма
да е лошо да пийне малко, само малко коняк. Запъти се
към хола, а после тарикатски се усмихна сама на себе
си и като си спомни, че конякът остана на нощното
шкафче, отиде в спалнята. Наля си колкото сметна за
прилично, върна се в салона и се настани пред телевизора.
Остави чашата и го включи. Замисли се, видя, че има още
някоя и друга минута до изявлението на Щаба и господин
министъра, върна се в спалнята и донесе бутилката.
Извади от бюфета още една чаша и провери чистотата
є. Наля коняк и в нея. И когато министърът се появи,
бавно вдигна своята, чукна се с другата, каза наздраве,
слуша го известно време, мърморейки: какъв мъж,
какъв мъж. След края на пресконференцията изключи
телевизора, излезе от стаята, в коридора облече якето
си, преметна чантата през рамо и напусна апартамента.
На стълбището не срещна никого. На улицата също...
Чак на десетина метра зърна мъж, който изникна зад
дърво, където кучето му вършеше неприятни работи.
Човекът тръгна към нея и Адела се отклони, за да избегне
срещата. Навик...
С бавна крачка, внимавайки да не я забърше някой нахален
велосипедист, който кара не където трябва, мина по
нейната улица „Бауерова“ до „Мартичева“, веднага зави
към „Кватрич“ и видя, че градът не е така пуст, както
би се искало на Щаба. Не можеше да бъде по-пъргава, но
все пак доста бързо за възрастта си стигна до площада.
Спря пред самия вход на халите Кватрич, там, където
е павилионът и часовникът и където хората, наредени
плътно на опашка, чакаха от едната страна за хляб,
а от другата за млечни продукти. Личеше, че тук не
се спазват никакви препоръки за разстояние между
чакащите. Фразата социална дистанция още не беше
известна.
През целия си живот госпожа Адела бе преценявала добре
жертвите си, първата, на която в първия пролетен ден
на 2020 се хвърли рожденичката, беше мъж на средна
възраст. Ръцете му бяха заети с торби и пликчета, та не
успя даже да се дръпне, когато Адела го засипа с целувки.
– Само една, само една малка, малка целувчица!
Имам рожден ден! – викаше кокетно в кратките
промеждутъци.
След мъжа жертва на малките, само малките целувчици
стана жена, която неуспешно се опита да се измъкне и
защити поне със зеленикавата си маска за лице. Хората
буквално замръзнаха на местата си, препълнените
торби с продукти и количките, които се страхуваха да
оставят, не им позволяваха да помръднат, а трепераха
за тях точно толкова, колкото се бояха от побърканата
жена, която, виждайки уплахата на хванатите натясно
жертви, ловко им смъкваше маските.
– Целувчица, имам рожден ден, ставам на осемдесет,
целувчица, целувчица, само малка целувчица!
Викаше Адела, но викаха и другите. Крещяха, псуваха.
– Обадете се на полицията! – силен мъжки глас се извиси
над всички.
Времената на кризи и опасности са времена на копнеж по
всякакъв вид униформи.
Гласът беше заглушен от нестихваща врява, някой
изпусна скъпоценната си торба, друг се завайка, а сред
настаналата бъркотия, блъсканица и нервен бяг, при
който имаше и настъпени крака, се открояваше молбата
на Адела:
– Целувчица, само целувчица, имам рожден ден, целувчица,
само малка целувчица!
Най-после се появи и полицейска кола.
По-късно всички разправяха какъв страхотен шок са
преживели, жената съвсем се побъркала, а полицията
ужасно, ужасно закъсняла. Общият извод беше, че бабата
е полудяла и в края на краищата всички ще полудеем.
Полицията измъкна госпожа Адела от уплашените
граждани, за учудване, макар да лъхаше на алкохол, тя
отговаряше смислено на въпросите. Когато я попитаха
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дали знае на каква опасност излага себе си и другите, на
полицая му се стори, че старицата го погледна злобно и
някак твърде ясно и разумно отговори:
– Как да не зная, господин полицай, и много се извинявам.
Ама аз точно това искам. Искам да се разболея и сега
да постъпя в болница. Сега, когато още има места в
истинските болници, когато всичко е чисто, подредено,
когато има лекари и сестри и свободни, как се казваше
онова, аха, да... респиратори. Сега, сега трябва да се
докопам, сега има шанс да ме излекуват. След петнайсет
дни никой няма да благоволи да ме погледне, а камо ли
да ме настани в истинска болница. Ще ме пратят в
палатка, в палатка, или още по-зле – в оная „Арена“.
Мъже и жени заедно, клозети няма, доктори няма, нее...
сега искам да отида в болница!
Рече и злобно се усмихна; по-възрастният полицай не
можа да реагира адекватно, а по-младият – още по-малко.
Осемдесетгодишната Адела завърши своя поход на връх
рождения си ден, като се хвърли и разцелува двамата
полицаи, които с погледи, без думи, се разбраха никога и
никому да не споменават случилото се.
Чудеха се къде да я закарат: в участъка беше опасно,
може би вече беше пипнала вируса, пък и трудно можеха
да излязат на глава с бабата. Да я заведат в болница, за да
я тестват, нямаше смисъл, още нищо не се беше развило
– толкова знаеха и те.
Избраха най-разумното: изпратиха я до жилището є на
„Бауерова“, после се обадиха на племенницата є, която
пристигна, покрита с маска – отчасти заради вируса и
препоръките за предпазване, отчасти заради срама, от
който беше пламнало цялото є лице.
Племенницата Весна благодари на полицаите, сто пъти
се извини за поведението на леля си, пък и задето толкова
възрастна жена лъха на алкохол. А когато останаха сами,
є каза през маската:
– Лельо, ти си беше и си остана егоистка, как не те е
срам?
Адела вече седеше спокойно и гледаше спокойно.
– Виж какво, рожбо, аз трябва да се грижа за себе си. Вие
сте млади, на вас нищо няма да ви стане, а аз на стари
години да лежа зад някаква витрина и разни хъшлаци
да ме гледат през стъклата на „Арена“? Не, няма да го
дочакаш от мен. Върви си ти по своите си задачи, а аз се
надявам да съм се заразила. Това е последният момент
да се докопам до истинска болница, да се излекувам и да
поживея още някоя и друга година здрава и весела. Чу ли?
Племенницата Весна си тръгна обидена, бясна, почти
разплакана, а госпожа Адела отиде в стаята за още
малко коняк. След това реши все пак да си почине. Огледа
възглавницата – нямаше и следа от топчета и картинки.
– Нищо не може да ми изкара акъла! – така каза.
Преди да заспи с усмивка на лице, целуна плика със
завещанието, зае удобната поза на ембрион, сложи плика
под бузата си и сънено промърмори:
– Много, много фин господин и елегантен мъж. Истински
джентълмен. Всичко, всичко ще оставя на него.
Изтощена от подвига, не се събуди до сутринта и в
пиянския си сън така и не разбра, че само ден след 80годишнината є, на 22 март 2020 в 6,24 часа Загреб беше
ударен от земетресение с магнитут 5,5 по Рихтер,
което рушеше, разруши и нанесе щети де, що можа, та
и на Аркадите на гробището Мирогой; не разбра, че в
мразовитото утро то изкара на улиците и в парковете
загребчани, че хиляди нейни съседи, напълно потиснали
страха от коронавируса, стояха на трамвайните релси
на „Звонимирова“ с надеждата, че няма да ги застигнат
нито тухли, нито керемиди, нито паднали комини от
разтресените покриви; че люля страшно всички големи
и малки сгради, а особено квартала, в който със съня
на младенец, със завещанието до усмихнатото си лице
спеше госпожа Адела. Сънуваше как, досущ младенец, се
люлее и поклаща в обятията на много, много елегантен
мъж.
И министър, и джентълмен.
Преведе от хърватски: ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА

Кристиан Новак е роден през 1979 г. в Германия като
син на хърватски eмигранти, но прекарва детството
и младостта си в Хърватия. Завършва Факултета
по хуманитарни и социални науки в Загреб, лингвист,
доцент в университета в Риека.
Първият му роман „Обесените“ е публикуван през
2005 г., вторият – „Черна майка Земя“ (2013) – печели
наградата Tportal за роман на годината. Адаптиран е за
сцена и игран с голям успех, в ход е и филмова адаптация.
Третият му роман, „Циганин, ама най-хубав“ (2016)
печели втора награда на Tportal, както и две други
престижни национални награди – „Ксавер Шандор
Гайски“ и „Фран Галович“. Роман за идентичността,
емоциите и надеждите, в който разказват историите
си четирима напълно различни герои, случва се сложна
любовна история и се заплита загадка, свързана с
брутални убийства.

1. Ойкофобия, страх от познатото
1. M / Рехава земя
Само два са изначалните страхове, знаеш ли? Раждаш се
със страх от шумове и страх от падане. Сериозно, има
го в нета. Стотината останали фобии ги прихващаш от
близките си. Някои те предпазват от опасности, да. Ама
повечето съществуват единствено за да се подиграват с
живота ни.
Ето, да речем, сега съвсем ясно усещам, че си напрегната.
Иска ти се да приключиш набързо с цялото интервю, пък
ние още не сме започнали. Страх те е да не се откажа.
Мислиш си, че искам да избягам от всичко.
А и как иначе? Твърде много тъга има в тази
история. Твърде много помия се изля отгоре ми. В тази
история умират хора. В нея изгубих и малкото, на което
държах. Научила си, че всеки нормален би избягал от такова
нещо. Да, ама за мен то е всичко, което си струва наистина.
Моят избор отдавна не е между щастието и нещастието,
моят избор е между нещастието и нищото. Убий ме, обаче
избирам бирата.
Сега почти всеки ден пристигат или ми звънят твои
колеги, разпитват какво мисля, дали вече всичко не е
приключило и дали не биха могли да ме снимат пред къщата,
хайде, Милена, само една снимка, ей тука, и дали съм се
срещала с близките на пострадалите, дали съм научила
откъде са... Какво да им кажа по дяволите?
Не ме е яд, че не им пука за цялата истина. Яд ме е, че
очакват от мен да им помогна да се почувстват по-добре.
Искат да се научат на състрадание. Въобразили са си, че
всичко това ги засяга, и сега някак си им е леко неудобно.
Трябва им някое оптимистично изречение за край, с което
да пресекат по-нататъшните мъчителни разговори за
подобни истории.
Какво смятате, Милена, хм, как виждате нещата, Милена,
ха, я кажете накратко, Милена, само с едно изречение, какво
мислите? Какво мисля ли? Всеки път, щом изрека мислите
си на глас, си спечелвам поне един приятел и един враг. И
едните, и другите със съвсем погрешни основания. Ето
какво мисля. Разкарайте се оттук.
Ти все пак подходи различно, знаеш ли? Заяви, че искаш да
чуеш как говоря за случилото се, сякаш съм насаме със себе
си. Това е, рекох си. С тази малката може и да се получи.
Обаче нищо не става ей тъй, надве-натри, ще я караме
полека. Очаквам да спазиш уговорката и да не ме прекъсваш.
Очаквам някои неща да си останат между нас. Става дума
за човешки живот, виж, много е важно да го осъзнаеш.
Ако не се чувстваш готова, кажи си отсега. Не ми губи
времето. Ами добре тогава. Съблечи си якето, събуй се,
разположи се удобно, свали си ръкавиците и пръстените, ще
налея по чаша червено. Можеш да пушиш, ако ти се прище,
и аз ще запаля една. Няма друг начин да се говори за тъгата.
Освен като за любим, който се е завърнал при теб.

За да проумееш наистина случилото се, трябва да си наясно
с нещо съвсем незначително на пръв поглед. Земята край
селото е доста рехава, сякаш открай време постепенно
пропада. В дълбините є са тунелите от рудника, десетки
километри, а вече няма жив човек, дето да знае накъде
водят. Земята се срутва, щом подгизне от дъждовете,
или ако заореш твърде надълбоко, тъй че от време на време
току се разнесе слух, че някой паднал в дупка, просто така,
насред двора си, хората се срамуват, като пожарникарите
дойдат да ги вадят.
Тези въглища са някаква меджимурска класика. Хем не са
достатъчно, хем са и некачествени, че да гинеш за тях.
Хората се претрепват от бачкане, обаче земята не връща,
само взема. Затворили мините след злополуката през 1964та, когато петима миньори останали затрупани някъде в
рудника „Пети май“. Днес хората вече не помнят защо се е
наричал така, но всички си спомнят как ги погълнал.
Разправят, че било призори, забучало и далеч над баирите,

ама най-хубав“
и в стомаха на местните. Всички, като по команда, още
немити, наизскочили от къщите и хукнали към полето. Едни
застинали като вкаменени на мястото, за което, незнайно
защо, си мислели, че е над нашите момчета, други заридали,
трети се разпсували и искали да убиват, някои доближили
ухо до земята, докато други... почнали да копаят. Забележи,
да копаят. С лопати, кофи, калаени канчета, с голи
ръце, с втренчени погледи, полуживи, като сомнамбули,
като обсебени. Часове наред никой не се осмелил да им
каже, че можели да копаят до откат, преди да намерят
затрупаните и че ако не са се задушили, вече са се удавили,
под земята Мура е свършила своето.
Едва надвечер на следващия ден и последните се разотишли
по домовете си. Само че вече не били същите хора. С
петима по-малко, а останалите – разделени завинаги.
На тези, дето се предали на отчаянието, и на онези, дето
махнали с ръка, на едните, дето жадували за мъст, и на
другите, дето копали. Оттогава всеки, който дойде, се
причислява към някоя от двете групи.

чекмеджето на масата пластмасовата кутия с всичките
му спестявания. Пазел ги в малка пластмасова кутия от
сирене.
Хасан му говорел: – Добре е, че тръгваш. Всеки, който
може, трябва да замине.
Theki, тъй нарича Хасан. Означава „умник“, някой, който те
гледа отвисоко.
Познавали се отпреди, работели заедно. А сега този умник
го убеждавал, сякаш и на двамата не им било ясно, че на
тридесет и пет човек няма как да получи втори шанс, не
и в Мосул, не и ако те обвиняват, че си избрал грешната
страна.
Давам му почти всичко спестено, пък ръката ми тежка,
ужасно тежка, братко. Някой наблизо току-що е извадил от
фурната наан, сякаш целият квартал е коридорът в дома му.
Знаеш ли, пръхкавият мирис на мазнина, брашно и зеленчуци
дава утеха. Пък аз седя и се примирявам с мисълта, че скоро
няма да вкуся такъв хляб.

Свен Клобучар, „Мъртви, гледащи погребение“

Говори бързо, това не смогвам да го преведа. Накратко,
ден по-късно чул, че убили онзи негов приятел, дето свикал
събранието, пред дъщерите му, после и брат му – направо на
улицата.
Повтаря, че половин Мосул го знаел като строител.
Сигурно преувеличава.
Казвам на Хасан, че всъщност не знам кой ме би. Той въздиша,
проклина афарите, дето през последните години се заселили
в предградията. Разправя, че се готвело нещо голямо. Не
се радвал, макар че него не го засягало кой знае колко, обаче
мен при всички случаи нямало да ме подмине, защото съм бил
това, което съм. Sadiki, ahi – така завършвал изреченията
си Хасан; приятелю, братко. Щом арабин те нарече братко,
можеш да си сигурен, че си загазил.
– Toва, че са ти взели документите, не означава, че не искат
да заминеш. Разбираш ли? Ти и... твоите. Мосул никога няма
да стане като ония вашите градове на север. Нищо лично,
познаваме се от деца. …
Спирам го с ръка, вбесен. Нито дума повече. Извадих парите
от кутията, преброих ги, точно 5.800.000 динара и ги бутнах
към него.

Уточнение: по груба сметка това са пет хиляди евро. Ще
проверя допълнително.
Той ги преброи, взе половината. Втората трябваше да
нося със себе си, за прехвърлянето през границата. Върнах
остатъка в кутията, а Хасан ми каза, че за още два милиона
съм можел да получа специално отношение чак до Франция:
пръв ще получавам храна, пръв ще си избирам къде да спя.
Само трябвало да кажа, че ме праща Хасан ал-Хамдани.
Отвръщам, че трябва да оставя пари за обувки за по-големия
ми син. Добро дете е, не заслужава да ходи окъсан.

Саболшчани са корав народ, знаеш ли, често си ги
представям като камък, покрит с кожа. Не се вайкат
за обикновени неприятности. Готови са близките им да
изчезнат под земята, в ненадейни дупки. И от друга страна,
да се появят непознати. У тях като че ли... в нас като че ли
все още тлее надеждата, че онези петимата са се измъкнали
някъде оттатък, може би по-надалеч в гората, или на
север, и някоя нощ ще се върнат като сенки, ще похлопат
на вратата на дома си, ще си умият ръцете, ще си изуят
обущата и най-сетне ще намерят покой. От време на време
се разчува, че този или онзи мернал призраци да скитат из
селото нощем или рано призори. Ама за това шшшт, само
шепнешком..
В Саболшчак хората изчезват и се появяват просто така,
трябва да разбереш. Изчезват онези, в които има твърде
много живот, появяват се тези, дето имат твърде малко.
Тъй някак си се получи и с мен.
Когато след петнайсет години се завърнах в Саболшчак,
дойдох от едно много по-кофти място. Както биха се
изразили някои, от чуждо място. За мене то беше отказ и
чуждо тяло. Нося го в себе си като острие, което се забива
в дроба ми всеки път, щом забравя за него. С години не съм
се смяла, нито се навеждам докрай, само си представи.
Истинска саболшчанка.
Да.
Знаеш ли, взе да ми олеква, като заговорих. Сигурно има
стотици причини да не разкажа за случилото се на никого.
И само една да го сторя: дано сваля поне малка част от
товара си.
Ако някога успееш да изречеш всичко докрай, осъзнаваш, че
животът ти е същински екстаз.


4. Н / ХАТАМАХ
Kазва, че бил тръгнал… рабиа’ ал-тани, това ще рече…
пиша го през април две и четиринайсета, пък после ще
проверя. Тридесет и пет годишен е. Строител, казва, обаче
работел в музей. Това не трябва да се приема за истина.
Обикновено лъжат, за да получат по-лесно убежище.
Представят се за доктори, архитекти, физици.
Най-сетне седна и се поуспокои. Дълго обикаля из стаята,
място не си намира. Иска чаша вода, после цигара. Трудно
понася затвореното пространство. Казва се Нузат, но и
това не е задължително да е вярно. Бил маслави, това ще
рече... човек от Мосул. По фамилията му предполагам, че
вероятно е кюрд, със сигурност не е арабин. Говори с усилие.
Всяко второ изречение е за жена му и синовете, после пак
рухва.
Мъжът, който му помогнал да избяга, се наричал Хасан
ал-Хамдани. Съветвам ви да не гледате и на това като на
факт.
Седели с него в кухнята, а жена му, Дилара, била в
спалнята с децата. Сърцето му спряло, като извадил от

Питам го защо е трябвало да замине. Говори като в унес.
Споменава няколко имена. Казва, че негов приятел от
детинство, с когото някога точели ножове по съседните
улици, го повикал на някакво събрание. Ломоти несвързано.
Не знаел за никакво оръжие, не бил видял нищо, защо ли
му трябвало. Същата вечер някакви хора нахлули в дома
му, дори не се събули, обиск, Дилара плачела и държала
момчетата. Не намерили нищо и отвели Нузат.
Не казва директно, но предполагам, че кюрдите в града
опитали да се организират, щом се разчуло, че идва ИДИЛ.
Не знам доколко имате нужда от някакви пояснения,
мога да ви пратя разни линкове, но ето ви накратко, за
да се ориентирате. Историята е горе-долу следната.
Американците свалят Саддам и разпускат местната армия
от двеста хиляди души. Сигурно са очаквали, че те ще
свият рамене и ще станат хлебари, келнери и земеделци.
Те наистина свиват рамене и отиват да търсят нова
война наблизо. Знаят къде могат да се скрият, къде е
оръжието, как да се организират. Нападат всички, но тъй
като повечето са сунити, останалият свят решава, че
конфликтът е на верска основа. Обаче не е. И кюрдите са
сунити и въпреки това са на прицел, виновни за какво ли
не. Те си имат някаква своя автономия на север, с войска
и всичко останало, обаче Мосул не се числи към нея. В поголямата си част Мосул е арабски.
Хасан му разправял колко е страхотно в Европа.
– Скоро ще си далече оттук, а след година-две ще се върнеш
за близките си като джентълмен, богат французин в бели
панталони. Тука ще останеш без работа – тъй му говорел. –
Тези, за които си се блъскал като вол, ще те тъпчат, братко,
докато от теб не остане нищо. Какво са парите, щом
животът ти е заложен на карта?

Гневен е, фокусирал се е върху този мъж. Арабите
приказват твърде много, theki, theki. В онези дни всички му
давали акъл, казва, че страдал, че се отнасяли с него като с
дете.
Сред комшиите тутакси се разчу, че са дошли за мен,
натикаха ме в колата като куче. Едвам успях да извикам на
Дилара да отиде с момчетата при брат си.
Oтведоха ме на запад, край някаква стара птицеферма. Само
мазе и един стол за мене. От първия удар ми секна дъхът, от
втория се изпуснах в гащите. Не разбирах какво ме питат,
беше нещо от рода на... кога за последно в града бил идвал
мъж на име Саман, кога щял да дойде пак и дали очакваме
скоро някаква пратка от него. Не знаех какво да отговоря.
Оттогава с всеки изминал ден имах все по-малко съседи и все
повече съветници. Нашепваха ми доброжелателно, че щяло
да е по-добре да си вдигна чукалата. Отведнъж вече не бях
маслави, нито мюсюлманин, нито строител, който е вградил
поне по тухла на повечето улици в източен Мосул. Вече бях
преди всичко кюрд. А това означаваше, че съм в беда.

Пак се разплаква. Повтаря, че не бил заслужил такова
отношение. Всички го познавали какъв работник е, бил
строил къщи и в Казах, и в Кулан Тапах, изброява още
някакви селища, вероятно близо до Мосул, можем по-късно
да проверим по записа.
Споменава джендема, но използва някаква друга дума за ад,
хатамах. Означава... нещо като... това, дето се разпада.
Раздробява се на късчета.
Ужасно е неспокоен, трябва да седя наблизо, за да не си
заблъска главата в стената.
Повтаря още две думи, tafakek. Разпадна се. Питам го какво
се е разпаднало. Казва, че се били разпаднали двете картини
в главата му. Представата за града, откъдето бил тръгнал.
Както и другата, за място, където отивал. Човек не е
свършен, ако има поне едната от тях, обяснява.
Питам го дали да повикам лекар, не иска ли някакво
успокоително. Обаче той се съвзема, ядосан е на този
Хасан.
– Aко те хванат, ще кажеш, че си решил да бягаш на своя
глава. Мене не ме познаваш. – Toва е заплаха, не се налага
даже да поглежда към спалнята. – Уредих те да не минаваш
през Албания – добавя, но вижда, че не разбирам. – Taм
изчезват хора, Нузате, убиват ги и продават органите им на
богатите болни фаранги1.
– Само ми обещай още веднъж, че ще пътуваме по суша –
страхувам се от удавяне, от големите черни вълни нощем.
Море съм виждал само по телевизията и в кошмарите си.

Пак същата история, че не го заслужавал, Аллах, Берван,
Дара, добри деца, Дилара е добра жена.
Хасан си тръгва, а аз оставам да седя сам в кухнята, нямам
сили даже да повикам Дилара и момчетата. От някой
съседен прозорец зад къщата вече за трети път тази вечер
чувам една и съща песен на Аяд Хюсеин2. Пее за далечните
черни хълмове и обикновените хорица.
Mислите ми бягат. Във Франция все вали, пък обувките на
хората – чисти. Хълмовете са вълни от пръст.
Още не съм тръгнал, а вече започвам да губя картината в
главата си. Почват да избледняват зелените вълни на Тигър,
блестящите зидове на Нуридиновата джамия. Замлъква
и почернялата фукария, дето надзърта през прозорци без
стъкла и се надвиква по пазара привечер. И мирисът на
Дилара, всичко тъне в топла и далечна забрава.
Само лицата на Берван и Дара са все още ясни. Чак докато
единият от двамата не се пробуди и не осъзнае колко глупаво
и горчиво ги е предал баща им, докато не плюе на спомена за
мен.
Изчезнаха образи, изчезнаха миризми, и звуци, и докосвания.
Това, дето го говоря, са само празни приказки, от тях е
опадало всичко живо и истинско.
Проклета да е тая далечина, какво ми стори, та да забравя
така.

Превод от хърватски: РУСАНКА ЛЯПОВА
1
Европейци – нарицателно предимно за французи, англичани или
всички, идващи от икономически преуспелите страни, предимно с
християнско население с европейски произход. – Б. пр.
2
Известен кюрдски певец. – Б. пр.
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„Синове, дъщери“

Ивана Бодрожич
Ивана Бодрожич е родена във Вуковар (1982). Баща є е
убит в Хърватската война за независимост през 1991 г.
при масовото избиване на военнопленници в Овчара и
заедно с майка си и брат си Ивана споделя съдбата на
хилядите бежанци от войната. Своите преживявания
тя описва в първия си полуавтобиографичен роман
„Хотел Загоре“, удостоен с наградата Kiklop за
най-добра прозаична творба на 2010 г. и наскоро
издаден и на български под заглавие „Хотел Тито“.
Завършва хърватски език и литература в Загребския
университет. Дебютира със стихосбирката „Първа
крачка в мрака“ (2005), отличена на форума „Горанова
пролет“, както и с наградата „Квирин“ за найдобра поетична книга на млад автор. Автор е още на
стихосбирките „Прелез за диви животни“ (2012) и In
a Sentimental Mood (2017), прозаичния сборник „100%
памук“ (2014), политическия трилър „Дупка“ (2016).
Книгите є са преведени на десет езика. Най-новият є
роман, от който е и поместеният тук откъс, е „Синове,
дъщери“ (2020) – книга за неразривната връзка между
лична свобода, човешко достойнство и обществена
среда.

1.
Скъпата ми майчица. Би ми се искало да седна в скута є и
да є призная всичко. Обаче сега вече е невъзможно. През поголямата част от деня очите ми са приковани в тавана.
Обширен, с безброй малки грапавини, сутрин сянката се
отдръпва от него, тогава слънчевата светлина открива
белотата му, сякаш отгръща тъмна, плътна завеса пред
сцената, в чието дъно ще се разиграе още един безкраен ден.
По обяд, преди да запламти, става твърд и непробиваем.
От ъгълчетата на очите ми топлината се стича по
лицето, но лекарите казват, че това не са сълзи, а телесна
течност, която изплаква роговицата. Тогава трябва да
замижа за кратко, защото белотата започва да се рони
и да ми се сипе в очите, да боде и пробива ирисите, тъй
че вече не мога да гледам. Понякога се унасям в дрямка.
Редуването на будуване и спане е като при нормалните
хора. Щом се завърна от съня, макар да знам, че нищо не се
е променило, бавно и внимателно, със сухи очи поглъщам
отново всеки квадратен метър. Започвам от частта над
таблата на леглото и постепенно приплъзвам поглед към
срещуположния край, докъдето успея. От време на време
има по някоя муха, тлъста, жива и шумна, с копринени
и бързи крила, с мазни и лепкави крачета. Стои така с
главата надолу, вторачена в хилядите ми образи. Нито
едно мое аз не помръдва и тогава ме дострашава, че
огромното количество моя неподвижност ще се превърне
в гнилоч – от онази, която мухите предпочитат, дори да
имат нещо друго за ядене. Само аз съм тук, затова първо
ще ме опипа с лъскавия връх на хоботчето си, сигурно
ще почне от тънката кожа на прозрачните сгъвки на
лактите, а каквото не успее да нахапе, ще го разкапе до
сутринта с обилната си слюнка. Веднъж, докато тичах по
пътечката край гората, зърнах разложения труп на котка.
Беше ранно лято, призори. Буйната, преливаща от живот
растителност беше направо непоносима, мушиците се
завираха безпощадно в очите и устата, едрите диви зайци
се спускаха чак до пътечката, уханията във въздуха бяха
толкова сладостни, че размътваха ума и подбуждаха към
агресия, но под цялото това тържество на изобилието
избиваше силната миризма на разложение. Първо я подуших
и едва след това я зърнах насред мазното петно върху
избелелия асфалт. Вече нямаше козина, вместо очи имаше
две плитки дупки, а останките, запазили все още ясни
очертанията на котка, изглеждаха като залети с нефт.
Рояк мухи къпеха обилно трупа в слюнка и изсмукваха от
него и последната хранителна частичка, сякаш на свой
ред се канеха да живеят вечно, а не малко повече от две
седмици. Ала нали и ние поглъщаме така. Този мирис на
разложение заседна в ноздрите ми, в дробовете и мозъка
ми и трябваше да тичам поне още два километра, за да го
покрие смогът и да ме остави на мира. Понякога, докато
лежа в тъмното, имам чувството, че долавям остатък
от него, някак сладникав и със сигурност мъртвешки, тъй
че започва да ти се повдига. Това е рефлекс за оцеляване,
рефлекс, с който ни е дарила природата, за да страним
от гнилото и болното, ала как да избягаш от себе си.
Вдъхвам дълбоко собствените си миазми, но все пак не мога
да съм сигурна дали това е същата миризма или просто
мъчителен спомен за очертанията на котешкия труп, на
който тогава, край пътеката, докато другите същества
пируваха с него, му беше все едно. Внезапно мухата се
раздвижи, направи кръг около мъртвата неонова лампа,
дойде още по-близо до мен, плю на микроскопичните си
крачета, потърка ги, стрелна ме с поглед и прецени, че
още не е дошъл моментът. Отлепи се, забръмча и скоро
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изчезна. Обратно в белотата. Централно място на тавана
заема продълговатото осветително тяло с четири дълги
луминесцентни тръби; светлината на едната от тях
потрепва. Затворя ли очи, вместо него виждам висящия
полилей в някогашната ми стая. Познавам всяка негова
извивка, всяка ивица светлосянка, увиваща се като паяк
около черната дупка в средата. Четири цветни чашки,
обърнати с отвора надолу, изработени от бяло матово
стъкло, вътре с по една малка продълговата крушка.
Всяка от чашките е прикрепена с винт към стилизирано,
извито дървено разклонение, което отстрани, по цялата
си дължина има жлеб, пълен с прахоляк. Тънка, сива,
величествена ивица прах, която е недокосната. Място
за съпротива в стаята, стаен бунт, надежда, в която с
всички сили вкопчвам мислите си, щом потъна дълбоко
под стиснатите си клепачи. Очите ми се насълзяват,
отварям ги и броя неоновите тръби. И този път не
са станали повече, но да придавам смисъл на кратките
времеви отрязъци в безкрайния ден, е най-многото, което
мога да сторя. Въпреки че резултатът е предвидим,
изпитвам радост винаги, когато очите ми се замъглят
от напрегнатото взиране и ги изкарам двадесет и три
вместо двадесет и четири. Удоволствието от дребните
самоизмами.
Ako денят е облачен, привечер таванът става почти мек,
нежно се спуска към неподвижното ми лице и тогава си
позволявам да отморя очи, вече не му се противопоставям,
не го пробивам с поглед, той не ми се съпротивлява и аз
се понасям по него. Тогава, в няколкото минути по здрач,
двамата с моето небе се сливаме, усещам лек полъх по
лицето си, надигам се, издърпвам небрежно тръбичките
от тялото си, смъквам гуменото маркуче от ръката си
и връзвам косата си високо на опашка, обувам се, ставам
от леглото и оправям грижливо завивките след себе си.
Изпъвам назад рамене, правя трите крачки до вратата,
слагам длан върху дръжката, преодолявам медната є
съпротива, натискам я и излизам.
Когато се върна отново, небето е черно. Настръхнало
със сенките на малките си издутини, озъбено, то се
спуска почти до тялото ми, чиито граници никой не
признава – тяло, претопено в чуждите желания и оценки,
тяло, захвърлено и забравено. Светлината вече не влиза
през прозореца, а идва отсреща през тънкия процеп на
притворената врата, синкавата светлина на телевизора,
жълтата светлина от нечия кашлица, мазната светлина
от антисептиците. Угасват една след друга от допира на
гладката є длан по страните ми. Таванът отива да си легне.
Тя ме тласва нежно от ръба на съня и аз пропадам чак до
сутринта.
Свен Клобучар, из цикъла
„Майда и Войчех“, № 4

2.
Можех да си я представя. Когато са позвънили от
болницата, сигурно е бършела чашите. Миризмата
на оцет е дразнела очите є, макар че била разтворила
всички прозорци, за да става течение, но тя открай
време е вярвала непоколебимо в решенията, които
изискват жертви. В изваряването на пелените
вместо в използването на пералня, в тяхната белота
и отсъствието на бактерии, за които след време
говореше с увлечение, като почти веднага преминаваше
към мъките по отглеждането на детето. Не спираше
да повтаря с ритъма на необоримо пророчество:
малките деца сучат мляко, големите пият кръвта
ти. Стационарният телефон е звъннал, сигурно се е
стреснала, защото рядко се обаждаше някой, освен
служители от телекомуникационните компании или
разни анкетьори, които отпращаше обидено. Оголваше
зъби под сбръчканата си горна устна и изръмжаваше с
отвращение: – Не ме интересува. – После мърмореше
на себе си: „За какъв дявол ми се натресоха, майната
им на тъпите анкети“. Може да се е обнадеждила, че е
синът є. Все се надяваше да е той. Просто да попита:
„Как си, мамо?“ Само една мила дума. Звънът я сепна.
Дребното є сгърчено тяло се сви още повече, а после
бързо изпъна болното си коляно. Остави излъсканата
чаша на полицата в секцията, с крайчеца на окото си
недоволно установи, че няма видима разлика между онези,
които още не беше извадила, и другите, които току-що

беше върнала обратно. Ала усещането є за чистота, найвече нейното собствено, за нея винаги е било по-важно от
онова, което се вижда. Взе слушалката в ръка, натисна
бутона и преди да е прочистила гърлото си, с дрезгав
глас, защото този ден още с никого не беше говорила,
изрече с равна интонация: „Ало.“ Тогава я обхвана смут.
На младини се справяше добре в критични ситуации, не
се паникьосваше, тутакси се овладяваше, но с годините,
пък и заради всичко, което є бяхме сервирали, изгуби
присъствие на духа. Какво ли не є мина през главата, че
не е чула добре, че са сгрешили номера и дори че някой си
прави нелепа шега. Обикаляше из къщи като несвястна
със слушалка на ухото и повтаряше едни и същи въпроси:
„Какво се е случило? Луция?! Къде е тя сега? Как? Къде
да дойда?“ Лицето от другата страна вероятно беше
свикнало с паниката, която предизвикват думите
му: „Госпожо, дъщеря ви е претърпяла автомобилна
катастрофа, сега се намира в болницата, не можем нищо
повече да ви съобщим, моля ви да дойдете колкото се
може по-скоро“. И повтаряше изречението спокойно,
отчетливо, колкото пъти се наложи, като в паузите
между въздишките съзерцаваше ноктите си или
драскаше по полето на календара в приемното отделение.
След като затвори, чак тогава изпадна в паника от
мисълта, че не запомнила правилно в коя болница
трябва да отиде. Все пак у нея се събуди частица от
някогашното є самообладание, втурна се в спалнята и
грабна от чекмеджето на нощното шкафче голяма пачка
банкноти – не защото съвсем правилно предположи, че
ще є потрябват, а защото това бяха парите, заделени за
черни дни. През всичките тези години, докато седях на
масата срещу нея, повтаряше: „Там. В чекмеджето. За не
дай си Боже! За черни дни“. И ето, бяха дошли, черните
дни. Бяха идвали и по-рано, но този със сигурност беше
най-черният, моментът, в който трябваше да се отвори
чекмеджето. Сега всичко беше много по-ясно, след
толкова години, когато чекмеджето бе отворено по найнеочакван начин.
У нас черните дни се наследяваха винаги и неминуемо
по женска линия. Моята баба ги беше получила от
майка си, държеше ги под пълния с дървеници дюшек
в глинената къщурка с единствено помещение,
вързани в платнена кърпа. Помня я, беше жива до
дванайсетата ми година. Няколко пъти годишно
влизахме в обкръжението на леглото є, наситено с
острата миризма на урина, откъдето тя, тогава вече
с деменция, ни подаваше вързопчето с ръка, която
напомняше щипци на богомолка, докато всички се
усмихвахме кисело. Валутата в избелели банкноти
принадлежеше на предишната държава, стъпкана от
новата политическа ситуация, но черните дни бяха
толкова упорити, че пътуваха през времето. Мен,
гладко сресана и с дантелена якичка, ме избутваха найблизо до центъра, където беше курдисана полуседнала с
безжизнена плитка, спускаща се по гърбавите є рамене,
за да є рецитирам. След всяко мое училищно куплетче
старицата изпляскваше сухо с ръбовете на дланите
си и отваряше бледорозовата си паст. Като си отиде,
черните дни се преселиха в спалнята на майката на
моята майка. По-точно в гардероба между дрехите за
погребение. Най-хубавите, които баба имаше, наричаше
ги „премяната ми за последното пътуване“. Все така
им викаше, докато разстилаше на леглото пред мен,
сякаш полагаше новородено в корито с топла вода,
черните ръкави на копринената блуза, а под нея като за
танц нагласяше плисираната пола, найлонови чорапи от
петнайсет дена, като добавяше, че на тези нямало да
им избие дупка на пръстите. Под въпросната премяна,
увита в бяла оризова хартия, на дъното на гардероба
стояха черните дни, пленени в дървена кутийка от
панаира. За тях късаше от сивите дни, от дядовото
пиене, от забрадките на неговите любовници, от
самата себе си, за да ги положи в кутийката като
пред олтар. За нас черните дни бяха цел, а животът
– средство. През последните си години живееше в
жилището на дъщеря си, всяка следваща все по-малко.
Зад затворената врата гъргореха молитви от радиото,
изпадаше в транс, докато премяташе пластмасовите
зърна на броеницата, а понякога само седеше и гледаше.
Пред себе си в стената. Подпираше се с възглавници и
зяпаше часове наред, с очи, обърнати навътре в себе си,
към изминалия живот или към нищото. Погледът є беше
тъп, нито влажен, нито сух, почти слял се с мига, като
дърво в гората. Може би това беше най-потресаващото
и най-страшното, което ми е останало от нея. Сега се
оказва, че и аз съм го наследила, с известно закъснение,
на тридесетгодишна възраст. Когато тя на свой
ред си отиде, най-очакваните дни намериха новото
си обиталище в чекмеджето на нощното шкафче до
прилежно оправеното и проветрено легло на майка
ми. И сега тя ги грабна. Всичките, с един мъчителен,
треперещ жест, пред който като сребърна нишка се
проточи тънката следа от задоволството, че найсетне са дошли. Беше ги чакала, откакто се помнеше и
беше готова за тях. Нямаше ни най-малко притеснение,
че би могла да сгреши болницата, в която се намирам.
Превод от хърватски: РУСАНКА ЛЯПОВА

Фотография Весна Шполяр

Мравки
Корана Сердаревич
Родената в адриатическия град Задар през 1982 г.
хърватска писателка Корана Сердаревич е
спечелила любовта на своите читатели като
майстор на жанра на краткия разказ. Автор
е на сборниците „Няма какво да се направи“ и
„Опашката на гущера“ (откъдето е публикуваният
тук разказ), както и на романа „Експериментът
на Ирена Тот“. Като гимназиална преподавателка
по литература е съставител на христоматии и
активен участник в проекти за насърчаване на
четенето сред младите.
Колоната от мравки тръгва от ниската пролука
на каменния зид, ограждащ малката черквица и
гробището, пъпли по асфалта чак до плажа, където се
разпилява по камъчетата. Нарочно постилам хавлията
до тяхното трасе. Лягам по корем, полагам ръце под
брадичката си и наблюдавам. Днес нямам желание за
нищо друго и това не е лошо. Мравешките труженички
се движат по две направления, едва сега го разбирам,
и никоя не се спъва о друга. Онези, които се връщат
у дома, носят в клещичките си суха трева, трошици
и зрънца. Крачетата им са бързи и леки, дребничките
черни телца нехаят за обедното слънце. Някой ми
беше казал веднъж, че мравките се ориентират по
светлината; сложих длан върху жарките точки на
небето, направих им така широка сянка, но не се случи
нищо. Какво трябва да стане, за да кривнат от пътя
си? Ако смачкам една с пръст, дали останалите ще я
заобиколят? Ще забравят ли задачата си от страх,
или денят им ще продължи в оплакване на мъртвата
приятелка? От безпокойството, което ме обзема,
сменям позата си. На корема ми са се отпечатали
камъчетата, на които лежах. Слънцето още не ме
е хванало, размазвам крема по кожата си. Бледото
ми тяло ме отличава от местните хора. Те знаят
коя съм, шушукат си нещо по мой адрес, а после ме
забравят до следващия юли.
Слънцето прежуря и влизам в морето. То за кратко ще
укроти зноя. Мъча се да стъпвам уверено по камъка,
но ходилата ме заболяват и мигом губя ритъм. Такава
съм: разколебава ме най-обикновен камък, съвсем лека
болка. Това не се случва на мравките в нозете ми,
те пердашат право напред. Едно си знаят и то им е
достатъчно.
Морето е студено и развълнувано от нощес.
В тъмното бурята е размесила дълбините и
повърхнините, изхвърлила е на брега раци и миди,
всичко се е преобърнало от пясъка и стотици крачета
си търсят дом. Крачетата си знаят работата.
Пускам се да плувам. Водата е бистра чак до дъното,
водораслите танцуват, докато скриват кръглите
очи на рибите. Морето непрекъснато люлее своите
обитатели. От бурята то е прозрачно днес и в
далечината. Островите срещу пътя, който ме свързва
с корените ми, изглеждат толкова близки. Броя
заливите им. Ако заплувам натам, много бързо ще
отмалея.
Замахът ми е бавен и слаб, а вълните хич не ги е грижа
и когато поемам обратно към брега, ме шибат в
лицето. По-лесно ще ми бъде, ако се гмурна.

Когато стъпвам на сухото, ми става студено. На
тялото все нещо не му е таман. Вятърът наежва
мократа кожа, загръщам се с хавлията и треперя
като дете. Само след минута отново ще пламна.
Именно затова все още няма деца. Родителите им
внимават, водят ги по-късно, когато слънцето прибере
ноктите си. Тогава малчуганите изскачат от къщите,
топуркат боси по нагорещеното шосе, хвърлят
се от дългия кей, където допреди десетина години
приставаха рибарските гемии. Откъсват се малките
тела от майчиното лоно: през глава, „на дъска“, „на
пирон“, „на бомба“. Морето им зашлевява плесници.
На моя чакълест плаж тукашните хлапета не се
задържат. Само туристите понякога водят техните.
И сега вляво от мен се е разположила двойка от Чехия,
дошли са на почивка с двамата си сина. Никнат им
първите мустачки. Може би това е последното лято,
което синовете са се съгласили да прекарат с тях.
Родителите прелистват книги и списания, момчетата
са впили погледи в мобифоните. Всички мълчат.
Когато сядам, черната колона труженички отново
привлича вниманието ми. Избирам си една голяма,
която ситни към морето, решена да видя къде ще
свърши. Но щом приближава другите, пъплещи в
същата посока, забравям онази, която съм си избрала.
Изведнъж всички стават еднакви, всички маршируват
под песента на щурците, докато носят товара
си. Затварям очи, за да заспя за миг, щастлива от
собственото си безделие и чувам кола. Приближава се
бързо. Прегазва мравешката колона и паркира съвсем
близо до плажа.
Има мъртви. Една се суети около смачканата си
дружка, а после я вдига, сякаш е тревичка и я отнася в
клещичките си към зида. Някъде в студената тъмнина
ще я положи между плодовете на света.
Новопристигналите нарушиха ритъма на плажа. Както
когато кораб запори вълните, а те разпръснат телата
и полека-лека се оттеглят, така и ние, плажуващите,
следим новодошлите и чакаме да се успокоят и всичко
да се върне както е било. Шофьорката прехвърля
нещата в багажника, измъква сгъваем стол и го
нагласява на асфалта с лице към морето, а над него
разперва чадър. После взема голяма пластмасова кофа
от латексова боя Jupol и я пълни с морска вода. Тежка
е, дръжката се опъва и жената едва домъква товара си
пред стола. Чак сега виждам, че не е сама: от колата
излиза мъж. Кожата му е жълта, главата побеляла,
а коремът огромен. Слънцето блещука по златната
верижка, която се люлее, докато мъжът се движи.
На голите му гърди виси кръст. След като разменя
няколко думи на английски с шофьорката, двамата
се захващат да измъкнат от задната седалка тежка
стара жена. Тя едва пристъпва, обляга се на бастун,
но държи брадата си необичайно високо. Очите є са
по-живи от тялото, зяпат насам-натам из плажа,
броят туристите и местните. Мъжът се запътва към
морето, а шофьорката сама настанява госпожата на
сцената над чакълестия бряг. Ние ще бъдем публиката
или поданиците – каквото предпочитаме. Госпожата
сяда на сгъваемия стол, жената є нахлупва широкопола
шапка, кляка пред нея, събува є сандалите и бавно, едно
по едно, натопява отеклите є ходила в морето Jupol.
– Ееее – казва жената с нозе в кофата и няколко пъти
удря с бастуна о земята. Чайката, кацнала на зида,

сега излетя, а една госпожа, която спокойно лежеше до
морето, се обърна и махна с ръка.
– Хелоу, ма. Сетих се, че си ти, като видях банския
ти – захили се старицата и кимна към късите
панталонки, които другата намъкна вместо
долнището на банския, за да скрие нещо. По-младата се
засрами. Познах лицето є под козирката.
– Как сте, лельо Сандра? – попита.
– Ами нà, миналата неделя дойдохме. Наболяват ме
нозете, ама кво да се прави. На никой не му е идеално –
отговори старата.
По-младата жена, която все още вадеше багаж от
колата, най-сетне свали роклята си и показа бялото си
тяло. Освен мен и слънцето, никой не я забеляза.
– Чух, че сте си правили две операции – каза жената от
хавлията до морето и поклати глава.
– Четири – похвали се старата и показа четири
пръста. – Фор таймс ин а роу. Там, в Аустрелия, туй
не е чудно.
– Боля ли ви?
– Амче как – засмя се госпожата. – Сякаш знаех кво ми
правят. Сложиха ми... как му викаме ние...
– Пълна упойка ли?
– Аха.
– Ама как не ви беше страх? – надигна се местната на
хавлията си и се взря право в госпожата. А тя, обидена
от въпроса, който вятърът носеше надалеч по плажа,
не отговори.
Отнякъде се появява групичка туристи. Пет-шест
души стоят пред портата на черквицата. Четат
надписите, но не намират онова, което търсят.
Слънцето е насочило пръста си право в тях и виждам
как щипе бузите под шапките. Една ръка натиска
дръжката, портата заскърцва, а сухата трева под
нея зашумолва. Няма как да разгледат църквата,
тя е винаги заключена, само лястовиците създават
своите семейства в нея. Обаче може да се мине през
гробището. Старата госпожа на стола ги наблюдава
със сърдит поглед. Мраморните гробници около малкия
храм са построени в памет на родителите, дядовците
и бабите от емигранти като нея, някогашната
хлапачка от острова, а сега дама с болни нозе, чийто
син едва обелва няколко думи на нашенски, а снахата
я обгрижва така, както би се грижила за нея и тук.
Такива стари дами – колкото щеш. Напуснала е
опожареното село след голямата война, когато жените
и девойките, които не са имали нейния късмет, са
хващали случайни влакове, а тя се е сдобила с билет
за Австралия. Мъжете са били избити на хълма над
селото, откъдето се ширва най-красивата гледка
към морето, и камерите на туристите щракат ли,
щракат.
Сега селото е по-различно. Изникнали са нови къщи,
развалините са скрити от бурени. Само морето е
същото.
– Here comes the wave again – казва синът на госпожата,
заседнал на плиткото. Забавлява се. Прилича на голямо
шишкаво дете. На китката му – часовник, на пръста
– пръстен с герб. Иска да се знае, а той самият не знае.
Старицата гледа към него, после към морето, а накрая
свежда очи към нозете си в кофата Jupol. Леля Сандра
няма представа, че я наблюдавам, не ме познава, още не
е попитала коя съм. Лицето є под шапката изведнъж
се отпуска. Колко пъти е тичала в това море като
момиченце? Колко вълни са плющели в лицето є, както
в моето преди малко? Дали на моята възраст се е
наслаждавала на самотата като луда, както хората
наричат подобните нам, или е прекарвала нощите в
копнеж по някого, по нещо?
– Не мога да вземам аз морфин, ма – каза неочаквано. –
Не мога.
– Добре де, щом не можете – услужливо се съгласи помладата, сякаш дългата пауза в разговора е просто
ленивият ритъм на лятото, сякаш времето не беше
се разтеглило за малко и наметнало над това село, найминиатюрното на острова, сладко-горчивото було на
миналото. – Но защо не ви е било страх от пълната
упойка? На вашите години сте могли да заспите и
повече да не се събудите.
Госпожата пак млъкна. Не е редно да се говори на
глас за близостта на смъртта дори когато тялото
е такова, че не е в състояние да преодолее даже този
един метър от кофата Jupol до морето.
Мравките кретат по пътя си, заобикалят мъртвите.
Щурците цвърчат, оставят по дънерите стари
личинки.
Двете момчета на прага на пубертета, на последното
летуване с родителите, високо се смеят. Правят
си селфи и го качват в приложение на мобилния. То
се върти една-две секунди и показва лицата им –
набръчкани и стари. Сякаш са над осемдесетгодишни.
Превод от хърватски: ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА
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Tрамунтана
Оля Савичевич
Оля Савичевич е сред най-популярните съвременни
хърватски автори, добре позната и на българските
читатели със своя първи емблематичен роман „Адио,
каубой“ (Ерго, 2010). Родена е в Сплит, завършила
е хърватски език и литература във философския
факултет в Задар. Дебютира с поетичната книга
„Ще стане страшно, щом порасна“ (1988), последвана
от още 6 стихосбирки. Редом с поезията Оля
Савичевич успешно твори и в областта на прозата
и драматургията. Първият є сборник с разкази
„Да разсмееш куче“ (2006) є носи наградата „Ранко
Маринкович“ за най-добър разказ, както и наградата
за най-добър ръкопис на млад автор. 14 години покъсно излиза неговото ново, допълнено издание „Да
разсмееш куче и седем нови разказа“. След втория си
роман „Певец в нощта“ (2016) Оля Савичевич пише
пиеси и книжки за деца, както и филмови и сценични
адаптации към някои от своите произведения.
Превеждана е на немски, английски, испански,
италиански, нидерландски, шведски, македонски,
словенски, унгарски и френски. „Трамунтана“ е от
новоизлязлото издание на нейния сборник с разкази.
На Марко
Това е най-хубавото време, защото е април и е пролет:
горските мъгли са се вдигнали и са почнали птичите
химни. По завоите на празното шосе към Трамунтана1,
в северната част на острова, Лада кара, обхваната от
трепетна възбуда пред изобилието от багри. Пътя до
дома – зелената вена, тя носи завинаги в ръцете и нозете
си. От ноно2 Силвестър, мир на душата му, получи
всички онези първи и важни причини да живее: цветовете
и песента на славея към орела, на орела към жабите,
благородния вкус на дивечовото месо и прегръдките на
изораната земя, а сега смъртта му є връща гората и

ескорт зад гърба є, в огледалото за обратно виждане. И
никакви мрачни краски, мисли си Лада, докато колата
гълта един след друг завоите, нито пастелни тонове, а
прозирно-светли, за да пасват на стените на бледите
стаи. Само искрени цветове, каквито са в природата и в
езерото: чисти, живи и ясни. Мъглата в Трамунтана, то
се знае, не е бяла, а черно тук не се среща, освен по агнето
и косовете – точици в короната на кестена. Пък и агнето,
като порасне, ако се отърве от ножа, заради вятъра и
слънцето ще стане дявол с медна вълна и два златни рога.
Пред селото я пресрещат две овце: едната голяма, с
руно на мръсни фъндъци, облепено на задника, белязана с
червеното на стадото, и до нея, черно агне с бяло петно на
главата и бяло връхче на опашката.
Тук овцете продължават да живеят свободно, проблейват
между дърветата, по пътя, спускат се до плажа,
където пасат на ивицата между гората и крайбрежните
камъчета. Чак до градчето шосето е посипано с овчи
барабонки, а от всеки храст и драка висят снопчета вълна.
Понякога, като се катерят по каменистите скатове
покрай тесните пътища на острова, овцете причиняват
с копитата си малки свлачища, които стават причина за
счупени стъкла и капаци на алфа-ромеите и мерцедесите
на туристите.
От три години не е идвала на острова, но и преди три, и
прeди триста и три всичко си е било същото, както сега.
Перуники и отровни млечки – току пред самата дъбова
гора – полюшващи се водорасли на крайбрежната суша.
Бъзовлек за овена, жълъд и кестен – за кошутата, всичко е
истинско. После идва селото, което спи в делнични дни, а
през уикендите дреме сред неизменното бръмчене на мухи,
и къщата, измазана с пръст, и край нея младият ясен в
дантели, венчан за половината гора, готов за празничен пир
след суровата зима и лишенията.
Пред къщата стои майка є, дребна и сериозна, с чехли
и копринено кимоно, които Лада є беше изпратила от
Берлин – пуши, подпряна на портата.
Лада паркира десетина метра по-надолу, край каменния
дувар. Ноно го няма, за първи път. И тук, през наносите
на вълнението усеща тъга, от която би могла да заплаче,

Фотография
Кармен Стошич

морето, поне за кратко. Повече не є трябва. Стига є
копнежът по дома, вътре в този копнеж, с него би могла да
живее навсякъде.
През предното стъкло вече нахлуват нейните цветове
– тези, с които рисува – изчистени и ярки, безименни:
спартиум3 за тревата, остро за скалите и розмарин за
небето, хладно за буболечките под камъните, розово за
кожата след ухапване от кърлеж, модросиньо за бездънния
вир4 насред острова, ръждиво за къщите, кехлибарено
за меда, меко и приглушено за червеникавите, богати на
боксит почви, всички нюанси в календара за листопадните
растения, маточина да укроти люляка напролет и слънчев
Билото в северната част на остров Црес, покрито с гъсти
широколистни гори, за разлика от голите пасища на юг – Бел.
прев.
2
Местно название за дядо – Бел. прев.
3
Широколистен храст със сиво-зелени листа и яркожълти
цветове, характерен за Средиземноморието – Бел. прев.
4
Сладководното езеро Врана, впечатляващо със своите 220
милиона кубични метра водна маса. Дъното му се намира на 68
м под морското равнище. – Бел.прев.
1
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но не е научена на това. Поздравява жената на прага и тя
я пропуска с поглед да влезе. Лада мята чантата в ъгъла,
изтяга се на дивана, сякаш довчера е била тук.
– На влизане в селото видях агънцето на Партизанка,
много сладко. Само че не беше с нея, а с някаква бяла овца.
– Хайде де! Тогаз отде позна, че е нейно?
– Как няма. Беше досущ като нея, същинска Партизанка.
– Партизанка, я! Добре є беше подбрал името.
– Черно с бяла фризура и опашка. Как няма да го позная,
веднага разбрах чие е.
– Черно с бяло петно, викаш? Значи е неин внук. Кой я
знае с кого се е онождала – отвърна Мадре и смачка фаса в
пепелника.
– С дива свиня сигурно. Или пък с елен. А може и със
самовили! – подхвърля Лада.
– Като нищо. Само да я докопам, с голи ръце ще я одера. Тя
уби ноно. Дявол.
– Майко, я стига, мамка му. Това си е най-обикновена овца.
Не е убила тя ноно.
– Обикновена била! Никой от вас не е обикновен, само аз
обикновено търпя.
Мадре стрелна Лада с поглед:
– И как стоиш тъй?! Я вземи се облечи, кой седи гол
надвечер, слънцето вече се скри, захладня.
Лада седи кръстосала крак връз крак, понечва да каже, че е
с чорапогащник и не є е студено, но се отказва и преглъща
отговора.

– Кимоното ти стои супер, радвам се, че го носиш – казва
на майка си.
– Отивам да си лягам. Заранта ще набера малко аспержи за
маренда5. Сигур ще дойде и Виктор.
Чичо Виктор е брат на Силвестър.
– Що рече? Че си умор...
– Хич даже. Никога не съм уморена! Колко му е да
отскочиш от Берлин до Трамунтана.
– Не си зер. Дяволът никога не ти е давал мира. Имаш
сирене в хладилника и орзото6 в тигана. Ако си... А?
– Гладна. Добре, ще хапна.
Под стрехата на верандата се полюшват на вятъра
сушена риба, овнешко и няколко луканки от дивечово месо,
закачени на стърчаща метална кука, забита в дирека.
В избата се поклащат вино и ракия. На покрива, между
старите керемиди, пълзят току-що пробудени скорпиони.
Гората сладостно ухае, диша дълбоко и тихо.
Навън птиците пеят без умора, а гласовете им са безчет,
колкото са и звездите в откритото небе над селото. В
стаята на майка є вече се е настанила млечна мъгла, а в
тази на Лада е нахлуло течение и е захлопнало дървените
капаци на прозорците.
Всяка в стаята си, зад своята врата – заспиват. И докато
спят, гората ги обгражда.

А последния път, когато се видяха, майка є каза, че докато
е жива, кракът є няма да стъпи на сушата, а тя да не е
дошла при нея.
– Дорде съм жива, няма да стъпя на материка, пък тебе не
ща да те видя – така є каза.
Беше преди по-малко от три години в Риека. Майка є
продаде жилището и се пресели при баща си на острова.
Половината от парите даде на Лада. Беше почтена в тези
неща. Макар че тук имаше и друга истина – разплати се
със собственото си чедо, което беше родила – красиво,
при това умно и мъжко, – и което открай време е било
различно, та като порасна, стана лудо и женско.
– Винаги си бил нежен, същинско момиче, ама не разбирам,
не можа ли да се хванеш с някой, тъй де, кат нормален
педал?
– Ама аз не съм педал, аз съм момиче, винаги съм била.
Добре го знаеш. Никога не съм била момче като другите
момчета. Всички бяхте наясно. Помниш ли как ми викаше
ноно? Самовила.
– Самовила, да.
– Точно така!
– Малко се подбиваше с тебе. Имаше дълги коси, пък и
защото все се смееше. Току се кикотеше!
– Дядо не ме е взимал на подбив.
Тогава, преди три години, нейната обична майчица є заяви,
че є стигало, дето съсипал нея, та ако има поне малко
съвест, да не тревожи и дядо си. И Лада изчезна.
Какво можеше да є възрази? Третата световна война едва
ли не бе на прага им, а майка є беше готова да се загроби
жива, че детето є си е позволило да бъде това, което е,
каквато беше и тя самата – ужасно си приличаха.
Тогава, още на връщане от Риека за Берлин, усети, че си
е навлякла болка, от която не може да се отърве; кал,
която не може да се изстърже, нито отмие. Почувства се
опетнена.
Това усещане я съпътства по улиците, докато крачи
с ухаеща коса, която пада по раменете є, тънка като
вретено, облечена с грижлива елегантност. Дали си
шушукат зад гърба є? Позорното петно я сподиря, дори
да е най-добрата на света, има опашка. Така е открай
време. Какво е тя в Берлин, Риека или на острова? Болест,
и забележат ли, това ще осакати чуждите очи и мисли.
Гротескна грешка е Лада, такъв красив изрод, направо
непростимо. Петно, петно. Откъсната от себе си,
същество без минало, нещо неопределено, изплъзващо се
от правилото, нещо средно, нещо, което е всичко, някой,
който смущава другите и предизвиква у тях паника и
копнеж, някой специален, всъщност – някой обикновен.
– Отдето дошло, там отишло, Ладо, масмаличе7 мое –
щеше да ти прошепне Силвестър и да те гушне, ако беше
все още детето, сънувало кошмари. Успя да покориш
паралелния свят, в който си съвършена, с цветовете и
рисунките, донесени от гората и морето. Всъщност със
своите мъжки вежди и женска свобода. Сега галериите
ти принадлежат, както и заглавните страници,
всяка витрина иска да излага творбите ти, всички те
поздравяват и те питат какво мислиш. Няма етикети,
само име, само цена.
И за миг си отново тук, където си израснала и откъдето
всъщност си се откъснала. Или пък никога не си успяла? В
своя родeн край, а без нито един свой човек. И кой те пита
какво мислиш.
Силвестър умрял в края на март, когато се стопил
снегът. Казва Мадре.
И макар че във вътрешността на острова всяка година
От merenda (итал.) – в Далмация хапване към 10 ч. сутринта,
между закуската и обяда, което понякога слива и замества
двете, както брънча в англоезичните страни. – Бел. прев.
6
Типично за Далмация ястие, подобно на ризото, но с ечемик
вместо с ориз. – Бел. прев.
7
Масмаличите са джуджета, подобни на горски духове, които
според местните вярвания живеят в горите на Трамунтана на
остров Црес. – Бел. прев.
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вали сняг поне колкото да покрие тревата и да вкорави
земята, от дълго време не се помни да е имало такъв през
март. Седмият и последен сняг през зимата в Трамунтана
бил достатъчно висок, за да затрупа поникналите палми
на кукуряка и да се задържи доста дни.
Разчуло се, че видели Партизанка ранена край соларните
панели, дето зареждат трафопоста, там на ловната
пътека, която се катери по стръмнината край
жабуняците. Вероятно някой италиански или словенски
бракониер е гръмнал овцата, понеже такава черна, взел я
е за кошута. През уикендите пристигаха бракониери, не е
далече, а не е и скъпо. Никой не ги пита нищо, нито пък те
искат разрешение, наядат се, напият се и хайде на лов.
Знаете ли, това тука е пущинак, островът е див, макар
че на него няма опасни зверове или отровни змии. „Като
тръгнете през гората, из драките, най-харно ще е да си
наденете светла дреха! Зер страшни са само хората.“
Силвестър тъй съветваше пътниците от сушата.
Ех, Силвестър, щеше ли да ме отхвърлиш? Мисли си
Лада. И мисли още, че изглежда Силвестър все пак е
обичал Партизанка. Тя беше от онези овце, дето поемат
ролята на овена водач, следван от стадото, обаче когато
стадото се разраснало, дядо є довел Бруно, рогат, як.
От ревност и бяс Партизанка избила с копита оградата.
После опасла зеленчуците в градината, като повела в своя
поход още няколко овце. Лада знае тази славна история
наизуст. Силвестър я открил – да привършва спокойно с
последните останки от зеленчуковата градина – замерял
я с камъни и скубал вълната є от яд; тогава избягала и
повече не се върнала в стадото. С течение на времето
стана невъзможно да доближиш боязливото животно,
дори за Лада, макар че някога идваше да яде от ръката є –
побягна в гората и подивя. Ноно никога не го прие, забрани
даже да се отваря дума за черната овца.
Мадре сега разказва как Силвестър три дни търсил из
Трамунтана ранената овца, спал по изоставените овчарски
къшли в гората и накрая Виктор го намерил премръзнал –
понесъл на раменете си едрото, омаломощено животно.
Дошъл ветеринар, дошъл лекар.
След две седмици старецът починал в болницата от
пневмония. А овцата, проклетницата, жив дявол, рече
Мадре, оздравяла и пак избягала в гората.
– Чу ли я как блее?
– Блее, значи?! Всичко това трябваше отдавна да ми го
разкажеш! Трябваше веднага да ми звъннеш!
– Обадих се.
– Обади се, като вече беше умрял. Чак след седмица.
Не ни позволи да се сбогуваме. Не ми съобщи даже за
погребението!
Лада избухна в плач, сълзите є капят в сутрешното кафе.
– Знаеш, че не можах. Умувах, ама ми беше тежко. Що
плачеш?! Искаш ли аспержи с яйца?

– Не ща аспержи. Не ти ща яйцата. Тежко ти било, я
стига! А защо ми се обади сега, за какъв чеп, а?
– Внимавай какво говориш – тросна се Мадре, докато
гледаше през кухненския прозорец към селския път.
– Идва Виктор.
– Какво искаш? Да се скрия от него ли?
– Не, не ща. Само се избърши. Вече не ядеш ли яйца?
– Ама ти наистина не си нормална – възкликва сразено
Лада, почти с усмивка.
Малко слънце се мярна на прага и след това, през
отворената врата нахълта Виктор. Напомняше на ноно
по кръглите очила и карираната риза, в жестовете.
Също вдовец, но без деца. И вечно на градус, пийнал и
добродушен.
– Е, Викторе, тамън сме седнали на маренда! – каза Мадре,
като продължаваше да се взира през прозореца.
– Добър ви ден! О, Ладо! Драго ми е да те видя! – поздрави
старецът.
Мама парира.
– Голяма драгост то!
– Ти що все утежняваш? – подхвърли Виктор. – Същото
дете, каквото си беше, наше!
Обърна се към Лада и разпери ръце:
– Преди името ти свършваше на о, пък сега се викаш като
мойта кола.
– Най-добрата кола – каза Лада.
– Няма друга кат нея! – съгласи се старецът.
– В теб ли е завещанието? – прекъсва ги Мадре.
Виктор опипва джобовете си, изважда документа и
развълнувано обявява.
– Това е завещанието на ноно Силвестър.
Значи затова я беше повикала Мадре. Сега вече знае.
– Тука пише, че ти оставя всичко. И мястото, и къщата,
и парите. Заверено. Закле ме да ти го предам. Закълни се в
здравето и живота си – тъй ми рече – казва Виктор.
– Всичко ли?
– Всичко ти оставя. До последната пара. Затуй те
повиках – потвърди майка му.
– Значи тази къща е моя.
– Аха, всичко е твое, моя е само една малка част. Ама
ако...
– Значи ако поискам, мога да изхвърля майка си на
улицата?!
– Ами почти тъй излиза. Аз не те изритах на улицата.
– Не, не го стори. Наистина. Направи нещо по-лошо.
– Направих каквото можех и знаех. Аз съм ти майка.
– Знаеш ли, майко, погледни ме хубаво, аз не съм се
променила.
– Е, чуй ме, дете мое, на мене пък ми се вижда, че си.
– Всъщност не съм. Превърнах се от дете в жена,
пораснах. Но съм си същата. Ти си тази, която се промени
към мен.
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Събличахме своите животи и спомени, преди да влезем в
мансардата.
Бяхме невидими за другите. Живеехме в паралелни
светове. Той говореше обикновени неща: „Трябва
да се смени електрическата крушка и да се включи
вентилаторът“. Аз говорех обикновени неща: „Стискат
ми сандалите, къде ми е гребенът“. Под тия изречения се
криеха натрупани царства литература и любовна поезия.
Така продължаваше с години – неговите деца се
превърнаха в зрели хора, моите деца се превърнаха в зрели
хора.
– Ще ме целунеш ли? – питах и затварях очи.
Понякога ме целуваше, понякога – не. Поне не веднага.
Първо би привършил с покупките: целина, маслини,
Паг сирене.1 Имаше бели зъби, невероятно бели. Не
остаряваше. И аз не остарявах.
Напоследък все пак ни урочасаха. Той започна да навлиза
в моя свят, а аз – в неговия. Бяхме любопитни, както
някога. Раздели се с жена си; а аз се уплаших.
Исках сама да разполагам със себе си... след толкова
години. Има някакво достойнство в това да не
принадлежиш, някаква мъдрост и вечна влюбеност. Има
някаква мъдрост и в това да принадлежиш – знаех го, а
въпреки това се чувствах неловко.
... Седим и пием капучино. „Виждаш ли келнера?“ – ще
попита. „Сметаната е стара“ – ще кажа. Веднъж се
събудих в стая, препълнена с бели рози, а той се бръснеше.
Сигурно ще се целуваме, се досетих, защото все целуване
ми беше в ума. Розите ухаеха, беше ги купил рано
сутринта, докато още съм спяла.
Галех лицето му, бяхме чудна двойка, то не е за вярване!
Обичах го, ах, обичах го и... постоянно се изплъзвах. Той
не ме спираше и затова отново и отново се връщах при
него. Свободата така здраво ни свързваше. Можех винаги
да си тръгна от мансардата. Можеше и той винаги да си
тръгне от мансардата. Хазяйката живееше в сутерена и
ни мислеше за откачени.
Преподаваше география в училище, аз превеждах филми.
Обективно погледнато, бяхме в най-скучната и тъпа
средна възраст, но съумявахме да преобразим времето
и средната възраст; знаехме и как можем да променяме
този банален сценарий. Хората около нас старееха и
умираха, а ние се целувахме и разхождахме внуците си в
парковете. Той носеше дрехи „Долчевита“ и вратовръзка,
и карирана риза; аз тичах в „балеринки“, по джапанки и на
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Щe ме целунеш ли?
– Ще ме целунеш ли? – попитах, а той купуваше риба. Не
разбирах много от рибология, но обичах да се мотая в
рибарницата, да разглеждам люспите на рибите и тогава
винаги като че някакво солено-сладководно море почваше
да се разлива в мен. И той обичаше рибарници, а знаеше с
подробности всичко за храните и напитките – както си
беше слаб и сух като сушена сардина.
Бяхме чудна двойка.
Аз – разведена, с големи деца; той – женен, с големи деца.
Бяхме наели една мансарда близо до нашите свързани
животи. Печка, бели стени, телефон, хладилник, йоги
на пода. На тия солидни години не съм и помисляла, че
някога пак ще ми харесва да спя на пода, върху измачкани
чаршафи.
Обичахме да се целуваме.
Често се целувахме.
Мълчахме. Целувахме се. Бяхме гладни един за друг по
особен, спокоен начин. Можехме да мълчим с часове.
После да оставаме в покой. Да се гледаме. Взирах се в
този профил, който се появяваше от праисторията, от
далечни, съвършени, неми светове във вечността. Знаех,
че сме сътворени от един и същи светлинен лъч, а след
това, тласкани от любопитство, сме се разделили...
отдавна... отдавна...
Морето го изхвърли на брега, в моите обятия.

Твърдо овче сирене с деликатесен ароматен вкус; произвежда
се на хърватския остров Паг в Адриатическо море. – Б. пр.

– Съжалявам, Ладо.
– Глупости. Не ти вярвам, но все тая – измърморва
Лада, забила поглед в документа, докато го разглежда.
Виктор седи до нея и яде шумно, мляска, докато дъвче
хляба, сърба виното и хвали яденето. После, сякаш се е
сетил нещо, измъква от торбата си някакви изрезки от
вестник:
– Силвестър всичко следеше, тебе, как рисуваш, разните
ти там изложби. Браво. Добре е.
– Не знаех – казва Мадре, докато трака със съдовете.
Лада си мисли, че е нарочно. Заявява:
– Благодаря ти, скъпи ми Викторе! Чуйте ме, двамата,
нямам причини да ви задържам повече. Утре сутринта
ме чака работа, а пътят е дълъг. Ще потеглям. Хапнах,
вкусно беше!
– Толкоз скоро – казва Мадре и се обръща към тях.
– Трябва да вървя. Имам всичко, от което се нуждая –
отвръща Лада.
– И сега какво?
– Нищо, майко, както си беше. Всичко си остава по
старому. Ти ще останеш тук, а аз отивам в Берлин, да
рисувам.
Момичето пъхна завещанието в малката пътна чанта,
вече готова.
– Да беше прочела на глас какво пише?
– Знам го наизуст: „На моята внучка Лада оставям
Трамунтана.“
Спартиум за тревата, остро за скалите и розмарин за
небето, хладно за буболечките под камъните, розово за
кожата след ухапване от кърлеж, модросиньо за езерото
насред острова, ръждиво за къщите, кехлибарено за
меда, меко и приглушено за червеникавите, богати
на боксит почви, всички нюанси за листопадните
растения, маточина да укроти люляка напролет, овен
с медно руно и два златни рога и след малко, щом седне
в колата, слънчев ескорт зад гърба є, в огледалото за
обратно виждане.
Лада целува Виктор по кафявата буза. Мадре, с чехли
и кимоно, се спуска след нея по ниската тревясала
пътечка до колата.
Лада оглежда още веднъж нещата си, май всичко си
е на мястото. Запалва двигателя, а някъде в гората
проблейва изплашена овца.
– Знаеш ли, за жените всичко е по-трудно – казва Мадре
вместо сбогом.
Лада си вдига косата, оправя си червилото. Гледа майка
си и се усмихва:
– Разбира се, че знам, мамо, но има ли нещо по-хубаво от
това?
Превод от хърватски: РУСАНКА ЛЯПОВА

Свен Клобучар, „Потокът на Ягор“

високи токчета. И все така не хабяхме премного думи;
той ще каже, че рибата не е прясна, а аз ще питам как
въобще се нарича тая риба.
Минаха сто, двеста... и хиляда години, мансардата
не се промени, хазяйката не се промени, а той беше
както обикновено все така хубав и се бръснеше с все
същата самобръсначка независимо от развитието или
пропадането на различните технологии; и аз понякога,
макар и малко, бих размисляла как да побягна и да
се махна, трябва ли изобщо да бъда в тази стая, в
това време пред и над времето. Ала това бяха само
мимолетни мисли, пусках ги да отминат, гледах ги как
изчезват...
– Ще ме целунеш ли? – бих попитала, винаги готова за
целувка, а той ще ме докосне с устни и всеки път ще е
различно. Не можех да престана да обичам някого, който
е толкова разнолик, но и все същият. „Вали дъжд“, ще
каже той, а аз ще кажа: „Може би утре няма да вали“...
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Ервин Яхич

Когато някой ден синът ми ме попита
Когато някой ден синът ми ме попита, а ще попита

със сигурност,
Къде и какво съм бил, какви жени съм обичал,
За какво съм мечтал, кои книги съм чел,
Бил ли съм се често, какви картини съм харесвал,
Когато някой ден ме попита за всичко,
Ще му разкажа най-напред, струва ми се,
За черешата до родната ми къща, от която безброй

пъти
Падах на глава, макар на умния да му стига и веднъж
И за това как Учка вие заплашително
И за километрите пеша нагоре и надолу
За надутата аристократка
И за йода, който остава след зрелите жени в къщите

на самотниците
И за безкрайното триене на асфалта в градовете,

които не са твои
И за безпаричието и младежката безперспективност
За лудостта на хората и техните жестоки намерения
За изкуството на словото като утешение за самотата
За историята на световната литература като право

на безсмисленост
За художниците, които са реконструирали страстите

Христови
Като непрестанна кланица в света
И ще му кажа още, когато ме попита,
Да не бърза да расте, да бъде предпазлив с хората
Да целува само когато трябва, да не трябва, когато

целува
И ще му кажа какво стана с Босна, и с Хърватия,
И с Палестина
И за Руанда ще му кажа
Нищо няма да премълча за Ирак и Афганистан
За всички американски президенти ще научи навреме
за Джордж У. Буш ще научи до най-малката подробност
И моят син ще знае за своята майка и за чуждите майки
За бащите на всички нации ще знае
Ще може подробно да анализира началото и края
На всяко нещо на света
При всички случаи ще може да влезе в историята на
киното
И за историята на музиката
Ще знае така наречените странни неща
Ще знае всичко за живите и мъртвите езици
И за ония които са на умиране
Ще го упътя в мрака на човешката душа
За предчувствията и бляновете на музикалните гении
И всекидневието на прочутите философи ще знае на
пръсти
Ницше и Шопенхауер няма да му бъдат чужди
Всичко за съблазните на века ще знае синът ми,
Когато някой ден ме попита, а ще попита със сигурност,
Ще му кажа за какво служи знанието

Зора
Отвътре мисълта е бяла, като брезата до онзи поток
Който не бе достатъчно дълбок да се удавя със сигурност
Тогава е възможно, възможно е и още как, отново
да заспя, и това е някакъв ритъм
Не докосвам тялото, волята е срещу него
И мисълта є някак си изглежда мрачна
Ставам, лягам, ставам и лягам
Не съм умрял, наистина не съм

Иван Херцег

Динко Телечан

Пеперуда в метрото
във вагона на китайското метро
през отворената врата видях
пеперуда със затворени криле

Живот от нулата
Как да гледаш автопортрета си,
да приемеш друга форма,
нов формат, живот от нулата?

сгушила се беше на бетона
отвори ги веднъж
после ги затвори пак

Ако почувстваш страх,
пази го за напролет,
за раждането в нереалното,
в началото, в провала.

стори ми се, че ми хвърли поглед
и след това угасна,
но явно имаше и втори план:

Ти имаш стъклени ръце
и се боя да ги погледна,
понеже нямат кръв.

преди затварянето на вратата
пеперудата внезапно се изви нагоре
и влетя в претъпкания влак

Обичаме се и се питаме защо.

кръжеше под изкуственото слънце
в поле от пластмаса и от плексиглас
над поток от неръждаема стомана
и лицата гледаха към нея
някои се смееха
други ръкомахаха от страх
и аз я гледах
и си мислех как бих искал
да кацне върху мен
и тогава го направи
кацна върху мен
криле разтвори
върху крака ми после ги събра
по-голям комплимент от този
никога преди не ми е правен
само оставаше да каже
че с трептене е налучкала
на кой точно крак да кацне

Гостоприемно
не носете нищо със себе си
не оставайте повече от три дни
и нека всичко да е ваше
и боговете и враговете в огнището
а в часа когато ме обземе безпокойство
заради пропуканите и изгубени неща
ще се свия в най-мрачния кът на мазето
и ще си спомня всички велики домакини
в света без надписи по вратите

Заключително
(По Чеслав Милош)
какво са изреченията
които не спасяват народите и света
или поне едно уплашено дете
което стои онемяло сред запалени села
и на което никога никога няма да му четат поезия?
Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА

Миналото е любов,
облепена здраво с тиксо,
мирът ни е нечистотия,
чистилище, а ние – антихора.

Кървав език
Как да не принадлежиш на никого, да бъдеш сам,
като момче в кутията на детството,
като Бог в убежище за убоги?
Да създадеш ново племе, нова история,
религия, която задушава повече от всяка,
и в този свят, и в другия.
Как да бъдеш недостъпен, да те няма,
без вина и всякакви желания,
сякаш себе си щастливо побеждаваш?
Иди в Монтаук и се влюби в нещастието,
във фенер, който не чува и нищо не показва,
във вода без дъно с битието и с небитието є.
Щом всичко свърши, и твоят призрак от недрата
ще си остане тих и равнодушен, сякаш е наблизо.
Щом всичко свърши, ще остане кървавият език.

Антисъщества
Преследват ни антисъщества,
изскачат от стените и земята,
заемат нашите фотьойли,
спят с нас и в нас,
чудят се на ритуалите ни,
на дишането и смъртта ни.
Тук сме и ни няма едновременно,
обитатели и наематели, воайори,
малко вярващи, малко невярващи,
невидими като война от детството,
болни от живота, от несмляната кръв.
Не минаваме дори веднъж чертата,
нито ние, нито те, само си разменяме местата,
ставаме жестоки, като Бог без вярващи,
кошмар, който никой не може да опише
и от който се боим и живи, и мъртви.
Превод от хърватски:
ЛЮДМИЛА МИНДОВА

За колко пък още да не мога
Да понеса деня
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