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Вишеградските литератури
Вацлав Хавел,
Едит Силадине Баторфи,
Ян Рихлик, Анна Чиж,
Пшемислав Чаплински,
Иржи Травничек,
Владимир Мацура,
Петър Кръстев, Даниел Хевиер,
Пшемислав Чаплински,
Мария Янион, Золтан Немет,
Вираг Ердьош, Агнешка Чижак,
Марта Бучек, Елжбета Купчак,
Мариуш Шчигел, Ищван Вьорош,
Ришард Криницки,
Адам Загаевски, Павел Хюле,
Мариуш Шчигел,
Филип Спрингер, Георги
Папакочев, Ищван Вьорош,
Агда Бави Пайн, Виктор Хорват,
Мартин Фарнер,
Андраш Геревич, Самко Тале,
Иржи Падевет, Павол Ранков,
Анджей Сташук, Яхим Топол,
Зуска Кеплова, Михал Айваз,
Пал Завада, Петра Хулова,
Ференц Сий, Кшищоф Варга,
Адам Надашди, Петер Кантор,
Душан Митана, Ян Немец,
Пал Завада, Янош Хай,
Петер Надаш…

Броят се издава с любезната подкрепа на Полския
институт в София

Вишеградският замък от времето на Матяш Корвин (1480). Старинен отдел на Музея за изящни изкуства, Унгария

Гласове от сърцето на Европа
Маргрета Григорова
Какво са Вишеградските литератури? Може ли да се
говори за тях като за група литератури, израстващи
от един сравнително млад, но със стари корени,
интеграционен модел?
Дали изтичащите 30 години, пълни с разнообразни форми
на вишеградската културна симбиоза, са време, което
успя да създаде тяхната формация и културен синтез
и какво именно представлява той? Каква е неговата
отвореност към нас? А към другите?
Отговори на тези въпроси се опитва да даде този
полoнистичен брой, иницииран от Полския институт,
който е по-различен от предишните. В него полската
литература не е сама, а е събирателен център на
гласовете на „вишеградските литератури“.
Прекият повод е полското ръководство на
Вишеградската група, започнало през юли тази година на
ротационен принцип и съвпадащо с 30-годишнината от
началото на V 4, която предстои през февруари 2021 г.
Неговият девиз „Връщане към вярната посока“ (Powrót
na właściwe tory) може да бъде разбиран и като стремеж
за връщане към нормалността, сериозно нарушена от
пандемията. Извънредната ситуация доведе до размисъл
за вярната посока във всяко едно отношение, до забавяне
на темпа и мислено „спиране на света“, до повече
осъзнаване и внимание към литературата и нейните
гласове. Символичен смисъл има и 100-годишнината от
рождението на Йован Павел, считан не само за патрон на
Европа, но и за глас на нейното сърце.
Нашият брой е така конструиран, че да припомни
първо генеалогията на Вишеградския съюз като опит
за конкретно решение и етап от несвършващия дебат
около Централна/Средна и Източна Европа. Полемиките
постигат върха си през 80-те години на предходния
век в дисидентския авангард на литературите от
централната ивица на Европа, разположена между
Сцилата и Харибдата на Запада и Изтока и всъщност
събират, сближават и преплитат гласовете на

мислители и писатели като Милан Кундера, Данило Киш,
Чеслав Милош, Дьорд Конрад. Флуидността и новата
раздвиженост на картата, за която пише Пшемислав
Чаплински, е не само контекст, но и част от историята
на дебата.
За разлика от „призрачния“ характер на понятието
Централна/Средна Европа (в броя застъпваме вариацията
на термините и техните основания ), който се вписва в
понятийния кръг на т.нар. „призракография“ (понятие,
идващо от труда на Дерида „Призраците на Маркс“),
Вишеградският съюз е нещо осезаемо и реално като
форма на всестранно сътрудничество, което се стреми
да стабилизира центъра на Европа. За негов инициатор се
счита Вацлав Хавел, дългогодишен приятел на полските
дисиденти Адам Михник и Яцек Курон. Публикацията
на неговата реч пред Полския сейм, изключително
важна за този брой, която стана възможна с любезната
подкрепа на словашкото посолство, показва най-добре
какви са идеите и жестовете, заложени в каузата на
Вишеградския съюз.
Пътят към него не е лесен, случва се в годините, когато
разпадът на бившите комунистически държави довежда
до деструктивни процеси, гори пожарът на югославските
войни. Неслучайно в юбилейния си текст за Хавел, части
от което публикуваме тук, Михник се спира специално
на есето му „Анатомия на омразата“ и казва, че това есе
трябва да стане задължително учебно четиво, особено
имайки предвид какво се случва с народите от бивша
Югославия.
В нашия вишеградски брой сме се опитали да покажем
взаимните, имагологични връзки между литературите,
пътищата им във времето и пространството. Видима е
хрониката на историческите и политическите събития,
които сближават съдбите на вишеградските народи,
виждаме и пътеписните и дневникови следи на взаимното
разпознаване. Видима е тяхната геопоетика. Надяваме
се, че поредицата избрани автори и текстове са така
подбрани, че да можете да чуете как техните гласове
идват от сърцето на Европа.
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Тематичен център
на новия 154 брой на
сп. „Християнство и
култура“ е превръщането
в джамия на църквата
„Св. София“ в Истанбул.
Темата е разгледана в
статиите на о. Стефан
Стефанов Превръщането
на „Света София“ в
джамия поруга Божията
Премъдрост и на Златина
Иванова Решението за
„Света София“ разтърси
гръцкото общество
и е продължена с
текстовете на Мустафа
Акьол Дали пророкът Мохамед би одобрил обръщането
на „Света София“? и на Илдирай Огюр „Света София“:
Ататюрк и богатият американец, променили нейната
съдба. На по-широкия проблем за междурелигиозния диалог
е посветено интервюто с кардинал Мигел Анхел Аюзо
Гизо, озаглавено Братството е не само идеал, а реалност,
която искаме да развиваме. Рубриката „Християнство
и философия“ представя текста на Фабрис Аджадж И
Словото стана дърводелец (или Благата вест на нашите
ръце). В броя са представени и две нови книги – сборник
с есета на румънски духовници, писатели и журналисти,
озаглавен Православният свещеник през 21 век. Скици
за един портрет, и наскоро издадената в Германия нова
книга на Матиас Дробински и Томас Урбан Йоан Павел II.
Папата, който дойде от Изток. Социологическите нагласи
в света по въпроса за вярата и морала са представени в
изследването на агенция „Пю“ Глобалното
разделение за Бог, а данните са коментирани от
о. Илиян Алексиев в разговор, озаглавен За социологиите
на вярата и обществения морал. Ролята на религията в
предстоящите президентски избори в САЩ е разгледана
в текстовете на социолога Франк Нюпорт Религиозната
идентичност и президентските избори в САЩ през 2020 г.
и на Джак Дженкинс Католическата политика на Джо
Байдън е сложна, но дълбоко американска. А ролята на
християните в протестите в Беларус е представена в
текстовете на Дмитро Горевой Религиозната карта на
Беларус и отношението към протестите на църковните
деноминации и на о. Александър Шрамко С Библия срещу
полицейските палки. Как протестите в Беларус повлияха
на Църквата, а Църквата – на протестите. Рубриката
„Християнство и кино“ съдържа текста на Ангел
Иванов Световният прецедент „Паразит“, а в рубриката
„Християнство и изкуство“ е представен анализът на
проф. Чавдар Попов От златния фон към синьото небе
(метаморфози на иконния образ от Средновековието към
Възраждането). Броят е илюстриран с фотографии от
църквите „Св. София“ и „Христос Спасител“ на манастира
„Хора“ в Истанбул, Турция, публикувани със съдействието
на сайта за православна фотография Orthphoto.net.

„Новата културна
революция“ е темата
на новия брой 08 на
сп. „Култура“. За
сенките на робството,
протестите на
движението Black Lives
Matter, повалянето
на статуите в САЩ
и Европа и новите
„културни войни“ –
гледните точки на
Владимир Левчев и
Иван Кръстев, на
Шон Кинг и Робърт
У. Лий, на Жан-Люк Бониол, Волф Лепенис и Александру
Калинеску, на Масимо Джанини, Анжело Брускино,
Дорси Ругамба и Бернар Кирини. И още – разговор с
кинорежисьорката Малина Петрова за „великото
чувство за свобода“ и със Стайко Мурджев за „театъра
като спасение“. Есе на беларуския писател Виктор
Мартинович за „силата на слабите“ и размисъл на
френския православен богослов проф. Бертран Вержели
върху „търсенето на смисъла“. Поглед и към последната
Мостра във Венеция (Кинофестивал с маски), към 16-ия
Световен анимационен фестивал във Варна и към найновия филм на режисьора Коста Биков „Рангел завинаги“.
А също и към двете последни изложби на проф. Божидар
Бояджиев и Есенния салон в Пловдив. И още: Антон
Стайков за „трите триножника“ в Месемврия, 1919 г.
(Борис Денев, Райко Алексиев, Никола Танев) и разговор с
композитора Георги Арнаудов за „времето
и избора“. Фотографиите в броя са на
Георги Кожухаров.
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Монументален труд за полската
литература през 19. и 20. век
Централноевропейската позиция на Полша и нейната
литература се доказва с пълна сила в излязлата в началото
на тази година монументална монография на проф.
Калина Бахнева. Всичко в нея е монументално – темата,
изпълнението є, оформлението, респектиращия хоризонт
на авторовото виждане и ерудиция –
като съответствие на виждането и
ерудицията на самата литература. В нея
се крие отговор на въпроса защо полската
литература е голяма.
Със своите 1040 страници книгата
предизвиква асоциации с текста на
Унамуно за Сервантес, с текстовете
на фабулния историк Норман Дейвис,
понятието summa summarum, Библията.
Визията на книгата се асоцира с
академичната поредица на „Państwowe
wydawnictwo literackie” (PWN), а на
предната корица виждаме картина,
която представя монументалната
театрална завеса на театъра „ Юлиуш
Словацки“ в Краков, в изпълнение на един
от „най-античните“ полски художници
от 19 век – Хенрик Шемирадзки. Музата
Полихимния в образа на статуята на
Юлиян Марковски от Лвовската опера
украсява задната корица.
Формулата „Елада и Рим“ показва равностойността
на тези два центъра, но и тяхната роля на полюси за
изглеждащата традиционно предимно латиноцентрична
полска литература. Както точно определя авторката „за
полското художествено съзнание историята и културата
на Елада и Рим са огромен цивилизационен масив, върху
който се гради националната духовност“. Тезата на
книгата, опряна на концепции и факти, е нестандартна и
интересна с това, че показва как „в ситуация на лична и
обществена криза представата за поляка като творение
на културната и религиозната Latinitas се „пропуква”,
отстъпвайки място на елинското и православното начало“.
Изследването пита и отговаря какво е полската Елада
като културно-пространствена траектория и завръщаща
се традиция, като творческа и мисловна материя и какво
е полският Рим като гравитационен център, едновременно
вечен и призрачен, погълнал в империалните си предели
предходните цивилизации, победен от победената Гърция
и всъщност в крайна сметка, победен от самия себе си.
Методологично подплатен с поредица от изследвания
върху художествената рецепция на гръцката и римската
античност в Полша и нейните културни доминанти
(Тадеуш Шинко, Тадеш Желински, Мария Калиновска и др.),
намиращ се в постоянен диалог с критически текстове,
антични и християнски фундаментални текстове, трудът
на Калина Бахнева не е просто обхождане на античното
наследство, християнските му превъплъщения и неговите

А Н О Н С
Остап Сливински, „Закуска на тревата“, превод
от украински Райна Камберова. Small Stations Press,
София, 2020, 64 с.
Остап Сливински (1978)
е украински поет, есеист
и преводач. Превежда
от български, полски,
македонски, английски и
белоруски език. Превел е
на украински „Естествен
роман” и „И други истории”
на Георги Господинов,
разкази на Алек Попов,
стихотворения на Иван
Радоев, Николай Кънчев,
Марин Бодаков и Силвия
Чолева. Последният му
значим превод от български
е на роман на Теодора
Димова. Носител е на
редица награди, сред които наградата „Хуберт Бурда“
за млади поети от Източна Европа (2009). Автор е на 4
поетически сборника, голям брой есета и публицистика.
През 2007 г. защитава докторска дисертация на тема
„Феноменът на мълчанието в художествения текст
(върху материал от българската проза на 60-те – 90те години на ХХ век)“. Преподава „Постмодернизъм
в полската литература“, „Основни тенденции в
съвременната полска литература“ и „Съвременен полски
език“ в Лвовския университет „Иван Франко”.
Първата му стихосбирка, преведена на български,
включва стихотворения от три негови книги. В нея
образът на детето стои в центъра – с неговата
смелост, свобода, ранимост. Поезия, която превръща
голямата история в интимно, екзистенциално,
съдържащо се в детайла събитие.

роли. Той показва ясно как полският творец завладява
Рим и Елада като своя ерудиция чрез маршрута на
светото пътуване, което има универсален инициационен
и културотворчески смисъл. В Светото пътуване с
неговия „йератичен език“ е вплетена славяно-европейската
духовна цивилизация, изконно близка на
християнската същина, сякаш предсказала
я в себе си и преливаща с лекота в нея.
Светото пътуване е винаги на Изток,
няма свето пътуване в посока Запад. И в
този смисъл, макар и дисертацията да се
преборва за равноправието на двата центъра
(Елада и Рим) и за равновесието на Изтока
и Запада, в решаващите моменти преднина
печелят аксиологизациите на Изтока, като
източник и генератор и на двете основни
традиции, концепиращи доктората. Тази
идея пронизва както лекциите на Мицкевич,
така и прозренията на Словацки и Норвид,
на Каспрович и Норвид.
Монографията не е само концептуална
литературна история на двата
века, преосмисляща и дискутираща
литературните формации и преоткриваща
облика на творците. Тя може да бъде видяна
и като композиция от няколко монографични
очерка, обединени от заглавната тема.
Монографичните очерци показват опознати по нов начин и
носещи памет за предходни познания образи на Мицкевич,
Словацки, Норвид, Каспрович, Милош, Гловацки.
Монографията на Калина Бахнева ни убеждава в това, че
полската литература обединава оригинални мислителски
системи на творци от всеки период и формация. Те в много
голяма степен са провокирани именно от дълбокия размисъл
върху цивилизационните и културно-религиозни традиции
на Европа. Оплождащата искра в тях често е рожба на
славянския културен геном и съдържащия се в нея известен
полски ексцентризъм.
И понеже понеже монографията на Калина Бахнева е един
стремеж към живата вода на извора, искам да завърша с
цитат от написаното за Норвид: „Който пие от извора –
казва теоретикът на мълчанието – трябва да коленичи и да
сведе чело.“
(Калина Бахнева, „Елада и Рим. Полската литература
през ХIХ и ХХ век”, Парадигма, 2019)
Маргрета Григорова

На 1 ноември, в Деня на народните будители, Портал
Култура връчи за седма година награди за принос в областта
на литературата и хуманитаристиката.

Годишни награди
на Портал Култура 2020
Проза
В категорията „Проза“ първа награда получи Владимир
Зарев за „Чудовището” (ИК „Хермес“, 2019) заради
„неподражаемото му майсторство да превърне една от
най-болезнените теми от новата ни история в лично
преживяване“
Втората награда в категория Проза бе връчена на
Деметра Дулева за романа „Странстващият албатрос”
(ИК „Хермес“ 2019 г.) заради „силата на художественото
внушение, с което „голямото време” на разказа бива
дълбинно пронизано от една човешка история“.

.

Хуманитаристика
В категорията „Хуманитаристика“ първа награди получи
книгата на Амелия Личева „Световен ли е Нобел?” (ИК
„Колибри“, 2019) заради „нейния проницателен прочит на
онова, което се крие зад понятието „световна литература“
и изследването на конфликтите между медийната среда и
канона“.
Втората награда спечели книгата на Добрин Тодоров
„Многоликото битие и новото световъзприятие на
съвременния човек“, („Парадигма“, 2019 г.) заради „неговия
прочит на духовната ситуация на нашето време от
позицията на съвременната философска антропология“.
Специални награди
Голямата специална награда на Портал Култура получи
Федя Филкова заради „приноса є към българското слово и
самоотдаване на истината, изразено с езика на поезията“.
Специалната награда бе присъдена на Бойко Ламбовски
заради „приноса му в модерната българска лирика, изследващ
страдалческите разломи на битието ни, както и за
неговото забележително преводаческо дело“.
Специалната награда на Фондация „Комунитас“ за „личен
принос към независимата журналистика“ получи Димитър
Кенаров.

Реч на президента на ЧССР Вацлав Хавел в полския Сейм и Сенат

Речта на Вацлав Хавел може да се прочете само на хартиения носител на „Литературен вестник“

на стр. 4
Речта на Вацлав
Хавел се публикува с
финансовата подкрепа
на Посолството на
Словашката република
в София.
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Реч на президента на ЧССР Вацлав Хавел...
от стр. 3

Анна Цима,
„Събуждане в
Шибуя“, превод от
чешки Анжелина
Пенчева, изд.
„Ерго“, С., 2020.
„Събуждане в Шибуя“ е дебютната книга
на чешката писателка Анна Цима, за
която миналата година є бе присъдена
престижната литературна награда
„Магнезия Литера“ в категорията
„Откритие на годината“. Сюжетът на
романа се развива в два времеви плана и
на две различни места – Прага и Токио.
Главната героиня се отправя в търсене на
обстоятелствата около творчеството
на тайнствен японски писател, за да
открие не само тях, но и загадъчния свят
на един едновременно реален и въображаем
Токио, но най-вече – за да опознае и разбере
собствената си личност и живот.

Павел Виликовски,
„Зелен е...“, превод
от словашки
Донка Нейчева,
изд. „Колибри“, С.,
2020.
Павел Виликовски е един от най-важните
творци на съвременната словашка
литература. Романът „Зелен е...“ е писан
още през 70-те години на миналия век,
но остава непубликуван чак до 1989 г.
Творбата се състои от безконечния
монолог на главния герой, в миналото – таен
шпионин, отправен към двама слушатели,
чиято идентичност остава неясна до
края на книгата. Мистфикация, бурлеска,
мрежа от интертекстуални препратки,
абсурд – повествованието използва всички
тези средства, за да превърне разказа за
живота на своя герой в тълкувание на
историята и преоценка на миналото и
настоящето.

Марта Гайенцка,
Няма проблем!
Българското
приключение (Marta
Gajęcka, „Njama
problem! Bułgarska
przygoda“, wyd. „Po
godzinach”, 2020)
Aвторката e докторант от Люблинския
университет, любител на пътешествията
и моржуването. Посещава като студентка
българистка България (Еразъм стаж
във Великотърновския университет),
очарована е и очарова българите. След
години пътувания решава да издаде
книга с впечатленията си от България,
в която важно място заема легендата
за късметите, които Бог раздавал на
народите и за награда дал на работливия
българин, който не чакал за късмет, а
работел, кътче от рая.
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Декларация за сътрудничество по пътя към европейска
интеграция между Чешката и Словашка федеративна
република, Република Полша и Република Унгария
Срещата на президентите, министърпредседателите, министрите на външните
работи и народните представители
на Чешката и Словашка федеративна
република, Република Полша и Република
Унгария в Братислава постави началото за
създаване на основа и форми на политическо,
икономическо и културно сътрудничество
при променената ситуация в Средна Европа.
Тъкмо еднаквото развитие през изминалите
десетилетия стимулира трите страни за
постигане на договорените ни основни цели:
– възстановяване в пълна мяра на държавния
суверенитет, на демокрацията и свободата;
– ликвидиране на всички съществуващи
обществени, икономически и духовни
остатъци от тоталитарната система;
– изграждане на парламентарна демокрация,
на модерна правова държава и защита на
човешките права и основните свободи;
– изграждане на модерна пазарна икономика;
– всеобхватно включване в европейската
политическа, икономическа и правна система
и в системата за безопасност.
Единството на целите и еднаквите пътища
за тяхното постигане поставя трите
страни пред подобни задачи, и то в много
области. Координирането на техните
усилия, при запазване на националните
особености, повишава шансовете им за
постигане на търсените резултати и ги
доближава до успешната реализация на
техните цели.
Основа за интензивно развитие на
сътрудничеството между трите
страни са значимите и еднакви промени,
протичащи в тях, както и системата
от традиционни отношения, формирани
вследствие на историческото развитие,
културното и духовно наследство и
общите корени в религиозните традиции.
Във всестранната и богата култура на
живеещите тук народи се съдържат и
основните ценности на европейския духовен
живот. Вековните духовни, културни и
икономически взаимодействия, базиращи се
върху естествената историческа еволюция
и произтичащи от нашето съседство, биха
могли да подпомогнат сътрудничеството
ни.
Сътрудничеството сред общността от
нациите и гражданите на трите страни е
необходимо условие за общото развитие,
осигуряващо във всяка една от тях
изграждането на всеобщ демократичен
обществен ред, базиращ се върху
основните човешки свободи, свободата
на предприемачество, върховенството
на закона, толерантността, духовните
и културни традиции и уважението към
моралните ценности.
Подписалите декларацията зачитат
правото на всички останали народи на
изява днес на своята самобитност.
Те подчертават, че националните,
етническите, религиозните и езиковите
малцинства трябва да имат възможността
да упражняват всички свои права в съгласие
с традиционните европейски ценности и
международните документи за защита

Черновата на Вишеградската декларация
от 1991 г., написана на ръка от Президента
Вацлав Хавел

на човешките права в областта на
политическия, социалния, икономическия и
културния живот, включително в областта
на образованието.
В обединена Европа, в чието създаване
трите страни искат активно да участват,
съхраняването на националните култури
и националните характеристики е
напълно възможно едновременно със
спазването, и то в развитие, на всеобщата
йерархия на ценностите. Ключов
въпрос за духовното и материалното
развитие на средноевропейския регион,
както и категорична предпоставка
за изграждането на взаимоизгодно
сътрудничество с развитите европейски
страни и интеграционните общности, е
последователното възприемане на идеалите
на гражданското общество. Основавайки
се върху най-важния елемент от
европейското наследство – универсалните
човешки ценности – и опирайки се върху
собствената национална идентичност, ние
трябва да изградим взаимно и хармонично
сътрудничещо си човешко общество,
което е толерантно към отделния индивид,
към семейните, локалните, регионалните
и етническите общности, което не е
натоварено с ненавист, национализми,
ксенофобия и конфликти със съседите.
Подписалите декларацията са убедени, че в
светлината на предстоящите политически,
икономически и социални изисквания, както
и на усилията, насочени към обновление,
осъществявано на демократични основи,
тяхното сътрудничество представлява
важна стъпка по пътя към общоевропейска
интеграция.
Подписалите декларацията изразяват
общата си воля за осъществяването на
следните практически стъпки:
да обединят на основата на интересите

на отделните страни усилията си за
изграждането на сътрудничество и
гарантирани отношения с европейските
институции, като осъществяват
консултации по въпросите, свързани с
тяхната сигурност;
да се стремят към изграждането на
нерушими взаимоотношения между своите
граждани, институции, църкви и обществени
организации;
да развиват икономическото си
сътрудничество на пазарна основа с цел
свободното движение на капитали и на
работна сила, взаимоизгодната търговия със
стоки и услуги, както и да се стремят към
създаването на подходящи условия за пряко
сътрудничество между фирмите и за чужди
капиталови инвестиции с оглед нарастване
на икономическата ефективност;
да обърнат специално внимание на
развитието на свързващата ги транспортна
инфраструктура, както и с другите
части на Европа, особено по линията
север – юг, а също така и на свързването на
енергийните им системи и на развитието на
телекомуникационните мрежи;
да разширят сътрудничеството си в
областта на екологията;
да създадат подходящи условия за
непрекъсната размяна на информация,
печатни издания, материални и
нематериални културни ценности;
да положат усилия за формирането на
многостранно сътрудничество в интерес
на създаването на оптимални условия за
цялостното осигуряване на правата на
националните малцинства, обитаващи
тяхната територия;
да допринасят за взаимоизгодното
сътрудничество на заинтересованите
местни самоуправляващи се органи и за
създаването на субрегионални контакти.
Подписалите декларацията заявяват,
че тяхното сътрудничество няма да
нарушава или ограничава по никакъв начин
отношенията им с други страни и не е
насочено срещу интересите на останалите
страни.
Сътрудничеството между подписалите
декларацията ще се осъществява чрез срещи
и консултации на различни равнища и под
различни форми.
Подписано във Вишеград на 15 февруари
1991 г. в три оригинални екземпляра на
чешки, полски и унгарски език, като всички
екземпляри са с еднаква валидност.
Вацлав Хавел,
президент на Чешката
и Словашка федеративна република
Лех Валенса,
президент на Република Полша
Йожеф Антал,
министър-председател
на Република Унгария
Превод от чешки: ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ
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Нашата обща история доказва значението
на сътрудничеството за общото ни бъдеще
Разговор с изпълнителния директор на Международния вишеградски фонд
със седалище в Братислава Едит Силадине Баторфи
Госпожо Баторфи, бихте ли ни разказали
накратко историята на основаването
и по-нататъшното развитие на
Вишеградския фонд?
Международният Вишеградски фонд е
единствената институционализирана форма
на взаимно сътрудничество на страните от
Вишеградската четворка (V4). Той е учреден
от министър-председателите на страните
от Вишеградката четворка на официална
среща, състояла се на 14 май 1999 г. в
Братислава. Въз основа на заключенията,
до които министър-председателите на
страните от Вишеградката четворка
достигат по време на тази среща, на 9
юни 2000 г. в Щиржин, недалеч от Прага, е
подписано Споразумение за основаването
на Международния Вишеградски фонд със
седалище в Братислава, където се намира и
понастоящем.
За целия период на своето съществуване
фондът е подкрепил повече от 6000 проекта
на обща стойност почти 96 милиона
евро не само в рамките на страните от
Вишеградската четворка, но и от страните
от Източното партньорство и от
Западните Балкани. Смятам, че за 20 години
успяхме да се превърнем в стабилна част
от грантовата инфраструктура в региона
на Средна Европа, като нашата цел е и понататък да допринасяме за подкрепата на
креативността на общите инициативи в
това пространство.
Бихте ли споделили каква е основната
мисия на Фонда и кои са неговите цели?
Смятате ли, че през двете десетилетия
на съществуването му те в някаква
степен са се променили?
Главната цел на Фонда е да насърчава
общностната идентичност,
приятелството и тясното сътрудничество
между страните; важен аспект
от дейността му е свързана и със
заздравяването на взаимните връзки между
жителите на региона. Фокусът ни е върху
подпомагането на културното и научното
взаимодействие, мобилността на млади
хора, трансграничното сътрудничество
и туризма. Днес нашата подкрепа се
осъществява чрез широк спектър от
дейности, включващи партньорства между
университети, центрове за иновации и
бизнеса. Освен грантове за подпомагане на
проекти, днес Фондът отпуска и стипендии
за студенти, изследователи и творци.
Основните принципи на неговото
функциониране от самото му основаване до
днес остават непроменени.
По какъв начин се координира работата
на Фонда? Какви са ангажиментите
на всяка една от страните членки на
Вишеградската група към неговото
функциониране?
Ръководните органи на Фонда са
Конфедерацията на министрите на
външните работи на държавите от
Вишеградската четворка и Съветът на
посланиците на Вишеградската четворка.
Конфедерацията на министрите на
външните работи е най-висшият орган
при вземането на решения. Състои се
от министрите на външните работи
на страните от Вишеградската група
и заседава най-малко веднъж годишно в
държавата членка, поела ротационното
председателство, което е на азбучен
принцип по имената на държавите членки.
Конференцията на министрите определя
размера на годишните вноски от всяка една
държава членка на Вишеградската четворка,
приема устава и бюджета на секретариата
на Фонда.
Съветът на посланиците одобрява
оценените и препоръчани молби за проекти
към Фонда. Той се състои от посланици от
страните на Вишеградската четворка,
които са акредитирани в държавата членка,
поела ротационното председателство.
Съветът на посланиците също така
подготвя материалите за заседанията на
Комисията на министрите на външните

в рамките на нашия Вишеградски регион
е много жизнено и именно изкуството и
културата са тези, които в най-висока
степен допринасят за изграждането на
нашата обща вишеградска идентичност;
ето защо смятаме за успех това, че
нашите грантови предложения се радват на
положителна оценка от страна на културния
сектор.

Едит Силадине Баторфи. Фотография: Личен
архив

работи, осигурява мониторинга, контрола и
оценката на дейностите на Фонда.
Административно-изпълнителен орган на
Фонда е секретариатът, който се ръководи
от изпълнителен директор и заместникизпълнителен директор. В момента Фондът
има 12 служители, които, за разлика от
началния етап от функционирането му, са
от всички държави членки на Вишеградската
четворка – факт, който може би
представлява най-голямата промяна за
изминалия период.
Имате различни програми за подкрепа
на проекти и изследвания в областта на
културата, образованието, общественото
развитие, икономиката. Бихте ли ги
представили накратко? Кои са основните
цели и постижения на програмите в
областта на културата, литературата,
творческите резиденции и пътувания?
Прави сте, от средствата на Фонда се
финансират общи проекти в областта
на културата, науката, изследванията,
обмена на творци и млади хора, както и
проекти за подкрепа на чуждестранното
сътрудничество и развитието на туризма;
предоставят се и индивидуални стипендии
и творчески пребивавания. С помощта на
нашите проекти за грантове се опитваме
да развиваме иновативни идеи и чрез
подкрепените проекти за регионално
сътрудничество да търсим решения на
общите предизвикателства. Вярваме, че
именно регионалното сътрудничество може
да допринесе за положителна промяна към
по-добро, без оглед на това дали става дума
за култура, образование или икономика.
Културата и изкуството традиционно
представляват една от най-важните
области, към които са насочени
нашите грантове. Общо една трета от
подкрепените проекти попадат в тази
категория. Тук се включват различни
творчески фестивали, уъркшопи, лекции
и изложби, както и летни школи. В найобщи линии може да се каже, че става
дума както за проекти, чиято цел е
открояването и проучването на общото
културно наследство, така и за подкрепа на
чуждестранното сътрудничество и диалога.
Затова са създадени тези културни проекти.
Освен споменатите вече грантови програми,
подпомагащи международните инициативи
в областта на културата, друго наше
средство за подкрепа на изкуството и
културата е програмата за творчески
пребивавания, която възникна през 2007 г. и
с течение на времето се разшири до степен,
при която покри практически всички форми
на изкуството. С тримесечни престои
в страните на Вишеградската четворка
подпомагаме творци, занимаващи се с
визуални изкуства, дизайнери, музиканти,
композитори, писатели, преводачи,
театрални дейци, танцьори; стремим
се да насърчаваме и експерименталното
и концептуалното изкуство. Макар че
условията и възможностите за пребивавания
по нашите програми се различават за
отделните изкуства, тяхна обща черта е,
че дават творческа свобода на авторите от
региона, както и възможност за изява чрез
средствата на съвременното изкуство.
От броя на молбите за подкрепа, които
постъпват при нас от различни културни
центрове и творчески институции, може
да се види, че културното сътрудничество

Споменахте, че програмите ви са
ориентирани както към четирите
страни членки на Вишеградската група,
така и към по-широк кръг държави.
На какъв принцип функционира тази
международна мрежа и към кои страни
и региони извън Вишеградското
пространство са ориентирани
програмите ви? Какви са според вас
намеренията и акцентите в това
сътрудничество?
По своя замисъл грантовите програми
на Фонда подпомагат международните и
политическите приоритети, които той
има, и утвърждава общите интереси на
Вишеградската четворка в страните от
Източното партньорство и Западните
Балкани. Това са региони, с които
развитието на взаимоотношенията и
взаимното сътрудничество спада към
дълготрайните ни приоритети.
Става дума преди всичко за уникалния
опит на Вишеградската четворка в
процесите на трансформация и интеграция
в европейските структури, на чието
споделяне се поставя и акцент в проектите,
подкрепяни от Фонда. Смятаме, че нашите
грантови програми ефективно допринасят за
насърчаването на демократичните процеси и
промени в страните от посочените региони,
подпомагат тяхната евроатлантическа
интеграция и укрепват гражданското
общество, независимо дали става въпрос
за проекти, подпомагащи мобилността на
работещи в държавната администрация,
на икономисти, на представители на
академичната общност, на обучаващи млади
хора, или за проекти, подпомагащи срещи на
експерти, насочени към обмяна на опит и
ноу-хау.
Част от дейността на Фонда очевидно
е насочена към осъществяването на
издания, свързани с историята на
Вишеградската група и културата и
идентичността на Вишеградското
пространство – инициирали
сте например съставянето
на литературната антология Visegrad
4 Countries и библиографията  Two
Decades of Visegrad Cooperation – Selected
V4 Bibliography. Бихте ли представили
накратко тези издания? Какво предстои
в близко бъдеще във връзка с тази ваша
дейност?
Литературната антология Visegrad 4
Countries е уникален проект, иницииран от
министерствата на културата на страните
от Вишеградската четворка и реализиран
с подкрепата на грант от Вишеградския
фонд. Книгата съдържа 13 разказа от
централноевропейски писатели, преведени на
четирите езика на нашия регион, както и на
английски.
Библиографията Two Decades of Visegrad
Cooperation е буквално библиография на
вишеградското сътрудничество. Тя съдържа
повече от 1400 статии и доклади. Преди
десетина години, когато се появи тази
публикация, тя представяше комплексен
поглед върху всички важни разработки за
Вишеградската група и вишеградското
сътрудничество, публикувани в Чехия,
Унгария, Полша, Словакия и в съседните
страни, а също и в други държави като
Франция и САЩ например. Освен това тя
съдържа и студии, сравняващи различни
социални, икономически и културни явления
във вишеградския регион. Нашето намерение
беше да изготвим цялостен корпус от
информация за общите ни дейности,
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Витолд
Гомбрович,
„Лекции по
философия в
рамките на шест
часа и четвърт“.
Прев. Тодорка
Минева. София,
изд. „Сомн“, С.,

След издаването на романа „Космос“
през 2018 г. българският читател
може да се запознае с още един от покъсните текстове на Витолд Гомбрович.
Гомбрович – един от най-значимите и
световноизвестни полски писатели на
ХХ век – разсъждава в своя текст за
съвременната философия и представя своя
оригинален и ерудиран прочит на редица
европейски философи като Кант, Хегел,
Шопенхауер, Киркегор, Сартр и Хайдегер.

Славомир Мрожек,
„Контракт“. Прев.
Малина Иванова.
София, изд. „Black
Flamingo“, С., 2020.
Славомир Мрожек е добре
познат на българската публика със своите
разкази и драми, многократно представяни
на театралната сцена у нас. Причислявани
към най-влиятелните европейски
драматургични текстове от втората
половина на ХХ век, произведенията
на Мрожек се доближават до
характеристиките на театъра на абсурда
и гротеската, като същевременно се
стремят към проникновен (траги)комичен
анализ на политическите и социалните
проблеми на съвремието му. В новото
издание на издателство „Black Flamingo“
българският читател може да се запознае
с една от по-малко познатите творби на
полския автор, писана след знаменитите
му „Полиция“, „Танго“ и „Емигранти“.

Бенедек Тот ,
„След последната
война“, превод от
унгарски Мартин
Христов, изд.
„Ерго“, С., 2020.
Приключенски
постапокалиптичен
роман на унгарския
писател Бенедек
Тот, носител на
наградата Марго. В
тоталния сблъсък
между американски
командоси и
руски партизани
главният герой
търси своя изчезнал
брат. „След
последната война“
ни представя
катастрофичната визия на едно израснало
в мир поколение. Заглавието може да бъде
разбирано и така: „Следпоследната война“ –
тоест тази, която идва след
войната, смятана за последна.
Книгата излиза с две корици.
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Среща след шестстотин петдесет и шест години
Ян Рихлик (1954) е чешки историк, етнолог и
българист. Редовен професор по съвременна чешка и
словашка история в Карловия университет в Прага и
извънреден професор по съвременна чешка и световна
история в Техническия университет в гр. Либерец.
Почетен доктор на Софийския университет.
Занимава се с история на Централна Европа и
Балканите и с проблеми на формирането на нациите.
Автор на множество книги, сред които издадената в
Чехия „История на България“ (2000) и публикуваната
у нас „История на Чехия“ (2010, съвм. с Вл. Пенчев).

Вишеград – трийсет години по-късно
През 1991 г. работех на хонорар като коментатор на
седмичника „Форум“, издаван от Координационния
център на Гражданския форум от 1990 г. По тази
причина станах, заедно с още няколко журналисти,
част от чехословашката делегация, съпровождаща
президента Вацлав Хавел на срещата в Будапеща
между представителите на Чехословакия, Полша
и Унгария. Тържественото подписване на общата
декларация се състоя в замъка Вишеград над река
Дунав. Идеята то да се извърши точно на това
място беше на Хавел, който като драматург имаше
чувството за театрални ефекти – повод беше
фактът, че през 1335 г. във Вишеград се срещат
чешкият, полският и унгарският крал, за да
преговарят за взаимно сътрудничество и уреждане на
отношенията в Средна Европа.
След връщането си написах кратък репортаж,
озаглавен „Среща след шестстотин петдесет и
шест години“ („Форум“, бр. 9 от 1991 г., с. 4), в който
споделих впечатленията си от преговорите. Сега,
когато отново го прочетох след почти трийсет
години, мога със задоволство да констатирам, че
не бих променил нещо съществено от онова, което
съм написал тогава. Разбира се, днес сме свидетели
на редица промени, за каквито през февруари 1991 г.
не можеше и да се предполага – никой по онова време
не знаеше, че на Чехословакия є остават по-малко
от две години живот, че тя ще се раздели на две
държави, в резултат на което вишеградската тройка
ще се превърне във вишеградска четворка. Само по
себе си това не беше пречка за по-нататъшното
сътрудничество, но възможностите за взаимна
подкрепа при интеграцията в европейските
структури се усложниха. Компликациите идваха
преди всичко от режима на Владимир Мечиар
и неговата партия Движение за демократична
Словакия (ДЗДС). Политиката на Мечиар,
съпровождана от приватизационни скандали и
дори от терористични акции, доведе до това, че
Словакия не беше поканена през 1999 г. в НАТО заедно
с останалите членове на Вишеградската група, а
беше застрашено и влизането є в ЕС. За щастие, в
резултат от позитивната реакция на словашкото
общество на изборите през 1998 г. ДЗДС, въпреки
че получи най-много гласове, не можа да състави
самостоятелно правителство, тъй като никоя
политическа партия не пожела да влезе с него в
следизборна коалиция. По този начин Мечиар беше
изтласкан в опозиция и Словакия много бързо успя да
догони своите партньори в преговорите за влизане в
ЕС.
Всъщност и в Чехия развитието на нещата не
беше такова, каквото си го представяха чешките
политици, подписали през февруари 1991 г.
Вишеградската декларация. Правителството на
Гражданската демократична партия (ГДП), водено
от Вацлав Клаус, мегаломански смяташе Чешката
република за отличник на Източна Европа, който
няма нужда от никого. Клаус положи сериозни
усилия да превърне Вишеградската група просто
в Централноевропейско споразумение за свободна
търговия (ЦЕФТА) без никакви политически
амбиции. Като евроскептик Клаус не харесваше
много и Европейския съюз. За късмет обаче нещата
се развиха положително – през 2004 г. всички страни
от Вишеградската група бяха приети заедно в ЕС, а
през същата година и Словакия беше приета в НАТО.
В крайна сметка на 22 декември 2007 г. и четирите
страни влязоха заедно в Шенгенското пространство,
осигуряващо липса на граничен контрол.
На практика основните цели на Вишеградската
декларация са изпълнени – и четирите страни са
интегрирани в европейските и евроатлантическите
структури. Аз обаче съм дълбоко убеден, че
сътрудничеството между тях продължава да има
смисъл и за в бъдеще. Всички ние сме имали през
вековете еднакво или близко по своята
същност развитие и затова и днес
онова, което ни сближава, е много повече
от онова, което ни раздалечава.
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Ян Рихлик
В петък, 15 февруари 1991 г., след състоялите се
преговори в будапещенския парламент президентите
Вацлав Хавел, Арпад Гьонц и Лех Валенса се срещнаха
на същото онова място, където е имало подобно
събитие през 1335 г. Вярно е, че не присъстваха князе,
архиепископи и аристократи от отделните страни,
но затова пък си дадоха среща техните премиери
(нещо повече, унгарският министър-председател
Йожеф Антал дори водеше тяхната делегация вместо
президента Гьонц), както и тълпа журналисти и
публицисти, сред които и моя милост. Под съпровода на
облечени в исторически костюми от XIV век тръбачи
президентите и премиерите подписаха цветиста, но
иначе доста мъглява декларация за сътрудничество,
след което положиха венци пред паметната плоча в
чест на срещата на тримата крале преди шестстотин
петдесет и шест години. Последва пресконференция,
чиято организация (както впрочем и други неща, свързани
с журналистическата дейност) явно не беше по силите на
унгарското външно министерство. Полицията ни накара
да паркираме микробуса си на сравнително отдалечен
паркинг, а когато най-сетне се добрахме до хотела,
охраната отказа да ни пусне в залата. Та, ако го нямаше
на място говорителя на федералното ни министерство
на външните работи г-н Егон Лански (комуто бих искал
тук да благодаря), пресконференцията щеше да мине
като едното нищо без участието на чехословашките
журналисти. В тази връзка колегата от вестник
„Лидове новини“ се произнесе, че ако сътрудничеството
ни с Унгария е като тази конференция, по-добре да
прекратяваме нещата, докато е време.
Но да оставим настрана организационните проблеми и да
се опитаме да отговорим на въпроса дали декларацията
от Вишеград, подписана преди това в Будапеща от
премиера Антал и президентите Хавел и Валенса,
наистина открива ново поле за сътрудничество между
трите държави и най-вече нова ера на територията
между хребетите на Карпатите и Дунавската
низина. През 1335 г. несъмнено е било точно така и
неслучайно известният чешки възрожденски историк
Франтишек Палацки заключава, че „сключеният по
онова време договор бил по-късно често нарушаван, но
при следващото помирение винаги се стигало отново до
неговите основни положения“. През 1991 г. Чехословакия,
Полша и Унгария се споразумяха да си сътрудничат по
пътя към интеграцията си в европейската общност,
в която обаче всяка държава трябва да бъде приета
самостоятелно. Преговорите преминаваха сравнително
гладко, тъй като всичко беше практически договорено
предварително, а спорните точки бяха просто
извадени от дневния ред. Не се преговаряше например
за Габчиково-Надьмарош1 (виждащо се впрочем от
Вишеград като на длан), нито за безмитни зони, а що се
отнася до чехословашко-полската граница, установена
според решението на Централния комитет на
Чехословашката комунистическа партия от м. декември
1981 г., би трябвало от 1 март да бъдат възстановени
индивидуалните трансгранични отношения, като
нашата страна предложи и нов безвизов режим, за който
обаче тепърва ще се водят преговори.
В областта на международните отношения беше
постигнато единодушие по всички въпроси като войната
в Персийския залив, саморазпускането на Варшавския
договор и СИВ и отношението към балтийските
държави, при това Чехословакия и Унгария се ангажираха
да подкрепят
влизането на Полша в
Централноевропейската
инициатива (ЦЕИ).
Става дума за съвместно
хидротехническо съоръжение,
разположено на Дунав,
решението за чието
изграждане е от 1977 г.
Още от 80-те години на
миналия век обаче започват
силни протести на унгарски
еколози, довели до
стопирането, а след
разделянето на Чехословакия –
и до прекратяването на
проекта от унгарска страна.
В резултат е завършена само
словашката част – Габчиково,
като руслото на реката
практически е пренесено на
словашка територия. Това
довежда до съдебен процес
между двете държави в
Международния съд на ООН,
който постановява през
1997 г., че Унгария изцяло е
нарушила договореностите.
И до днес проектът не е
завършен от унгарска
страна. – Бел. прев.

Въпросът е обаче какво ще се случи, когато наесен
пилците почнат да се броят и се навлезе в същността на
нещата – Чехословакия например смята да открие свое
представителство в Литва и литовско в Прага, докато
Унгария е само за парламентарни връзки, а да не говорим
за Полша, където правителството е още по-въздържано,
явно заради неясния статут на полското малцинство в
бъдещата самостоятелна Литва.
Президентът Валенса обърна внимание в своята реч,
че комунистите много говореха за приятелство, но го
разбираха само помежду си, докато между народите
се изграждаха бариери. И настина, будапещенската
декларация, освен че се обявява за изграждане
на обща инфраструктура, изрично подчертава
необходимостта от създаването на условия за
ненарушимо сътрудничество между гражданите,
църквите и обществените институции, като
отделните държави са длъжни да предприемат мерки за
развитието на националните малцинства на техните
територии (между другото, седмица по-рано в Будапеща
преговаряше словашка правителствена делегация за
словашкото малцинство в Унгария и унгарското в
Словакия, като и двете страни изразиха задоволство).
Същевременно обаче свободните отношения между
граждани и институции, също както и защитата на
малцинствата, в Западна Европа се приемат като
подразбиращи се и затова по принцип не се заявяват в
декларации. Западните коментатори изглежда надцениха
случващото се в Подунавието, след като започнаха
да говорят за своеобразен източен Бенелюкс, докато
един полски журналист го оцени доста по-трезво като
„дипломатически туризъм“.
Истината явно е някъде по средата. Несъмнено много
общи неща свързват Чехословакия, Полша и Унгария.
Словашката история например е до голяма степен
част от унгарската политическа история. Социалният
състав на съсловната унгарска държава и на съсловна
Полша са доста подобни – и в двете страни е голям
броят на нисшата аристокрация. Може би затова в
Полша се казва, че полякът и унгарецът са братовчеди,
а в Унгария – дори, че са братя. Езиковата близост
между чешкия, словашкия и полския език също играе
ролята на интеграционен фактор. Несъмнено е също
така, че трите страни имат и в по-широка времева
перспектива много общи интереси. Би било обаче грешка
тези факти да се абсолютизират. Чехите, словаците,
поляците и унгарците имат различно историческо и
културно развитие и културните им различия – днес
често смятани за несъществени – вероятно ще пречат
на по-тясната интеграция. Именно затова всички,
подписали декларацията, подчертаха изрично, че не
става дума за изграждането на някакъв нов блок или на
някаква дунавска конфедерация. От друга страна обаче
триъгълникът Варшава – Прага – Будапеща изглежда
явно затворен и това веднага беше констатирано с
неудоволствие от Румъния, чийто специален пратеник
пристигна в Будапеща, декларирайки също интерес за
сътрудничество.
Вън от всяко съмнение е, че сътрудничеството между
чехи, словаци, поляци и унгарци има бъдеще, но пътят
към него ще бъде труден и дълъг.
Превод от чешки: ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ
Jan Rychlík, Setkání po šesti stech padesáti šesti letech, Fórum, 9 /
1991, s. 4.
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Регионално сътрудничество на държавите
от Вишеградската група. Опит и перспективи
Проф. Анна Чиж е преподавател в Института по
политологически науки в Шльонския университет.
Научните є интереси се концентрират върху
политическите системи на страните от Централна
и Източна Европа, териториалното самоуправление,
Вишеградската група и програмите за Източно
партньорство.

Анна Чиж
[…]
Централна Европа е термин, който събужда полемика1 и на
който се придава различен смисъл.2 […] Все още продължава
спорът сред политиците и публицистите, научният дебат
в областта на хуманитарните и обществените науки по
темата за границите на този регион. В част от научните
публикации Централна Европа се приема като синоним на
Вишеградската група, представяйки по-тясно разбиране,
други постулират включването и на Словения3 в този
термин, трети разширяват пределите с поредни държави
като Германия или Австрия4. Атила Аг използва понятието
Централна Европа за определяне на такива държави като
Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия и
Австрия5.
От друга страна в литературата често се подчертава
фактът, че Централна Европа е повече идея, отколкото
географска реалност и че съществуват толкова много
дефиниции, колкото са учените от региона, съгласно
твърдението на Жак Рупник: „Кажи ми къде се намира
Централна Европа, а аз ще ти кажа кой си“6. Тимоти Гартън
Аш в своето есе пише, че „Централна Европа не е регион,
чиито граници можеш да различиш на картата (…). Това е
царство на духа“7. Но разглеждайки понятието Централна
Европа, се появяват две измерения за централноевропейската
същност: географско и духовно – и двете комплексни и
многоизмерни, трудни за прецизиране. В първия случай
се появява въпросът въз основа на какви критерии да се
определят границите и каква формулировка да се приеме:
негативна, като не-Изток, анти-Изток, т.е. да се установи
какво не е Централна Европа, или позитивна, отделяйки
Централна Европа като специфичен европейски регион.
Във втория случай Централна Европа се приема като
интелектуална, литературна конструкция, която няма как
да „се впише в конкретно географско пространство“8. При
дефинирането на Централна Европа се появяват два подхода:
негативен и позитивен. В първия случай Централна Европа
се явява „антиномия на Изтока“, като „не-Изток“ и „антиИзток“, което произтича от желанието за различаване
на фона на останалите страни от Източна Европа и от
убеждението за по-високата степен на цивилизационно
развитие на жителите на тази част от Европа на
културно равнище, което се онагледява от участването
в наследството на латинската, западната цивилизация,
а на политическо равнище – чрез съществуването на
определени нишки за разбирателство между полските,
чехословашките и унгарските опозиционери. „При тази
концепция централноевропейското е „бягство от Изтока“
и от горчивото съмнение дали са наследници на татарскоруско-съветската традиция или византийско-турската.“9 Във
втория случай Централна Европа се явява като специфичен
европейски регион, притежаващ уникални характеристики,
произтичащи от позицията му на естествена „свръзка“,
черпейки както от културата на Изтока, така и на
Запада. При тази концепция също централноевропейското
представлява „мост между Изтока и Запада“. […]
В културно-исторически и политически смисъл съвременна
Централна Европа се е превърнала в регион, оформен от
натиска и влиянието на външните сили в тази област, било
то западноевропейски (Франция, Великобритания, Германия)
или източноевропейски (Русия); от това, че е пресечна точка
на цивилизационни влияния – източни (византийски, османски)
и западни (римски), както и религията – католицизъм
и протестантизъм спрямо православието и исляма.
„Концепцията за Централна Европа се ражда под натиска и
ударите на историята.“10
Несъмнено този регион е обект на влияние и е повлиян
в различна степен от четирите географски посоки –
доминиращо значение за съдбата на Централна Европа
трябва да се придаде на оста Изток – Запад.11 Като част
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от европейския континент, разположена между Изтока и
Запада, идентичността на Централна Европа се формира в
резултат на взаимното проникване на ценности и процеси,
характерни и за двете сфери в продължение на векове, като
в този контекст тя е била естествена зона за разширяване
на Германия или Русия, доколкото сътрудничеството и
съперничеството между тези две държави определят
съдбата на народите, населяващи Централна Европа.
Колкото през XVII и XIX в. Германия и Русия са ориентирани
към сътрудничество, толкова през XX в. те са част от
противоположни коалиции и в двете световни войни. И в
двата случая това довежда до конкретни последици за съдбата
на Централна Европа – в случая на сътрудничество между
двете сили, регионът е разделен на зони на влияние12, а при
случая на съперничество разрешението е завладяване на тази
област от страната победителка. През първата половина на
XX век Германия играе по-голяма роля в Централна Европа, а
СССР – след Втората световна война.13
Полша, Чехия, Словакия и Унгария са имали общи съдби в
своята история, преплетени помежду си, независимо дали
под управлението на Ягелоните, династията на Хабсбургите,
Австро-Унгарската империя или под съветската
доминация14. Периодът на съветско подчинение оставя
ясна следа в политическо-социалното пространство на
централноевропейските държави, които демонстративно
се противопоставят на наложената система чрез
антикомунистическите бунтове в тези страни: въстанието
в Унгария през 1956 г., „Пражката пролет“ в Чехословакия през
1968 г. и неколкократните стачки в Полша (през 1956, 1970,
1976, 1980 г.) приключили с въвеждането на военно положение
през 1981 г.15 Поради разположението си на „геополитическия
кръстопът“, Централна Европа през годините е принадлежала
към две сфери на влияние – западна (германска/австрийска,
християнска) и източна (османска, православна, съветска).
[…]
Образът на Централна Европа като общо геополитическо
пространство между Изтока и Запада на Европа, свързано
със западноевропейската цивилизация и традицията на
християнството, следователно с обща историческокултурна идентичност, присъства в политическата мисъл,
в интелектуалните кръгове на държавите от региона16 – в
творбите и възгледите на Оскар Халецки17, Йено Суч18, Милан
Кундера19, Дьорд Конрад20, както и международни анализатори
и изследователи, занимаващи се с тази тематика, като
Тимоти Г. Аш21, Норман Дейвис22. […]
Идеята за Централна Европа обединява
антикомунистическите опозиционни кръгове в Чехословакия,
подписалите Харта 77, членовете на полската „Солидарност“,
a в Унгария – активисти на демократичната опозиция. Към
групата писатели от трите централноевропейски държави,
т.е. Милан Кундера от Чешката република, Дьорд Конрад
от Унгария и Чеслав Милош от Полша, се присъединяват
и автори на множество есета по темата за Централна
Европа, а именно Вацлав Хавел и Адам Михник. Хавел пише:
„Централна Европа е определен културен, исторически и
духовен феномен. Винаги тук е било специален кръстопът
в европейската история. Тук са започвани войни, тук са и
приключвали. Благодарение на своята специална история
Централна Европа разглежда въпросите на цяла Европа по
различен начин. Притежава изключителна чувствителност,
а защо не и способността да предвижда възможни заплахи.
Ето защо нашият глас е важен, особено в момент на
голямо историческо предизвикателство. От хиляди години
редът в Европа се основава на диктата на големите срещу
малките. В края на XX век Европа има шанс да достигне
до справедливостта на системата, основана на принципа
на равенството на демокрацията и съжителството на
гражданите“23.
След събитията от 1989 г. концепцията за Централна
Европа се използва, за да се подчертае сходството между
Чехословакия, Полша и Унгария със страните от Западна
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Европа и да се разграничи регионът от използвания по
това време термин Централна и Източна Европа, като
по този начин да се изрази желанието да се възприема като
регион, който се откроява от останалите страни от
бившия източен блок.24 Следователно интелектуалната
концепция за Централна Европа, която се появява през
80-те години в средите на писатели и опозиционери, след
политическите промени от 1989 г. се превръща на свой
ред в „политическа концепция“25, което се претворява във
Вишеградската четворка, понякога наричана „наследник
на централноевропейската идея“26. „Може да се рискува с
твърдението, че Вишеградската четворка е допринесла
за връщането на концепцията за „Централна Европа“ в
международния дебат. Вишеградското сътрудничество се
оказа ефективен начин за освобождаване на нашия регион
от цялото посткомунистическо пространство. Означава
възвръщане на идентичността и частична свобода на
действие на международната сцена. Улесни нашите държави
при преориентирането на външната ни политика към
интеграция със западноевропейските и трансатлантическите
институции.“27 Други автори също представят тезата, че
Вишеградската група е възстановила термина „Централна
Европа“ в съвременния геополитически речник.28
Съзнанието за съществуването на Централна Европа
сред интелектуалните и формиращи общественото
мнение кръгове от Чехия, Полша, Словакия и Унгария
е в основата на проекта, осъществяван от 1994 г.,
наречен „Централноевропейски вестник“ („Gazeta
Środkowoeuropejska“). Излизайки веднъж месечно като
допълнение към основните вестници в страните от
Вишеградската четворка, „Централноевропейски вестник“ е
съвместно предприятие на четирите централноевропейски
вестника: чешкия „Lidovych Novin“, словашкия „Sme“,
унгарския „Magyar Hírlap“ и полския „Gazeta Wyborcza“, като
на страниците му са публикувани многобройни статии за
Централна Европа, централноевропейската идентичност,
Вишеградската четворка, най-важните политически
събития в региона.29 В една от статиите четем думите на
словашкия опозиционен активист Петер Заяц: „Централна
Европа съществува така, както винаги е съществувала в
съвременната история на Европа, както съществуват и
Северна Европа, Южна Европа и Западна Европа. Не като
строго определено политическо пространство, а като
исторически регион. (...) Въпросът: Съществува ли днес
Централна Европа? – е неправилен. Истинският въпрос
е: Каква Централна Европа съществува днес и каква ще
бъде в близко бъдеще? Дали това ще бъде пространство
на несигурност, безпокойство и нестабилност (...) или
мултикултурно пространство на естествените различия?“30.
Разглеждайки характеристиките, приписани на региона
като категории в международните отношения, регионът
на Централна Европа тясно се идентифицира със страните
от Вишеградската четворка, т.е. регионът на V4 им
съответства. Като се вземат предвид такива детерминанти
като: географска близост, споделен исторически опит,
сходни политически стремежи, обща културна и социална
обстановка, тези характеристики могат да се съотнесат по
отношение на региона на V4. Съседните помежду си страни
от Вишеградската четворка са споделяли подобни съдби
в новата си история – заедно са били част от Източния
блок, а след неговия разпад ги е свързвал общият стремеж
към интеграционните структури на Западна Европа.
Техния съвместен пазарен дял бе в процес на системна
трансформация – преход от социализъм към демокрация и
от централно планирана икономика към свободна пазарна
икономика. Всички гореспоменати опитности на четирите
централноевропейски държави бяха едновременно основните
мотиви за установяване на Вишеградско сътрудничество, за
което основната цел бе „завръщането“ към Европа, разбирано
като бъдещо членство в Европейския съюз и НАТО. Общото
културно и религиозно наследство бе допълнително подсилено
от връзките, залегнали в основата на сътрудничеството на
Вишеградската четворка.

Превод от полски: ПРЕСЛАВА ПЕТКОВА
Anna Czyż. Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej.
Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2018, 32-39.
I. Samson: The Visegrad Four: from Loose Geographic Group to
Security Internationalization? „International Issues & Slovak Foreign
Policy Affairs 04/2009, 4.
25
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26
J. Rupnik: Europa środka. Прев. J. Kapusta, „Gazeta Wyborcza бр
104 от 6 май 1994 г., 15.
27
Доклад на полското представителство във Вишеградската
четворка юли 2012 – юни 2013, http://www.visegradgroup.eu/
documents/annual-reports (последно посетен 02.03.2016).
28
P. Bajda: The Visegrad Group between the trade-mark and the
political organization of the peripherial countries. В: Marušiak J: Is
Visegrad still a Central European „trade mark? Братислава 2013,
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a proces integracji europejskiej. Торун 2011, 218.
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Muerzuschlag/Długi, srodkoweuorpejski dzień.
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Вишеградската четворка: пространство
за среща и диалог между театралните
култури в Европа след 1989 г.

В развитието на съвременния европейски театър и
в интензивния диалог и обмен между европейските
театрални култури страните от Вишеградската
четворка (V4; Полша, Чехия, Унгария и Словакия) заемат в
живота на Стария континент като цяло и в Европейския
съюз в частност същото ключово място на продуктивно
пространство за среща и дебат между източно- и
западноевропейската сцена (в първото десетилетие след
политическата промяна през 1989 г.) и за активен обмен на
нови театрални идеи и практики (от началото на 21. в.
до днес), каквото имат в областта на политиката и
икономиката. Още със създаването на Вишеградския
триъгълник през февруари 1991 г. и превръщането
му през 1993 г., след разделянето на Чехословакия
на две самостоятелни държави Чехия и Словакия, в
„четворка“, театърът става една от основните сфери
за осъществяване на целите на групата за вътрешно
обединение на нейните членове и за превръщането є в
мост и център на отдавна чаканата среща и равностойно
сътрудничество между източната и западната част на
дълго разделената Европа. В многовековната театрална
история на континента фестивалът е безспорно
доказаното средство за реализирането на подобна задача.
Така че именно Вишеградската четворка става инициатор
на поредицата от международни театрални фестивали,
които възникват в централно- и източноевропейските
страни в първите години след 1989 г. Още през същата
1991 г. в Торун в Полша е създаден първият такъв
фестивал със симптоматичното название КОНТАКТ,
веднага през 1992 г. последван от ДИВАДЕЛНА НИТРА
в Нитра, Словакия и през 1993 г. – от ДИВАДЛО в
Пилзен, Чехия. Към мощната фестивална инициатива
Унгария добавя своя принос с организирането на важни
международни театрални дискусии и издаването им в
тематични сборници. Сред тези сборници значимо място
заема амбициозният обемен том „Twenty Years After. CEE
theatre after 1989“ (Будапеща, 2009) с автори от повече от
15 европейски страни (в който пишещата тези редове
представя промените и новите тенденции в българския
театър в периода 1989-2009).
И трите фестивала – КОНТАКТ, ДИВАДЕЛНА НИТРА
и ДИВАДЛО, са замислени и създадени в самото начало
на 90-те именно като международни форуми, които, от
една страна, да представят и обменят най-интересните
спектакли от четирите централноевропейски
държави, членки на V4, и от друга – да осъществят
среща между театъра от Източна и Западна Европа.
До началото на новия век тези първоначални и много
важни за годините след падането на Берлинската стена
цели вече са убедително постигнати. През последните
две десетилетия споменатите фестивали запазват
фокуса си върху театралната практика във V4, но и
целенасочено отварят и обогатяват своята програмна
схема. Най-общо казано, до началото на 21. в. селекциите
им са изграждани по утвърдилата се тогава и доказала
полезността си формула: фокус е най-доброто за сезона
от продукцията на страните от V4, което е допълнено
с избрани постижения на източноевропейската сцена
и към тази основна група спектакли са включени някои
силни представления от Западна Европа и едно или две
открития от малко известни театрални култури.
През следващите двайсет години до днес посочената
формула е трансформирана в стремеж да се открояват
актуалните тенденции в европейския театър като
цяло и да се показват освен утвърдени имена (което
в първите години след политическата промяна цели
наваксване на пропуснатото от западноевропейския
театър в бившите комунистически страни) и нови
фигури, трупи и театрални форми. Тази политика на
КОНТАКТ, ДИВАДЕЛНА НИТРА и ДИВАДЛО ги превръща
в трамплин към широката европейска сцена за редица
емблематични днес режисьори и компании като Гжегож
Яжина, Бела Пинтер, Некрошус, Коршуновас и мн. др.
Сред многото ярки и убедителни реализации на
представената по-горе добре премислена и последователна
политика на международните театрални фестивали в
страните от V4, каквито на практика са почти всички
техни издания във вече почти 30-годишната им история,
в този кратък текст като емблематичен пример от
последното десетилетие бих посочила ДИВАДЕЛНА
НИТРА 2010.
Дори беглият поглед върху селекционираните заглавия в
афиша на ДИВАДЕЛНА НИТРА 2010
веднага установява, че стремежът
на организаторите е бил сред
разнообразието от театрални
тенденции и форми да откроят няколко
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значими прояви на постдраматичния театър – една от
най-категоричните и определящи посоки в европейската
сценична практика в първото десетилетие на 21. в.
Допълнителен критерий при подбора е коментираното
програмно за фестивала съсредоточаване върху
театралната продукция на страните от Вишеградската
четворка. Изданието на форума през 2010 г. съвпада
с поемането на Словакия на президентството във
Вишеградската група и традиционният фокус върху
театъра на V4 е целенасочено подчертан. Фестивалният
афиш откроява и показва заедно най-значимите прояви
на постдраматичния театър през изтеклия сезон в
четирите страни като дава възможност те да бъдат
видени в контекста на два особено ярки примера на
този театър от Белгия и Русия. Тази добре премислена
и максимално продуктивна програма е допълнена с една
съвременна опера по „Орфей и Евридика“ на Глук, поставена
в Националната опера в Братислава от полския режисьор
Мариуш Трелински.
В силната основна програма на фестивала са включени
8 постдраматични представления, от които четири
особено ярки заглавия от страните от V4 : „La Putyka“
на трупа „Cirk La Putyka“ и режисьора Ростислав Новак,
Прага, Чехия (Награда „Театрална личност на 2010“ на
Ростислав Новак, спектакълът „La Putyka“ представя
Чехия на EXPO’2010 в Шанхай); „Боклук“ на Бела Пинтер
и Компания, Будапеща, Унгария; „М. Х. Л.“ на Компания
„P.A.T“ и Студио 12, Братислава, Словакия (Награда
„Dosky“ за дебют за сезон 2009/2010 на авторката на
моноспектакъла Слава Даубнерова) и „Самсара Диско“,
сценарий и режисура Агнешка Олстен, Театър „Полски“,
Вроцлав, Полша.
„La Putyka“ на „Cirk La Putyka“ и режисьора Ростислав
Новак става един от безспорните фаворити както на
фестивалната публика, така и на театралните критици,
специалисти, селекционери и гости на „Диваделна Нитра“
2010. То е ярък пример за „нов цирк“ и едновременно с
това за гъвкавостта и почти безграничната отвореност
на този жанр. Инициатор и двигател на реализацията на
представлението е цирковият актьор, акробат, куклен
изпълнител и интердисциплинарен артист Ростислав
Новак (р. 1979). Като режисьор и изпълнител той работи
в различни театри и театрални компании в Чехия и
специално с режисьорския тандем SKUTR (състоящ се от
Мартин Кукучка и Лукаш Трпишовски), с който споделят
увлечението си по френския „нов цирк“ и откриват чрез
представленията си, създадени в този жанр, че чешката
публика радушно го приема. В „La Putyka“ концепцията и
режисурата са на Ростислав Новак (отново с участието на
SKUTR), но спектакълът е изграден от импровизациите на
целия екип на компанията „Cirk La Putyka“.
В представлението, което гледах, публиката включваше
хора от всички възрасти и буквално изпълваше залата
до тавана. Беше грандиозно зрелище. Спектакълът се
играеше в огромно хале, което е било хангар за самолети,
превърнат в театрално пространство. Зрителите
заобикаляха актьорите в полукръг като местата за
сядане образуваха грандиозен амфитеатър. На така
очертаната сценична площадка беше разположен кът от
чешка кръчма, маркиран от тезгях с кранчета за бира и
маса, на която седяха двама от актьорите в клоунски
костюми с подплънки и с чаши в ръка, а вместо рунд
зад бутафорно-натуралистичната обстановка беше
поставен голям цирков батут. При влизането си всеки от
публиката получаваше бутилка бира и представлението
започна по един и същи начин за актьорите и останалите
посетители. Всички пиеха бира и разменяха стандартни
дружелюбни реплики помежду си. Постепенно действието
се концентрира върху сцената. Там започваше
карнавалният апотеоз на бирата, тъжно-смешното
„изследване“ и „обяснение“ на нейното съдбовно място в
живота на човешките същества. Ритуалът на пиенето
на бира постепенно се разкриваше като време, в което
човекът реализира своята истинска представа за себе си,
в което осъществява грандиозните полети на личността
си, иначе опитомени, изкривени или изобщо невъзможни
в ежедневния живот. Спектърът на тези полети все
повече се разширяваше, за да се разпростре от клоунадногероичните единоборства и победи, направени с виртуозна
акробатична техника от актьорите, до зашеметяващата
потентност, сила и изкусност в ухажването и любовния
акт, изпълнени във въздуха след майсторски отскоци върху
батута. В изграждането на този мощен пространственовизуален и физически и емоционално енергетичен разказ
екипът, както е обичайно за естетиката на „новия цирк“,
използва разнообразни форми и жанрове.
Авторският моноспектакъл на Слава Даубнерова „М.
Х. Л.“ беше сред интересните попадения на селекцията
от спектакли на домакините. Завършила културология
в Университета в Братислава, през 2006 г. Слава
Даубнерова създава свой професионален независим театър
„Р. А. Т.“ като платформа за съвременни театрални
форми и съвременен танц. Дейността му се изразява

най-вече в създаването на оригинални моноспектакли по
собствени текстове на неговата създателка, въпреки
че в някои от продукциите си тя работи съвместно
с други актьори, хореографи и танцьори. „М. Х. Л.“
е опит в областта на документалната монодрама.
Представлението възпроизвежда, осветява и коментира
от нов ъгъл фрагменти от драматичния живот на
първата жена режисьор в словашкия театър и първа
съпруга на президента на Чехословакия от времето на
комунизма Густав Хусак – Магда Хусакова-Локвенцова.
За създаването на сценария Слава Даубнерова взима
идеята си от книгата на Надежда Линдовска „Магда
Хусакова-Локвенцова. Първата дама на словашката
театрална режисура“ (2008) и използва архивни материали
и документи. В резултат се е получил премислен и стилен
моноспектакъл, отличаващ се с добра визуална култура и
усет към нюанса и детайла.
„Боклук“ на Бела Пинтер и Компания става безспорният
фаворит на публиката в Нитра през 2010 г. Режисьорът
Бела Пинтер (р. 1970) и неговият екип, сформиран
през 1998 г. от професионални актьори и аматьори,
през последните две десетилетия са най-значимата и
експериментаторски настроена независима театрална
трупа в Унгария. Спектакълът „Боклук“ е продължение
и емблематичен пример на театралната стратегия,
към която те се придържат от създаването си до
2010 г., когато са поканени на фестивала. Тя се изразява
в смели и винаги нови варианти на смесването на
постмодерни форми и техники с препратки и заемки
от унгарския фолклор, класическата опера, популярната
балада и специално мелодрамата и сапунените сериали.
Жанрово „Боклук“ е определен от създателите си
като „провинциална сапунена опера“. Спектакълът
представлява умела смесица от нарочно подчертана
наивност и приповдигнатост в играта на изпълнителите
аматьори и рутинна вещина в реалистичното присъствие
на професионалните актьори; от фолклорни и популярни
песни и мелодии и съвременна мелодраматична история за
осиновени деца, изневяра и убийство. Както е обичайно и
за останалите представления на този режисьор и трупата
му, те тръгват от банална, дори профанна ежедневна
история, която разширяват с митологични и фолклорни
теми и мотиви, както и с клишираните им варианти в
популярната култура, за да поставят остри съвременни
въпроси. В случая това е сложният и многостранен
проблем за интеграцията в обществото на деца от
социалните домове и ромските малцинства. Създаден
върху сценарий на режисьора, който се доразвива чрез
импровизациите на актьорите по време на репетициите
и чрез тяхното автентично присъствие в хода на
представлението, спектакълът представя въздействащо
и убедително жанра на съвременната социална драма.
Към тези оригинални спектакли, представящи различни
посоки в естетиката на постдраматичния театър
от началото на нашия век непременно бих добавила и
представлението „Както и да се стараем“ от Дорота
Масловска на режисьора Гжегож Яжина и неговия
театър TR Варшава, Полша, показано на следващото
издание на фестивала. Спектакълът на Яжина – едно от
емблематичните режисьорски имена в съвременния полски
театър, по пиесата на тогава наскоро дебютиралата,
но и вече наложила се сред представителните гласове на
новата полска драма Дорота Масловска (р. 1983) оставя
богато и сложно усещане, което дълго не те напуска
след края му. В своя постдраматичен текст „Както
и да се стараем“, отличен с първа награда на регулярно
провеждания от ръководения от Яжина TR Варшава
конкурс за ново драматургично писане, авторката
се занимава с една традиционна тема на полската
драматургия – „полската идентичност“, преживявана
в драматичната амалгама от спомени за едно „велико
минало“, драматичните обрати на националната история
(особено Втората световна война) и екзистенциалната
меланхолия, „вродена в поляците“. Масловска обаче
постмодерно я иронизира и преобръща, запазвайки
заедно с младежката си отвореност, прагматичност
и „непукизъм“ и респекта към дилемите, поуките и
проекциите на (колективно) преживяното. Яжина
изгражда умело мултимедийно представление, в което
визуалният контекст, създаван от прожекциите върху
белите стени, ограждащи игралното пространство
разширява, задълбочава и обогатява цитираните в пиесата
тематични и емоционални клишета и тяхното иронично
подриване и преоценяване.
Без яркия, дързък и полемичен театър на страните от
Вишеградската четворка и без създадените и тях след
1989 г. театрални фестивали, провеждани с премислени
политики, висок професионализъм и стремеж към среща
и диалог между театралните култури европейският
театър днес щеше да бъде много по-затворен и
еднообразен.
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Определяне на центъра
Пшемислав Чаплински
Раздвижването на картата – предвещаващо геополитически
промени – настъпва в средата на 80-те години, когато
свободните и отделни традиции рязко се подреждат в
нова цялост. Това се случва благодарение на известното
есе на Милан Кундера „Отвличането на Запада, или
трагедията на Централна Европа“1. В текста си чешкият
писател представя драмата на поляци, чехи и унгарци,
които вследствие на решенията в Ялта ден след ден са
политически премествани на изток и изхвърлени в една
чужда история. Като израз на несъгласие със своето
откъсване от Западна Европа, те се бунтуват – в Унгария
и Полша през 1956 г., в Полша и Чехия през 1968 г., в Полша
през 1970 и 1980 г. – и биват смазани или от съветските
войски, или от зависимите от СССР вътрешни сили.
В разбирането на Кундера епицентърът на несъгласие с
комунизма – Полша, Чехия и Унгария – е именно Централна
Европа. Причината за следвоенните бунтове е усещането
за разлика между собственото културно наследство и
новия политически ред. Централна Европа представлява
богатство на народите, културите, вероизповеданията
и езиците; тя не познава (според Кундера) силовото
разрешаване на конфликтите, защото въплъщава в живота
принципа „възможно най-голямо разнообразие на най-малко
пространство“. „Как може тази Средна Европа да не се
ужасява от Русия, основана на точно обратния принцип:
колкото се може по-малко разнообразие на колкото се може
по-голямо пространство?“2 Изграждайки тази опозиция и
опирайки я на идеализирания образ на Централна Европа и
на ужасяващия образ на Русия, писателят постига нещо
необикновено – от Централна и Източна Европа отделя
Централна Европа, създавайки от нея вътрешно единно
творение, притежаващо собствени традиции; въвежда в
общоевропейския дебат образа на обширно пространство,
в което културата е запазила своята автентичност;
предлага културен (а не политически!) наратив, който
става основа за наднационалния език на съпротивата
срещу Съветския съюз. Същевременно по този начин
аргументира и завръщането към Запада. Съветска Русия в
това разбиране се оказва колонизатор на културно чужди за
себе си пространства, а пък Западна Европа – предателка,
която в замяна на безопасността и ситостта се отказва
от своята по-млада сестра3. Въпреки опростяването (а
може би благодарение на него?) Кундера трансформира
геополитиката в геопоетика. През целия следвоенен
период картата на Европа е пленник на идеологически
детерминанти. Съюзните обединения се опират на
признаването на ненарушимостта на границите, а
следователно – и на повествованията. Есето за Централна
Европа събужда въображението и се оказва, че картата е
производна от разказите, а не от съюзите.
В просторната полемика с есето на Кундера4 се поставя под
въпрос преди всичко образът на Русия и на руската култура;
спори се и с мнението, че в Централна Европа по-слабите не
са преследвани5. Нито един от спорещите обаче не оспорва
нито новата карта, нито описанието на културните
сходства на Европа на Центъра. Противниците на Кундера
следователно приемат този наднационален език на бунта
срещу комунизма и предположението, че Централна Европа
само временно е откъсната от Западна Европа. По този
начин е утвърдено едно доста странно географско-културно
творение – очевидно Кундера посяга към историята на
Австро-Унгария, но на картата, която рисува, липсват
Украйна, Румъния, Югославия, а дори Словакия…
Следователно той създава Централноевропейска Аркадия,
подминавайки това, което не пасва на сецесионния
образ. Извън картата остава колониалният родилен
процес6, а под идиличния образ изчезват многобройните
кланета7. Орязванията и опростяването на Кундера
имат ясна цел – разказаната културно-географска карта
води до оксидентализацията на Центъра, до неговото
идентифициране със Запада. Ведно с оксидентализацията
върви и краткотрайността – в разбирането на Кундера
допуснатото от Запада предателство създава Централна
Европа; следователно съществуването на Централна
Европа трябва да приключи със завръщането на Европа към
нейните задължения.
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В блясъка, издигащ се над Полша, Чехия и Унгария, Западът
трябва да забележи, че представлява едно цяло заедно
с Централна Европа. Ако такава илюминация се окаже
успешна и ако Западът си припомни за своята част,
съществуването на Центъра би продължило само миг.
Веднага след пробуждането на Запада Центърът би се
преместил на запад и би изчезнал.

Преходният център или променливата
геометрия
Европоцентризмът е in! Mitteleuropa! В момента ние сме
в центъра! Австро-Унгария излиза на мода! Но трябва да
имате сетива за тия работи. Ако ги нямате, окончателно
изпадате от така наречения влак на историята!8
Дубравка Угрешич
Есето на Кундера отприщва лавина. Във втората половина
на осемдесетте години битието, наречено Централна
Европа, е прието като вдъхновяваща мечта9, като
пълноправен наратив, макар че непрестанно се спори
за неговия обхват и характерни черти10. Регионът е
разширяван, стремейки се към определяне на отношенията
между Центъра и Балтийските държави11, между Центъра
и Германия, но нито фактичността на самия разказ е
поставена под въпрос, нито неговата полза в изграждането
на Европа12. А щом категориите, въплътени в такава
геопоетика, са признавани за достоверни, тогава след
разпада на съветската империя и след придобиването
на независимостта на централноевропейските държави
историята започва да се стреми към посоката, очертана
от Кундера.
След 1989 г. за Централна Европа настъпва странен
период – от една страна, полските политици започват
да създават различни съюзи според модела, диктуван
от Кундера, а от друга страна, писателите атакуват
централноевропейския дискурс13. Дубравка Угрешич
например се присмива на писателите („Форсиране
на романа река“ от 1988 г.), които „предлагат“
Централна Европа на Запада като продаваем разказ за
поредната жертва на комунизма. Збигнев Херберт в
стихотворението „Mitteleuropa“ от сбирката „Rovigo“
(1992) иронизира: „Риба ли или рак, не се знае / накъде
върви и какво желае / Mitteleuropa / сякаш свети и гасне /
съвсем като в басня“ (прев. М. Григорова); поетът нарича
централноевропейското творение „шарена играчка за
деца“ и „носталгичен сън на старци“, третирайки това
предложение за идентичност като релативизация на
нашата принадлежност към Европа и отслабване на
моралните задължения. В политическата практика обаче
стремежът е към по-бързата институционализация на
концепцията. Потвърждение на тези стремежи става
Вишеградската група – съюзът, сключен през 1991 г.
между Полша, Унгария и Чехословакия (от 1993 г. – Чехия
и Словакия), представлява опит за базиране на новите
международни отношения върху общата традиция,
подсказана от Кундера. Идеята е тези връзки да се
задълбочат от CEFTA (Central European Trade Agreement –
Централноевропейско споразумение за свободна търговия),
създаденo от същите тези държави през 1992 г. Това е
първият международен съюз, който използва определението
„Централна Европа“ като пълноправна политическа
категория.
Всъщност както острата критика, така и
институционалната подкрепа на Централна Европа
си приличат. Все пак икономическите инициативи са
предприемани с цел ускоряването на интеграцията на
Центъра със Западна Европа. Централна Европа придобива
институционална форма затова, за да изчезне. Израз на
такова мислене за позицията на Полша на континента
става създаването на Ваймарския триъгълник през
1991 г., опрян на благочестивите намерения на Полша,
Германия и Франция, целящ – както четем в уводните
документи – „развитието на сътрудничеството между
тези държави и промотирането на възраждащата се Полша
на международната арена“. Ваймарският триъгълник
разширява пространството на Централна Европа с
Германия, което допринася за премахването на разликите
между Централна Европа и Европа tout court; проектиран е
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като съюз, който подкрепя Европейския съюз и уважава поранните културни карти, но благоприятства по-пълната
интеграция на континента – а следователно и създаването
на единно повествование. Точно такава цел – ликвидацията
на Центъра – мотивира политиците, подписващи различни
документи, и писателите, оборващи иронично концепцията
„Mitteleuropa“.
Но географско-културното въображение, стимулирано
от популярната идея, задвижва серия от парафрази и
адаптации. Лесно е да се забележи, че създаденото от
Кундера описание почти идеално се вписва в полската
фантазматична география на пограничните Креси.
Акцентът върху доминиращата роля на културата – а не на
национализмите или религиите – като черта, която свързва
обществата, населяващи Центъра; подчертаването
на толерантността (изразена чрез умелата формула
„възможно най-голямо разнообразие на най-малко
пространство“), характеризираща етнически разнородните
общности; както и подчертаването на статута на
двойната жертва (предадена от Запада и поробена от
Изтока) отлично пасват на полското въображение,
обхващащо Кресите. Затова в полската литература от
90-те години може да се забележи процес на транслация
на картата, тоест нанасяне на характеристиките на
Кресите върху Централна Европа. Преводът не е извършван
в мащаб едно към едно; целта на въображаемата операция е
по-скоро разширяване на пространството на утвърждаване
на полската култура без да се губи въображението на
покрайнините.
Разликите между тези две карти – на покрайнините
и на Централна Европа – обаче са достатъчно ясни.
Кресите ориентират полската история към Изтока и
правят от полската култура явление, изключително за
целия континент; централноевропейската концепция
„прехвърля“ историята към Запада и предполага отказ от
изключителността за сметка на сходствата на полската
култура с чешката и унгарската. Кресите предполагат
мислене в категориите на края на европейската
цивилизация; а идеята за Центъра предполага, че трите
държави представляват пространство, в което
влиянията на Изтока и Запада са усвоени и лишени
от екстремни черти. Ключовата разлика засяга
историческия процес – полският дискурс за покрайнините
има подчертано съхраняващ характер; неговата същност е
(подсказаното още от Сенкевич) идентифициране на всички
промени с процеса на деструкция. Централноевропейският
дискурс пък начертава нова историческа цел, каквато е
завръщането към Европа, тоест повторното обединение
със западноевропейската култура и нейния исторически
процес.
Обединението на проевропейската ориентация на идеята за
Центъра с подсказания от Кундера статут на жертвата
донася колкото вдъхновяващ, толкова и опасен образ. Той
закрива различните прояви на злото (както в покрайнините,
така и в Централна Европа), прави лениво въображението
и създава безалтернативно повествование. То влиза в
обезпокоителна кооперация с доминиращия вариант на
неолибералната версия на обединението. Литературата
обаче съществува, за да открива недостатъците, да
събужда дискусия там, където никой не вижда причина за
това, и да натрупва проблеми там, където мнозинството
иска да ги разреши. За да запази независимост спрямо
новия хегемоничен дискурс, литературата трябва да
проблематизира както централноевропейския мит, така и
мита за обединението на Центъра със Запада.
Първи се появяват романите, които осъществяват
половината от задачата – представят идеята
за Централна Европа, за да поставят под въпрос
очевидността на обединението. Техните автори – Стефан
Хвин („Естер“/Esther, 1999, „Долината на Радостта“/Dolina
Radości, 2006) и Павел Хюле („Други истории“/Inne historie,
1999, „Мерцедес-Бенц“, 2001, „Касторп“/Castorp, 2004) –
предлагат модел за противопоставяне на настоящето и
доминиращите в него сили от перспективата на Централна
Европа.
В романа „Естер“ Хвин представя буржоазната култура,
в която паричният обмен придава ликвидност на света;
тази ликвидност пък приканва хората да приемат
смекчените граници на идентичността. Ако нещо отличава
тогавашната фаза на модерността от днешната, то
това е целта – в разбирането на Хвин кулминация на
стоково-паричния цикъл в буржоазния живот на XIX в.
е не увеличената печалба, а красотата – красотата на
облеклото, украсата, добавките към обзавеждането
на салона или накрая красотата на някое житейско
подобрение. В отговор на света от края на ХХ в., в който
всичко е тласнато в ликвидно състояние, буржоазията,
представена в ханзейско-варшавската концепция на
Хвин, става израз на историческо разкаяние. Авторът
на „Естер“ предлага на днешната Европа да вземе двоен
урок от старата Европа – относно естетиката и
идентичността. В рамките на първия урок писателят
подчертава грозотата на съвременните
градове, покрити с плакати и билбордове,
замърсени и шумни, и припомня приятната,
деликатна и функционална естетика на
на стр. 11
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(както е разглеждана след 1945 година)
Иржи Травничек (1960) e един от найавторитетните съвременни чешки литературни
теоретици и историци, професор в Института по
чешка литература към Академията на науките на
Чешката република и в Карловия университет в
Прага. Автор на над десет книги. Съставител на
сборника „В примката на историята. Централна
Европа като понятие и проблем“ (2009), който
съдържа текстове на знакови за осмислянето на
централноевропейското културно пространство
автори. Публикуваната тук статия до голяма
степен стъпва върху обширната студия на
Травничек, включена в сборника.

Иржи Травничек
Централна Европа е територия с неясни граници –
географски и понятийни. Най-голямото единодушие сред
онези, които все пак са се впуснали в това начинание,
се състои в това, че имаме работа със състояние на
„semantic confusion“1 (Хенри Корд Майер)2 или че става
въпрос за „slippery concept“3 (Петер Буге).4 Като че
ли само метеоролозите са в състояние да постигнат
консенсус по въпроса за Централна Европа.
Ще се съсредоточим върху периода след 1945 г., макар
че ярки концепти за Централна Европа можем да
открием и по-рано, най-малкото започвайки от XIX век
(Франтишек Палацки, Фридрих Нойман, Томаш Гариг
Масарик, Елемер Хантош и др.).

След Ялта
Ялтенското споразумение от февруари 1945 г. поставя
края на Централна Европа. Или поне така смятат
бъдещите му тълкуватели (Тимоти Гартън Аш, Милан
Кундера, Дьорд Конрад и др.), при което тезата се
превръща в един вид централноевропейска интелектуална
догма. Това е мнение, на което много трудно може да
се опонира. Ялтенското споразумение между тримата
съюзници във войната създава в Европа система от
два блока: западен и източен. През 1945 г. обаче все
още не може да се говори за блокова система, това
се случва едва в началото на 50-те години, когато в
централноизточноевропейските страни се организират
политически пучове и на власт идват комунистите. Едва
тогава възниква „желязната завеса“, т.е. инстанцията,
която въплъщава духа на Ялта в осезаема геополитическа
реалност.
Погледът назад към миналото показва също, че за
една част от централноевропейците, най-вече за
австрийците, жителите на Судетите, както и за
унгарците и най-вече тези от Седмиградско и южна
Словакия и др., Ялта се случва още през 1918 – 1919 г.
Тази Ялта се нарича Сен Жермен и Трианон. Да, Ялта не
се ражда през 1945 г., нито през 1938 г., а категорично
през 1918 г., та дори може би още по-рано – през 1870 г.:
„Без немско-френската вражда нямаше да я има Първата
световна война, без Първата световна война – Хитлер.
Без Хитлер – Ялта“ (Дьорд Конрад)5. Или: Раждането на
Ялта от духа на (поражението при) Седан.
Нека да споменем два полски текста от този период,
като и в двата случая – показателно – става въпрос
за емигранти. Защото именно емигрантството
се намесва все по-ярко в дискусиите за Централна
Европа и също така се превръща в отправна точка
на централноевропейската идентичност. Оскар
Халецки (1891–1973) в книгата си Borderlands of Western
Civilization: A History of East Central Europe разглежда
мястото на Европа в световната цивилизация и
вътрешното є разчленяване. По първия въпрос Халецки
изразява убеждението, че „европейската епоха“ свършва
през 1945 г. и центърът на тежестта се измества в
атлантическото (евро-американско) пространство. Във
връзка с втория въпрос полският историк смята, че
европейският континент се състои от четири части:
Запад, Изток и два междинни региона. Първият регион е
съставен от страните на някогашната Свещена римска
империя на немския народ, т.е. Германия, северната част
на Италия и голяма част от Хабсбургската монархия.
Вторият регион включва Полша, Кралство Унгария,
Земите на Чешката корона, прибалтийските страни,
Семантична неяснота (англ.) – Б. пр.
Henry Cord Meyer, Mitteleuropa in German Thought and Action
1815-1945, Martinus Nijhoff, The Hague 1955, s. 3.
3
Изплъзващо се понятие (англ.) – Б. пр.
4
Peter Bugge, The Use of the Middle: Mitteleuropa vs. Střední Evropa,
European Review of History – Revue
européenne d’Histoire 6, 1999,
č. 1, s. 15.
5
György Konrád, Antipolitik.
Mitteleuropäische Meditationen, přel.
Hans-Henning Paetzke, Suhrkap,
Frankfurt am Main 1984, s. 18.
1
2
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Финландия, а до края на XVIII в. и Беларус и
Украйна.
Прозаически противовес на Халецки биха могли
да бъдат две книги на неговия сънародник (и
също емигрант) Чеслав Милош (1911 – 2004):
романът „Долината на Иса“ (1955) и съчинението
с характер на спомени и разсъждения „Родната
Европа“ (1959). В първата авторът се връща
към детството си в близост до Вилнюс, към
смесената полско-литовско-руска област, а във
втората се опитва да представи на западния
читател историческата и културната специфика
на тази територия, съчетава линията на личните
спомени с обширни отклонения, прозаическия
разказ с исторически и философски разсъждения.
И тук прозвучава рефлексията на Ялта като
опит колкото личен и универсален, толкова и
несподелим.
Усещането на Милош за несподелимост, както и
определена фрустрация, произтичаща от факта,
че централноевропейският опит не може да бъде
„преведен“ в мисловните категории на Запада,
се превръща в силен топос на дебатите от
80-те години. При това функцията на основен
канал изпълняват по-скоро романовите сюжети,
отколкото дискурсните концепти.

Осемдесетте години
За Централна Европа осемдесетте години означават
голямо прераждане. Ако за целия двадесети век важи
твърдението, че концептуалното поле се сгъстява, то за
периода от 80-те години нататък е вярно, че то става
почти хаотично. Дори самият списък на всичко, което
се случва през този период, е доказателство, че настъпва
ключов обрат, може би дори промяна на перспективата.
През академичната 1981/1982 г. Чеслав Милош чете в
Харвардския университет серия от шест лекции за
поезията, в които заявява принадлежността си към
родния си край (Литва) и родната си страна (Полша) и се
опитва да разшири разсъжденията си за поезията на XX
век както в контекста на пъстрата си биография, така
в перспективата на европейската надежда, която според
Милош се крие в изкуствено потисканите възможности
на страните между Германия и Русия. През 1982 г.
Ладислав Матейка започва да издава в университета в
Мичиган годишника Cross Currents, посветен изцяло на
централноевропейската култура и история (излиза чак
до 1993 г.). Списанието изиграва изключително важна
роля преди всичко в американския контекст: свързва
авторите от Централна Европа с тези от други области
и се превръща във видима опора за ключови текстове и
теми, отнасящи се до въпросния регион. През 1982 г. във
Виена се провежда изложба, посветена на Мария Терезия,
която привлича голямо внимание и силно стимулира и
други сродни теми: хабсбургския дом и неговата роля
в дунавското пространство. През 1983 г. в „замъка на
Рилке“ Дуино в Северна Италия се провежда колоквиум
на тема Централна Европа и нейното европейско
значение. Централна Европа попада в центъра на
вниманието и през 1983 г., когато полският папа Йоан
Павел II посещава Виена. В своята проповед по време на
службата на Площада на героите папата не само използва
понятието Mitteleuropa, но и самият той декларира
централноевропейската си принадлежност.
Откъде идва този „напълно неочакван ренесанс“6? От
какви източници се захранва? Казано с думите на Б.
Куденхофе-Калерги: „Защо точно сега?“7. От гледна
точка на политическите събития пътя към този
„ренесанс“ несъмнено проправят три политически загуби:
Унгарското въстание от есента на 1956 г., нахлуването
на войските на Варшавския договор в Чехословакия през
август 1968 г. и въвеждането на военно положение в
Полша през декември 1981 г. Оказва се, че връщането към
състоянието преди Ялта не е възможно с политически
средства. Така опитите през 1956, 1968 и 1980-81 г.
представляват постепенна загуба на илюзията, че
социализмът от източноевропейски тип подлежи на
реформиране. Важни носители на този ренесанс са
централноевропейските писатели емигранти, с което
стигаме до другия важен източник. Защото за много от
тях емигрантството означава нова перспектива. Често
обаче то означава също и осъзнаване на факта, че освен
полски, чешки и т.н. автори със своята идентичност
те са част и от нещо друго, от по-голямо културноисторическо цяло. По-голямото цяло се превръща
също така в един вид по-удобна обяснителна рамка за
западната публика. И така Централна Европа до голяма
степен се ражда и от необходимостта да се преведат
темите – и най-вече травмите – на „Изтока“ на езика на
„Запада“.
6
Egbert Jahn, Zur Debatte über „Mitteleuropa“, Dialog. Beiträge zur
Friedenforschung 15, 1989, č. 2, s. 40.
7
Barbara Coudenhove-Kalergi, Die Renaissance eines Begriffs und die
östrereichische Identität, Europäische Rundschau 14, 1986, č. 2, s. 133.

Фотография: Георги Папакочев.
Прага, 1973, от изложбата „Лица
от моята Прага“

През 1983 г. излиза френското есе на Милан Кундера
(роден през 1929 г.) „Отвличането на Запада“ (година
по-късно появило се на английски под названието „The
Tragedy of Central Europe“8), което се превръща буквално
в интелектуален „хит“ и което впоследствие привлича
върху себе си голямо внимание и от страна на хора, които
никога не са имали никакво отношение към темата
Централна Европа. „Отвличането на Запада“ обяснява на
западния читател, че онова, което сполетява Централна
Европа след Ялта, много силно касае и него. На Изток
е „отвлечена“ част от континента, която културно и
исторически принадлежи другаде. В Централна Европа
се води борба не по някакъв локален въпрос, а за самата
Европа и нейното наследство. Защото Централна
Европа е умален модел на Европа: възможно най-голямо
разнообразие на възможно най-малко пространство.
Кундера обръща внимание, че страхът от Русия – той
смята за похитител Русия, а не комунизма, – присъства
в региона отдавна и назовава Палацки, Хавличек и
травматичния полски опит с руската агресия. После
задава въпроса: „Виновна ли е тогава Средна Европа, че
Западът не забелязва нейното изчезване?“9. И стига до
заключението, че вината до голяма степен не е нейна.
Причината е, че регионът не може да бъде определен
географски и политически, но въпреки това Централна
Европа е дала на света велика култура, най-вече в края на
XIX и началото на XX в. М. Кундера смята за спояващ
елемент евреите: „Никоя друга част на света не е така
дълбоко белязана от влиянието на еврейския гений.
Евреите – навсякъде чужденци и навсякъде у дома, са
основната космололитна, интегрираща стихия в Средна
Европа през XX век“10. Авторът се опитва да дефинира
Централна Европа и географски: тя представлява
„неопределена област между Русия и Германия, обитавана
от малки народи“11. В заключение Кундера се връща
към отправната си точка, която е Европа. Според
него трагедията на Централна Европа се състои в
това, че „тъй като Европа сама губи културната си
идентичност, не вижда в Средна Европа нищо друго освен
политически режим. С други думи, вижда в Средна Европа
само Източна Европа“12.
Есето на Кундера предизвиква вълна от полемични, да не
кажем изцяло негативни отзиви. В какво го упрекват?
Че изключва от Европа Русия (Лев Копелев), а от друга
страна не обръща внимание на силно негативното
влияние, оказано от Германия (Милан Шимечка), същата
избирателна историческа справедливост посочва
и Йосиф Бродски. В избирателна справедливост по
отношение на наследството на Централна Европа го
упреква и Франсоа Бонди: щом се посочва като велик
централноевропеец Франц Кафка, следва да се посочи
и Хитлер, който също е родом от Централна Европа.
Предраг Матвеевич и Мария Тодорова се възмущават
от това, че Кундера изключва от своята Централна
Европа Балканите; страните от Централна Европа се
наричат централноевропейски, когато се има пред вид
нещо положително, а в противен случай се причисляват
другаде – към Балканите или към Източна Европа.
8
Milan Kundera, The Tragedy of Central Europe, The New York
Review of Books 31, 1984, č. 7 (26. 4.), s. 33–35.
9
Цитатът е по българския превод на есето: Милан Кундера,
„Отвличането на Запада“. – Език и литература, 2005, бр. 1-2, с. 17.
Прев. Б. Дончева. В превода е предпочетено понятието „Средна
Европа“ пред „Централна Европа“. – Б. пр.
10
Пак там, с. 19.
11
Пак там.
12
Пак там, с. 24.

След 1989 г.
1989 година, историческият annus mirabilis, донесе на
страните от Централна Европа падането на Желязната
завеса и политическа свобода. В първия момент това
изглеждаше като окончателно сваляне на проклятието,
тегнещо над това пространство, т.е. освобождаване от
властта на ялтенския диктат. С отварянето на границите
се надигна вълна от голям интерес към Централна Европа.
Историята можеше да се изучава направо в действие. По
това време изглеждаше, че като че ли вече не е необходимо
да обмисляме Централна Европа с концепти, че трябва
просто да я живеем и да є се радваме с все сила и без пречки.
След известна дистанция, както времева, така и идейна,
обаче се оказва, че това, което в дадения период живеят
поляците, унгарците, чехите и другите, най-вероятно не
е Централна Европа. Концептът, изграждан или в посока
към миналото (като носталгичен спомен за доброто старо
време), или в посока към бъдещето (като очакване на онова,
което тепърва трябва да се случи), в момента, когато
бъдещето стана настояще, се оказа безпомощен. Изведнъж
се оказа, че Централна Европа няма върху какво да се
обоснове концептуално.
Нима крехкият мит или мечтата на множество
фрустрирани интелектуалци от предходния период
не устоя на бруталния напор на реалността? Или по
времето, когато се говореше най-вече за Европа и НАТО,
Централна Европа се оказа прекалено слаба тема? „Беше
учудващо, пише полският изкуствовед Роберт Богдански,
че в момента, когато надзорът на Съветския съюз над
страните от Централна Европа изчезна, никой не дръзна
да дефинира Централна Европа по нов начин.“13 Изведнъж
се оказа, че липсва нейното най-питателно семантично
гориво – носталгията.14
Въпросът е дали тази концептуална празнина се
дължи на радикалната промяна на условията, за която
интелектуалците от Запада и от Централна Европа не
бяха подготвени (точно като в полския израз „Победихме, а
сега, по дяволите, какво“?), или пък концептът Централна
Европа е изчерпал сам себе си, така да се каже иманентно.
Според австрийския политолог Антон Пелинка (роден
през 1941 г.) след 1989 г. Централна Европа е разяждана от
липсата на сътрудничество, нежеланието за споделяне,
т.е. „етнически егоизъм, непоправим национализъм,
егоманско безумие“15. Казано по друг начин, според Пелинка
след 1989 г. Централна Европа страда от липса на визия
и също така от слабо чувство за собствена, т.е. именно
централноевропейска автономия. Духът на съвместното
съжителство на различни народи, вероизповедания и
култури, т.е. един от опорните стълбове на Централна
Европа, повече не бе успешно призован. След 1989 г. по
следите на народностното хомогенизиране16 тръгва
европейското, че дори и световното хомогенизиране –
последното се нарича глобализация. А може би духът на
Централна Европа е мъртъв окончателно?
Всичко това се проявява в бежанската криза от 2015–
2016 г. Страните от Вишеградската четворка като
географски най-видим наследник на Централна Европа
образуваха своеобразен консервативен блок на „онези, които
са против“, онези, които проблематизират решенията на
Брюксел. Тук като че ли отново оживява старият модел
„ние срещу тях“, идеята на Ялта: пак други и другаде
вземат решения за нас. Изобщо вишеградската активност
се оказва – особено когато става въпрос за най-висшите
политически представители – по-скоро разочарование, без
съществени усилия за интеграция, по-скоро като „група
индивидуалисти и идеалисти, които без заобикалки следват
преди всичко националните си интереси“17.

Заключение
Концептът Централна Европа е успешен най-вече тогава,
когато реалната политическа ситуация е неуспешна. Това е
концепт „за лоши времена“, с добрите някак не успява да се
справи. Граматичните времена, в които той пребивава, са
или минало носталгично, или бъдеще мечтателно.
Може да се каже също така, че в периода след 1989 г.
за централноевропейците европейската идентичност,
макар и политически силна, се оказва твърде далечна, а
централноевропейската – твърде невидима. И така не
остава нищо друго, освен да надделее тази, която е найблизо, подръка, т.е. националната идентичност, при това
често в най-отблъскващите си форми: като национализъм и
ксенофобия.
Превод от чешки: МАРГАРИТА РУМЕНОВА
Robert Bogdański, Prawdziwy koniec Europy Środkowej?, Oboz 21,
1992, s. 166–174.
14
Сравни напр. Kazimierz Wóycicki, Nostalgia i politika, Czuły
Barbarzyńca Press, Warszawa 2015, zejm. s. 66–70.
15
Anton Pelinka, „Mythos Mitteleuropa“, in: Peter Gerlich,
Peter – Krzysztof – Barbra Serloth (eds.), Neuland Mitteleuropa.
Ideologiedefizite und Identitätskrisen, Österreichische Gesellschaft für
Mitteleuropäische Studien Wien – Toruń 1995, s. 15.
16
Сравни Петър Питхарт „Централна Европа – какво направихме
с нея?“ http://www.pithart.cz/archiv_textu_detail.pp?id=266 [přístup
2019-01-14].
17
Колектив студенти (по политология) от Университета
„Кардинал Стефан Вишински“: Współnota narodów Europy
Środkowej: fakt czy postulat?, v: Radosław Zenderowski (ed.):
Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość, Ossolineum, Wrocław –
Warszawa – Kraków 2004, s. 155.
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Адам Загаевски

Мистика за начинаещи
Денят беше ведър, светлината приятелска.
Немецът на терасата на кафенето
държеше малка книга на коленете си.
Успях да видя заглавието є:
Мистика за начинаещи.
Веднага разбрах, че лястовиците,
които обикаляха улиците на Монтепулчано
и свистяха пронизително,
и тихите разговори на стеснителните скиталци
от Източна Европа, наричана Средна,
и белите чапли, застанали – вчера, онзи ден? –
в оризовите ниви като калугерки,
и сумракът, протяжен и систематичен,
в който потъват очертанията на средновековните
сгради,
и маслиновите дървета по невисоките хълмове,
брулени от ветрове и пожари,
и главата на една Неизвестна принцеса,
която видях очарован в Лувъра,
и витражите в църквите като пеперудени криле,
целите в прашец от цветята,
малкият славей, който упражняваше песните си
край автомагистралата,
и пътешествията, всички пътешествия
са били само мистика за начинаещи,
встъпителен курс, пролегомена
към изпит, който беше отложен
за по-късно.
			
(из едноименния сборник, 1997)

В чуждата красота
Само в чуждата красота
има утеха, в чуждата
музика и стиховете на другите.
Само у другите е спасението,
дори самотността да привлича като
опиум. Не са преизподня другите,
ако ги видиш сутрин, когато
са чисти челата им, умити от съня.
Затова дълго мисля каква
дума да употребя, той или ти. Всяко той
е измяна на някое ти, но
затова пък в чуждото стихотворение вярно
те чака разговор хладен.
(из сборника „Ода към многообразието“, 2010)

Двадесети век в пенсия
Да се опитаме да си го представим:
малко приличащ на Толстой старец
се разхожда из полетата на Пикардия,
където някога смешни танкове
тромаво преодолявали
дребните неравности на терена
Посещава и града,
в който е умрял Бруно Шулц
или сяда на брега на реката
над мътната вода на Висла
там поляната ухае на напечени
глухарчета и репей и памет
Дълго мълчи той, малко се усмихва
Лекарите настоятелно му препоръчват
да избягва вълненията.
Казва: едно нещо научих
Има само състрадание –
към хората, животните, дърветата и картините
Има само състрадание,
винаги закъсняло.
(из най-новия сборник „Истински живот”, 2019)

от стр. 9
всекидневието, създавана от буржоазията. Вторият урок
пък казва, че днешната ликвидност размива срещата на
европееца с трагичното измерение на битието, докато през
XIX в. тя е била условие за преживяване на метафизичния
опит. Или другояче казано – ликвидността от края на ХХ
в. е състояние, в което преживяванията са загубили своята
яснота. В същото време буржоазният обмен на пари и
красота задържа историята и позволява непосредствената
среща с ужаса на съществуването.
От друга страна, романите на Хюле „Други истории“
и „Мерцедес-Бенц“ разказват за старата Централна
Европа като идеално обединение на модерността и
ведрата лудичност; началото на ХХ в. е етапът, в който
откритията (автомобил, балон, телефон, фотография)
тласкат историята в кръгово, а не в бурно ускоряващо
и линеарно движение. Парите и техниката следователно
водят – в разбирането на Хюле – до своеобразно
усложняване на историята – хората измислят все по-бързи
автомобили не за да достигнат някъде по-бързо, а за да се
забавляват с бързината.
Разбира се, буржоазната естетика във версията на
Хвин или лудичността като спирачка на историята при
Хюле не могат да бъдат език на силен протест срещу
обединяващата се Европа и ускоряващия се капитализъм.
Обаче благодарение на тези книги, както пише Александър
Фют14, литературата започва да разкрива характерните
за нашия регион проблеми – притесненията относно
ликвидния свят, страховете, свързани с капитализма,
въпросите относно шанса за запазване на самобитност
в обединения свят. Като последица си даваме сметка,
че присъединяването към европейската общност не
приключва историята, а я започва – че трябва да използваме
именно традициите, за да измислим повествование за
съвременността. Абдикацията на утопията допринася за
това носталгията да придобие проектиращ характер. В
книгите на споменатите творци се вселява някакъв дух
на противоречие, който казва – за да принадлежиш към
Западна Европа, трябва да останеш в известна степен
централноевропеец. За да имаш обща идентичност, трябва
да запазиш локалната…
Затова изобразената от писателите Централна Европа е
точно такава, каквато си я представя Кундера – буржоазна,
почтена, неидеологизирана, практикуваща ликвидна
идентичност, противопоставяща се на национализмите и
насилието. Това е Европа на обществата и градовете, а не
на държавите и народите; капиталистическа Европа, която
обаче използва парите за украсяване на света; стремителна
в откриването на все по-бързи средства за придвижване,
но и възползваща се от откритията, за да черпи радост
от играта. Измислената от писателите – почти
идилична – Централна Европа от прелома между XIX и ХХ
в. трябва да бъде както противодействие на по-късната
националистическа Европа, така и на днешните времена.
Съвременната Европа се появява в романите на Хвин и
Хюле като континент, вървящ по пътя на глобализацията,
неуважаващ локалните различния, консуматорски,
заплашен от фундаментализма и нихилизма. За днешната
Европа онази Европа отпреди сто години трябва да бъде
урок относно друга култура, полезен за усмиряването на
постмодерните демони.
Ако Кундера е създал повествование за единството, което
не скрива старите проблеми и не трябва да ги събужда
в случай на подновен съюз, то писателите през 90-те
години използват миналото, за да коригират настоящето
и да поставят пред Европа символичните условия на
обединението.
Всичко това обаче се стреми към приемане на унията с
Европа и до определяне на неясното, но все пак възможно
място в европейския наратив. Хвин предлага в този
процес на интеграция да се въоръжим с естетиката и
екстатиката на буржоазията от края на XIX в., докато
Хюле добавя междувоенния стил на живот като сбирка на
модели за екзистенциална незаинтересованост. Проблемът
се състои в това, че никой не говори за комунистическия
период. Писателите, по модела на Кундера, прескачат
следвоенния период, внушавайки, че това е време на
мъртва история, чийто край централноевропейските
общества са дочакали в незасегнато състояние. Ако
някой посткомунистически нанос е останал у нас, казват
писателите, ще трябва да го отмием. Именно затова
идеята за Централна Европа се оказва полезна – като
локална, депозирана в миналото мяра за благоприличие.
Като сито, в което ще останат комунистическите
отпадъци.
Превод от полски: КРИСТИЯН ЯНЕВ
Przemysław Czapliński, Poruszona mapa, Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2016, pp. 238–249.
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Превод от полски: Силвия Борисова
Литературен вестник 4-10.11.2020

Борбите за центъра
Владимир Мацура (1945 – 1999) е писател и
литературовед, един от най-значимите съвременни
чешки хуманитаристи. Автор на множество научни
книги, както и на проза и есеистика. На български е
издаден том, съдържащ романа му „Гражданинът
Монте Кристо“ и сборника с разкази „Игри различни“
(прев. Анжелина Пенчева, изд. „Панорама“, 2000),
както и романовата му тетралогия „Грядущият“
(прев. Маргарита Симеонова, изд. „Стигмати“, 2010).
Публикуваното тук есе е от сборника „Обувките на
Масарик“ (1993), който предстои да бъде издаден у нас
от изд. „Ерго“.

Владимир Мацура
Присъствието „в центъра“ е част от класическия
инструментариум на чешката национална идеология още
от времето на Възраждането. Корените на тази представа
очевидно препращат към Хердер, за когото „щастливата
средєна“, „златната орис на средєната“ е най-висша
ценност, място, където крайностите се хармонизират
и противоположностите се уравновесяват. Средєната
на Хердер се явява като един своеобразен предобраз на
бъдещия синтез на Хегел, но извън рамките на каквото и
да е движение или развитие тя представлява непроменлива
(и всъщност затова още по-голяма) ценност, ценностдаденост. Формиращата се чешка национална общност,
съвсем естествено, започва отчаяно да се домогва до
най-различни престижни ценности, опитвайки се да
разбере доколко те биха могли да послужат като носеща
конструкция за чешкостта. А препращащата към старите
митологични представи престижност на центъра, на
която Хердер вдъхва нов живот, направо приканва към
присвояване.
Центърът сякаш гарантира по-висши ценности,
съчетаванe на противоположни качества – идеално
подбрани и в съвършено съотношение, той позволява
чешките земи (а чрез тях и всички славяни) да се пренесат
от пренебрегваната периферия към престижното място в
средоточието на всички културни и исторически събития.
Да бъдеш чех (чешки славянин) означава да се окажеш между
„античната култура“ и „германската“ стихия, като народ,
„по език родеещ се с немския и гръцкия, и понастоящем
живеещ, а може би и винаги живял, помежду им“, да
застанеш между класичността и модерността („Върху
свода на света, между британци, гърци / името ни сред
звездите място ще си търси“, гласи един стих на Колар1), да
бъдеш народ на културния център.
От географска гледна точка обаче това означава преди
всичко да си присвоим европейския център, както и да се
провъзгласим (по думите на Палацки2) „за център и сърце
на Европа“, като по този начин завземем най-важната
точка от целия континент. Това също така означава да
станем (поне на декларативно и знаково ниво) есенция на
европейския дух, „средище, в което различните съставни
части и принципи на новия европейски живот на нацията,
държавата и църквата – не без съпротивление – да се
срещат и да се обединяват“ и където винаги е било налице
плодотворното „взаимопроникване между римския, немския
и славянския елемент в Европа“.
С помощта на тази тактика забравените, затънтени в
австрийската монархия („недостатъчно разпознаваеми“,
ако си послужим със съвременния израз) чешки земи
придобиват по-голяма значимост. Центърът като
ценност може да бъде възхваляван, призоваван, прославян
без оглед на безславното настояще. Народът, довчера
пренебрегван, изведнъж заедно с родината си „заблестява
като роза в сърцето на Европа“ (Ф. Рубеш3) и така става
„ядро на огромния, разклонил се из цяла Европа ствол на
образоваността“ (А. Я. Въртятко4).
Оттук някъде извира чешката представа за „Средна
Европа“, тя ни най-малко не се появява едва в брилянтната
есеистика на Милан Кундера или в изследванията на
съвременните историци.
Проблемът винаги е бил в това, че чешките патриотично
настроени интелектуалци далеч не са били единствените
претенденти за място в центъра, още от самото начало
те се сблъскват с други желаещи, най-често с немците.
Ян Колар (1793–1852) – поет, езиковед и историк, една от
най-ярките личности, свързани с чешкото и словашкото
Възраждане, пламенен застъпник на идеята за славянската
взаимност, намерила художествен израз в поемата му
„Дъщерята на Славия“ (1824). – Б. пр.
2
Франтишек Палацки (1798–1876) – чешки историк, политик
и публицист. Автор на петтомната „История на чешкия
народ в Чехия и в Моравия“ (1836–1876), положила основите на
модерната чешка историография. – Б. пр.
3
Франтишек Яромир Рубеш (1814–1853) – чешки поет и
прозаик, автор на много популярни за времето си хуморески,
патриотични песни и декламации. – Б. пр.
4
Антонин Ярослав Въртятко
(1815–1892) – чешки писател
и литературен историк. Автор
на първия чешки превод на
Аристотеловите „Kатегории“. –
Б. пр.
1
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Немците още от времето на Ф. Л. Ян5, който вижда в
етноса си „стар, почтен народ от центъра на Европа
(Mittelvolk)“, та чак до Рихард фон Вайцзекер6 („Ние,
немците от центъра на този континент“) дават заявка
за същото място и за същите ценности, с които то е
свързано. Така легендарната „хилядолетна“ борба между
чехите и немците се разиграва и на равнището на едни
препирни, които по същество имат символен характер:
отнасят се до това чия е Средна Европа и кой е „посредният“ є (= по-централният є) народ. Странното в
случая е, че всеки от двамата кандидати се преструва, че
изобщо не подозира за съществуването на другия.
И така, митът за центъра (ако използваме термина „мит“
в неговото вече наложило се значение, дадено му от Ролан
Барт) все още е актуален за нас. Ние дори не си даваме
сметка за идеологическата условност на всекидневните
твърдения, че „Чехия се намира в центъра на Европа“, ако
и да са разгърнати под формата на цели научни анализи.
„Важна черта на чешката култура е способността є да
интегрира в самобитно единство влиянията на различни
художествени и идейни течения. Обяснението на тази
способност е лесно. Чехия се намира в самия център на
Европа, на кръстопът, свързващ Изтока и Запада, Севера и
Юга […] самобитната култура на неголяма Чехия е основен
градивен елемент на европейския дух...“
В убедителността на премерения научен изказ, както и
в очевидността на общоупотребимия разговорен израз,
има нещо, което подхранва склонността да вярваме в
собствената си изключителност. И в крайна сметка нима
центърът всъщност не е винаги там, където се намира
„гледната точка“, мястото, от което се наблюдава и се
дават оценки? Има ли изобщо някъде по света народ, който
да няма усещането, че е „в центъра“, на „кръстопътя“
на влиянията? Руснакът не е ли между Европа и Азия,
американецът – в своя „melting pot“ на културите и
влиянията, китаецът – в своето „Средно царство“?
Напоследък у нас „митът за центъра“ неволно се сблъсква
с новия, скептичния (но от друга страна революционноагитиращия, мобилизиращия) мит за „завръщането
в Европа“. Сякаш забравихме, че трябва да пазим
любимото си централно разположение и признахме своята
периферност – не само, че не сме в центъра на Европа, а
тепърва се отправяме натам. Скоро след това ни смая и
победният възглас, идващ от противоположната страна,
от изток. На изток от земите на Чешката корона, в
Словакия, в едно малко селце, чието име дори ни е трудно да
запомним, намиращо се обаче в „самия център на Европа“,
лумнаха огньове по случай обявяването на словашката
независимост. Словаците „посегнаха“ на „нашия център“!
Това се оказа толкова съкрушително за нас, защото
техният „център“ не бе просто една абстрактна,
въображаема точка, а именно „географският център“ на
Европа. Той всъщност се превърна в предизвикателство
пред нашия Център на Европа, отбелязван на
туристическите карти някъде в района на Марианске
Лазне.
За щастие, можем да посегнем към едно издание, съдържащо
основна информация за живота на други неголеми народи,
които също не са били много щастливи в исторически план,
та дори са били и доста по-зле от нас („The Baltic States. A
reference book“. Tallinn – Riga – Vilnius, 1991). Отваряме на
страница 175 и с облекчение четем: „Литва е разположена в
центъра на Европа (географският център на континента се
намира в източната част на страната, недалеч от селцето
Бернотай, на 25 км северно от Вилнюс)…“.
Очевидно и това е център, математически изчислен,
безспорен, единствен.
Литература
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Фридрих Людвиг Ян (1778–1852) – немски педагог, основател
на първото немско физкултурно дружество (Deutscher
Turnverband), според когото физкултурната дейност трябва да
е манифест на обединението на немците. – Б. пр.
6
Рихард фон Вайцзекер (1920–2015) – немски политик, президент
на Федерална република Германия в периода 1984–1994. – Б. пр.
5

Писмо до Европа
Даниел Хевиер (1955) е словашки писател, автор
на над петдесет книги с поезия, проза, есеистика
и литература за деца. Мащабното му поетическо
присъствие остава встрани от нормативното
писане през 80-те години. През 1992 г. основава
собствено издателство HEVI, в което издава над 100
книги. Инициира и организира многобройни уъркшопи
и онлайн семинари по творческо писане. Носител е
на редица престижни литературни награди, сред
които Three Folded Rose Award (1994) за принос към
детската литература и на Наградата на министъра
на културата на Словакия за книгата „Коледна поща“
(Vianočná pošta, 2011), от която е и предложеният в
този брой текст.

Даниел Хевиер. Фотография: Мириам Петранова

Даниел Хевиер
Изглежда, че днешното време лиши поетите от
това, което беше тяхна мисия. Медиите разказват
истории, агенциите бълват нови и нови събития всяка
минута. А ритъмът, с който пулсираше поезията,
сега е изпълнен с рапъри и хипхопъри. Опазването
на красотата вече е приоритет на козметичната
промишленост, а развитието на въображението се
превърна в творчески индустрии. И така, какво може
да стори един малък поет в този велик век, поет,
винаги бавен и изоставащ в това безумно темпо,
непрактичен поет в прагматично време?
Може би трябва да си остане с тези свои привидни
недъзи, може би трябва да съхрани смирението си,
може би трябва да бъде благодарен за презрителните
и снизходителни подсмихвания, с които го черпят
ловците на успех.
Живеем в свят, изпълнен с комуникации,
свръхкомуникиращ, а всъщност толкова лесно и по
всяко време избухват огнища на недоразумения. В
епохата на електронните връзки поетът прибягва до
един напълно неефективен способ, какъвто е писането
на писмо. Това не е крещяща брошура, пъхната в
пощенската кутия, не е съобщение за привлекателно
намаление, не е изгодна покупка на това, което
не ни е необходимо. Това е послание за истинския
смисъл на нещата, за същността, която се крие под
повърхността, за връщането към ценности, от които
не трябва да се отказваме.
(...)
Пиша това писмо на нас, европейците, но Европа
не е абстрактна таблица с числа и бройки. Това е
пространство, в което всеки има свое име, свое лице,
своя идентичност, свой род и народ, свое минало и
което е най-важно – свое бъдеще. Това бъдеще е задача
на поета в днешния свят – да ни убеди, че имаме
бъдеще. С това писмо исках да изпратя послание, че
има надежда, и така да изпълня мисията си на поет.
Превод от словашки: ПОЛИНА НИКОЛОВА
Преводът е направен по: Hevier, Daniel. Viančná pošta.
Bratislava: Trio Publishing, 2011.

Централна Европа – точка на дебата?
Петър Кръстев (1965) е унгарски писател, преводач,
културолог и литературен критик от български
произход.

карти и след като набира невероятно количество данни,
решава, че най-важни в региона са не икономическите
и политическите проблеми, а националните, затова
и границите трябва да се оформят според тях. Така
регионът е поверен на идеализма на Тойнби, за малко
околностите на Ц-точката да бъде разкроени според
неговите въображаеми „идентитетни изоморфизми“,
което би било симпатичен напредък, ако Сталин имаше
малко повече усет за красиви решения, а Чърчил не беше
махнал с ръка на тази напълно символична аберация.
Това, което последва, няма много общо с Централна
Европа – партийно-държавната диктатура се налага в
региона, който за свой лош късмет се намира в близост
до съветската империя. Тук вече и дума не става за
чувствителност, идентитет и наратива на Ц-точката,
пътят е един и неделим. Всичко останало е заметено под
чергата. И след 1989 отново закипя – както обикновено
става с всеки недовършен проект.

Петър Кръстев
(Понякога си представям как сериозни учени гледат
снимки и кардиограми, изследват отвън и отвътре,
и десетилетия не могат да стигнат до решение
съществува ли предметът на техния интерес или не.
Не знаят къде се намира, нито дефиницията, нито
устройството, нито функцията му. Най-сетне през 2009
британските учени, кой друг, стигат до извода, че не
може да се докаже, че съществува, данните са резултат
от субективен, личен опит и мнение.
Това казва Уикипедия за т.нар. Г-точка. А толкова се
говори и пише за нея, няма човек, който да не би желал да
я притежава, но уви, природата не ни е направила тази
услуга и не я е вградила в организма ни. Тя следователно е
обществена/историческа конструкция, „деконструиран
дискурс“, но ако приемем, че е така, как ще обясним и
радостта, и провалите, с които желаното нищо често ни
дарява.)

Ц.

Представям си сериозни учени, надвесени над карти,
измерват, търсят – къде се намира? Пръв е бил полският
астроном Шимон Антони Собекрайски, който по заръка
на своя крал през 1775 г. изчислява, че центърът на
Европа се намира в селището Суховоля. Това се случва
десет години преди Уйлям Кокс да издаде своя пътепис
Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark за
пътешествията си в „Северните кралства на Европа“.
Според прекрасния Лари Уолф тук за последен път Полша
и Русия се споменават като северни кралства, тъй като
след този момент френските просветители постепенно
налагат понятието за (населяваната от варвари)
Източна Европа. Напразно полският крал Станислав
II Август Понятовски проявява мъдра предвидливост,
посочвайки къде се намира пъпът на културния свят
(наистина са го наричали пъп), настъплението на
символичната география помита научните доводи. Покъсно центърът на Европа – по поръчка на Наполеон – е
изчислен в горноавстрийския град Бранау на Ин, след
което учените в Хабсбургската монархия го откриват
в Закарпатието, а австрийците го поставят на
баварско-чешката граница, откъдето умните глави от
Мюнхенския университет го придърпват леко към себе
си, но преди това, още в началото на 1900-те години
германските имперски изчисления го откриват близо
до Дрезден, съветските картографи след Втората
световна война го установяват в украинския Рахив
(Рахов), и най-сетне, през 2008 г., дори и руснаците се
подписват под откритието на беларуските учени,
че центърът на Европа е в Полоцк, по-конкретно
на проспект „Карл Маркс“. Ц-точката обаче е била
откривана и в Кьормьоцбаня (Кремница), и в литовското
селище Колка, и в естонската околия Керла (Kärla),
а в Унгария в присъствието на видни политици през
2000 г. откриха паметна плоча, която посочва, че
центърът на континента се намира в село Тайя (Tállya). В
документалния филм на Станислав Муха „Центърът на
Европа“ от 2004 г. режисьорът тръгва сам по дирите на
паметниците на Ц-точката и на всяко едно от местата
открива фрустрациите, с които е свързана. Как би могъл
да знае навремето Собекрайски, че вместо пъп (или
сърце) е открил точка, с която креативните умове на
модерното време ще палят страстите си.

Дефиницията

Картите от ново време – за разлика от античните –
нямат сакрално значение, символика и център, те са
предназначени да укрепят илюзията, че първостепенната
им задача е обективното и разумно изображение на
пространството. Рационалната карта подтиква хората
на духа – от Данте Алигиери до Пиер Дюбоа, от Еразъм
Ротердамски до херцог Сюли и граф Сен Симон – да
пренаредят мислено света с цел добруването на хората,
а разумът да вземе връх над ирационалното насилие
и власт. Ранните мечтатели са търсели отговор на
въпроса „как да стане по-добре?“, т.е. били са предимно
утописти, докато очарованите от картите през
ХVIII – ХIХ век говорят от позицията „какво да
реализираме?“, намирайки в Ц-точката мястото, където –
казано по Русо – да бъдат осъществени обещанията
на философите. Идеолозите на националните държави
събират сантиметър по сантиметър територията на
въображаемата си общност, стремят се да еманципират
собствените си минитворения спрямо великите,
благодарение на които въобще са се появили. Бих могъл
да си представя, че другият голям блян, който – вместо
на кръвните/общностни връзки, се позовава на – също
въображаемата – социална, икономическа, политическа и,
доста рядко, културна солидарност, също е бил
вдъхновен от вглеждане в картите. Кошут и неговите
балкански последователи, няколко десетилетия

Функцията

Петър Кръстев

по-късно и Оскар Яси1, с техните илюзии за конфедерация,
са целели не само да предпазят дунавския регион от
конкретната „геополитическа“ заплаха, а с мъдра
предвидливост са се опитвали да имунизират местните
общества против дългосрочна опасност, кодираната
в духовния упадък на немските романтици. С двата
колективистични проекта или по-скоро „стратегии за
спасение“ в модерното време, някъде около националната
и обществена Ц-точка, започва траещата и до днес
надпревара. По абсурден начин именно тези нестихващи
сблъсъци правят Ц-точката донякъде дефинируема;
става въпрос за област в Европа, в която никога не
се знае кога започва някой модернизационен проект
и кога приключва друг, те се препокриват, преливат
един в друг, видимо утихват, после отново лумват,
но без да загасват, защото е невъзможно да се сложи
край. Наративите са превърнали действителното
пространство между империите в особена Ц-точка,
която не може да съществува без наративи, те
поддържат постоянното напрежение, поляризирането
на обществото на западници и народници, космополити
и патриоти, глобалисти и локалисти, секуларисти
и сакралисти, рационалисти и митоманияци и
т.н. Колкото тезиса, толкова идентичности, под
разнообразните наименования се крие един и същ корен.

Структурата

Докато свърши войната, Централна Европа на Нойман
и Дунавската конфедерация на Яси загубват своята
актуалност, но „философите“ няма как да бъдат спрени,
фантасмагориите се борят за съществуването си. През
декември 1922 г. Робърт Ситън-Уотсън в лекцията
си „Историкът като политическа сила в Централна
Европа“ заявява: „Миналото е ключ към настоящето:
това е вярно за всяка държава и за всяка историческа
епоха. Настоящето е ключ към миналото: това пък е
истина, която се отнася за Централна и Южна Европа“.
Той има предвид конкретен регион (Хабсбургската
монархия и Балканите, без Гърция), където миналото
би могло да бъде създадено и със задна дата, стига да го
изисква устремът на епохата да ражда действителност.
В това уравнение един от спасителните проекти на
модерността, национализмът, може да бъде изместен
само от друг волунтаристичен, наднационален проект.
Преди това Ситън-Уотсън дава съвети на делегациите
на силите победителки, които прокарват границите
на Версайската система, смятайки, че ако народите
се разпръснат из повече държави, това ще сложи край
на национализма, тъй като малцинствата ще имат
многостранни връзки, което ще ги имунизира срещу
национализъм. Днес е трудно да се прецени дали да плачем
или да се смеем на подобни неудачни решения, във всеки
случай те са израз на огромна самонадеяност, след като
някой до такава степен вярва, че самоопределението
(идентитетът) на индивидите зависи от
обстоятелствата.
И между двете световни войни политици и философи
стоят наведени над картите, чекмеджета се пълнят
с плановете на Бенеш, на Тардийо, на Ходжа: редом с
гео- и реално политическата, културна и икономическа
външност по същество става въпрос за практическо
осъществяване на визията за Централна Европа, за
превръщането є в общоприета идентичност. По време
на Втората световна война продължава виртуалното
парцелиране на „междинното пространство“,
политиците пак поверяват на „философите“
доставката на осъществими визии: научният екип под
ръководството на Арнолд Тойнби работи над макетните
Оскар Яси (1875 – 1957), унгарски политик и учен, завършил
живота си в емиграция. В трудовете си подлага на радикална
критика унгарското общество от позициите на либерализма. –
Б. пр.
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Казват, че Централна и Източна Европа произвеждат
повече история, отколкото могат да понесат.
Вероятно е истина, но е добре да се изтъкнат и някои
нюанси. От разстоянието от 25 години може да се
твърди, че дори ако подобно количество история
би могла да се понесе безболезнено, то толкова
идентичности е трудно. Идентичностите, които са
били само временно изместени, без да са се променили,
затрудняват до крайност установяването на т.нар.
институции за „формиране на съзнанието“: как едно
общество, преминало през толкова модернизационни
експерименти, да приеме нови норми, самосъзнание и
т.н., как да повярва, че наистина е за последно и идва
най-прекрасният от съществуващите светове, след
като всичко досега е било все преходно и враждебно?
Тук се сблъскват не цивилизации, както предполага
Хънтингтън, а модерности: най-новите модернизационни
намерения се оказват очи в очи с идентичности,
създадени от предишната модернизационна вълна и
така нататък, и така нататък. Популизмът в региона
паразитства върху трудностите при функционирането
на новосъздадените демократични институции.
На ежедневно ниво „сблъсъкът на модерностите“
проличава в кризата на доверието и на ценностите:
хората не вярват в новите институции, защото
смятат, че те осъществяват нов ценностен ред
насилствено, над главите им, ето защо се връщат към
ценности, класически наричани „предмодерни“, затварят
се в семейната среда, тъй като тя все още изглежда
най-надеждна и обозрима. Така се репродуцират норми
на поведение от времето на комунизма: обществото
се оттегля в резистенция, хората (политици,
интелектуалци и пр.) официално се отъждествяват
с новите ценности, но вътрешно не смятат, че са
по-добри от старите агитпроп приказки, затова и
помежду си не им обръщат внимание. Положението се
усложнява от това, че в сравнение с предишния режим
общественото говорене вече не се формира от медии,
които създават общо съзнание и обществен дискурс
(както навремето, когато производството на дискурси
е държавен монопол – модел, който се върна напоследък в
Унгария), по-скоро следват своя бизнес логика: приемат
и обслужват съществуващите дискурси, покриват
различните гледни точки, и така постоянно вербуват
(пазарна) публика.
Не вярвам, че една „регионална мисловна традиция“
би могла да доведе до каквато и да било промяна в
тази подивяла среда. Концепцията за Вишеградската
четворка, тръгнала от същия онзи наивен идеализъм,
днес е изоставена. Тя се е превърнала в челен борец за
така наречената „Европа на нациите“. Трудно е да си
представим, разбира се, че една относително стабилна
система като ЕС, която се основава на установени от
десетилетия общи принципи, ще направи внезапен завой
под влиянието на това агресивно лоби. Стабилността
на една система се гарантира изключително от
това дали съумява гъвкаво да се приспособи към
променящите се условия, вземайки предвид и различните
„антимодернизационни“ влияния. За целта – освен всичко
друго – е необходимо да приеме и „местното знание“
в глобалната рамка и в същото време решително да
застане зад онези обществени сили, които защитават
европейските ценности, като ограничи полето на
действие на автократите. И да осъществи онази „силна
Европа“, от която елитите на днешната Вишеградска
четворка толкова се страхуват.
Защото никак не е добре, ако те определят мястото на
Ц-точката, както през 2000 година в Унгария или през
2008 в Беларус.
2014
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Образът на миналото в съвременната унгарска литература
Золтан Немет (1970) е унгарец от Словакия,
литературен историк, критик и поет; носител на
наградата „Атила Йожеф“.

Золтан Немет
Начините, по които се говори за миналото в съвременната
унгарска литература, бяха променени не само вследствие
на политическите промени от 1989 г., но и посредством
постмодернистичното възприятие на историята,
новаторския подход в боравенето с езика, упражнено от
литературния постмодернизъм, както и от унаследените
форми на концепцията за миналото, или по-точно – от
последвалия диалог с тях.
В периода преди 1989 беше много трудно да се формира
независимо мнение за миналото. Типичен пример е
романът на Геза Отлик „Училище на границата“, който
комунистическата културна политика чете като критика
срещу режима на Миклош Хорти (в творбата действително
се представят нечовешките условия във военно училище от
периода Хорти), а по-широката общественост го тълкува
като парабола на диктатурата на Ракоши. А най-поучително
е, че легендарният роман на Отлик, бе канонизиран не в
годините на създаването му, а след постмодернистичния
обрат в литературата: Петер Естерхази собственоръчно
го преписва по случай седемдесетгодишнината на Отлик,
над 300 страници, от 15 декември 1981 г. до 15 март 1982 г.,
върху чертожен лист с размери 57х77 см.
Постмодернистичният обрат в унгарската литература от
края на 70-те години на ХХ век променя из основи възгледите
относно историята и обстоятелствата около изговарянето
є, и оказва огормно въздействие върху съвременната унгарска
литература. Този постмодернистичен литературен
възглед за историята не вярва в съществуването на
обективна гледна точка, изговарянето на миналото
се случва в противоречащи си един на друг фрагменти.
Към това допринася и разбирането, според което всяко
изговаряне на миналото може да се осъществи единствено
посредством езика, тоест различните регистри на
езика по фундаментален начин правят изговарянето
невъзможно. Невъзможността да бъде изговорено миналото,
допълнително затвърждава впечатлението, че от гледната
точка на личността, разполагаща с конкретна идентичност,
винаги може да възникне някаква история, следователно в
речта на наратора априори се намесват авторефлексии и
метафикционални въпроси от порядъка на: Кой говори? Защо
по този начин? В чий интерес и под чий натиск говори така?
Подобни въпроси и разбирания са налице както в
светогледната същина на романа „Безсъдбовност“ (1975)1
на единствения унгарски Нобелов лауреат за литература
досега Имре Кертес, така и в романа на Петер Надаш „Книга
на спомените“ (1986) или в поетичния сборник на Шандор
Вьорьош „Психея“ (1972). И с това вече сме засегнали и
трите важни теми в съвременната унгарска литература
след 1989: представяне на националната травма, последвала
Холокоста, новото тълкуване на важни за унгарската
история събития, или рециклирането на два разграничаващи
се един от друг слоя на езика с помощтта на псевдоним или
фиктивна идентичност.
Една от основните фигури в унгарската литература след
1989 без съмнение е Лайош Парти Над, както в областта на
лириката, така и в прозата и драматическия жанр. Романът
му „Ангел на плътта“, написан преди смяната на режима
под псевдонима Йолан Шарбогарди, предлага пародийна
експертиза на меката диктатура на Кадар, на снобската
реалност на „гулаш-комунизма“. Творбата е любовен
девически роман, изпъстрен със стилистични и правописни
грешки, и преформатира езика на булевардния роман в
пародиен с поетическа функция.
Въпреки че „Безсъдбовност“ на Имре Кертес излиза още
по време на управлението на Кадар, Нобеловата награда на
автора от 2002 г. отправя сериозно предизвикателство
към унгарската литературна критика и към унгарската
читателска общност. Романът интерпретира от
езиково-критическа перспектива събитията по време на
Холокоста през погледа на 15-годишния Дюри Кьовеш, с
което обезсмисля традиционното разбиране за шоа и го
пресътворява от позициите на езиковия центризъм.
Освен в творбата на Имре Кертес, темата за травмата,
последвала геноцида, се явява в множество литературни
произведения след 1989. Изключително интензивно влияние
оказва и върху творчеството на трагично загиналия Силард
Борбей. Романът му „Нищите“ (2013)2, с подзаглавие „Мина
ли Месията?“, който е биографично подплатен, също
върви по линията на неизказаната трагична обреченост на
еврейската идентичност чрез обрисуването на затворения
свят в малко селце в североизточна Унгария. Бруталното
ежедневие в последните дни на Втората световна война
е представено в романа „Оргия“ на Габор Золтан (2016),
който се основава на архивни документи и представя низ
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И. Кертес, Безсъдбовност, Пловдив, ИК Жанет-45, 2003. – Б.
пр.
2
С. Борбей, Нищите, София,
Парадокс, 2017. – Б. пр.
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Янош Хай. Традиционно тъжно джудже, дебнещо иззад
оградата
от мъчения, сексуално насилие и жестоки убийства, с
които унгарските нацистски „нилаши“3 изтезават евреи,
комунисти и обикновени граждани.
След промените от 1989 г. в Унгария, подобно на редица
други държави в региона, с пълна сила се проявяват
омразата към чужденеца, както и антисемитизмът. През
комунистическия период, в условията на диктатура, се
оказа невъзможно коректното осмисляне на историята и
вероятно като рефлексия се появи обществена прослойка,
която посегна повторно към крайнодясното мислене
отпреди 1945 г.
Еврейството и темата за еврейската идентичност
присъства в много от произведенията на съвременната
унгарска литература, мащабният роман на Дьорд
Шпиро „Плен“ (2005) отвежда читателя в историята
на еврейството отпреди две хиляди години, като в
тълкуването на миналото непрекъснато се промъква
настоящето, културният и историческият опит, които
стоят в основата на идентичността на читателя от ХХ
век.
Въпросите за асимилацията, ролята на еврейството
във формирането на унгарската нация и в процеса на
обуржоазяване, антиеврейските закони на режима на Хорти,
съдбата на невъоръжените евреи в трудовите лагери на
съветския фронт през Втората световна война, както и
участието на унгарската жандармерия в депортирането
на евреите в лагери на смъртта са травматичен опит,
който част от унгарското общество до ден днешен не
може да погледне в упор и който продължава да е предмет на
политически и идеологически спорове.
Романът на Петер Надаш „Книга на спомените“ (1986),
заедно с „Въведение в художествената литература“
(1986) на Петер Естерхази се споменават от унгарската
литературна история като Библията на унгарския
литературен постмодернизъм, затова и годината 1986 е
придобила огромно значение за унгарската литература.
Творбата рефлектира и върху невъзможността за осмисляне
на миналото, върху въпроса как биха могли да бъдат отразени
събитията и травмите от миналото чрез „средствата на
художествената литература“.
Неслучайно използвам думата „травма“ толкова често.
За съвременното унгарско историческо съзнание, почти
за всяка прослойка на унгарското общество, целият ХХ
век е безкраен низ от травми, разочарования, колосална
и безспирна история на страданията. Държавата, и поконкретно официалната политика, в повечето случаи
претърпява тотален крах, като изходна точка на всичко
е последвалият Първата световна война мирен договор,
шокът Трианон, след който историческа Унгария губи 2/3
от територията си и 1/3 от унгарците се озовават извън
пределите на Унгария със статут на малцинство. Втората
световна война още повече усложнява положението. Унгария
е на 3-4 място по човекозагуби след Полша и Съветския
съюз, наравно с Германия. В лагерите на смъртта загиват
над половин милион евреи, а на фронта умират 350 000
войници. В резултат на последвалите Втората световна
война декрети на Бенеш и на принципа на колективната
вина, чехословашките унгарци губят гражданските си права,
превръщат се в безотечественици, забраняват се всички
културни продукти на унгарски език, на обществени места
не се допуска говоренето на унгарски. Четиридесет хиляди
словашки унгарци биват депортирани на принудителна
работа в судетската област, на мястото на изселените
судетски немци, седемдесет хиляди са насилствено
Членове на унгарската нацистка Партия на кръстосаните
стрели. По време на управлението на „нилашите“ 16 октомври
1944 – 1 май 1945 г. са извършени най-големите жестокости. –
Б. пр.
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експулсирани в Унгария на мястотo на унгарските словаци,
които доброволно поемат към Словакия, а в името на така
наречена „ресловакизация“ над 420 хиляди от наплашеното
малцинство искат да се легализират като словаци. Този
период дълго време се третира като табу, и вероятно не
е случайно, че редица произведения на словашката унгарска
литература след 1989 г. се занимават с него, сред тях: „У
нас, в новата родина“ (2001) на Лайош Грендел или романът
„Граничен случай“ (2008) на Петер Хунчик.
Както става ясно, в съвременната унгарска литература
тези задгранични произведения представляват своеобразен
образец в обрисуването на миналото. Те не отразяват
историческия опит в Унгария, а обстановката в съседните
държави, спомените на тамошното унгарско малцинство.
Такива са представянето на режима на Чаушеску в творбите
на Адам Бодор „Районът Синистра“ (1992)4, „Белият цар“
(2005)5 на Драгоман Дьорд, „С главата и с краката“ (2013) на
Андреа Томпа.
Въпросите, свързани с малцинствата присъстват и днес в
историческата памет на унгарската литература. Магичнореалистичният семеен роман на Ева Банки „Дъждовен град“
(2004) се занимава с миналото на словашките унгарци.
Особено внимание от тази гледна точка заслужават
романите на Пал Завада, които пресъздават историята на
унгарските словаци през ХХ век. „Възглавницата на Ядвига“
(1997), по който през 2000 г. бе създаден филм, отново под
формата на семеен роман и със своя своеобразен смесен
словашко-унгарски език очертава нишката не само на
индивидуалните трагедии, страсти и премълчавания, но и
съдбата на унгарските словаци от загубата на езика чак до
катаклизмите на ХХ век.
Периодът на комунизма след сътресението Трианон и
травматичния Холокост, както и погромът на революцията
срещу комунистическата диктатура от 1956 засилват
допълнително усещането, че унгарската история
окончателно се е озовала в задънена улица. Читателската
общност в Унгария до ден днешен чака „големия унгарски
роман“, който да пресъздаде тези събития; всъщност
действителността на Кадаровия режим, който се основава
на фалш, компромиси и корупция, може да се открие в не
една творба. Романите на Вилмош Чаплар „Справедливият
Янош Кадар“ (2006), на Ласло Гараци „Сякаш живееш“ (1995)
и „Пътуваме помпозно с автобус“ (1998) подхождат към
този свят, изграден върху лъжи, далавери и изнудване, със
средствата на хумора и пародията.
Големият роман на това време е жанровото откритие на
Петер Естерхази, романът „Harmonia caelestis“ (2000), който
чрез съдбата на аристократичното семейство Естерхази
през ХХ в. ни среща с травмите, белязли унгарската
история. В „Подобрено издание“ (2002), доколкото е
възможно, всичко е още по-лично: шокираният син-писател
разлиства докладите, които баща му, агент на III/III6 с
аристократично потекло, е писал за унгарските тайни
служби. Романът се състои от докладите на бащата и от
коментарите на сина и се превръща в обвинителен акт към
обезличаващия човека режим на Кадар.
И двата романа на Естерхази спадат към жанр, който
доби изключително значение в унгарската литература
през втората половина на последното десетилетие,
така наречения „роман за бащата“. Десетки такива бяха
издадени, като се започне с романите „Долината на феята
или Потайностите на човешкото сърце“ (2003)7 на Ендре
Кукорели, чак до творбата на Золтан Егреши „Прекъсната
линия. Роман за бащата“ (2011). Този жанр успява
посредством фигурата на бащата да означи и историческия
период, за който разказва – режима на Кадар, през който
бащите на тези романи са се социализирали, създавали са
семейства, били са щастливи, по-скоро нещастни.
При подобно колективно и лично страдание може би все пак
би било по-удачно да се утвърди един проект на градивна
забрава, както в романа на Алфонз Таламон, написан под
псевдонима Самуел Боркоф „На приятелите ми от една
кръчма преди Трианон“ (1998), в който провинциалният
футболен отбор на малко градче, с подразбираща се от
само себе си непринуденост, се назовава „Жълта звезда“,
и откъдето не се виждат нито двете световни войни,
нито Холокостът, десетилетията на диктатура и
милионите жертви. Времето на невинност обаче е
отминало и забравата би имала смисъл единствено ако
забраната за конструиране на миналото е общовалидна
и се отнася за всичко. Нямаме никакъв шанс за подобен
развой. Единствената ни надежда си остава паметта на
добронамерените хора.

Превод от унгарски:
МОНИКА ГЪЛЪБОВА
Zoltán Németh, Múltfeldolgozás a kortárs magyar irodalomban, В:
Csehy Zoltán – Polgár Anikó (szerk.): A mittelszolipszizmus terei.
Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban. MEDIA
NOVA M – Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2017, 116-121.
А. Бодор, Районът Синистра, София, Издателско Ателие Аб,
2000. – Б. пр.
5
Д. Драгоман, Белият цар, София, Ерго, 2008. – Б. пр.
6
III/III е отдел в унгарските тайни служби, който извършва
наблюдение на населението (както е българският VІ отдел). –
Б. пр.
7
Е. Кукорели, Долината на феята или Потайностите на
човешкото сърце, София, Ерго, 2008. – Б. пр.
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На изток от Запада и на запад от Изтока Нашата обща...
от стр. 5

Мария Янион
Произволно ще избера творби, които възникват през
интервал от 100 години. Те разкриват известна трайна
тенденция в интерпретацията на Изтока и Запада.
Първата от тях е „Константин и Методий“ на Карол
Поткански от 1905 г. Франчишек Буяк пише за изводите,
които следват от изследването на този преждевременно
напуснал света историк, че принадлежат „към „найдълбоките общоисторически, историософски мисли,
изказвани някога у нас“1. Поткански, един от найпроницателните историци на Полското средновековие2,
смята, че големият конфликт между Изтока и
Запада, който разтърсва християнството, а също
и отдалечаването между Византия и Рим стават
„историческа необходимост, трудна за преодоляване“3.
Разбира се, Поткански признава старшинството,
зрелостта и богатството на византийската култура,
но подчертава, че те стават причина за нейния застой
и изчерпване. През XII в. Византия започва да запада
не само вследствие на политическите събития, но и
като че ли победена от собствената си презрялост.
Закостенява и застива заедно със своята Църква. Замира
„в онзи вечен, непрестанен поход към по-висши форми на
съществуване“4.
По друг начин функционира Западът. Обогатява се „и се
движи напред. Върви напред и самата Западна църква, и
самото западно общество“5. Идеята за вечния прогрес
води Поткански до убеждението, че между двете сили
зейва пропаст, която не може да бъде преодоляна. „В
този антагонизъм на Изтока и Запада се съдържа нещо
основно, нещо, което не може да се подели“6. Причина
за застоя в цивилизационно развитие на славянските
държави България и Русия е закостенялостта на
византийската култура. „Вековната изолация и
неизменно свързаното с нея отслабване на културата
си отмъщава на Славянския изток.“7 Спасение може да
бъде намерено само в универсалната латинска култура.
А онова от гръцката култура, което е наистина велико,
наследява Западът. Поткански поставя под въпрос дори
културното значение на богомилската ерес в България, а
по този начин и на албигойската, катарската, които все
пак са свързани с Византия и Балканите8. За източник на
богомилския дуализъм би трябвало да приемем „мъглявия
мистицизъм, пренесен от недрата на Азия“. Това не е
исторически път, по който славянството „може да
очаква цивилизационни придобивки“9. Критерият за
цивилизация по западноевропейски образец доминира
постоянно при Поткански.
Според това разбиране на Изтока му липсва величина
във всеки един смисъл, той не успява да догони прогреса
на цивилизацията, дори неговото съкровище – гръцкото
наследство – е по-добре разбирано от Запада, от
неговата радикална ерес лъха азиатски мистицизъм.
Нищо чудно, че към края на изследването си Поткански
твърди, че само Западната църква е възпитала
европейското общество. Славянските народи, в това
число и полският „нямат причина да съжаляват, че
са тръгнали със Запада, защото Западът побеждава
окончателно в големия напредък на цивилизацията и само
той го води“10. Така звучи триумфалното историософско
заключение и същевременно присъда в началото на ХХ
век.
Историографите на Просвещението, а също и на
романтизма, така, както и Мицкевич в своите „Лекции
по славянски литератури“, поставят клеймо върху
всички прояви на източния деспотизъм. За Мицкевич
Византия е преди всичко олицетворение на деспотизма,
както и роденото от духа на Византийската империя
православие, което остава в примирие с деспотизма.
Оттам и резервите му в отношението към Сърбия,
проникната от страшни политически престъпления,
1
F. Bujak, Życie i działalność Karola Potkańskiego (1861 – 1907), w: K.
Potkański, Pisma pośmiertne, t. I, Kraków 1922, s. 45.
2
Сравни G. Labuda, Święty Wojciech. Biskup-męczennik, patron
Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2004, s. 252.
3
K. Potkański, Konstantyn i Metodyusz, „Przegląd Powszechny” 1905,
z. 5, s. 194.
4
Пак там, z. 6, s. 339.
5
Пак там, s. 338.
6
Пак там, s. 331.
7
Пак там, s. 344.
8
Сравни M. Lambert, Herezje średniowieczne od reformy
gregoriańskiej po Reformację. Przeł. W. J. Popowski, GdańskWarszawa 2002, s. 392. Относно значението на богомилството за
българското самосъзнание сравни G. Szwat-Gyłybowa, Haeresis
bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku,
Warszawa 2005.
9
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отбелязва разликата между гностическия и християнския
дуализъм: „за гностиците всичко, което се свързва с времето,
произтича от злото. Те дискредитират историята изобщо,
изцяло, като пространство на фалшивите действителности. Тя
няма смисъл, нито е полезна. Преминаването през историята
не води до нищо. Такава представа значително се отдалечава от
официалната подсладена християнска есхатология, отбелязваща
в историята и в родените от нея изпитания опити за изкупление“
(Rozmowy z Cioranem. Przeł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 181).
10
K. Potkański, Konstantyn i Metodyusz, z. 6, s. 345. [...]

характерни за обичаите на Източната империя11.
В началото на XXI век очевидно оперираме със
значителен брой публикувани извори и лавинообразно
нарастващи изследвания. Но историософската тенденция
остава в известен смисъл подобна. Да вземем обширното,
наброяващо около 500 страници произведение от 2003
г. на Йежи Клочовски „По-младата Европа. Централна
и Източна Европа в сферата на средновековната
християнска цивилизация“ (Młodsza Europa. Europa
środkowo-wschodnia w kręgu cywilizacji chreścijańskiej
średniowiecza). Тя е синтез на провеждани четвърт век
изследвания, чийто първи резултат авторът публикува
на полски през 1984 г. под заглавието „Славянската
Европа“ (Słowiańska Europa). Във встъпителните си
тези Клочовски изтъква основната разлика между
културните сфери на Изтока и Запада. Западът се
характеризира с „динамично развитие“ („динамиката“/
dynamika, определяща западните събития, е любима дума
на автора), а за източнохристиянската сфера знакова
е „продължителност”/trwanie. В резултат от това
развоят на Запада води до неговия голям напредък, до
това, което авторът патетично нарича негово „излизане
начело на всички цивилизационни сфери на човечеството“.
А какво остава за Източната сфера? Клочовски твърди,
че „въпреки все по-добре опознаваната културнорелигиозна жизненост, трансформациите в сферата
на източното християнство не могат да се сравнят с
всестранната динамика на западната сфера“12. Оказва се,
че няма обща мяра за Запада и Изтока, защото какво би
могло да свърже впечатляващата „динамика“ с някакви
бавно протичащи „трансформации“?
Гнезненският синод от 1000 г. обозначава символичната
дата „на раждането на християнската цивилизационна
сфера в устойчивите граници на едно хилядолетие“.
Основа за разцвета на Централна и Източна Европа
(Клочовски има предвид преди всичко Полша, Чехия
и Унгария) е „западният модел“. Той гарантира
прекрасното развитие на тези страни. Характерни
черти на западния модел – в обновяващия речник на
Клочовски – това са „обществото, независимите
инициативи и автономията на човешките общности“13.
Те именно предпоставят „стремителния развой
на западната цивилизационна сфера“, латинската
christianitatis. Византия остава встрани и все повече
се отдалечава от западното християнство и от
творческата му сила. Полша – според Клочовски –
въпреки различните перипетии, се озовава щастливо в
западната сфера.
Пишещият за трите сестри – Чехия, Полша и Унгария
– Ласло Ч. Сабо подчертава, че през Х век те застават
на страната на Рим и неговата „политическа религия“.
Според Сабо това е условие за тяхното просъществуване
под напора на тевтонците. „От това в каква
степен трите кралства стават подобни на другите
християнски държави от световната християнска
Република, зависи тяхното укрепване, въпреки
вътрешните конфликти и разпад. Ако в своето време не
бяха станали по-модерни и не бяха опитали да влязат в
крак със Запада, най-вероятно щяха да бъдат погълнати
от Drang nach Osten и днес щяхме да гледаме чешките,
московските, полските, унгарските и сръбските
паметници само на етнографски изложби“. Единствено
присъединяването към християнската „политическа
религия“ е могло да ги спаси от страшната съдба на
полабските племена. „Най-кървавата кръстоносна
война се води против полабските славяни; повежда я св.
Бернар от Клерво, фанатичен пророк на средновековния
златен век. Както и завършилият с поражение Втори
кръстоносен поход към Светите земи. Не е и допускал
дори с колко кръв ще се изцапат ръцете му.“14 Нека да
припомним, че бележките на Сабо възникват в полетата
на книгата за християнското средновековие в Централна
Европа, написана от двама английски, двама немски, един
чешки и един полски учен15.
Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА
Na wschód od zachodu i na zachód od wschodu. Фрагмент от
монографията: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna,
Kraków, Wydawnictwo Literackie, wyd. 1, 2006, s. 213-217.
Публикуваме с любезното съдействие на издателство
„Видавництво литерацкие“ в Краков. През 2007 г.
книгата е сред финалистите за наградата „Нике”.

Сравни J. Rapacka, Południowa Słowiańszczyzna w Mickiewiczowskiej
wizji literatur słowiańskich, w: tejże, Godzina Herdera. O Serbach,
Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995, s. 109–110.
12
J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w
kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 2003, s. 12.
13
Пак там, s. 48, 58.
14
L. Cs. Szabó, Trzy siostry. Europa Środkowa w chrześcijańskim
średniowieczu. Przeł. E. Miszewska-Michalewicz, „Więź” 1989, nr
11–12, s. 115, 124. Подчертаването е на автора (Л. Ч. Сабо).
15
F. Graus, K. Bosl, F. Seibt, M. M. Postan, A. Gieysztor, Eastern and
Western Europe in the Middle Ages, Ed. By G. Barraclough 1970.
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крайъгълни камъни и визии за Вишеградската група по повод
20-годишнината от нейното възникване. Публикацията би
могла да послужи на учените, политиците, дипломатите,
гражданите, накратко на всички, които имат интерес позадълбочено да опознаят тази изключителна група държави в
средата на Европа.
Може ли според вас да се говори за специфична
идентичност на Вишеградското пространство, на
страните и обществата, които са част от него? До
каква степен се познават взаимно четирите народа,
които го населяват? Действат ли стереотипи в
мисленето им едни за други? Насочена ли е дейността
на Фонда към проучването на тази проблематика и
подпомагането на взаимното им опознаване?
Без съмнение териториалната близост е оказвала и
продължава да оказва влияние върху нашите култури и
идентичности. Контактите между народите, населяващи
вишеградското пространство, са допринесли за появата
на едно уникално творчество, което до голяма степен
може да се види и до днес. В немалка степен то е резултат
от нашата история, от сходния ни исторически опит.
Комуникацията между учените, творците и мислителите
определено е допринесла за взаимното разбиране и
опознаването помежду ни. Въпреки че е труднопреводимо,
определено можем да кажем, че тук съществува специфично
чувство за хумор, типично за целия регион. Със сигурност
също така можем да кажем, че върху представите ни един
за друг влияят определени стереотипи; по тази причина
предприемаме редица дейности, чиято цел е взаимното
ни опознаване. Това опознаване е свързано и зависимо от
степента, в която знаем националните си езици. Осъзнаваме
това като наша мисия и затова подкрепяме немалко
проекти, посветени именно на тази цел.

Фестивал на малките издателства, илюстраторите и
книгоразпространителите TABOOK, Табор, Чехия.
Фотография: Кристина Свата
Какво е според вас бъдещето на Вишеградската група?
Кои ще са акцентите и основните инициативи в
работата на Фонда през следващите няколко години?
В последно време насочихме усилията си към няколко
важни, общи за целия регион годишнини. Именно такава
е 30-годишнината от събитията през 1989 г., довели до
падането на комунистическия режим. Във всяка една
от нашите страни това бе преломна година, определила
по-нататъшното им развитие; едновременно с това
бе и година, ключова за ориентацията на целия регион.
Именно контактите на дисидентите в периода преди
1989 г. положиха основите на модерното Вишеградско
сътрудничество. Пак на дисидентите дължим и
първоначалните цели на сътрудничеството на страните
от Вишеградската четворка – ставаше дума за това да
обединим силите си в стремежа да отхвърлим колкото
се може по-бързо наследството на тоталитарния режим
и да се завърнем в демократична Европа. Приемането
ни в Европейския съюз през 2004 г. беше кулминацията
на усилията, които станаха възможни благодарение на
събитията през 1989 г. Затова мисля, че е важно да си
припомняме тези събития; да проучваме процесите, довели
до промените, както в отделните страни, така и в целия
регион. Факт е, че нашата обща история доказва значението
на сътрудничеството за общото ни бъдеще.
Друг важен, преломен момент, с който са свързани редица
наши инициативи, предстои. През 2021 г. ще отбележим
30-годишнината от основаването на Вишеградската група.
Проектите, които ще бъдат посветени на тази тема,
независимо дали ще става дума за дискусии, изложби или
културни прояви, ще са наш приоритет през следващите
месеци.
И разбира се, не бива да забравяме може би най-актуалната
тема. Поради извънредните обстоятелства във връзка
с пандемията от Covid-19, но и с оглед на нашите цели,
свързани с околната среда, настояваме одобрените
кандидатури за грант да се възползват в максимална степен
от възможностите на електронната среда и дигиталните
решения. Важно за нас е да бъдем отговорни както към
останалите хора, така и към околната среда.

Въпросите зададоха АНИ БУРОВА
и СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА
Превод от словашки:
ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА
Литературен вестник 4-10.11.2020
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Обяснение няма
(преписи по Йоркен1)
Вираг Ердьош (1968) e поет и писател, носител на
наградата „Атила Йожеф“.

Вираг Ердьош
Явление
„Една коркова тапа, която по нищо не се отличаваше
от другите коркови тапи (наричаше се Шандор Г.
Хирт, но какво ли значи едно име? Едно име нищо не
значи), падна във водата.
Известно време, както може да се очаква, се носи по
повърхността, сетне стана нещо необичайно. Полека
почна да потъва, стигна дъното и никога повече не
изплува.
Обяснение няма.“
Явлениe/2.
Една кнедла, която по нищо не се отличаваше от другите
кнедли (наричаше се Артур, но какво ли значи едно име?
Едно име нищо не значи), падна във водата.
Известно време, както може да се очаква, весело се носи
по повърхността, сетне
стана нещо необичайно, изскочи от тенджерата, побягна
и никога повече не се върна.
Обяснение няма.
Явление/3.
Един симпатичен младеж, който по нищо не се
отличаваше от другите симпатични младежи (наричаше
се Исус Христос, но какво ли значи едно име? Едно име
нищо не значи), взе че реши и отиде на брега.
Известно време, както може да се очаква, щъка по
повърхността надлъж и нашир, пръскайки с вода,
пускайки шегички и хвърляйки парченца хляб, сетне стана
нещо необичайно. Полека почна да потъва, стигна дъното
на пъкъла и никога повече не изплува.
Обяснение няма.
Явление/4.
Едно въпросно лице, което по нищо не се отличаваше от
другите въпросни лица
(наричаше се Х.У., но какво ли значи едно име? Едно име
нищо не значи), си падна по една жена.
Известно време, както може да се очаква, се понесоха в
пълно щастие, сетне стана нещо необичайно. Въпросното
лице взе че реши, обу си чорапите и се върна при
съпругата си.
Обяснение няма.
Явление/5.
Една голяма непрокопсаница, която и от пръв поглед не
се отличаваше от една истинска проклетия (наричаше се
Вираг Ердьош, но какво ли значи едно име? Едно име нищо
не значи), извърши грях.
Известно време, както може да се очаква, се опита
мълниеносно да се поправи, сети се за Геената огнена,
както и за миналогодишния бански, сетне стана нещо
необичайно. Вместо да изплюе, отхапа още една хапка.
Обяснение няма.

Ференц Сий (1958) е писател, поет и преводач,
носител на наградата „Атила Йожеф“.
Известно време, както може да се очаква, се опита някак
си да се измъкне, протяга ръце, вдига се на пръсти, бесня,
продра си гърлото, тропа с крак, псува, тръшка се, сетне
стана нещо необичайно. Полека почна да потъва, стигна
до дъното и никога повече не изплува.
Обяснение няма.
Бонус
Един голям унгарски писател, който по нищо не се
отличаваше от другите големи унгарски писатели
(наричаше се Ищван Йоркен, но какво ли значи едно име?
Едно име нищо не значи), в един тих летен следобед взе че
реши и седна на писалището си.
Известно време, както може да се очаква, прилежно си
седя, сетне стана нещо необичайно. Полека почна да се
издига, възлитна в небесата и никога повече не се върна .
Обяснение няма.
Превод от унгарски: НИКОЛАЙ БОЙКОВ
Virág Erdős, Magyarázat nincs, https://litera.hu/, Első közlés –
2008. január 7.

Адам Надашди (1947) е унгарски лингвист, поет и
преводач. Носител на наградата „Аегон“ (2020).

Адам Надашди

Себепознавателен шлагер
Там, в пъкъла безмерен, долу, във казана черен,
Прокълнати силно врякат, на прокълнат тъй приляга:
кой какво и как е вършил, че във пъкъла е свършил.
Те разпалено наддават, даже малко прекаляват,
колко са убили, крали, данък как са отървали.
Един само се ослушва, с тях не иска да се сдушва.
„Ти, приятел, що си траеш? Няма как да се скатаеш;
Май доста ще си прегрешил? Кажи си, колко си убил?
Тихият говори, ето: „Ред дочаках на небето,
Петър, Светията зове: „Ти имал ли си грехове?“
„Чист съм аз, неопетнен, в покаяние смирен!
Завист, мързел са ненужни, похот, лакомия – чужди;
алчен, бесен не съм бил ни ден, не, няма по-хрисим
от мене!
Свети Петре, я погледни, без грях сме само аз и ти!“
Почервеня от яд щом чу, изръмжа ми „Марш оттук!“
Тук защо се аз терзая, трябва бързо да узная.
Защо горя във врящ казан, сред пушек и сред гадна сган,
без да съм сторил ни беля? О, как ужасно се гневя!
А хорът прокълнат ехти: „Нестореното изброи.
Дали не си във пропастта, заради горделивостта?“
Превод: ЕЛИЦА КЛИМЕНТИЕВА
Преводът е направен с подкрепата на унгарската
литературна агенция „Петьофи“.
Ádám Nádasdy. Jól láthatóan lógok itt, 2019.

Под сивотата какво ли има,
ако бих могъл да се замисля
на височината,
откъдето се открива изглед към покривите,
тежката пелена облаци и към близкия
безкрай, където те се събират.
Какво би могло да се види
мислено, само мрак и светлина,
да-то и не-то на някогашните свободни
решения, притиснати от обстоятелствата,  
или в повишено състояние
образът на една разноцветна ципа
от неизпробвани заблуди.
Междувременно в двора на една работилница
през една голяма фуния изливат
варел след варел нефт в природата,
но работата є е само
да се множи или линее,
с дни няма да се вижда слънцето,
после то ще грейне за няколко часа навярно.
*
Стръкове трева и листа коприва се претопяват
в ослепителното небе, но това как ли го виждам?
Навярно някой, който е трябвало да ме наглежда,
ме е оставил на върха на хълм,
нарочно, но все пак е желал
да умра от естествена смърт
и никой повече за мен да не знае,
или пък докато тя не се задоми,
и тогава ще се освободи, ще има всичко,
собствено легло и дете.
Кофа с вода за животни съм в двора,
виждам небето над мен
и вятъра във вълничките,
и един далечен трус, когато преминава дълъг
товарен влак, пълен със старо желязо.
Локва съм покрай пътя,
отначало дъждът бе лек, после тежък,
сега слънцето грее тежко. Прелети ли
по-голяма птица над мен, небето дори
по дължина е единствен приплясък с криле.
Само под големите машини
в мен живееше вярата,
че не съм прикован към простия си
живот, защото това не е решение за нищо,
а помпите, зъбните колела
и задвижването предварително всичко
ще са поискали вместо мен.

Вместо мен безмилостният ми егоизъм.
Да зачертавам на милиметрова хартия,
кой е враг и кой благодетел в упадъка,
отдалеч едно лице, продънено е
на мястото на очите, индиго и катран.
Превод от унгарски: НИКОЛАЙ БОЙКОВ
Стихотворението е от цикъла „Слънчева светлина“
от стихосбирката „Глина и катран. Описание на
светлината“.

Явлениe/7.
Една препатила, но призвана за велики дела страна, която
по нищо не се отличаваше от другите препатили, но
призвани за велики дела страни (наричаше се Унгария, но
какво ли значи едно име? Едно име нищо не значи), затъна
до гуша в лайна.

Ferenc Szijj, Fényleírás / Napfény – A szürkeség alatt
LVIII. évfolyam, 28. szám, 2014. július 11. Élet és irodalom

Ищван Йоркен (1912 – 1979) е унгарски писател и драматург
сатирик, смятан за основоположник на театъра на абсурда. По
време на комунистическия режим публикациите му са обект на
забрана. – Б. пр.

1

Литературен вестник 4-10.11.2020

Под сивотата

Поемам шума на машината, той ми говори
отвътре, усилвам го с туптенето
на кръвта, да казват каквото си щат,
какъв точно трябвало да изглеждам сега,
поне в неделя.

Явления/6.
Шандор Г. Хирт, който по нищо не се отличаваше от
другите тъпи коркови тапи
(наричаше се „виртуоза на стругарството“. Но кой му
пука? На никой не пука),
за лош късмет и той попадаше в сто и десетина билионамилиона злополучни лица.
Известно време, както може да се очаква, максимално
бяха доволни от работата му,
получи даже и купони за храна, получи и помощ за
първокласници, дори
и право на преглед от ведомствения доктор, когато
стана нещо необичайно.
Повика го главният директор и му каза сбогом.
Обяснение няма.
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Ференц Сий

Янош Хай. Традиционни тъжни джуджета, дебнещи през
ключалка

Чардашът и гулашът – образи на унгарската
„другост“ в творчеството на Кшищоф Варга
Проф. Агнешка Чижак е преподавател в Катедрата
по поетика и литературна критика в Познанския
университет „Адам Мицкевич“.

Агнешка Чижак
[…]
В есеистичната книга „Гулаш от турул“ (Gulasz z
turula) от 2007 г. рефлексията е вписана в конвенцията
на завръщането към митичния и всеки път отново
митологизиран край на детството. Първото изречение на
творбата звучи така: „Като дете в Унгария най-обичах
аромата, който се разнасяше от апартаментите около
един по обяд, когато слагаха масата“ (Варга 2007: 9).
Образът на пътуването или по-скоро скиталчеството
в родния край на бащата завършва с посещението на
гробищата: „На другия ден ще замина за Будапеща и
ще отида на дълга разходка по гробището „Керепеши“,
разглеждайки стегнати задници и гърди, изваяни навеки
в надгробните камъни“ (Варга 2007: 154). Тази разходка в
сянката на смъртта – както всъщност внушава цялата
творба – се оказва по-скоро посещение на фланьор,
отколкото усилие на пътешественик да се справи с
бремето на вечните въпроси.
В следващата творба от унгарската серия1 „Чардаш с
мангалица“ (Czardasz z mangalicą) от 2014 г. размислите от
пътуването в Унгария звучат все по-сериозно. Нараторът
казва направо: „Искам само да кажа, че като половин поляк
и половин унгарец трябва да нося бремето на паденията,
бремето на пораженията на двата народа, а това бреме
не е никак приятно“ (Varga 2014a: 157). Картините на
посетените места и преминатите пространства служат
на доопределянето на колективната идентичност
(преди всичко унгарската, но също и полската), както
и да се разкрият личните отношения на наратора с
представената иконосфера. До ранга на неопровержим
символ на унгарското самосъзнание (не само през ХХ
век, но и сега), израства Трианонският паметник на
Площада на свободата в Будапеща (възприеман като
memento на мирния договор от 1920 г., според който
две трети от територията на Унгария и всеки трети
унгарец са присъединени към съседните държави2) – с
това материализираната памет за поражението отпреди
век става отправна точка към извеждането на „нова“
митология, обект на задълбочен анализ в творбата.
Не само видимите, поместени в пространството
на паметта спомени служат да бъде доопределена
колективната идентичност. Чардашът и гулашът от
заглавията това са стереотипно свързани с Унгария
елементи на културата и всекидневния живот.
Пламенният танц и гъстата супа са разпознаваеми
символични знаци на унгарското. В заглавията обаче важни
се оказват вторите елементи – тайнствено звучащите
думи „турул“ и „мангалица“ – първата е име на митична
птица, втората – на местна порода прасе. Ако се опитаме
да създадем аналогични заглавия с полски елементи, то те
биха могли да звучат така: „бигос от орел“ и „полонеза с
шопарче“ („bigos z orła“ „polonez z wieprzkiem“). Замисълът
на автора изглежда прозрачен – още в самото начало
ни дава препратка едновременно към имагологичната
традиция на унгарската култура и към нейното
нарушаване, известява ни ироничната си идея за начините
на нейното създаване и провокативното разбиване на
монолитността є.
[…]
Прекосяването на пространството предизвиква движение
на мисълта. Алеида Асман пишейки за пространствата
на паметта, убеждава, че биографичната и културната
памет не може просто „да се складира в местата“.
Местата могат да бъдат по-скоро разбирани като
специфичен каталогизатор на паметта, защото „могат да
предизвикват и подпомагат процесите на запомняне само
във връзка с други медиални функции на паметта. Там,
където са блокирани всички възможности за предаване на
информация, възникват места призраци, които стават
арена за свободната игра на въображението или за
завръщане на отхвърлени значения“ (Assmann 114).
Към серията може да се причисли, с известни уговорки,
романът Bildungsroman от 1996 г., посветен на отношенията
между синове и бащи и на процесите на инициация. Последната
книга от унгарския цикъл е „Лангош в юртата“ (Langosz
w jurcie, 2016), определен от автора като „завършек на
трилогията“. Разказът за унгарските пограничия започва със
сцената на смъртта на бащата, която създава меланхолична
перспектива към миналото. Ролята на Прустовата магдаленка
играе запеканката с колбас и бекон, популярна на терена населен
от унгарци, често приготвяна от бащата на писателая (Varga
2016).
2
Полша също е „почетена“ в паметника като един от
заграбилите терен заради няколко села в регионите Орава и
Спиш. Както убеждава унгарският историк Янош Тишлер,
„Полша остава единствената държава в непосредствено или
непряко съседство с Унгария, спрямо която няма предявени
териториални претенции. Обратното, Унгария търси
няколко пъти опора и съюзник в лицето на Полша в своите
освободителни стремежи, подобно е и от страна на поляците
към унгарците (Tischler 14).
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Пространството на Унгария, гледано през очите на
частично свързания с нея автор е „филтрирано“ от
неговото съзнание, формирано от съзнанието му и
актуалните му преценки на миналото и сегашното, то
става край на неизлечима депресия, люпилня на самоубийци,
край, наситен с тъга и меланхолия. Нараторът иронично
твърди: „Жертва на унгарската тъга и нежелание за
живот са преди всичко всички зеленчуци – синоним на
свежест, здраве и лекота. Зеленчукът трябва да бъде
убит, да стане обект на улов като животно, всичко,
което е живо и съдържа витамини, трябва да се лиши от
живота и здравето в него, да се потопи в оцет или да се
изпържи с мас и брашно“ (Varga 2007: 22).
Обвитата в тъга и проникната от памет за неброими
поражения страна живее с надеждата за промяна на
общностната съдба, за подобрение на колективното
състояние, а нейните жители хабят времето си да
анализират причините за нещастията, водени от
патриотичното си въображение.
В защита пред глобализацията особена роля се полага
на националните ястия. Пшемислав Чаплински в
„Раздвижена карта“ (Poruszonа mapа) представя така
образа на Унгария, изведен от творчеството на Варга:
„След падането на комунизма тя не губи апетита си и
участва в националната сексуално-кулинарна оргия. В
действителност не апетитът тласка към масата, а
поглъщането на ястията стимулира апетита“ (Cza
pliński 292). Трактовката на кухнята като специфичен
код, като таен език на споразумение Варга показва от
гледната точка на постколониалния пътеводител, който
следва непознаваемата, екзотична другост“ (Czapliński
292–293) и същевременно се чувства неин съхранител,
който в добавка разпознава – благодарение на раздвоената
си идентичност – същината на полската и унгарската
култура3. Същевременно локалността, възвисена до
ранга на почитан sacrum, става наложена норма на
всекидневните практики.
В своите текстове най-често Варга прилага стратегията
на провокацията – с прекалено остри (и будещи
спорове) тези, дразни с еднозначността на поставяните
диагнози, раздава удари наляво и надясно, на всяка
цена се стреми да разколебае/разклати у читателя не
само стереотипните му очаквания, но и доброто му
самочувствие. За унгарските читатели, особено тези,
които са привързани към националните символи, е трудно
със сигурност да възприемат саркастичната вивисекция
на миналото и сегашното на общността – както за
полските читатели могат да представляват проблем
публицистичните диагнози на писателя, осъждащи
колективните недъзи. Познатата фраза „Полякът и
унгарецът са побратими и по сабя, и по чашка“ получава
друго измерение в прозата на Варга – братството им
се проявява в предразположението на двата народа
към опазването на паметта за героично понесените
поражения и погубените национални пориви. Нараторът
споменава за съществуването на странна голяма книга
със заглавие „Полша и Унгария“, издадена през 1936 г.,
която съдържа четиристотин и петдесет страници
голям формат с малък шрифт. Богато илюстрованата
книга започва с портретите на президента Мошчицки,
маршал Пилсудски и регент Хорти. Нараторът твърди
с пълна със сарказъм емфаза: „Това е наистина митична
книга, която би могла да се появи в някой разказ на Шулц,
Борхес или Киш, Книга, която съдържа ВСИЧКО […],
тук има и реализъм, и приказка, и проза, и поезия, и мания,
и депресия, и педантично подаване на статистически
данни от продажби на жито, картофи и цвекло, и безумна
есеистика, основана не на факти, а на емоции“ (Varga 2014a:
185). (…)
В разбирането на Варга водещите уседнал стопански
начин на живот славяни са били еднозначно жертва на
маджарите. В „Чардаш с мангалица“ още по-осезаемо
е изразена съпротивата срещу злоупотребите при
изграждането на националната митология и за пореден
път се прави опит за разкриване на тревожната
устойчивост на създадените вече лъжи. Писателят
припомня как предвоенният унгарски министър на
националната отбрана, определен от него като заклет
фашист, обобщава историята на народа: „Заедно с
християнския дух от хиляда години защитаваме с
меч извоюваната Родина“ (Varga 2014a: 186)4. Анализът
отвежда писателя до извода, че митологизираното
„Заемане на Родината“ се оказва евфемизъм, скриващ
брутално завладяване. Още по-голяма злоупотреба
изглежда внушението, че воините на Арпад с насилие
завладяват Панония през 896 г. и подлагайки на сеч
Чаплински забелязва близост в приетия модел на съвремието,
от който се изисква запазване на своята култура в непроменено
състояние: „И двете общества се опитват да направят това,
като невротично повтарят локалната форма, използват я
като самостоятелен импулс за действие и заедно с това като
стока в глобализиращия се свят (Czapliński 295).
4
В следващата част от цитата се появява силно опростена
и идеологизирана диагноза на полската и унгарската история:
„Мощта на християнската вяра дава на двата народа морална
сила и невъзможно търпение да понасят и най-тежките удари“
(Varga 2014a: 186).
3

тогавашните жители, са били колонизатори, носители
на цивилизационни промени, а също и това, че помитайки
славянската държавност, маджарите „са воювали с
варварите“, след като сами тогава са били варвари.
Замисълът на автора на „Чардаш с мангалица“ е подбуден
и от днешната популярност на легендарната история за
родствените връзки между хуни и маджари, произхождащи
от двамата братя Хунор и Магор5.
Апологията на локалното, особеното, на отличителното
може да се преформира в идея за изключителността на
националната съдба с помощта на по-рано отхвърляни
исторически послания, митове и легенди. Освен това
Варга убеждава, пренарисувайки наблюдаваното явление,
че „унгарското става все по-митологично, върви
напречно през вече съвсем светската Европа, потъвайки
в своята отделност, може би въпреки тази Европа, то
се сакрализира по варварски начин“ (Varga 2014a: 193–194).
„Реварваризацията“, близка до подобни движения в
Скандинавия, би трябвало да служи на утвърждаването
на „мита за силата“, за славното време. (…) Голямото
унгарско варварско възраждане може да доведе (според
критичния възглед на Варга) до засилване на отделността
не само спрямо Европа, но и против Европа.
Унгария (както и Полша) се намира в период на ускорени
културни промени. В двете държави печелят преднина
привържениците на съзнателната креация на собствената
другост (висша позиция) в акта на реинтерпретация
на образите на историята – полският писател
„наполовина унгарец“ веднага се вглежда в този процес
от дистанция, отказва участие в тези и други подобни
действия, воден от опасения спрямо последиците от
днес направения избор. Тъй като си е поставил задачата
да съди тревожните прояви на затварянето в своята
другост, различност, многозначност, той постоянно се
старае да следи различните прояви на изфалшивяване на
колективната идентичност. Не признава сила, която
се ражда от идеологическата почва на националната
идентичност, както и не е съгласен с безкритичното
следване на образци за общностни действия.
Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА
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Братята преследват по време на лов елен, но вместо него
улавят две красиви девици, от които започват хуните
и маджарите, или – както безпардонно твърди Варга,
„противната варварска напаст на средновековна Европа“.
По-нататък нараторът коментира легендарната история
по следния начин, прекрачвайки условностите и без да спазва
обективна дистанция: „Ако нападаните, ограбвани и избивани
европейци са знаели в онези ранносредновековни
времена, че всичко е дошло оттам, че еленът
е избягал от двамата идиоти по време на лов,
то сами биха принесли в жертва хиляди елени,
за да измолят изчезването на тези диваци“
(Varga 2014a: 193).
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Марта Бучек
През последните години в Полша се наблюдава засилено
присъствие на преводната словашка художествена
литература. Нарастващият брой на преводите на полския
книжен пазар се дължи преди всичко на все по-динамичната
дейност на съществуващото от 2013 г. издателство
„Kшьоншкове климати“ („Книжовни климати“)1, което
с успех публикува серията „Словашки климати“. Това
издателство, подпомагано от издателство „Абилион“ в
Жешов, Международния център на културата в Краков и
издателство „Пограниче“ в Сейни, формира съвременната
визия за словашката култура в полския читателски
кръгозор. Влияние върху полската рецепция оказва и добре
обмисленият избор на опитни преводачи като Томаш
Грабински, Яцек Буковски, Марта Пелинко. В резултат от
активността на издателствата и на преводачите през
2014 г. библиотеката на полския читател се обогати със
7 нови издания на съвременната словашка литература.
Сред тях са значими книги като есетата на Рудолф
Хмел „Словашкият комплекс“ (Slovenský komplex, 2009)
в превод на Магдалена Бистрак и Томаш Грабински,
философските есета на Етела Фаркашова „Фрагменти
с временна носталгия по целостта“ (Fragmentys občasnou
túžbou po celostnosti, 2009) в превод на Марта Пелинко,
разказите на Витo Ставярски „Изтрезвително“ (Záchytka,
2009) в превод на Яцек Буковски, а също и антологията
„Нова словашка драма“ под редакцията и с коментар на
Анджей Москвин в превод на младите привърженици на
изкуството на превода – студентите от Института по
западна и южна славистика от Варшавския университет.
Този подбор е допълнен с преводи в областта на
популярната комерсиална литература, която използва
леки и атрактивни за читателя теми, които не създават
трудности при възприемането. […]
Върху читателския избор влияе фактът, че през 2014
г. Павол Ранков получи двойната централноевропейска
литературна награда „Ангелус“ за романа „Случи се
на първи септември (или в друг ден)“ (Stalo sa prvého
septembra (alebo inokedy), 2008), издаден от издателство
„Кшьоншкове климати“ в серията „Словашки
климати“. Прозата на словашкия писател е призната от
конкурсното жури2 за най-добра сред седемте номинирани
книги (финалисти са: Елена Чижова, Олександер Ирванец,
Веслав Мишливски, Мартин Шмаус, Яхим Топол). Ранков
става и лауреат на признатата през тази година Награда
на читателите „Наталия Горбаневска“3, което означава,
че с успех се вписва в очакванията на полските читатели,
водени от желание да опознаят нещо ново, от чужд, но
не толкова далечен културен кръг. За превода на романа
„Случи се на първи септември“ на Ранков е награден и
преводачът Томаш Грабински4, който по този начин
печели потвърждение за своето преводаческо изкуство и
преводачески усет към репертоара.
Популярността на Павол Ранков и неговите романи в
новия читателски кръг е повод да се замислим. Вероятно
причина за нея можем да търсим в популяризаторската
политика на издателството, а също и при създателите
на наградата „Ангелус“, във фестивалния „Салон Ангелус“,
международния „Бруно Шулц фестивал за изкуство и
литература“ във Вроцлав, на Седмия фестивал „Пулсът
на литературата“ в Лодз и лодзкия регион, на Вроцлавския
1
Статията прави преглед само на изданията от първите две
години на словашката серия в издателството, през следващите
години излизат: „Петата лодка“ на Моника Компаникова
(2016), „Информация“ на Марош Крайнак (2016), „През иглено
ухо“ на Ян Поучек (2017), „Лечителят“ на Марек Вадас (2017),
репортажната книга на Андрей Бан „Слон в Земплин. Словашки
истории“ (2019), „Rivers of Babylon“ на Петер Пищянек (2019).
Издателството предлага серии, представящи най-нова литература
от България, Румъния, Турция, Гърция, Унгария, Чехия, Иран и
др. (Бел. ред.)
2
В журито на Литературната награда на Централна Европа
„Ангелус“ участват: украинският литературен критик, есеист
и публицист Микола Рябчук, литературният историк, критик,
есеист, поет и преводач Станислав Береш; поетът, преводач и
един от най-значимите творци на Новата вълна и на полската
съвременна поезия Ришард Криницки; критикът и поет Пьотр
Кемпински; драматургът, прозаик, есеист и публицист Томаш
Лубенски; литературният критик и журналист от седмичника
„Политика“ Юстина Соболевска; прозаикът, публицист и автор
на документални филми Михал Спихалски; литературният
историк, критик и есеист Анджей Завада. Романът на Павол
Ранков получава и най-много читателски гласове. Вж. http://
angelus.com.pl/laureaci/angelus‑2014/ [Дата на достъп: 5.03.2015 г.].
3
Награда, основана от журито на „Ангелус“ в чест на починалата
през 2013 г. Наталия Горбаневска, първия председател на журито,
известна руска поетеса, преводачка,
легенда на дисидентското движение в
СССР. http://angelus.com.pl/laureaci/
angelus-2014/ [Дата на достъп
5.03.2015 г.].
4
Държавната награда на Висшата
професионална школа „Ангелус
Силезиус“ във Валбжих.
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панаир на добрите книги, както и на цикъла „Книга за
изяждане“ (Książka do Zjedzenia) в Пиля. Всички тези
отличия се случват през 2014 г, но не е само това. На
така наречената „предавателна верига“5, която се свързва
главно с каналите на дистрибуция, реклама и средства за
масова информация, с ролята на рецензиите и наградите,
съответства „естетическата верига“6, или обществено
обусловеният комплекс от естетически очаквания на
читателите.
Романът на Ранков се концентрира върху събитията в
Чехословакия в годините след 1938 г. (провъзгласяването
на чехословашката независимост) до 1968 г. (окупацията
на Словакия от Варшавския договор), описва съдбата на
отделни герои, жители на словашко-унгарското пограничие
(чехът Ян, унгарецът Петер, евреина Габриел, словачката
Мария) в преломните моменти от историята на страната
(окупация, фашизъм, промяна на държавните граници,
емиграция, комунизъм, размразяване, 1968). Той е написан
на достъпен език, обръща се не само към читатели, които
познават словашката литература, но и към по-широк
кръг читателска публика, който приема книгата като
обществена и културна репрезентация, която функционира
в контекста на териториалното съседство.
Романовите събития, които се опират на исторически,
преломни моменти за централноевропейската държава,
разкъсвана от непрекъснати промени, активизират в
съзнанието на полския читател усещане за общност и
съпринадлежност към един културен кръг, който през
XX в. преживява най-големи катастрофи, опустошението
на войната, фашизма, окупацията и комунизма7. Както
подчертава в своята рецензия Олга Токарчук, това е
„епична визия на Централна Европа, която, както всичко
останало в това място на света – е едновременно
жестока, драматична, пълна с абсурди“8. (…) Описаните
от Ранков исторически събития от втората половина
на ХХ в. са общи за поляци и словаци, но в този роман е
отразен фактът, че не са протичали по един и същи начин,
разграничени от различната обществено-политическа,
национална или културна ситуация в отделните държави
от региона. Изборът на преводача изглежда мотивиран,
той подбужда и стимулира рецептивнoто възприемане
на полския читател, обогатява неговия културен
опит с нови исторически факти (сложната история
на Словакия и историята на народите, заселващи
нейните терени – словаци, чехи, унгарци, евреи), като
същевременно активира съзнанието за принадлежност към
централноевропейския кръг.
Ако проследим преводаческия избор на словашка
литература през последните две години (вземайки
единствено под внимание 2013 и 2014 г.), може да
ни изкуши твърдението, че в полския читателски
хоризонт се формира кондензиран и цялостен образ на
литературата, която се вписва в актуалната и за Полша
тема за търсене на централноевропейската идентичност.
От тази гледна точка преводите на съвременна словашка
литература допълват успешно вторичния хоризонт на
възприемане, конструиран под естетическото влияние
на есеистичното, обследващо образа на Средна Европа
творчество на Анджей Сташук, есеистиката на Чеслав
Милош или Адам Михник9. В кръга на литературата,
търсеща централноевропейската идентичност, се
вписва не само посочената проза на Павол Ранков, но и
публикуваните през 2013 г. в Полша от издателството в
серията „Словашки климат“ разкази на Павел Виликовски
под заглавие „Жестокият машинист“ (Krutý strojvodca,
1996) в превод на Томаш Грабински , издадените през 2014 г.
от „Пограниче“ в Сейни преводи на разказите на Вито
Ставярски под заглавие „Изтрезняване“ (Záchytka, 2009),
публикуваните от Международния център на културата
в Краков, в библиотеката „Централна Европа“, есета на
Рудолф Хмел „Словашкият комплекс“ (Slovenský komplex,
2009) или избрани драми от антологията „Нова словашка
драма“ под ред. на Анджей Москвин (В. Климачек:
Komunizmus/Комунизъм, В. Фекете: Kratké spojenia /Късо
съединение). Следващите очаквани през 2015 г. преводи на
най-нова проза също се вписват в тази посока. Сред тях
са: Петер Крищуфек „Къщата на глухия“ (Dom hluchého,
2012) в превод на Олга Ставинска, „Карпатия. Лемковска
трилогия“ (Carpathia, 2011) и „Ентропия“ (Entropia,
2012) на Марош Крайнак в превод на Вероника Гоголя и
Милош Валигурски, поредният роман на Павол Ранков
„Майки“ (Matky, 2011), „Историята на един истински
човек“ на Павел Виликовски (Príbeh ozajského človeka,

2014)10. Тази проза се свързва от идеята за представяне на
историческите събития в рамките на естествения цикъл
в живота на личността, индивидуален субект, подложен
на влиянието на историята, който живее в изпълнения
с народностно многообразие и приемащо универсални
ценности централноевропейско пространство. За
Сташук, Милош, Ранков, Виликовски, Крищуфек, Крайнак
Европа е преди всичко Централна Европа, „макар че това е
пространство, което подобно на Сташук определят като
очертано с пергел с радиус триста метра от мястото, в
което живеят и обгръщат с духа си“11.
Прозата на Виликовски е представена в нов интригуващ
издателски проект K4, който възниква по инициатива на
чешкия издател Петер Минаржик. В рамките на проекта
издатели от четирите страни – Чехия (Větrné mlýny),
Полша (Książkowe Klimaty), Словакия (Kalligram) и Унгария
(Kalligram), всяка година ще издават книгата на пореден
автор от споменатите страни, а премиерата ще се
състои и в четирите едновременно. Проектът K4 залага,
че „по този начин книгата ще излезе на оригиналния си
език и в превод в един и същи ден, благодарение на което
заинтригуваните читатели от страните участници няма
да бъдат принудени да изчакват превода“. По този начин
ще се осигури и достъп до добра съвременна литература.
Тези творби се позовават на миналото и сегашното, на
емоционалната и обществената чувствителност, на
общите и колективните преживявания на жителите на
Централна Европа. Те се вписват в колективната културна
памет и обогатяват познанията на полския читател.
Запазеното в преводите равновесие между познато и
чуждо улеснява междукултурния контакт. За разлика
от обърнатата към масовия читател проза на Ранков,
есетата на известния чешки публицист Рудолф Хмел в
превод на Томаш Грабински и Магдалена Бистрак показват
сложните национални, културни, политически и обществени
отношения в страните от Централна Европа (Словакия,
Унгария, Чехия, също и Полша), със сигурност това е
четиво за по-рафиниран и взискателен като естетически
и творчески вкус читател. Както подчертава Хмел,
„централноевропейскaта мултиетничност продължава да
съществува в началото на двадесет и първи век. Не всичко е
идеално и хармонично […]“12.
Както подчертава в есетата си Рудолф Хмел, „двадесети
век, в който нашите родители преживяха разпадането
на Австро-унгарската монархия, а нашите деца […]
разпадането на комунизма, със своите две световни войни,
променени граници, в Централна Европа изглежда сътворен
за припомняне“13. Това именно припомняне на конкретни
исторически събития и вписването на индивидуалното
съществуване в тях конституира доминиращия наративен
пласт в романите на Крищуфек (историята на Словакия
от 30-те години на ХХ век до 2004 г.), Крайнак (история,
култура, корени на лемките, обитаващи словашко-полскоукраинското пограничие) и Ранков (история на майките,
борещи се за преживяването на своите деца в съветския
ГУЛаг). Ясно откроената конфронтация на интимния, личен
свят със света на заобикалящата действителност, света
на голямата история, на обществените, исторически,
национални митове или стереотипи излиза на преден
план в тяхната проза и може би представлява в полския
читателски хоризонт интересен елемент от развоя
на литературата, обследваща климата на Централна
Европа. Младите словашки писатели се вписват също и в
литературното течение, което по свой начин се стреми
да спаси отминалата епоха от забрава. За конфликтите,
които терзаят младите писатели на Централна Европа,
споменава чешкият писател и поет Милош Долежал:
„мисля, че изобщо не сме си уредили сметките с нашето
минало, от тази гледна точка имаме към него голям дълг.
Може би именно сега, двадесет години след падането
на комунизма и когато идва нова генерация, която има
смелостта да погледне към нещата, отдавна заметени
под килима“14. Той подчертава, че трябва да се говори за
миналото, особено в контекста на ситуациите в Чехия,
Словакия, Унгария, защото цяла Европа изглежда като
поразена от безпаметност и бърза забрава15. Словашките
писатели, с чиито преводи полският читател има
възможност да се запознае, несъмнено се вписват в тази
поколенческа посока. […]
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Поличби
Душан Митана (1946-2019) е словашки поет,
прозаик, есеист и сценарист, възприеман като
една от основополагащите фигури на словашкия
постмодернизъм. Прозата на Митана представлява
типичен пример за житейско и творческо несъгласие с
официалната литературна политика през 60-те години
в тогавашна Чехословакия.
Още дебютният му сборник с разкази „Кучешки дни“
(Psie dni, 1970) го заявява като автор с интерес към
тайнственото, ирационалното, абсурдното в човешкия
живот, което остава и трайна черта на следващото
му творчество, включително на публикувания в този
брой текст. Произведенията му често са сравнявани
с Борхес, Маркес и Кортасар – авторите, които
оказват съществено влияние върху прозата му. След
политическите промени през 1989 г. Душан Митана
е сред най-високо ценените и уважавани словашки
писатели. За изключителните си заслуги за развитието
на словашката култура и литература е награден с
най-високото държавно отличие на Словакия – орден
„Людовит Щур“ I степен.
Той е и сред предпочитаните за превод словашки
автори на Балканите. На български език са издадени
негови избрани разкази от сборниците „Кучешки дни“ и
„Покер по словашки“ (Slovenský poker, 1993) под заглавие
„Летни игри или покер по словашки“ (2003).
Публикуваният в този брой текст е от последната
книга на автора – „Непознатият“ (Nezvestný, 2019),
която събира негови интервюта и непубликувани
текстове.

Душан Митана
През 1398 г. в пражкия университет1 чехът Ян Хус изнасял
лекции върху учението на Уиклиф2. Неговите убеждения
не само се разпространили бързо сред образованите
чехи, но предизвикали огромен ентусиазъм и сред народа.
В периода 1414–1415 г. в Констанц заседавал Вселенски
църковен събор, чиято цел била да сложи край на големия
разкол3. Съборът поканил Хус, императорът4 му обещал
безопасен престой, но Ян бил пленен, осъден като еретик
и изгорен. Това деяние не само не се харесало на чешкия
народ, а тъкмо обратното. Хуситите в Чехия въстанали.
Хуситските войни, първите в поредицата религиозни войни,
разтърсили римокатолическото християнство. Срещу
въстанието на чехите папа Мартин V, избран в Констанц
за глава на обединената църква, обявил кръстоносен поход
и – представете си – доблестният малък народ оказал
отпор на пет кръстоносни похода, нито един от които
не бил успешен. През XV в. Църквата хвърлила срещу
Чехия всичката скитаща разбойническа паплач от цяла
Европа така, както през XIII в. пък била пратена срещу
валденсите5. Но за разлика от валденсите чехите вярвали
във въоръжената съпротива. Кръстоносците се разбягвали
от бойното поле под грохота на въоръжените каруци и
далечното песнопение на хуситската армия.
Дори прапрапрапрадядото на Душан Митана се изненадал
от битката при Домажлице6. Много години преди това
славно поражение, в края на юли 1427 г. по западната
граница на Чешкото кралство се струпала армията на
Фридрих от династията на Хохенцолерн, курфюрст на
Бранденбург, за да смаже хуситското движение. Войските
се срещнали на 02.08.1427 г. при Тахов. Армията на
кръстоносците претърпяла поражение. Когато трябвало
отново да влязат в боя, станало ясно, че повечето конници
и пехотинци избягали през нощта, а друга част паднала в
плен на хуситите. Някои побягнали на изток – към Унгария.
Преминали унгарските планини, както по онова време се
наричали земите между реките Морава и Вах, и изгладнели,
преситени от лишения и мъки, се заселили в Лесковската
долина. За по-сигурно – в планинските колиби. А тези
земи, също както Бошаца и Долне Сърние, принадлежали
на Бецковските господари. Тези пък господари ги приели
и решили да им дадат земя. Когато се представяли на
иконома, който вписвал имената на пришълците, те не
разбирали и думичка от въпросите му. Рицарят Адам,
който се влюбил в словашката колибарка Анна, рекъл на
немски: „Adam mit Anna“. Адам с Анна! Икономът записал
така, както чул: АДАМ МИТАНА. Така се появило името
Митана. То вече е на почти 600 години. До ден днешен се
Карловият университет в Прага, открит през 1348 г.
Университетът е едно от най-старите висши учебни заведения
в Европа. – Б. пр.
2
Джон Уиклиф (1330–1384) – английски теолог, философ и
църковен деятел, остро критикувал папството и църквата и
повлиял съществено върху убежденията на Ян Хус. – Б. пр.
3
Т.нар. Папска схизма (1378–1417), по време на която имало
едновременно двама папи, а от 1409 г. – трима. Големият разкол
е преодолян с решенията на Вселенския църковен събор (1414–
1418 г.), свикан в немския град Констанц. – Б. пр.
4
Сигизмунд Люксембурски (1368–1437) – император на
Свещената Римска империя. – Бел. прев.
5
Протестантска реформирана църква, възникнала през
Средновековието в Южна Франция, от която произлизат
хугенотите. – Б. пр.
6
Град в Чехия, край който през 1431 г. кръстоносците от
Петия поход срещу хуситите се разбягват, чувайки грохота от
маршируващата и пееща хуситски хорали войска. – Б. пр.
1

предава, че родът на
Митана произхожда
от единия клон на
Бранденбургите
(Браниборите).
В Лесковската и
Бошацката долина
хората ги наричат
„Брандзибури“.
Сто години те секли
гори, култивирали
пасбища, отглеждали
крави и овце, любили
се, понякога се и
посбивали, най-вече
заради потомството в
семейството, когато не
можели да се разберат
Душан Митана
дали детето да бъде
Фотография: Даниел Хевиер
кръстено като католик
или като протестант, в крайна сметка обаче винаги се
споразумявали: синовете били протестанти, дъщерите –
католички.
На 29 август 1526 г. в полята недалеч от южноунгарския
град Мохач се разиграла кървава битка, която решила
съдбините на страната. Турците начело със султан
Сюлейман победили унгарските войски и на бойното поле
оставили костите си представителите на църковната и
светската олигархия, стотици благородници и половината
войска. В бягство загинал не само младият 20-годишен
крал, но и почти целият елит на унгарската аристокрация.
Със смъртта на Людовит II7 приключило управлението на
Ягелоните в Унгария. Към овакантения унгарски престол
започнал да предявява претенциите си Ян Заполски,
най-богатият и могъщ аристократ в страната, а пък
претенциите на Фердинанд I Хабсбургски се основавали
на династичните и наследствените договори. Борбата
за унгарската корона, която разделила унгарската
аристокрация на два враждуващи лагера, прераснала през
1527 г. в пагубна гражданска война. Унгария, част от
която тогава била и Словакия, се озовала в критична
ситуация. Турците настъпвали неудържимо към Средна
Европа и превзели цялата сегашна Унгария. Към военното
и политическото разложение в страната се прибавили и
религиозните размирици. В хаоса бързо се разпространявало
протестантството.
На 29 август 1646 г., 120 години след битката при Мохач,
се родил крепостният селянин Юрай Митана; пак на този
ден с внезапна среднощна конна атака няколкостотин
турци нападнали селото – това изненадало спящия нощен
пазач на кулата, но за щастие, и за разлика от стражата
на църковната кула, местните гъски се събудили, започнали
да крякат във всички дворове, хората се изплашили от
необичайния шум посред нощ, наскачали от леглата и добре
направили. Ако не били гъските, чието крякане стигнало чак
до колибите, семейство Митана нямало да спаси клетия си
живот. Огорчените и разочаровани турци успели да убият
само двама лесковчани и няколко императорски войници,
както и да изнасилят няколко местни жени.
Юрай се родил благодарение на самообладанието на
своята майка, която от страх пред турците се скрила в
пещта за печене на хляб. Станало така, че Юрай съзрял
светлината на света в тъмната пещ, наситена с уханието
на пресен хляб, в топлата пепелчица, която не го изгорила,
но май все пак още тлеели някакви нажежени въгленчета,
защото след няколко дни родителите му забелязали, че на
предмишницата на дясната ръка има жигосан белег във
формата на полумесец. Или пък било извит меч – ятаган?
Според бабата-акушерка, която, въпреки протестния му
плач, го измъкнала заедно с майка му от пещта и прерязала
пъпната връв, мястото на раждането му било добра
поличба: семейството му никога нямало да търпи лишения,
винаги щяло да има достатъчно, за да оцелее. „Глупачето
ми – говорела му утешително бабата. – Трябва да се смееш
и да ми благодариш, че те освободих за божията светлина
от тъмния затвор, а ти плачеш. Не бой се, ще ти бъде
добре сред нас.“ Юрай спрял да протестира и сторил това,
което смятал в този момент за разумно: затворил очи и
заспал дълбоко. Не му се щяло точно тогава да разсъждава
дали светът ще бъде за него долина на сълзите или рай –
може би веднъж ще е едното, друг път другото.
Бащата на Юрай, Адам III отдавна бил забравил
лесковските колиби, както и че е потомък на немски
рицар кръстоносец, и той, в чиито жили течала кръвта на
католическите Бранденбурги, учел децата си на немски с
четене на Лутеровата Библия.
Докато Юрай бил дете и после възмъжавал, ситуацията
на територията на Унгария била стабилизирана. Турците
си вършели своето – опустошавали села, изгаряли къщи,
изнасилвали унгарките, а младите левенти взимали в плен за
превъзпитаване.
Когато Юрай Митана станал на двадесет години, на 29
август 1666 г. му се родил син, когото нарекъл на Мартин
Лутер – Лутер. Когато разбрал, че младшият е наследил
от него родилното петно във формата на полумесец,
т.е. ятаган върху предмишницата на дясната ръка, а пък
жена му, докато го къпела в бурето за сливите, открила
на гърба под лявата му лопатка кафявочервена брадавица
във формата на бесилка, Юрай неспокойно се почесал по
Лайош II Ягелонски или Лудвиг II Ягело (1516–1526), крал на
Бохемия, Унгария и Хърватия, син на Владислав II Ягелонски.
Загива в битката при Мохач. – Б. пр.
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брадата, цъкнал въшка между ноктите си и замислено
рекъл:
– Това е поличба. Или ще стане палач, или ще го обесят.
Господ Бог да ни е на помощ.
– Кой обаче? – попитала жена му. – Евангелическият или
католическият?
– А може би никога няма да умре – замърморил си Юрай под
мустак. – Като онзи Ахасфер.
Той мъгляво си спомнял поученията от лутеранската
Библия за цар Ахасфер и Естер, макар да объркал библейския
Ахасфер с Ахасфер – скитника евреин от средновековните
легенди.
Докато унгарските католици, калвинисти и евангелици
се млатели помежду си където заварят, турците
продължавали спокойно да си вършат своето: убивали,
опустошавали, палели, колели наред. Унгарските велможи от
време на време им помагали, но за това после. Унгарците се
страхували от германизация, словаците – от поунгарчване.
И Юрай Митана се сражавал дълги години заедно с
останалите крепостни срещу мохамеданския враг, до
момента, когато триста и петдесет героични защитници
паднали под турските извити саби под стените на
Тренчинската крепост. След отблъскването на първата
атака жупанът Илешази и кметът Шилвай издали заповед
всички освен тренчанците да се връщат да бранят родните
си села. Юрай Митана вървял гладен и опърпан към дома.
Навсякъде виждал къщи, изгорени до основи, мъртви,
отчаянието и плача на останалите живи, които успели
да се изпокрият в бърлоги и дупки високо в планините. На
мнозина и това не помогнало – специално обучени кучетакопои ги надушвали и те не успявали да избегнат участта
си. Със свито сърце бързал Юрай към мястото, където
стояла къщичката му. От нея останало черно пепелище, на
което гарвани глозгали мъртвите тела. С надежда търсел
телата на жена си и сина си. Жена си открил у съседите,
срещу които турците не успели дори да гръмнат. Здрава
и зряла като дъхава кайсия. Кърмела близо двегодишна
дъщеричка, която виждал за първи път в живота си.
Когато обаче разбрал, че турците отвели сина му Лутер
в плен, нозете му се подкосили, паднал на колене, заудрял
главата си в земята и отчаяно застенал: „Боже, ако те има
на небето, как можа да допуснеш такова нещо!“.
В пристъп на ревност възненавидял и проклел жена си,
защото от пръв поглед било ясно, че баща на дъщеричката
ще да е проклет турски поганец. За щастие не изгубил
напълно ума си – та нали много добре познавал своите
съселяни от мъжки пол, които бягали от турците към
близките горски гъсталаци и оставяли жените да бранят с
телата си Унгария и Словакия – оставил ги живи. Жена си
и доведената си дъщеричка! Мнозина съселяни, крепостни
като него, му се чудели, подигравали му се, но след това,
което преживял във войната с турците, Юрай имал
чувството, че самият той е заченал момиченцето, макар
че не присъствал.
- Боже, как можа...
- Не богохулствай, човече, не богохулствай! – едно старче
от съседите му помогнало да се изправи на крака и за да го
ободри, казало: И нашия Палко го отвлякоха, молим се за
тях и за техните палачи.
И както течали дните, изглеждало, че гневът на Юрай е
умрял заедно с душата му: по цели дни само седял на земята
и гледал в една точка.
– Побъркал се е – шепнели оцелелите в Лесковец.
Докато един ден не дошъл вкъщи господарят с вестта, че
в Тренчин отново събират войска срещу турците, които
били обсадили Нове Замки8 и Комарно9.
– Е, аз ще ида да изпълня дълга си – изправил се
крепостникът Митана и със стъклен поглед, втренчен
някъде в неизвестното, излязъл през вратата.
– Върви, синко, върви, сечи ги, коли, да не дръзнат повече да
влязат в земята ни – окуражавал го господарят.
Няма по-добър слуга от този, който служи по убеждение.
Единствено човек, който сам гори, може да запали другите.
Юрай горял, вътрешен огън го изгарял от години, изсмукал
му почти цялата душа. Копнеел да унищожи тези,
които посегнали на сина му. Той живеел със съпругата и
дъщеричката в съборетина, която слепил от глина и от
дървени пънове, и всяка нощ наказвал жена си с любене
по няколко пъти – противно на всякакви християнски
правила, начини и пози. Всички съседки є завиждали, когато
чували как започва да вие от удоволствие и се отвърнали
от мъжете си, които лека-полека, но сигурно започнали
да ненавиждат Юрай. Докато един ден изпили толкова
сливовица, че разумът им съвсем се размътил и се заклели да
го изтрият от лицето на земята, само да измислят как да
го направят, та негова светлост да не ги разкрие, защото
да убият им се щяло, ама да си плащат за това нямали
намерение.
Юрай отишъл да воюва срещу турците и никога не разбрал,
че така спасил живота си. Не научил и радостната вест, че
съпругата му след неговите набези забременяла, родила син
и се радвала как Юрай ще ликува, когато се върне от тази
безкрайна война с турците, и разбере, че вместо Лутер,
Нове Замки – град в Югозападна Словакия на брега на река
Нитра. – Б. пр.
9
Комарно – град в Южна Словакия,
край който се сливат реките Дунав
и Вах. – Б. пр.
8
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Съвременната полска литература в Чехия
и съвременната чешка литература в Полша
Елжбета Купчак е преводач от чешки и лектор по
чешки език в Ягелонския университет и в Краковското
езиково училище „Славия“.

Елжбета Купчак
[…]
Полските преводи на чешка литература
На въпроса кой е най-известният чешки писател повечето
поляци ще отговорят (ако отговорят изобщо), че това е
авторът на „Приключенията на добрия войник Швейк“.
Малцина обаче ще си спомнят името и фамилията на
автора: Ярослав Хашек. Някой може бе ще се сети за
Бохумил Храбал, Милан Кундера, Ота Павел, Йозеф
Шкворецки, Вацлав Хавел и Карел Чапек. Чешката
литература от ХХ век е представена през призмата на
създаващи амбициозна литература автори, които както в
Чехия, така и по света се смятат за класици. В началото
на XXI век малко се знае за чешката литература през
последните тридесетина години. Да запълнят това бяло
петно се опитват издателства като „Afera“, което
публикува най-нова чешка литература и „Książkowe
Klimaty“, което издава съвременна „южноевропейска“
проза: словашка, българска и гръцка. За популяризирането
на чешката литература – и не само на съвременната –
основната роля се пада на полския чехофил Мариуш Шчигел
(съучредител на издателство „Dowody na Istnienie“, в което
той води чешката поредица „Stehlík“ - на чешки – птицата
кадънка, която на полски се нарича „шчигел“). Чешки автори
или тълкуващи чешката култура полски книги могат да
бъдат намерени и в много други работещи от дълго време
на полския пазар издателства („Czarne“, „Prószyński i S-ka“,
„Świat Literacki“ и др.). Разрастването на „чехофилията“
в Полша пък допринася за нарастването на интереса на
издателите и читателите към чешката литература,
макар че – ако си спомним за умерените показатели
на читателската активност в Полша – групата на
познаващите чешката литература представлява по-скоро
тесен читателски кръг.
Факторите, които влияят положително върху решението
на издателя за превод, включват популярността на книгите
в тяхната родина. Днес едно от най-популярните имена
на чешки писатели несъмнено е Михал Вивег – автор
на романи, сборници с разкази и фейлетони, аудиокниги,
сценарии за филми по негови книги. (...) Само две от
многобройните му книги са оценени в Чехия: един от
първите му романи „Чудесни години – кучета ги яли“ – за
която през 1993 г. получава специалната награда за млади
перспективни автори „Иржи Ортен“; и романът му
„Разгроменият“ „Народна топка“ – награден през 2005
г. с „Магнезия Литера“ в категорията „Награда на
читателите“. (…)
Сред чешките автори на бестселъри са Халина Павловска,
Ирена Оберманова и наскоро починалият Петър ок Шабах,
които са сред най-продаваните чешки автори. Последният
може да ни убеди, че чешката култура е „работилница за
смях“, доколкото е известен изключително със своите
хумористични повести и разкази. Те съдържат всичко,
което поляците стереотипно очакват от преведената от
чешки книга: бира и кръчма, но и мъдростта на живота.
Въпреки големия си издателски успех Шабах дълго чака
признание в Чехия – през 2016 г. получи наградата „Карел
Чапек“, призната от чешкия ПЕН клуб. Книгите на този
добре познат и харесван, макар и не толкова популярен
чешки автор1 са издадени в Полша в превод на Юлия
Ружевич, която точно с тази цел основава издателство
„Афера“. На полски можем да прочетем пет от
произведенията на Шабах: Hovno hoří, Putování mořského koně,
Opilé banány, Občanský průkaz, i Masłem do dołu, Máslem dolů2.
Въпреки че не е повсеместно познат на полския читател,
книгите му се приемат добре, тъй като се свързват с
„културата на кръчмарската история, самоироничния
хумор и сладко-горчивите житейски размисли“3. (…)
Друг фактор за публикуването на чуждо произведение
(освен неговата популярност) е признаването му в различни
влиятелни обществени кръгове. За така наречената
„амбициозна чешка литература“ през последните двадесет
години се казва, че е с женско лице – тъй като в най-новата
На въпроса за читателския успех отговаря – Какъв успех? За
разлика от Вивег мен не ме разпознават в метрото. Смятам
това за удобство. Когато някой се приближи и попита какво
пиша или как върви писането, имам огромното желание да кажа
– целуни ме по носа. И не само там. Защо не разговарят с мен
като с нормален човек. – w: http://www.petrsabach.pl/autor.html
[dostęp: 1.09.2019]
Грешна бележка:
2
Полските преводни заглавия са: Gówno się pali, Podróże konika
morskiego, Pijane banany, Dowód osobisty i Masłem do dołu. – Б. пр.
3
Смъртта на Шабах не е
пропусната от полските медии –
например Радио Полске му
посвещава сегмент, достъпен на
адрес https://www.polskieradio.
pl/8/3866/Artykul/1894062,Petr%C5%A0abach-Legenda-czeskiejliteratury [dostęp: 1.09.2019)
1
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чешка литература най-важните литературни награди
често се печелят от жени. (…) Част от книгите на тези
авторки са преведени на полски и забелязани от полската
критика, включително и заради добрия превод: така напр.
Радка Денемаркова с романа „Пари от Хитлер“ (прев. Олга
Черников и Toмаш Тимингериу) и Бианка Белова с романа
„Езерото“ (прев. Aннa Радван-Жбиковскa) са номинирани за
Вроцлавската централноевропейска литературна награда
за написана или преведена на полски проза „Aнгелус“. Юлия
Ружевич през 2013 г. за превода на романа „Пластмасов
тристаен, или чешка порнография“ на Петра Хулова получи
престижната преводаческа награда „Литературите по
света“ в категорията „Ново лице“. Същатa преводачка
през 2018 г. беше номинирана за Литературната награда
на Гдиня в категорията „Превод“ за романа „Мащехата“ –
отново от Петра Хулова. (…)
Към авторите, които печелят признание в Чехия и с
които можем да се запознаем на полски, принадлежат
творци на т.нар. „пражка литература“, сред които са
Яхим Топол, Михал Айваз и Даниела Ходрова4. За превода
на „Сестра“ – постмодернистична хроника на промените,
извършващи се в Чехословакия на прехода от 80-те към
90-те години, изтъкнатият преводач Лешек Енгелкин,
който през 2003 г. е удостоен с наградата „Литературите
по света“ (Literatury na Świecie). През същата година той
получава и чешката награда „Премия Бохемика“ (Premia
Bohemica), признавана на чуждестранните преводачи на
чешка литература и на изследователи бохемисти, които
популяризират чешката литература в своите страни.
Енгелкин е също така и преводач на други споменати
писатели. Сред тях е „чешкият Борхес“ Михал Айваз –
полското издание съдържа общо три негови тома – първи
том стихове, втори том – разкази и трети том – роман:
„Убийство в хотел „Интернационал“ (Vražda v hotelu
Intercontinental 1989), „Завръщането на стария дракон“
(Návrat starého varana 1991), „Другият град“ (Druhé město
1993). Друг автор, превеждан от него е Даниела Ходрова с
„Двойно начало“ (Pod dwiema postaciami (Podobojí, Severočeské
nakladatelství), чиято проза черпи от митологията и
традицията, но преработвайки ги, постига универсални и
общочовешки послания5.
Чешки преводи на полска литература […]
Чехите, подобно на поляците, превеждат основно книги,
за които авторите са получили литературни награди или
са били номинирани за тях. В резултат на това преводите
на чешки най-често включват книги от писатели, чиито
произведения не е нужно да се представят на полския
читател. По-старото поколение е представено в Чехия
от Витолд Гомбрович, Чеслав Милош, Станислав Мрожек,
Збигнев Херберт, Вислава Шимборска, Taдеуш Ружевич,
Станислав Лем, Густав Херлинг-Груджински; средното – от
Анджей Сапковски, Олга Токарчук, Анджей Сташук, Йежи
Пилх, Стефан Хвин, Йоанна Батор; а най-младите –
от Дорота Масловска, Михал Витковски, Войчех Кучок и
Стефан Миколай Ложински. Точно както при съвременните
чешки писатели, те не представят само един вид
творчество и е трудно да се намери общ знаменател в
книгите на съвременните полски автори.
Сред споменатите автори заслужава да се обърне специално
внимание на писателите от младото поколение, които
сриват чешката представа за полската култура и обичаи.
Тук трябва да споменем Михал Витковски и неговия
роман „Любево“ (на чешки „Chlípnice“, превод Ян Йенища),
в който той представя средата на специфична група
гейове от по-старото поколение. Романът е много добре
приет от полските критици и получи ред номинации за
литературни награди (Nike, Paszport Polityki, Fenomeny
„Przekroju“) – Литературната награда на Гдиня например
е отлично доказателство, че полското общество не е
толкова консервативно и затворено за теми табу, както
често мислят чехите. От друга страна, специфичният
образ на младежката субкултура на „хулиганите“ е показана
на чехите (и поляците) в романа на Дорота Масловска
„Полско-руската война под бяло-червеното знаме“, който
предизвиква както в Полша, така и в Чехия дискусия за
това доколко границата на литературния израз може да
бъде изместена по отношение на ежедневната комуникация
с балансиране на ръба на нетолерантността, нелогичността
и вулгарността6. Следващият превод на Грегорова –
„Паунът на кралицата“ (Královnina šavle) – не е добре приет
от чешките критици, което може би допринася за липсата
на по-голям интерес към романа сред чехите.
Този бегъл преглед не може да пропусне Мариуш Шчигел –
в момента може би най-популярният полски писател в
Чехия. Той става известен с романа си „Готланд“ (в превод
на Хелена Стахова), който добива статута на бестселър
Вж. J. Zarek, O polskich przekładach nowej czeskiej „powieści
praskiej“ (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola), w: Przekłady Literatur
Słowiańskich, t. 1, nr 1, Katowice 2009, str. 113-130.
5
На авторката посвещава внимание полската бохемистка Анна
Цар в книгата си „За прозата на Даниела Ходрова“ (O prozie
Danieli Hodrovej) Kraków 2003.
6
Вж. I. Mroczek, Kilka uwag o czeskim przekładzie Pawia królowej
Doroty Masłowskiej, w: Przekłady Literatur Słowiańskich, t. 3, cz. 1,
Katowice 2012, s. 32-44.
4

у южните ни съседи и получава множество положителни
отзиви. Този разказ за сложната чешка съдба през ХХ век
е продължен в друг „чешки“ роман на Шчигел – „Направи си
рай“ („Udělej si ráj“, преведен от Хелена Стахова) – субективен
запис на наблюденията на автора върху съвременна Чехия.
Шчигел обаче не е единственият писател, който представя
чешката история и култура от гледната точка на външен
човек. В чешките книжарници освен книгите на Шчигел
можем да намерим и репортажите на Мариуш Сурош
„Пепики7. Драматичното столетие на чехите през полските
очи“ (чешкият превод на заглавието е многозначителен:
„Pepíci. Dramatické století Čechů polskýma očima“, превод
Павел Вайгл) и „Ах, тези чехкини“ (Ach, ty Češky!, превод
Анна Пласова). Първото от цитираните заглавия става
особено популярно, което дори довежда до неговата
номинация за наградата „Бестселър“ (2011)8. „Пепики“
е книга, която, представяйки съдбата на изключителни
чешки личности, като никоя друга руши полския
стереотипен образ на чеха. Гореспоменатите автори са
популярни и в самата Полша, което се дължи на интереса
на поляците към чешката култура (въпреки че често е
доста повърхностен). Полската „чехофилия“ обаче остава
несподелена – в Чехия е трудно да се намери писател, който
да пише за полската култура и история с такова внимание,
проницателност и интерес. Интересът на чехите към

Фотография: Георги Папакочев. Прага, 1974, от изложбата
„Лица от моята Прага“

творчеството на полските автори, които популяризират
собствената им история и култура – например чрез
преводи, които са форма на централноевропейския диалог –
наскоро e оценен от тях чрез номинирането на двама полски
бохемисти с Наградата на Вацлав Буриан: Александър
Качоровски (2016) и Анджей С. Ягоджински (2018).
Накрая си заслужава да се спомене чешката преводачка
Ивета Микешова, която допринася за популяризирането на
творчеството на полската писателка Йоанна Батор. Тя
получава престижната чешка награда „Магнезия Литера“ за
превода на романа „Пясъчната планина“ (Pískový vrch).
Много полски автори обаче все още чакат произведенията
им да бъдат преведени на чешки. Чешкият читател
научава много по-малко за съвременната полска литература
от средния полски читател9. Самият превод обаче не е
достатъчен, за да влезе книгата в съзнанието на читателя.
Също толкова важно е правилното популяризиране на
нашето родно творчество в чужбина и това е отговорност
преди всичко на правителствата и организациите,
подкрепящи развитието и разпространението на
литература. (…)
Превод от полски: МИЛЕН МИТЕВ
Elżbieta Kupczak, Współczesna literatura polska w Czechach i
czeska w Polsce, „Nowy Napis Co Tydzień“, 2020, nr 31, https://
nowynapis.eu/tygodnik/nr-31/artykul/wspolczesna-literaturapolska-w-czechach-i-czeska-w-polsce
Пепик/пепичек е иронично обръщение на поляците към чехите.
- Б. пр.
8
Повече по темата за чешката рецепция на книгата вж. J.
Zarek, O „Pepikach“ Mariusza Surosza po czesku, w: Przekłady
Literatur Słowiańskich, t. 4, nr 1, Katowice 2013, 129-139.
9
Вж. L. Pavera, Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy
polskiej na język czeski – przyczynek do dialogu kultur, w: Przekłady
Literatur Słowiańskich, t. 2, nr 1, Katowice 211, 188-202.
7

Личен пътеводител по Прага
Мариуш Шчигел (р. 1966) е водещ полски журналист
(ученик на Ханна Крал), писател, университетски
преподавател. Основател е на Института за
репортаж и заедно с Войчех Тохман на издателството
„Доводи на истнение“ ( „Доказателства за
съществуването“). Два пъти носител на „Нике“ –
„Нике“ на читателите за романа „Готланд“ (2007) и
на двойна награда „Нике“ (Основната награда и тази
на читателите) за книгата с репортажи „Няма“ (Nie
ma) 2019, която предстои да излезе в изд. „Парадокс“
в превод на Милена Милева. „Готланд“ е удостоен и с
Европейската награда за литература (2009).

Главната
поща.
Фотография:
Филип
Спрингер Към
книгата на М.
Шчигел „Личен
пътеводител
по Прага“

Maриуш Шчигел
по време на
визитата му
в България
през 2018 г.,
свързана с
представянето
на книгите
му „Готланд“
и „Направи
си рай“.
Фотография.:
Архив на
Полския
институт

Мариуш Шчигел

На пощата врагът не спи
ул. „Политически затворници“, Главната поща,
ул. „Индржишска“
Помня, че когато започнах да вниквам в чешкия
микрокосмос, всяка нова, непозната ми дотогава мисъл
или нов възглед за мен бяха откровение. Блаженството
на новопокръстения! Тогава не ми се налагаше да уча
наизуст тези чути или прочетени изречения, те сами се
настаняваха в ума ми и си стоят там и до ден днешен.
Едни от първите бяха от интервюто река с Вацлав
Хавел „Задочен разпит“:
„Който се държи прекалено сериозно, винаги се излага на
опасността, че ще изглежда смешен. Който умее да се
смее на себе си, няма защо да се бои, че ще стане за смях“.
За подписването на Харта 77 те заплашвал не
само затвор, но и болезнени репресии. На децата на
опозиционерите например им забранявали да учат в
гимназия, затова били обречени на професионалнотехническо училище; интелигентите ги изхвърляли от
работа и изборът бил да работят като огняри в котелно
или да мият прозорци. Освен сериозните инициативи
някой измислил и едно антирежимно движение, към
което хората не се страхували да се присъединят.
А както са доказали чехите, от какво никога не ги е
страх? От смеха.
Сдружението за по-весело настояще предложило Крос
по улица „Политически затворници“ за освобождаване на
политическите затворници. С девиза „Днес ние бягаме
за вас, утре вие за нас“. Всяко тичане започвало след
работа, в седемнайсет часа. По улица „Политически
зтворници“ тичали и жени с пазарски мрежи и деца, взети
от детската градина. За няколко месеца в акцията взели
участие повече от хиляда души.
Веднъж Хавел на въпроса по какво се е отличавала
антисистемната опозиция в Чехословакия от тази в
ПНР, отвърнал: Ние бяхме по-малко, но бяхме по-забавни.
Всеки крос на Сдружението за по-весело настояще
завършвал при Главната поща на улица „Индржишска“
14 – някои на финала пускали в пощенските кутии
поздравителни писма за затворниците.
Главната поща е една от най-красивите пощи в света.
Неоренесансовата сграда от 1874 година има голяма зала
със стъклен покрив – някога това бил вътрешният двор
за дилижансите на ведомството. На стените ще видите
сецесионни сграфито с богати флорални мотиви, а също
така с фигури, символизиращи работещите в пощите.
Над тях са изписани красиви пощенски девизи, например:
„Свързваме всички народи на света“ или „Свързваме
вашите мисли и труд“. Създател на декоративните
фрески е художникът Карел Витезслав Машек. Тази
забележителност е важен съобщителен център, а врагът
– както се вижда и в наше време – не спи.

Свят или прозорец към света?
Кафене „Славия“, ул. „Народни“ 1
Помня как преди двайсет години за пръв път се озовах
в негo. Бях зашеметен, защото такова кафене не са
имали, а и сега нямат нито Варшава, нито дори Краков.
Толкова просторно, с изключително изпипан интериор
в стил арт деко, но преди всичко с такава гледка.
Ако седнеш точно срещу големите прозорци, може
да видиш една от най-красивите пощенски картички
на Европа, само че live. Храдчани с подчинилата им
се Вълтава, особено след залез слънце, струва ми се
остават завинаги в спомените на всички и още не съм
срещнал някой, който да пренебрегне този пейзаж. Но
дори ако в кафенето няма свободни места с изглед към
реката и Храдa, може да седнеш с гръб към тях и през
едни други големи прозорци да съзерцаваш стените на
Националния театър, които чехите с уважение наричат
Златния параклис. От кафенето няма как да обгърнеш
с поглед цялата постройка, прекалено близо е. Точно
затова винаги имам чувството, че сякаш общувам
почти интимно със сградата на театъра. А тъй като по
оживения Национален булевард и по още по-пълното с хора
крайбрежие непрестанно сноват туристи, когато седя в
„Славия“, чувствам, че се намирам в един от центровете

на света. Където се пресичат някакви абсолютно
необходими за организма на Европа артерии.
Тук е най-добре да си отговорим на въпроса на чешкия
философ Антонин Кошик: дали кафенето е свят, или
прозорец към света? „Това, което е навън, което не е
част от кафенето, е хаос. Сибир, гадно време, дъжд и
лапавица, безсрамна жега, изненадващ порой, бързане или
бавен ритъм, а значи време, от чиито мрежи не може
безнаказано да се измъкнеш“.
Светът на хаоса срещу света на кафенето. През 1884
година, когато „Славия“, намираща се на партера на
неоренесансовия дворец на Лажански, е била предадена
за експлоатация, Националният театър вече е
съществувал от една година. Възстановен след пожар,
театърът се превърнал в още по-голяма гордост за
чешките патриоти, отколкото преди трагичното
събитие. Първата му сграда я строили в продължение
на тринайсет години с волни пожертвования, а тя
изгоряла два месеца след като театърът отворил
врати. За възстановяването му отново дарявали пари
всички: от селяните до благородниците, своята лепта
дал и император Франц Йосиф I, дори руският цар. По
обяд кафене „Славия“ бързо се превърнало в естествен
„бюфет“ за актьорите и певците от Националния, а
вечер – за публиката, която чакала представлението.
Големият поет Владимир Холан през двайсетте
години на миналия век написал, че „човек изпитва тук
блажено спокойствие като в каюта насред Тихия океан.
Страниците на вестниците се издигат и леко шумолят.
Изпадаш в нещо като полусън, в който нахлува келнерът“.
През трийсетте години великият поет Ярослав Сайферт
често седял с приятели до прозореца, който гледа към
булеварда, пиели абсент. „Беше кокетство, тръгнало от
Париж“, написал той.
В стихотворението „Кафене „Славия“1 той разкрива,
че през тайна врата откъм крайбрежието в кафенето
влизал Аполинер и в негова чест вдигали тост с абсент,
„който е по-зелен от всичко зелено“. На стената зад
ъгъла – който вече е бил в „Славия“, знае къде – е окачен
големият портрет на Виктор Олива „Пиячът на абсент“
отпреди сто години. Той краси кафенето едва от
осемдесетте години, но за новото поколение постоянни
посетители вече е неразривна част от това място.
Прозорец към загадъчното минало. Преди това „Славия“
я красяла друга картина на Олива – „Майка Славия“.
Защото кафенето е било наречено именно на майката на
славяните. Не минала през консервация и била изпратена
на пенсия в склада.
Тук години наред имал своята прочута маса Иржи
Коларж – важен за чехите поет, драматург и художник.
Той с удоволствие цитирал поета Пол Валери, че
кафенето затова е измислено, та хората да се карат в
него, ала когато си тръгват оттам, да си кажат: „До
утре!“. Тук през 1953 година седемнайсетгодишният
лаборант Вацлав Хавел, който работел при
изобретателя на меките контактни лещи професор
Ото Вихтерле, се запознал с бъдещата си жена Олга
Шплихалова, която тогава била момиче, което лови
бримки и ходи на актьорски курс.
Тук през 1977 година дисидентът Вацлав Хавел донесъл
Харта 77 и едни смелчаци сложили първите подписи под
нея именно в „Славия“, а не на някое скришно място.
Хартата не била замислена като нещо тайно и я
подписвали хора, преследвани от властта.
Тук през 1997 година президентът Вацлав Хавел дошъл да
провери как е извършена реконструкцията на кафенето,
за която той самият се борел. О, да! Президентът
на Чешката република е бил активно ангажиран със
спасяването на „Славия“.
Стихотворението на Сайферт е преведено от Христина
Балабанова и публикувано в „Литературен вестник“, бр. 35,
1991, с. 4.

През 1991 година Държавната гастрономическа компания,
която управлявала „Славия“, се отказала и я затворила.
Преди това, през осемдесетте години, позволила да бъде
унищожен оригиналният интериор на помещенията
и ги обновила в стил, който нямал стил. Затова
ръководството на филмовото училище, което през
шейсетте години било получило двореца на Лажански (над
„Славия“ са следвали Агнешка Холанд и Емир Кустурица,
а лекции са чели Милан Кундера и Иржи Менцел), дало
кафенето под наем на американска фирма от Бостън…
за петдесет години. И „Славия“ била затворена. В Прага
се говорело, че американците изобщо не искат да правят
кафене в това атрактивно заведение.
Най-сетне през 1993 година президентът Хавел започнал
да разпространява петиция: ако фирмата не отвори
„Славия“ – „традиционно място за срещи на пражки
интелектуалци, младежи и по-възрастни хора“ – с това
си поведение „ще унищожи положителното отношение на
пражката интелигенция към капитализма и Съединените
щати“.
Група граждани дори нахлула в празното заведение и
започнала протест под наслов „Няма да дадем „Славия!“.
След перипетии и съдебни процеси американската фирма
изгубила кафенето и през 1997 година, след четири
години ремонт, то било отворено отново от чешка
фирма. С грижливо възстановен вътрешен интериор
от трийсетте години. Който по нищо не отстъпва на
парижкото кафе „Ла Купол“.
Преди Чехия да влезе в Европейския съюз, отидох
в „Славия“ на среща на журналисти с бившия вече
президент Хавел, но се притеснявах да го доближа. Не
лъжа, не знаех какво бих могъл да му кажа. (Четири
години по-късно театърът „Дивадло Хуса на провазку“
в Бърно поставяше текстове на Хавел, допълнени с мои.
Получих покана за премиерата, домакините ме уверяваха:
„Господин президентът се радва, че ще се запознае с Вас“,
но аз не отидох на представлението „Circus Havel“ не
толкова от притеснителност, колкото от неувереност.
Все още не знаех какво бих могъл да кажа на господин
Хавел. Сега съжалявам.)
В „Славия“ съм водил много разговори за книгите си.
Първо събеседниците ми я избираха като място за среща.
После аз предлагах да се видим там. Сякаш бях завладян
от изречението: „Ако някъде се е концентрирала
чешката мисъл, то това е точно тук, в „Славия“.
Тук за пръв път опитах и абсент. Ако го пия само с лед
или захар, винаги за час-два ми действа зле на гласните
струни. Прекалено е силен! Но в „Славия“ зелената
напитка я предлагат по свой начин: една трета абсент и
две трети шампанско. Според предпочитанията – сухо
или сладко.
В кафене „Славия“ винаги водя на коняк родителите си,
когато ходим в Прага. Особено след представление в
„Латерна Магика“, където гледаме танцови спектакли.
Това е онази сграда от стъкло и стъклени тухли от
1984 година, появила се сто години след раждането на
„Славия“. Те се издигат почти една срещу друга.
Като стил са си чужди, делят ги няколко епохи, но както
и с екземпляра за рецензиране, обединява ги едно: и в
кафенето, и в театъра влизаш с очакване. Какво ли?
Може да не ни е много ясно какво. И точно това е найприятното.
Превод: МИЛЕНА МИЛЕВА
Mariusz Szczygieł, Osobisty przewodnik
po Pradze, Warszawa: Dowody
na istnienie, 2020.
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Петер Кантор (1949) е унгарски поет и преводач.
Носител на наградата „Атила Йожеф” (1994), Лавров
венец на Унгария (2007) и др.

Ришард Криницки

Янош Хай. Истински ангел с ангелска коса

Гълъби

Петер Кантор

Падането на Икар

По едноименната картина на П. Брьогел
Падаше ли падаше, и падаше
междувременно виждаше морето и земята,
овце на паша, земеделец и рибар,
видя листата на дърветата поотделно и накуп,
но сякаш никой не видя него, дори овчарят, вперил
поглед в небето.
Как е възможно някой да е толкова невидим?
Че как да не може? – отговори си сам,
Защото добре знаеше какво е, какво означава
когато човек не гледа накъдето трябва
Или когато не извърне глава навреме,
когато се захласне по нещо, което не му е позволено.

В писаното дни преди кончината
стихотворение Последни думи
Збигнев Херберт споменава
поета Мирослав Холуб
който, хранейки гълъбите
от прозореца на VI етаж,
рухнал долу.
Чешка грешка?
Бях чел във вестника,
че Бохумил Храбал
е паднал от болничния прозорец,
докато хранел гълъбите.
(Което впрочем се оказа
красива легенда,
съчинена от медиите.)

Но ето, една по една му обърнаха гръб платноходките
в морето
и зелените листа на дърветата,
а в далечината сияеха нежнобели скалисти планини
и в ухото му напяваше нестихващ, сподавен глас.

Не знам дали Херберт
е чел Храбал.
Не знам
дали деликатният сюрреалист Холуб
(срещнах го навремето в Малмьо)
е обичал гълъбите.

Сякаш някой непрестанно му говори. Какво ли казва?
Дали това не е морският грохот, който упорито
се повтаря?
Безкрайни литании: любовни признания и обети,
химни и псалми, обвинителни актове, оплаквания,
закони и прокламации, надгробни и благодарствени слова.
Кой да ги брои? Кой помни всичко?

Но помня как Херберт
хранеше една гургулица
върху парапета на кухненския прозорец
в своето жилище
на улица „Променада”
през февруари 1982.

Заслуша се в гласа. Какво ли искаше от него?
Да го разбуди от някакъв сън, или бавно да го приспи?
Да го погълне огън, или кръвта във вените му
да се смрази?
Може отдавна да е знаел или е мислел, че го знае,
ако въобще го е имало, звукът бе сякаш друг,
от пърхащи криле.
Междувременно и той говореше, обясняваше нещо
безспир,
Доказваше и се кълнеше все едно някой го слушаше,
въртеше се като месо на шиш, разперил ръцете си,
спомена и някакво общо дело, вееше се като знаме.
Само думите в устата му да не започнат да се
вкаменяват,
Защото тогава ще спре да говори и ще онемее завинаги,
Или ще продължава да си шепне сам до безкрай,
докато пропада през света като падащо листо,
красиво и безсмислено като провален идеал,
Все по-невидимо и по-стремглаво.

(Затягаше се суровата зима
и военното положение.)
Херберт. Холуб. Храбал.
Три различни съдби.
Три сиви гълъба
и още една
совина загадка.
КЕСТЕН
Когато на Новото еврейско гробище в Прага
застанах пред гроба на доктор Франц Кафка,
от близкия кестен
се откъсна последният плод
и проблясна за миг
в късноесенната следобедна светлина
сред другите кестени,
листя, писма,

Не затвори очи, броеше, все още броеше,
далеч е още моментът, когато ще намери покой,
когато ще потъне или ще се закачи на някой клон,
ще застине във восъчната сълза на нечий случаен поглед,
в скитащия вятър, който го завлича със себе си.

камъчета и камъни.
(25 октомври 2004)

Така измина много време, слънцето вече се скриваше,
изведнъж водата се разбунтува, морето се разтвори
после настъпи тишина, и сякаш някой горе
започна отново да брои или пък никога не беше спирал.

Събуждам се в 3,16.
В съня показваше шестнайсет и три,
видях го много ясно на катедралния часовник
в Лондон? или може би в Будапеща?

Превод от унгарски: ЕЛИЦА КЛИМЕНТИЕВА
Преводът е осъществен с подкрепата на унгарската
Литературна агенция „Петьофи“.
Péter Kantor, Valahol itt. Magvető, 2017.

КАКВО ТАМ?

Преди минута говорехме за Брехт
с Дьорд Петри,
моя връстник,
който умря преди две години.
(Честно казано, мълчахме,
но добре знаехме за какво става въпрос.)
Е, добре – го прекъснах, – кажи все пак
как е там?
Какво там – повдигна той рамене, –
нали сме тук.
Превод от полски: ВЕРА ДЕЯНОВА
Из книгата: Р. Криницки, „Камък, скреж”, София:
Стигмати, 1994.
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Павел Хюле

Мерцедес Бенц. Из писмата до Храбал
[…] ; да, това беше в онзи фатален февруарски ден
на деветдесет и седма година, когато за първи и
единствен път телевизионните новини се представиха
достойно, без да препредават или цитират CNN или
други комерсиални телевизии, когато постъпиха като
нормална медия от Средна Европа и съобщиха като първа
новина за вашия полет от петия етаж на болницата в
Буловце, за този ваш скок в бездната, за вашата смърт,
скъпи господин Бохумиле; седяхме тогава с приятели
в пъба „При ирландеца“, навън над главната улица
Вжешч се сипеше лапавица, бъбрехме за туй, за онуй и
изведнъж новината прекъсна всички разговори – докато
хранел гълъбите, се навел от прозореца на стаята си в
клиниката по ортопедия и паднал от петия етаж в двора
– това прозвуча като сентенция и всички си дадохме
сметка, че именно и чак тогава свършва епохата, не
с нежната революция, не с падането на Берлинската
стена, победата на „Солидарност“, „Пустинна буря“,
обстрелването на Сараево, а с този ваш полет, с тази
кода, с тази поанта, с този невероятен кръг, който
описахте с целия си живот, с книгите, които като
никои други ни помагаха да преживеем най-тежките
години, защото ни радваха безкористно, вдъхновяваха
ни и ни бършеха сълзите; веднага си поръчахме бира
и дотогавашният разговор се превърна в панихида, в
прастария обред за викане на духове (…) госпожица Агнес
непрестанно носеше на нашата маса халби гинес, живец и
джон бул, подносът є с чашките бехерувка летеше между
бара и шумната ни компания, а аз си помислих тогава,
скъпи господин Бохумиле, че това може би е най-добрата
награда за писателя, най-скъпият хонорар; в непознатия
за него град на хиляди километри от Прага, на главната
улица, която някога се е наричала Хаупталее, а после
Хинденбург, подир туй Адолф Хителр, Рокосовски и днес
е Грунвалдска, някакви типове на средна възраст сипят
фрагменти от негови книги, спорят за всяка запетая и
наричат „идиот“ всеки, който направи фундаментална
грешка, бъркайки, да речем, Бамбини ди Прага с Обява
за дома, в който вече не искам да живея, и казах тогава,
че сигурно бихте се радвали на такава награда, тогава
избухна същинска буря, че именно вие е трябвало да
получите Нобеловата награда, а не Ярослав Сайферт,
макар никой от присъстващите да нямаше нищо против
Сайферт, нещо повече, мнозина се възхищаваха на
лириката му и нейната пражка атмосфера, ама поети
от класата на Сайферт в Чехия, Европа и света има
поне дузина, а прозаици като Бохумил Храбал няма освен
самия него и за цяр, така врещяхме един през друг, сякаш
на масата в пъба седеше и член на Нобелевския комитет
– как може така, нима следва да вземате предвид и дали
кандидатът ще танцува валс с шведската кралица, дали
ще чете гладко слово, дали няма да пие повече шампанско
или, ужас, няма да излее това повече шампанско в някоя
ваза и да си поиска най-обикновен пилзнер, как е възможно
да се боите да не изтърси една-две нецензурни приказки
или да дръпне фрака на Негово величество краля, нали Бил
Клинтън пристигна в Прага само за да може да пие по
бира с Храбал в „При Златния тигър“…
Превод от полски: СИЛВИЯ БОРИСОВА
Павел Хюле, „Мерцедес Бенц. Из писмата до Храбал“,
изд. „Колибри”, 2009.

Из стихосбирката
„Европайн“
Агда Бави Пайн (1969) е поет, прозаик и сценарист,
автор на критически текстове. Своите творби той
публикува под различни псевдоними. Живее в Словакия
и Истанбул.
Присъствието на Агда Бави Пайн в словашката
литература е изключително провокативно.
Книжният му дебют – стихосбирката „Кост&Кожа“
(Kost & Koža, 2002) съдържа „сатанински“ стихове;
събитията в най-известните му прозаически
текстове – романа „Краят на света“ (Koniec sveta,
2008) и сборника с разкази „Море. Любов. Чайки“
(More. Love. Čajky, 2014) се развиват в подземния
свят, а героите в тях обитават социалната
периферия. В поезията и прозата си авторът
експериментира с теми, езици, стилистики.
Стиховете му изобилстват с диалектна, жаргонна,
унгарска, немска и ромска лексика и се фокусират
върху табуизирани теми като насилието и кръвта,
включително в исторически план. Те са застъпени и в
стихосбирката „Европайн“ (Europain, 2013), стихове
от която публикуваме в този брой.
Произведения на Пайн са включени в множество
антологии в Словакия и чужбина. Неколкократно
е награждаван в конкурса „Разказ“, носител е и на
наградата на електронното списание за култура
InZine.
Откъс от най-известния роман на Агда Бави Пайн
„Краят на света“ е публикуван в превод на български
в „Литературен вестник“, бр. 3, 2019.

Агда Бави Пайн

Специализиран профил
Жена рита войник
възглавница се подава от прозореца
колелото изпреварва кучето
На обяд
листата шумят
синьото небе
надвисва над теб
Грозна прическа
размазани очи
кървави устни
червена целувка
И тъма
Съвършенство: унгарски филм
с дублаж на полски език
и словашки субтитри

Картичка от Балатон
Достатъчни бяха и няколко нощи. Няколко дни
на слънце.
Лунички, кожи.
И отново сме си съвсем чужди.

Europain Continentalis
„…Старата добра Европа“
въздъхва госпожа Фюрер
със замечтан, провлачен глас
в ранното си шоу
„Ein стара und добра“ – шепти
докато в главата є настръхва
целият концентрат от представи
за това колко е добра и колко – лоша
продадено вино
в последната минута ще помисля и за най-близките си
ftp-сървър, неподдържана електронна страница,
прекъснати контакти
пусти тъмни пивници
изоставен профил
повръща ми се
когато се видя как повръщам в бъдещето
утре е празникът на маймуните
държавен празник на почесването
ден на холокоста
„Другари стругари!“
реве моторът-генерал
„Чувствате ли? Чувате ли?“
Аз чувам.
Започва работният ден

Агда Бави Пайн
Фотография: Йозеф Паленик

Всеки ден
съм в контакт с болката
с жестоките мъки и тъпото страдание
Всеки ден. Всеки ден не чувствам нищо
нищо не усещам, но постоянно вярвам
Всеки ден съм в контакт с всичко прогнило
Всеки ден съм в контакт с мъртъвците в учреждението
работата, министерството на храните,
нарежданията на ръководството на напредъка
смъртта обикаля всеки ден клоновете на институциите
Всеки ден ме хваща за ръка
все още не съм се заразил от тях
но стоя на опашката

ще си запаля пура
ще помахам с угарката
как ще приключа един ден
мисля и се удивявам
под влака или под товарния камион
а как ще завърши следващият
стих на това стихотворение

дробете ангелите в супата
нарежете връзките на коренната
система

не е нужно да се дупчи билет
няма за какво да се помолиш
няма на кого да благодариш
тунелите са тесни на върха
каналите до комините на
всеки добър дом

Всички са на обяд в столовата на завода
пъплят размазани по цялата менза
оповръщан голям издател маха с ръка: алкохолик!
объркан мегапродуцент вика: наркоман!
побеляла обичайна модераторка съобщава:
особен случай
хорошо, ну що
теперь сделать
аз искам само малко
социално смирение
затваряне на кланиците
по-умерени съкращения
когато любовта отново се върне при мен
това е може би само посланически инстинкт
когато моят фейслифт се целуне отново
с нейната пластика
нашата история ще се развие и нататък
като извори на мъглата в Атлантида
подслушвателно устройство
добре скрито в сърцето, спуска се лента
ще стане дума за контролен преглед преди карантина
нареждания от централата + повели на изследователя
нещо толкова естествено овълчено като
да се подчиниш на косата

Съобщение към непътуващите
спряха градския транспорт спряха влаковете
всички връзки между вашите и нашите
между нашите и вашите
къде би отишъл и при кого
един път ще излезеш и ще тръгнеш
ще тръгнеш със следващия влак
както и сега без прекъсвания
по шумните политически митинги по гарите
по поляни и ливади
политици се ръкуват със съдии
доживотна гаранция
за липсата на гаранция

не вярвайте в реда
на пътническия начин на превоз
когато дойде време за движение
от едно място на друго
да се стигне до дадено място

отмениха превозните средства
отмениха всички връзки
и всички мои последни
надежди за по-добър живот
за тях трябва отново
да ходя до небето пеша

No November
На този можеш да му вярваш,
дори и след години, празненства, годишнини
не си спомням за нито един ноември
за нито един ноември
Не помогнаха
дори и не можеха
подслушвания, пресконференции, лицензиран конферансие
не си спомням за ноември през ноември
няма да си спомня и през януари, нито
през август
Не, просто не си спомням за нито един
за нито един ноември
можете да биете
да пробвате кубинки, промиване на мозъка, юмруци, бич
не мога да си спомням, когато няма за какво
не ще изпразните нищото
няма да промените променливата величина
от мен няма да измъкнете нищо
никакъв ноември
само ясното наситено
червено
Преводът е направен по: Pain, A. B. Europain. Bratislava:
Ars Poetica, 2013.
Превод от словашки:
Димана Иванова
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Из романа „Пазители на
гражданското благополучие“
Петра Хулова (1979) е една от най-коментираните
съвременни чешки писателки. Авторка е на десет
прозаически книги, а известност и признание
от страна на критици и читатели є носи още
дебютният є роман „Помен за баба ми“ (2002),
издаден и у нас (прев. Деница Дабижева, изд. „Персей“,
2017). На български е публикувана и книгата є
„Пластмасов тристаен“ (прев. Деница Дабижева, изд.
„Персей“, 2015).

Петра Хулова
Със сестра ми отдавна бяхме наясно, че не е
задължително нашият Краков да се харесва на всеки. И
на мен, когато бяхме малки, от време на време ми се
струваше леко странен. А в същото време трябваше
да е страхотно място. Но от плановете бяха останали
само майтапи, които хората си разказваха един на друг,
а и наименования като например улица „Плувна“ – там,
където трябвало да има голям басейн, че и с детски
до него и с пързалка, или пък парк „Почивка“, където
трябвало да засадят дървета и да сложат пейки за
отдих, но като се изключат скарите в бетонни дупки,
нямаше нищо и след мръкване по-възрастните граждани
се страхуваха да припарят там. Недовършено беше и
детското игрище, а чешмичките между панелките бяха
с изтръгнати плочки и в живота си не бяха цръкнали и
капка вода. Вместо предварително замисленото игрище,
което така и не бяха построили, за игра служеха бетонни
пръстени и парчета панели зад блоковете – там, където
трябвало да има култивирана гора, само че тази Сахара
по-скоро приличаше на прародината на червенокожите,
пясъчни дюни с туфи тук-там. В „Съкровището в
Сребърното езеро“1 имаше подобни, само дето в Краков
дюните бяха просто надокарани купчини, обрасли с
мърлява растителност. Добре поне, че по тях можеше
да се карат шейни. „Съкровището в езерото“ беше не
по-малко съмнително. Пиер Брис не беше червенокож,
снимано е в Югославия, израснахме с полуистини.
Помня, че когато чичо Либор ни дойде на гости в Краков
по онова време, с мама и татко много се джафкаха и
Либор не искаше даже да иде на бира с баща ми. Всъщност
не щеше никъде да излиза. Само седеше край кухненската
маса, бършеше чело с носна кърпа и всичко, което му се
даваше, дори и да беше чисто, изплакваше под течаща
вода. Двете със сестра ми ни милваше като кученца от
приют, което за нас беше ново усещане. Да изпитва жал.
На някого да му е жал. С Милада се опулихме една на друга
и татко викна да изчезваме навън. Либор беше нашият
бъдещ семеен емигрант.
Живеехме в панелен блок. Нашата редица пететажни
панелки една до друга, срещу нас същото, а помежду им
бетонна зона за почивка, където се седеше по краковски.
Това означава, че се седи на облегалката, а краката
ти са там, където трябва да е дупето, само че не е,
защото средната пречка липсва и дупето ти излиза навън
през дупката. Така седя и в скута си съм разтворила
Събраните съчинения на Клемент Готвалд. Открих ги
съвсем сама на рафта в хола. Спарени страници, които
никой не е проветрявал отдавна, макар че са си го
заслужили повече от списание „Власта“ или татковия
„Стадион“, подвързван по годишнини в тухли, на чиято
дебелина другарят Готвалд може само да завиди. И макар
съчиненията му да не бяха дебели като подвързаните
„Стадиони“, в тях имаше далеч повече интересни неща,
отколкото шайби във вратарските ръкавици на чешките
хокеисти или идеи за есенни екскурзии и плетени дамски
чанти в рубриката на „Власта“. Прокарвах пръст по
редовете на нашия първи работнически президент,
думите залепваха някъде. Под ноктите, като пясъка на
Сахара, забиваха се в моето младо, жадно сърце.
На тези думи им беше все тая какви времена са, бяха
вечни и комунизмът, за който говореха, беше коренно
различен от този, който познавах. Това съсипване и
разграбване. Не само на пейки, но и на цели игрища,
автобусни спирки, жилищни сгради и супери. По време на
моето детство Краков беше ничий.
Мама и татко сигурно се бяха вързали на приказките
за ново общество. И като се казва днес, че в края на
седемдесетте и началото на осемдесетте комунистите
Немски игрален филм от 1962 г., свободна адаптация на
едноименния роман от Карл Май, с Пиер Брис в ролята на
Винету. – Бел. прев.
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затънтени чешки краища. В десетки селища из цяла
Чехословакия. Според тайното заседание на централния
комитет от 1973 г., който иска, може да си го
потърси в архивите. Беше с печат „строго секретно“,
документите за нови градове в недокоснатите гори на
републиката, на лъките, из които се носят пеперуди
белянки, гущерчета и фазани и чехословашки
смоции.
По случая се събрали другари от всички
сприятелени страни от Варшавския
договор и както индианците притискат
срязаните си китки една в друга, така
с писалки подписвали споразумения. От
името на ръководството на Чехословакия
– тогавашният другар Хусак, но не били
само тези другари, присъствали и инженерикономисти, хидротехници и доктори на
науките. В залите на Пражкия замък, където
се преговаряло, имало грандомани от шест
плюс една страни, тази една била Съюзът
на съветите или, както се казвало тогава,
Съюз на републиките Бурятска, Калмикия,
Алтай и други суверенни народи под надзора
на московските съвети. Както става ясно
от документите, а и може би изненадващо
за някои, идеята не била директива от
Москва. Концепцията за грандиозни
седалища с имена на побратимени градове
от другарските страни на Варшавския
договор дошла изотдолу. Както се казва
днес – демократично, а тогава – в общи
линии демократично, защото до Нежната
революция така и никой не бе отнел
управлението на Съветския съюз, но пък и
определено не било нож, опрян в гърлото.
Както се вижда не само от подписите под
въпросните документи, от непоколебимите
линии без следи от треперене. Относно
инициативата с побратимените
градове тогавашното ръководство на
Интернационала се произнесло единодушно
в Испанската зала на замъка над чаши с
„Ида“, беловеска минерална вода2, случило
се при пълна трезвеност. Роля може да е
изиграл и идейният сезон на краставичките3,
а вероятно думата е имала и третата
и последна леко автентична младост на
комунизма, преди да дойде деветата вълна
на осемдесет и девета, на която даже през
осемдесет и осма никоя от краковските
носухи не би заложила и петак.
Необходимост от нови агломерации за
чехословашкия народ, страдащ от найголямата раждаемост от края на втората
Фотография: Георги Папакочев. Прага, 1974, от изложбата „Лица от моята
световна, така е то. А и нещо като
Прага“
Прасилициева долина, Prasilicon Valley. За да
може новото, от което имало нужда, а то определено
са били само хитреци без идеали, ще да има нещо вярно в
не било нов Хавиржов4, потребностите на народа се
това, защото татко не беше глупак, искаше за нас само
променяли, пък и комунизмът искал да е гъвкав, само
най-доброто.
тая дума не била още толкова популярна, та накратко
Така че когато из Лоуче, селцето само с няколко
казано, за да може да се откликне на тогавашния днешен
къщи, в което живеехме преди това, закрачиха мъже с
ден. Златният век на тежката промишленост останал
високоговорители и взеха да набират хора, той слушаше
в миналото, а и на идеалите, на тези най-самородните,
много внимателно какво се обещава на селяните. Дали
също. Но защо пък да не може неквалифициран работник
алената работническа петолъчка ще предлага само
да обядва заедно с главния инженер, ведомствения лекар
сладки приказки, или нещичко и за нас ще капне на ръка,
и началника на сектора не само в общата столова, а и на
за домакинството или гардероба. Желаещите да се
една маса под високоговорителите, от които се носят
явели в Народния съвет, посещението никого с нищо не
ако не маршови, то поне народни песни? Защо не?
ангажирало, гърмеше от рупорите, та чак бабичките
Si-licon-Val-ley означава на индианския език на племето
падаха от любопитство през прозорците на лоучанските
Хокама повече глави повече знаят, а нашият Краков и с
къщурки.
него новите чешки Дрезден, Минск, Харков и Дебрецен
В съвета се раздаваше храна, цялото село взе да се среща
трябвало да съберат на едно място пет глави, което
там редовно. Продължи така няколко седмици, хората
вече си е като порядъчен змей от чешките приказки.
свикнаха. Че в събота предобед се ходи в съвета, там
Новите градове били последен опит преди окончателния
има нещо, приготвено за гражданите, и в допълнение се
крах. Експеримент в реакция на исканото от епохата.
приказва. Понеже се приказваше навсякъде, а на повечето
Преселване на жители от непродуктивни области и зони
места даже съпътстващото кафе с желирано яйце не
с прекомерно замърсяване, нужда да се даде достойна
бяха безплатни, както там.
работа на новото поколение строителни инженери,
Татко после каза, че се била заформила групичка
ентусиасти. Хора, които ходели в Народния съвет заради но и по-благозвучни копнежи. По-нови архитектурни
доминанти в местността например. По-благоприятна
приказките за ново общество. Мама пет пари не даваше
среда за възпитание и развитие. Че да не държала само
за приказките, но татко беше сред онези, които мисля,
Острава-Поруба5 монопола върху показното модерно
че наистина се въодушевиха. Защото сериозно се сипеха
строителство?
предложения. Добри училища, добри работни места, по(…)
добър жизнен стандарт. Искрено се беше поизпълнил с
това въодушевление, донякъде привлечен от градския
живот, донякъде от обещаната заплата и донякъде
напук на Либор. Понеже Либор, баткото мърморко,
дето ругаеше татко на дебил, сам по себе си беше
бая неприятен особняк и от самото начало здравата
очерняше цялото това голямо начинание. Пък в същото
време нищо не знаеше, ни един път не отиде на съботния
съвет. Мисля, че татко искаше да му покаже колко много
грешеше тогава. Че макар недоверието в другарите от
време на време да е уместно, това не са ония въздушни
кули, на които Либор се присмиваше. Пък и до момента, в
който започнаха да се подават сериозно заявления, доста
от хората в Лоуче го приемаха основно като добре дошло
развлечение. Нещо се случваше. Иначе у нас в Лоуче никога
нищо не се случваше.
А пък още даже не предполагахме, че далеч не сме само
ние. В същото време набираха хора и в много други

Превод от чешки: ДЕНИЦА ПРОДАНОВА
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Минерална вода от квартал Беловес на град Наход, по-рано
бутилирана и използвана за балнеолечение. – Бел. прев.
3
Прието нарицателно определение за летните месеци, когато
не се случва нищо съществено и медиите се занимават със
сензации и „жълти“ новини. – Бел. прев.
4
Хавиржов е изкуствено създаден миньорски град по време на
комунизма. - Бел. прев.
5
Острава-Поруба е село, в което през 50-те години на ХХ в.
комунистическият режим създава нов център на град Острава,
превърнал се в център на промишлеността в Чехословакия.
Изграден е в монументалния стил на социалистическия
реализъм. – Бел. прев.
2

Виктор Хорват (1962) е писател и преводач, носител на
Литературната награда на Европейския съюз.

– Какви, за бога, ги вършите, Жолти? – разкрещя се на моя
приятел Ищван Ковач, когато ни настигна с началото на
полка. – Завзехте ли казармата? Докладвайте.
– Позволете да доложа, не можахме да я намерим.
– Тия ги дрънкай на хуя ми, ясно ли е, синко? Как така не я
намерихте?
– Бачо Ищване, според руското разузнаване казармата
трябва да се намира на ул. „Бобулова“, тук, покрай главната
улица. Но тук има жилищни сгради, нали виждате.
– Мамка му курвенска на тоя живот. А къде са другите две
роти?
– Позволете да доложа, обикалят съседните улици, търсят
казармата. Вижте, тук на картата…
– Баси, лейтенант Жолти, вдигнали сте на крак целия град.
Сигурно сте вдигнали вече и казармата, щото и тя трябва
да е някъде тука и чуват що за лунапарк е пристигнал
посред нощ. Чортовска мълния да покоси със сяра шибаното
разузнаване на шибаните руснаци. Вече е два след полунощ.
Мамка му.
Другарят командир беше прав, защото лампи вече светеха
из целия град, пред къщите се събираха все повече и повече
хора, по пижами, по чехли и по нощници пристъпваха от
крак на крак пред портите и по тротоарите, гледаха
минаващите по улицата танкове, хващаха дръжките на
дрънчащите прозорци, отваряха прозорците, после ги
затваряха, после пак ги отваряха.
Подполковник Ковач седеше край пътя и се ядосваше.
– Какво да ви правя сега, говеда такива? Да пратя целия
полк да тършува из града, дано до сутринта се появи
шибаната казарма? Или да сложа малка обява във вестника:
„Търси се казармата“? Или да чакам да се появят насреща
сто и шейсетте Т-34 с ръждивите си оръдия и да ви
надупчат задниците? Кажи ми, синковецо, какво, по
дяволите, да ви правя? Да се обадя по телефона на справки?
По пътя приближаваше джип, отначало помислих, че
командирът на придружаващия ни отряд стрелци идва да
разговаря с подполковника.
– Вижте, бачо Ищване, идва някой от Залския полк.
– Виждам, синко. Ама идва от обратната посока. Откъм
града. И няма бяла лента, нали така. Този не е от нашите.
И другарят подполковник пак беше прав. Газката спря,
от нея слезе симпатичен чичко с побелели слепоочия,
униформата му беше по-друга от нашата, отдаде чест и се
представи на словашки, но Ищван Ковач не разбра какво му
казва.
– Кой е този военен? – попита ме.
– Позволете да доложа: казва, че се казва Павел Хобот и е
подполковник по ранг.
– Ясно, синко. Кажи му аз кой съм.
– Вече му казах, другарю подполковник, и той каза, че
знае кой сте, точно затова е дошъл. Той е командирът
на 64-и танков полк в Лева и моли да спрем моторите до
сутринта, за да може населението да се наспи, че утре е
работен ден. И да заповядаме с него в казармата.

Сутринта в осем ме заведоха в казармата да превеждам.
Всичко вървеше гладко, защото никой не ни се
противопостави. Завзехме склада с мунициите и гаражите,
склада с горивото, от войниците най-напред иззехме
личното въоръжение, после им върнахме една част, защото
другарят Ковач искаше да организира общ патрул, за да
види и населението, че се борим за революцията в братско
единство с чехословашката народна армия.
Подполковник Павел Хобот свика офицерски съвет в
столовата на казармата. По молба на нашия командир.
– Другарю Хобот – каза му подполковник Ковач, – тук
виждам само двайсетина души. А казармата има поне
шейсет души личен състав. Останалите защо не са тук?
– Не съм издал заповед да дойдат. Само тези, които
проявиха любопитство.
– Които са проявили любопитство?
– Тук са тези, които искат да узнаят преди другите какво
искате от нас. Които са любопитни да ви видят. Някои се
върнаха да си доспят.
– Що за социалистическа армия е това? Къде е
дисциплината?
– Изпълняваме заповедите. Президентът на републиката
Свобода например в обръщението си тази нощ даде заповед
да не стреляме по вас. Аз изпълнявам заповедта, хората ми
също.
На събранието другарят Ковач каза на военните, че сме
дошли като приятели и ще им помогнем да разгромят
контрареволюцията, и помоли да организираме съвместен
патрул, заедно да се погрижим за спокойствието на града
и за осигуряване на снабдяването му. Местните военни
седяха, слушаха, гледаха, един си чоплеше ноктите, друг
беше извадил цигара и я пъхна зад ухото си.
– Другарю подполковник – рече Хобот, така че
да го чуят, – тук няма нужда да се грижите за
спокойствието, спокойствие има. Имаше. Снабдяването
е безпрепятствено. Ние сме танков отряд и не вземаме
участие в патрулирането на града, това е работа на
милицията, попитайте тях. Или на доброволните отряди.
– Ама ние сме от един и същ род войска. Трябва да има у
вас някаква солидарност, другарю командир. Всички сме
танкисти. И комунисти.
– Хм. За рода войска е вярно. Ама пак няма да патрулираме с
вас. Ако искате, ще ви придружа до националния комитет.
Другарят Ковач изпразни казармата, обяви я за окупиран
обект и забрани местните военни да я приближават, в
девет часа отидохме в националния комитет, сиреч в
кметството, за да говорим с местните ръководители:
председателите на областния и на градския съвет,
командирите на милицията и на доброволните отряди.
Всички бяха словаци.
Завивахме из малките улички, аз седях зад командира на
полка.
– Триста дяволи! Ти ли пееш, старши лейтенант? – каза,
полуобърнат назад.
– Моля? А, да. Хич не се усетих. Само си тананикам.
– „Смело, другари, в борбата“?
– А да, това си тананиках, бачо Ищване. Вярно, хич не съм
забелязал. Крале, херцози, графове, безделници и буржоа.
Докато стигнем, главният площад се беше изпълнил с хора.
...

Сутринта на 21 август

В съвета

Ама че срам. Такъв позор не е изпитвала никоя армия:
врагът да ни посочи какво търсим. Другите обекти все
пак ги намерихме, докато съмна. Заехме милицията,
сградата на националния комитет, сиреч градското
кметство на унгарски, а на съветски – съвета; превзехме
пощата, железопътната гара и доброволните отряди,
сиреч доброволните отряди. На главния площад бяха
съсредоточени толкова означени с бяла линия бойни машини
и FUG, че гражданите на Лева, които бяха взели да излизат
от къщите си, ходеха със зяпнали уста, вероятно мислеха,
че още не са се събудили. А аз ги гледах смело и отвисоко.
Нека видят какво значи унгарска армия. Сигурно и Юли се е
събудила вече. Как ли ще се гордее с мене. Цяла нощ бяхме на
крак, но си заслужаваше. Такъв е войнишкият живот. Нали
така, граждани на Лева, такова нещо не сте виждали досега,
мислех си доволно.
– Виждал съм такъв през ‘38-а – провикна се към мене
някакъв чичко словак. – Виждал съм унгарски танкове на
площада. Ама след това се разкарахте на майната си. И сега
ще се разкарате.
Викай си ти, мислех си аз. Ще дойдат тук достойните
унгарци, когато градът се събуди, и ще окичат танковете
с цветя. И самосъзнателни словашки работници,
кооперативни селяни и съюзената с тях интелигенция,
градящите социализма комунисти, които ще ни благодарят
за оказаната интернационална помощ, и усмихнати, с
цветя в ръцете, ще ни прегърнат. И наистина, пред нас
се издигаше паметникът на освобождението, на който
момиченце поднася цветя на войника освободител от
Червената армия, с танк зад себе си, а майка му не само
че не се страхува, ами подтиква детето към съветския
войник. Е, сега ние сме освободителите, точно както
съветските войници през ‘45-а година.
– Същите сте като руснаците, вървете на майната си! –
извика някакъв унгарски левент от единия край на площада
и избяга.

– Моля ви, не говорете едновременно – рече за кой ли път
областният председател, – защото така доникъде няма да
стигнем. Седим тука часове наред и какво знаем? Нищо не
знаем.
– Как да не знаем, сто пъти повторих, че става
въпрос за интернационална помощ, за да ограничим
контрареволюцията.
– Каква контрареволюция? – каза началникът на местната
милиция. – Къде има контрареволюция? Говорите също
като будапещенското радио. Нямаше нужда лично да
идвате дотук, достатъчно щеше да е да го кажете по
радиото, за да се посмеем едно хубаво.
На това място наистина се разкикотиха – всички:
председателят на областния национален комитет,
председателят на градския комитет, началникът на
милицията, областният партиен секретар, градският
партиен секретар, само подполковник Павел Хобот не
се кикотеше. Сигурно защото му бяхме забранили да си
стои в казармата. И унгарските офицери не се кикотеха,
както и цивилните политсътрудници, които агитационнопропагандният отдел на будапещенския партиен център бе
изпратил, за да окажат помощ.
В прозореца се разби яйце, градският партиен секретар
стана, поклащайки глава, отвори вратата на балкона, излезе
и им извика да престанат, защото ще счупят прозореца.
Според мен не го чуха, но от жестовете разбраха какво
иска.
– Какво си мислите? Да не би да не ни стигат проблемите
с унгарците? Преговаряме, за да си отидат барабар с
танковете. Оставете ни на мира.
Откъм площада се дочуха гласове, които постепенно се
усилиха, след което се оформиха в скандиране:
– DUBČEK, SVOBODA, TO JE NAŠA SLOBODA!
Партийният секретар затвори вратата на балкона,
скандирането утихна. После изведнъж я отвори отново,
скандирането се усили, пак я затвори и продължи ту да

Виктор Хорват
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Завладяването на Лева

я отваря, ту да я затваря в неправилен ритъм, според
дължината на сричките. Според мен това беше детинско,
безотговорно поведение. Не го очаквах от възрастен човек,
и то партиен секретар. Останалите словаци, разбира се,
пак се разкикотиха.
Ищван Ковач пребледня, дълбоките сенки под очите му
изпъкнаха още повече, а и аз ставах все по-унил; цяла нощ
не бяхме спали, душа даваме за тях, а те се забавляват с
някаква врата.
– Другари, разберете, веднага ще си тръгнем, щом
възстановим реда.
– Вчера тук имаше пълен ред. Бъдете така любезни да си
тръгнете и редът ще се възстанови.
– Ще си тръгнем, когато получим заповед.
– Заповед, а? От руснаците – каза началникът на
доброволните отряди.
– Не е толкова просто.
– Не е, я. Това тук не е Русия. Това е Чехословашката
социалистическа република. Суверенна, демократична
държава, отгоре на всичко ваш съюзник. Кой би помислил, че
ще ни нападнете. Извинете, но това е напълно неприемливо.
Това е… Това е погазване на правото – възмущаваше се
областният партиен секретар.
– Другари, от часове спорим – повиши глас Ищван Ковач,
– така доникъде няма да стигнем. Моля ви, помогнете ни,
нека решим заедно проблема.
– Е, добре. Кажете тогава какво искате. Оръжието е във
ваши ръце. Вие дойдохте тук. Нека вървим докрай, другарю
генерал.
– Не съм генерал, подполковник съм.
– Подполковник. Кажете какво искате, защо дойдохте
посред нощ, да ни будите.
– Най-сетне. Смислено говорене. Моля ви, най-напред
бихме желали да се срещнем с комунистите в Лева. Със
съзнателните работници, с отговорните патриоти, които
ни повикаха. С една дума: с представителите на народа.
Тук за момент се запънах при превода.
– Другарю подполковник, не е точно така… – опитах се да
прошушна в ухото на командира.
– Какво ми шушукаш, старши лейтенант, шушукай на
дядовия ти хуй. Превеждай всичко, както казах и толкоз.
Преведох, хората от Лева се огледаха надясно, огледаха се
наляво, огледаха се един друг, после погледнаха и към нас,
като към малоумни.
– Кого по-точно имате предвид, другарю генерал? С кого
искате да разговаряте?
– Не съм генерал, а подполковник. С комунистите.
– Аз съм комунист. И доколкото знам, всички останали в
тази зала. По-конкретно с кого искате да се срещнете в
Лева, поименно? Ще ви помогнем да го намерите и ще го
повикаме тук.
Останалите се кикотеха тихичко, Ищван Ковач стоеше
напрегнат, бърчейки чело.
– С трудещите се. За да организираме институциите. И
новото ръководство. И снабдяването.
– Ами тогава всичко е наред – рече председателят
на местния национален комитет. – Институциите
са организирани, ръководителите им седят тук.
Ръководството е в техни ръце. Снабдяването е
безпрепятствено. А трудещите се – кимна с глава към
вратата на балкона, – а трудещите се са там навън.
Заповядайте, идете да разговаряте с тях. Мога ли да ви
предложа чаша кофола?
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Из романа „Палтото на лудия“
Мартин Фарнер (1964) е прозаик и драматург.
Известност му носи сборникът с разкази „Щайнер
или Какво правихме“ (2001), преведен на няколко езика.
„Палтото на лудия“ (2015) е първият му роман.

Мартин Фарнер

Радек
Веднъж бяхме на разходка и помогнахме на двама души с
колата. Те го измислиха. Шарка беше съгласна. Все още не
мога да повярвам, но седя в автобуса, пътувам, пътят е
дълъг, средна възраст със сигурност над шейсет, почти
непрекъснато оптимистични християнски песнопения,
пени със скърцащи, неуверени гласове. Задължителна
спирка в Меката на австрийските католици Мариацел.
В параклиса мъждукаха множество свещички и след
толкова време най-сетне беше тихо. От една телефонна
кабинка се обадих у дома дали има някаква промяна. Все
същото.
После продължихме чак до Сараево, с почивка за
раздвижване на краката. Разбира се, отново тематична.
Избягах от останалите в една православна църква,
където тъкмо течеше литургия. На никого не пречех,
никой не ми обръщаше внимание. Наблюдавах иконите.
Там нямаше ток и под всяко изображение имаше свещник,
който го осветяваше и също така бавно го оцветяваше
в черно с вековен пушек. Когато литургията свърши,
излязох с хората на улицата. Отсреща тъкмо свършваше
католическата меса и при срещата хората, очевидно
съседи от околните улици, си подаваха ръце. В автобуса
между песнопенията се говореше за това, че тук се
изострят етническите междуособици. Наум се присмях
на тези приказки. Може би някъде долу, някакви горещи
глави на юг, но тук? Тук след края на литургията хората
от различни вероизповедания се ръкуваха на улицата.
Напусках Сараево с усещането, че тук определено нищо
не може да се случи.
(…)
На юг от Сараево тече река Неретва. Варовик, прекрасна
долина, която все повече се врязва в пейзажа. Разклонът
за Мостар, дотук все още е цивилизация. А по-нататък
само равнина, пуста, суха, камениста равнина. И
пристигате. В Меджугорие. Някога бедно село. Няколко
малки стари къщи. Но вече се строи. Наоколо вече има
ново строителство, завършено и незавършено. Вече има
надписи Zimmer frei. Вече започва същият бизнес като в
Мариацел. Това е първото ми впечатление. И не спирам
да мисля за това, че ако трябва тук да измоля нещо, това
усещане не е добро начало.
Отивам с останалите на вечерна литургия. Наум
моля някого там горе да ми се яви, да ме чуе, да ми
даде някакъв знак, но не виждам нищо. Мисля, че и не
чувствам нищо. Нищо свещено. Екстаз. Нищо. След
богослужението получаваме организационна информация.
Който не търси удобства и цимерфрай му се вижда
скъп, може да преспи в спален чувал в огромната палатка
зад църквата. Занасям спалния си чувал в палатката и
отивам да си купя ракия. Смрачава се, но минимаркетът
все още е отворен. Продавачът посяга зад себе си, подава
ми една бутилка, преброява парите и продължава да се
занимава с почистването на револвера си. Стоя и го
гледам. Втрещен. Невярващ. Стрелва ме с очи. Мрачни.
Черни. В Сараево не. Но тук може би да. Омитам се
толкова бързо, че се блъскам в касата на вратата. В
автобуса вече всички са разпределени. Всеки си има
своя хазяйка, свой цимерфрай. Изваждат багажите си
и спорят коя хазяйка познава по-добре децата, които
видели явлението. Там. Ей там, на онзи баир зад селото
се случило. Едната е племенница на момичето, другата
преподавала в училище на момчето, а пък третата…
Поемам с бутилката към баира в надежда, че там ще
бъда сам. Не ми харесва тук. Каквото и да правя, не ми
харесва. Макар и много да ми се иска. Макар и да знам,
че у дома жена ми седи в стерилната, миришеща на
дезинфектанти стая, отчаяно гледа инкубатора и се
надява, че ще направя нещо. Как? Как да си измоля чудо?
(…)
Всъщност позорно избягах. Прибрах си спалния чувал
от палатката за поклонници. Сега там има място за
още един поклонник. Отчаян и с предчувствие, че няма
да успея, тръгнах да хващам стоп. От време на време
покрай мен минаваше камион или лека кола. Но никой не
ме взе. Стигнах пеш до Мостар, но нищо. Нямах никакъв
план, трябваше просто да убия времето, докато нашият
автобус отпътува наобратно.
Разгледах центъра и поех по
пътя, водещ извън града, в
посока към морето. Спря ми
някакъв учител. Попита дали
искам да ме закара в Меткович.
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Да, това е долу, към морето. Учител от Меткович. Но
навсякъде наоколо работата е оскъдна. Пътува всеки ден.
Изведнъж нещо привлича вниманието ми. На отбивката
за бензиностанцията стои някакъв мъж. Просто така,
в цивилни дрехи. Но с автомат. От вчера е тук, маха
с ръка учителят. Сигурно някой скучае. Сигурно някой
има много време и си играе на войници. После същата
картинка на всяка следваща бензиностанция. Чак до
Меткович. Внезапно. Когато пътувахме надолу през
долината на Неретва, още никъде нямаше никого.
Учителят вдигна рамене. Не се страхува. Все пак живеем
в края на двайсети век. Меткович е крайната спирка.
Ако ми се наложи, всяка сутрин в седем пътува нагоре,
а в три надолу от Мостар. Мостар е Босна. Меткович
вече Хърватия. Може би затова тези автомати. Но все
пак всичко е една Югославия и така ще си остане. В целия
свят тенденцията е към спояване, а не към разкъсване,
дано хората най-сетне да са се поучили от историята.
Ако искам да видя нещо интересно, двайсет километра
нагоре срещу течението на реката има водопад.
Отивам да хвана стоп. Качва ме камион, натоварен
с камъни. Кара бавно, пътят лъкатуши покрай река
Требижат. Шофьорът ме оглежда. Какво правя тук?
Каква националност съм? Имам ли оръжие? Къде
отивам? Показвам, че имам само раница. Турист. Без
оръжие. Камионът спира. Дава заден и се обръща напреки.
Препречва пътя. Край. По-нататък трябва да продължа
пеш. Но каза, че съм луд. Требижат е гранична река. В
момента идеята не е добра. Протяга се и изважда иззад
седалката двуцевка. Проверява дали вътре има патрони.
Отваря вратата и наблюдава пътя с пушка на колене.
Охрана. Граничен път. Но само за всеки случай. Заради
тъпите хървати. Сутринта ще изсипе камъните в
канавката и ще кара пясък. Шефът не се вълнува от
хърватите.
Божичко, война след края на работното време. На
това му викам цирк, а не война. Вървя към водопада по
платото, в което сега се врязва реката. Все още усещам
погледа му върху гърба си. Водопадът е прекрасен. Водата
все още е ужасно студена, но аз се изкъпвам в него, после
лягам на тревата и мисля за Шарка, за детето и за това,
колко съм безпомощен, но колко ми се ще да им помогна.
През нощта ме буди стрелба. Далеч е. Не стрелят по
мен. Макар и само след работно време, за пръв път
в живота си чувам такова нещо със собствените
си уши. Започна се. След работа, от шестнайсет и
трийсет до шест сутринта. Скорострелност. Калибър.
Далекобойност. На допълнителен трудов договор. Не
вярвам. Може би и самите те още не вярват. Но това са
звуците на войната.
(…)
Събудих се от студ. Рано сутринта. Въпреки това се
изкъпах още веднъж в ледената вода. Водопадът беше
наистина прекрасен. Когато наближих мястото, където
вчера ме остави шофьорът, ускорих крачка, макар че
отдалече видях, че камиона го няма. Камъните, които
вчера бяха в каросерията, бяха изсипани край пътя. И
точно насред пътя се търкаляха няколко гилзи. Как
иначе. Кръв нямаше. Поолекна ми. Никой не ме взе, вървях
чак до обяд и стигнах точно до Меткович. От една
сергия си купих диня. Беше скъпа, затова само четвърт.
Търговецът не ми върна ресто, само добави една чушка и
се усмихна. Попита ме откъде идвам. Посочих зад гърба
си към долината на реката. Попита дали през нощта не
съм чул стрелба. Кимнах. Искаше да знае дали не съм се
уплашил. Поклатих отрицателно глава. Той се почука по
челото.
След около час хванах стоп за Мостар. При първата
бензиностанция очите ми едва не изхвърчаха от
орбитите си. Там вече имаше не патрул с автомат, а
укрепена картечница. Стандартно картечно гнездо,
но не от чували с пясък, както бях гледал по филмите.
Беше изградено от чували цимент от някакъв склад
за строителни материали. Явно войната е стигнала
и до сферата на производството, щом някой е
пожертвал цимент, но шофьорът само се смее и сочи
главата си. Училищните автобуси продължават да
пътуват. Продължават да пътуват и автобусите с
немски туристи, които след Мостар искат да видят
и Дубровник. На бензиностанцията продавачът им
предлага сладолед. Капнал съм. Сядам на бордюра, в
близост до мюсюлманската джамия и наблюдавам
продавачите на сергиите, предлагащи на туристите
вехториите си. Почивам си и тръгвам към изхода на
града в посока Меджугорие. В предградията на Мостар
виждам как срещу мен се задава колона танкове. Това
никак не ме плаши, защото в нашия град имаше руски
гарнизон. Няколко пъти годишно танковете излизаха
от казармите, минаваха през града, малко разкъртваха
паважа и изчезваха на стрелбището. Точно така
изглеждаха нещата и тук. Само танкове без пехота.
Най-вероятно някакви маневри, учения, нищо опасно.
Но улицата е безлюдна. Всички са се скрили. Само аз
вървя срещу тях и може би само затова имам някакво
неприятно усещане. Може би е глупаво, но свалям
раницата си и вървейки, я държа с вдигната ръка. Раница.

Фотография: Георги Папакочев. Прага, 1973, от изложбата
„Лица от моята Прага“

Турист. Но войникът, който седи в отворената кула на
един от танковете, дори не ме поглежда. В Меджугорие
отивам направо към телефонната кабинка. Имам
късмет. Шарка вдига веднага. Отчаяна е. Казали са є,
че няма надежда. Пита какво се случва тук. Тук нищо,
принуден съм да отговоря. Закачам слушалката и мигом
хуквам като обезумял към хълма, там, където се било
случило. През деня тук е гъмжило, като гъби след дъжд
растат кръстове от всичко възможно и невъзможно. И
навсякъде под камъните хората пъхат листчета с молби.
Седя и гледам как слънцето залязва. После написвам на
едно листче: „Моля, нека не съм тук напразно.“ Навивам
листчето на руло. Пъхам го под един голям плосък камък.
Там вече има две други на немски, но нищо.
(…)
Събуждане в палатката за поклонници. Някой разтърсва
рамото ми. Учителят от Меткович. Показва ми
вестника. Танковете, които видях вчера, обсадили
Мостар. Всеки застанал напречно на един от изходите
на града. А през нощта там се спуснали парашутисти.
Никой не може да влезе, нито да излезе. Сутринта
не успял да отиде на работа. Веднага да дойда с него.
Прибирам си спалния чувал и тръгвам. По пътя говори
за евреите. Говори бързо, почти не му разбирам. Но
непрекъснато се повтаря един мотив. Къде е границата?
Отначало мисля, че държавната граница. Но после
разбирам. Къде е пределът. Къде свършва едно нещо и
къде започва. Защо всъщност всички са чакали и никой не
е избягал. В далечината виждам старата му ръждясала
застава. В нея седи момиче, на около седемнайсет. Обляна
в сълзи. До нея голяма раница. Посочва към нея. Дъщеря
му. Пита ме откъде ще минем на връщане. Казвам, че
през Сараево. Поклаща отрицателно глава. Не става, тя
е хърватка. Не можем да минем оттам, там е Босна.
Трябва отдолу, покрай брега. Облещвам очи. Питам дали
разбирам правилно, че иска да я откарам някъде. Кима.
В Австрия. В Германия. Няма значение. Оглеждам се
наоколо. Паркингът все още е пълен с автобуси. Немци,
италианци, австрийци. Казвам му, че е луд. Кимва с глава,
че може би да. Питам защо той не замине с нея. Не може,
има още две малки деца. Питам защо точно аз. Поглежда
ме в очите. Само гледа. Гледа и не продумва. След това
казва: „Защото детето ти умира. Защото ти поне се
досещаш какво е.“ Без заобикалки. Директно. Твърдо. Без
ласкателства, макар че иска от мен нещо важно.
Стоим. Хвърлям є един поглед. Много е красива.
Продължава да плаче. Това е лудост, казвам. Той мълчи.
Отваря вратата, издърпва я за ръка от колата. Слага
до нея раницата. Без думи, без докосване. Изобщо не
се сбогува. Замина, прахът бавно пада на пътя. Това е
лудост, абсурд, сигурно сънувам. На метри от нас един
немец показва на жена си статуетка на Дева Мария.
Спомням си за листчето, което оставих под камъка.
После за нея. Погледът є е сведен, все едно ме няма. И
плаче.
(…)
Превод от чешки: МАРГАРИТА РУМЕНОВА
Martin Fahrner, Bláznův kabát, Druhé město, Brno, 2015.

Краен срок
Андраш Геревич (1976) е поет, сценарист и преводач.

Андраш Геревич

1.
Край. Дотук беше. Мъртъв е.
Мислено ще продължаваш
недовършените разговори,
но той само ще преповтаря
неведнъж казваното. Отсега
и ти ще слагаш думи в устата му.
Сигурно ще остане млад,
докато времето в теб тече.
Ще бди изотвътре строго.
Изотвътре ще те гледа в очите.

2.
Преди година изчезна
и само напрегнато ме следваше,
докато спях или нощем будувах:
„мрази те“ – това остана.
Ако само можех да те намразя,
писа в прощалното си писмо: лъжá,
защото криеше и от себе си,
че отдавна те дави в гнева си,
както сам се удави в Дунава.
Може би е жив, може би мъртъв,
реката влачи тялото му,
а душата му подскача в кръговрата
на битието като рулетно топче.
Той направи залозите си и изгуби.
Все по-малко намираше себе си
в уморената суматоха на дните,
смъквани и захвърляни заедно с дрехите.
Всяка вечер се качваше при теб
нервен, с овехтяло палто,
с черен поглед стоеше безмълвен,
палеше цигари една от друга,
гледаше от балкона небето,
сякаш чакаше таен знак,
сякаш бе пропуснал в живота си
крайния срок – спасението
и с опрощението се бе разминал.

3.
Смъртта му стана нов вододел
и прокара незаличима
граница между утре и вчера,
спрегна всички глаголи в минало време.
Спомените ти пърхат, прескачайки
между годините; времето на моменти
се забързва или забавя, или пък спира.
Със смъртта си той сля изминалите
дни, часове и години, както Дунав
смесва отходните води от толкова хора:
разбърка се всичко бивало.
И все пак фино, с аптекарски везни,
дозира теглото на всичко,
за да придобие то нова значимост
в спомените или в забравата.
Размеси общото минало и отново
подреди – все едно от пъзел –
напълно неочакван, нов живот.
Но вече не виждаш цветовете:
миналото е черно-бял филм на снежинки.
Чуваш само тиктакането на механизма,
тихото прошумяване на веществото
в пясъчния часовник – това е твое време,
казва той, давам ти го в наследство –
и не разбираш защо текат
все по-бързо минутите, а часовникът
нервно върти стрелките си, като
разцентровано колело на рулетка.

4.
Дрънчи будилникът,
бие камбаната, пиука стоперът,
като свирепа сирена
за въздушна опасност
сигнализират: срокът изтече.
Закъснял си. Пропуснал си.
Дотук беше. Мъртъв е.

5.

10.

Всички общи спомени вече са
твои: ти ги давиш в забрава,
както давиш времето в подвижни пясъци,
а неговия живот в ледения Дунав.
Заедно с трупа и споменът за него
подпухва и се разпада
до пълна неузнаваемост.
Мислено го пренаписваш толкова пъти,
че от реалността не остава нищо,
оглозгваш миналото до кокал, осмукваш го,
както риби и червеи – месото от тялото му.
Той не беше вписал крайния срок в календара ти.
Беше ден като всички други:
зимен, сив и студен,
просто дойде и си отиде, изчезна
незабелязано, като Времето с главна буква,
и ти дори не разбра как със сигурна ръка
на този ден той е прокарал граница
между вчера и утре.

Всичко се забави, на всичко дойде времето.
Колелото спря, крупието събра залозите.
Сам се излягаш на морския бряг да се печеш.
Пáра замъглява стъклото на пясъчния часовник,
песъчинките са се сплъстили: край.
Всичко доби вкус, мирис, форма,
пулсът в потното ти тяло е осезаем,
слушаш дишането си в тишината,
въздъхваш шумно, за да чуеш гласа си
в мирния плисък на морските вълни.
Студената раковина поема топлината на ръката ти,
захапваш ябълка: тя хруска, докато я дъвчеш,
възкиселата свежест щипе езика ти,
чувстваш, че миришеш на пот и некъпано
и почесваш вечно сърбящото те ухо.
Слизаш до пристанището. На брега е кърпата му.
По отвесната скала скучаят накацали чайки,
чакат душите, които да съпроводят над морето.

6.

Превод от унгарски: Мина Цонева
2014, 57. évfolyam, 3. szám, 253. Oldal Jelenkor

В ледената река тялото му се сгърчило,
мускулите му се изопнали от шока,
зъбите му затракали, обхванали го конвулсии,
замятал се, затърсил въздух,
но палтото и панталонът му се били напоили
и го теглели с все по-голяма сила надолу,
докато и дробовете му се напълнили с вода,
напразно тялото му връщало всичко нагоре –
задушавайки се, нагълтал рядката тиня.
Забавило се дишането, забавил се пулсът,
забавило се времето край него.

7.
Когато го извлекли от Дунава,
летният зной бил напекъл пристанището.
Бил станал неразпознаваем.
На пръста му сребърният пръстен
единствен доказвал, че
разложеното, деформирано тяло
някога е било негово.
Пратиха снимки за разпознаване:
зелена латексова ръкавица държеше
пред обектива сребърно колелце.
Зад него на снимката, под синьото небе,
иззад дивите бурени по зеленикавите
вълни на Дунава блестеше слънцето.
Беше неговият. Неговата халка.

8.
Постепенно се разкриха всичките му грехове,
всичките му лъжи излязоха на бял свят,
всички пренаписани и пренарисувани дни
се сглобиха в години и в няколко живота,
които той бе живял паралелно,
преди разнищеното време да се сплете
наново в леденото течение на Дунава.
Вече никой не знаеше кой е бил той.
Бе ограбил душевно всички.
Аз бях само второстепенен персонаж
в обстоятелствения роман на живота му,
миналото ми е непозната история,
защото за измисления си живот той
бе създал нов живот и на всички останали.
Приятелството е било партия покер:
безстрастност, блъф, белязани карти.

9.
Имаш угризения, защото умря.
Имаш угризения, защото те мрази и го мразиш.
Имаш угризения, защото вече не разпознаваш
тази далечна наведена глава,
този свиреп, безумен, святкащ поглед,
имаш угризения, защото знаеш, заблуждавал се е,
и не искаш да знаеш по-добре от него
колко проста би била цялата работа.
Имаш угризения, защото ти бе вярвал на всичко
което той те е лъгал с тихи думи.
Прости му греховете,
както той вече никога не може да ти прости.

Янош Хай, Тъмният тип, наречен любов

Янош Хай (1960) е унгарски писател, поет,

художник, илюстратор. Носител на награди на името
на изтъкнатите унгарски писатели Милан Фющ
(2001), Атила Йожеф (2002), Шандор Мараи (2009).
През 2013 г. получава Златен медал за литературната
си дейност. Приложените към броя рисунки са
„Рисунки към различни книги“.
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Самко Тале е псевдоним на словашката писателка и
театрален режисьор Даниела Капитаньова (1956).
Освен с художествена литература и театър, Даниела
Капитаньова е професионално свързана и с радиото.
Води семинари по творческо писане в Университета
„Константин Философ“ в Нитра.
На литературната сцена тя се появява сравнително
късно именно с романа „Книга за гробището“ (Kniha o
cintoríne, 2000). Действието в него се развива в Комарно
– родния град на авторката, в който е локализирана и
най-многобройната унгарската общност в Словакия.
Подкрепа за издаването на ръкописа Даниела
Капитаньова получава от издателя Коломан Кертес
Багала, на когото изпраща своя текст, подписан с
името на главния герой Самко Тале – около 40-годишен
бавноразвиващ се мъж. Чрез наивния поглед на детето
във възрастния авторката разказва за близкото минало
и за годините веднага след демократичните промени
през ‘89 г. Критиката на съвремието в романа се
реализира ненатрапчиво, с чувство за хумор. В немалка
степен успехът му се дължи, разбира се, на оригиналния
сюжет, но и на автентичния език на героя. Даниела
Капитаньова е автор на още два романа, пародиращи
детективския жанр.
Публикуваният тук откъс е от споменатата „Книга
за гробището“, която до този момент се радва на 5
преиздания и е преведена на над 10 езика.

Самко Тале
Аз сега съм за втори път писател, защото веднъж
вече станах писател. Тогава написах „Първата книга за
гробището“. Днес аз станах отново писател, защото вали,
а тогава не събирам кашони, защото вали. Най-сериозната
пречка обаче е, че количката ми е на поправка, защото ми
се отчупи огледалото за обратно виждане и аз не мога да го
оправя, защото за това са необходими машини и прочие, а
аз това не го мога, защото нямам такива работи. Никога
досега през живота ми не ми се беше отчупвало огледалото
за обратно виждане, защото аз имам количка вече 28 години,
защото аз съм работлив и мен хората ме уважават, защото
съм работлив.
Сервизът за поправка е на Острова и има машини, а онзи,
който работи в сервиза и има машини, се казва Бош-Мойш
Ян и той е един такъв, дето като казва името си БошМойш Ян, той не го казва, а го изпява „Бош-Мойш Ян“.
Изпява го с мелодия „Бош-Мойш Ян“. Но иначе е работлив
и хората го уважават, защото той има един син, който е
такъв един болен, има елипсия и Бош-Мойш Ян трябва да се
грижи за него, защото елипсията е такава болест, за която
трябва да се грижиш.
Неговият син се казва Бош-Мойш Ян младши.
И двамата са ми в тетрадката, защото аз имам три
тетрадки. Едната се казва „Лични имена“, другата се казва
„Фамилии“, а третата се казва „Починали“. Там си записвам
всеки, когото познавам, защото ако не си запиша кого
познавам, то тогава как бих могъл да знам кого познавам,
нали така?
Точно така.
Бош-Мойш Ян и Бош-Мойш Ян младши са ми в тетрадката
„Фамилии“ и под буква Б, и под буква М, защото човек
никога не знае какво и как ще му потрябва. И прочие.
В тетрадката „Лични имена“ имам много лични имена.
Най-много са Петеровците. Имам 31 Петеровци, но един
е Петър, записал съм го обаче и него при Петеровците,
защото той не е чех, а унгарец, защото, когато се родил, го
записали в Документите като Петър, защото въпросният
записвач пропуснал второто Е, но тогава все още беше
Чехословакия, така че това не беше пречка, че е написал
Петър, сега това би било проблем и биха го привиквали,
защото на словашки е Петер. Или би трябвало да го
поправи.
Защото това е задължително.
Най-добре е да станеш писател тогава, когато вали,
защото тогава и без това не събирам кашони, защото
тогава гаднярът Къркан в пункта за изкупуване не ги
приема, защото били мокри, а на другите ги приема,
нищо че са мокри, Къркан гаден. На другите им ги взема,
например на оная циганска тъпанарка Ангелика Едешова,
на нея є ги взема, макар че са мокри. Но аз знам защо.
Защото, когато дойде тъпанарката Ангелика Едешова,
той пише една бележка „Веднага се връщам“, но не се връща
веднага, защото той там се заключва в Канцеларията с
тъпанарката Ангелика Едешова и прави с нея сексуални
работи. Затова на нея є приема и мокри, а на мен не иска да
ми вземе мокрите, ами добре, нека не ги приема. Ще види
той. Ще бъде издаден и относно това ще бъде привикван.
Но на мен ми е все едно, аз съм работлив и винаги ще
си намеря и друга работа,
например аз съм писател.
Да бъдеш писател затуй е много
тежко, защото от това боли
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ръката. Само че на мен това ми го предсказаха: „Ще напише
„Книга за гробището“.
(…)
Мразя когато ми казват „Ей, Момче“, защото аз не съм
никакво момче, аз съм вече почти на 44 години и съм
уважаван и работлив, макар че не би трябвало да бъда,
защото аз съм на инвалидна пенсия относно бъбреците и
освен това имам и една такава болест, която си има и име,
но аз не съм на инвалидна пенсия заради нея, тая болест
си я имам просто така. На мене вече няколко пъти ми
повишаваха инвалидната пенсия, защото мен хората ме
уважават.
И прочие.
Многократно например хората искат да им откарам нещо
на количката или да им докарам, така че им откарвам или
докарвам, макар че аз не би трябвало да вдигам тежки
предмети, защото това е много вредно. Аз трябва да бъда
много старателен относно своето здраве, защото аз съм
на инвалидна пенсия, тъй че трябва да бъда здрав, защото
иначе щях да съм болен, а това е много опасно.
Затова водя много здравословен начин на живот, много се
движа на въздух, а вечер ям само лека вечеря.
Крайниците ми не подпухват. През зимата нося топли
долни гащи. Едните топли долни гащи се казват Panter,
a другите Trikota. Tоплите гащи, които се казват Panter,
имат на крачола избродирано животното пантера. Гащите,
които се казват Trikota, нямат избродирано животно.
Тежките предмети обаче трябва да си ги разтоварят
сами, защото на мен ми е строго забранено, дори и когато
хората ме молят. Когато я имаше Комунистическата
партия, тогава почти само аз в Комарно карах предмети,
но откакто Комунистическата партия я няма, и някои
магазини също карат предмети. Но някога бях единствено
аз и още неколцина. Може би затова някои ми казват „Ей,
Момче“, защото аз не съм много голям, защото много много
не пораснах, защото имам такава една болест, която си има
и име и при която не се бръснеш, нито пък растеш. Само
че защо ми трябва да раста, когато вече съм почти на 44
години, а тогава вече никой на света не расте. Нали така?
Точно така.
Но макар че не съм пораснал като другите по света, аз
въпреки това положих от името на целия клас Пионерската
клетва, защото аз бях напълно нормален и продължавам
да съм и сега, аз не съм някакъв дебил, защото ходих в
нормално училище, а не в Специалното училище, където
ходят дебилите, защото аз не съм някакъв дебил. Затова
положих Пионерската клетва.
Пионерската клетва е прекрасна.
Аз я произнесох на подиума в Дома на профсъюзите в
Комарно1 от името на целия клас, произнесох я само и
единствено аз и до днес си спомням цялата Пионерска
клетва. Другите не я помнят, макар че ходиха по всякакви
други училища, а аз я помня, защото аз всичко помня,
защото имам много интелигентност.
На Пионерската клетва с мен дойде дядо ми, когото
наричахме Отата, защото когато разбра, че с мен никой
не иска да дойде, тогава се ядоса и каза, че Онези там, горе
следят и който не отиде, после ще бъде привикван. Така
че дойде с мен, за да не бъде привикван. Когато приключи
Пионерската клетва, отидохме до сладкарницата с д-р соцполит.н. Гунар Карол и с Даринка Гунарова.
Вчера видях Даринка Гунарова.
В сладкарницата ни заведе Oтата, защото произнесох
Пионерската клетва, а това беше нещо голямо, така че
отидохме в сладкарницата и се почерпихме там с найразлични сладкиши и сокове.
Само че най-сериозният проблем беше, че аз получих такава
пионерска връзка, която не беше точно червена. По-скоро
беше една такава оранжева. Но пък не се мачкаше и по
краищата не се разнищваше. Само беше по-различна от

Фотография: Георги Папакочев. Прага, 1974, от изложбата „Лица от
моята Прага“

Из романа „Книга за гробището“

всички останали в класа. Аз съм си я опаковал в салфетка
и освен това съм я сложил в кутия и понякога много си
мисля за това. Защо не беше нормално червена, а по-скоро
оранжева. Но пък нямаше нужда да се глади. Само че не беше
като другите пионерски връзки на света.
Омама ми каза, че ако искам, ще ми ушие такава пионерска
връзка, която е нормално червена и се намачква и се
разнищва по краищата, но аз се изплаших, че Омама иска
да направи нещо такова, което е забранено, защото това
не беше много позволено, хората просто така да си И
аз много се забавлявам с това, защото това е много
смешно. Единственият човек на света, който не се
забавляваше, беше Алф. Невери, но той не се забавляваше
с нищо на света, което беше хумористично, защото той
не разбираше от хумор. А при това унгарският е много
хумористичен.
Алф. Невери беше обаче много странен относно
националността, защото той си пишеше в Документите
националност: келтска. Аз не знам дали нещо такова е
разрешено да се пише, защото аз не знам кои пък са тия
келти и какво правят в Словакия и прочие, така че аз не
знам какво и как. Защото той си пишеше в Документите
националност: келтска. Това беше много странно. Може би
затуй си пишеше, защото не знаеше от каква националност
в действителност е, защото никой не му е казал. Защото
все пак той имаше едно такова унгарско име и може би
просто не е искал да си мислят за него, че е унгарец.
Макар че Ивана ми каза, че Алф. Невери бил словак, аз
не съм някакъв си дебил, че да повярвам, ами че ако той
беше словак, то тогава защо ще пише в Документите
националност: келтска.
Нали така?
Точно така.
Защото всеки словак е горд от това, че е словак.
И аз съм горд от това, че съм словак.
Само че най-сериозната пречка е, че бабата на Омама е била
наполовина унгарка и се е казвала Чонка Естер, относно
което ние вече не сме такива едни най-добри словаци.
Защото най-добрият словак на света беше моят дядо от
Детва2, защото там са най-добрите словаци на света.
Сега в семейството най-добрият словак на света е братът
на татко Самуел Тале, който е от Детва. След това
Валента Анка и Маргита. Ивана е много лоша словачка и
всеки се срамува заради нея.
И аз се срамувам заради нея.
Иначе в нашето семейство всеки беше много добър словак,
освен бабата на Омама, която беше наполовина унгарка и се
казваше Чонка Естер.
Освен това и чичо Ото не беше много добър словак,
защото той искаше без оглед на националните отношения
да помогне на човечеството относно гъбите, само че
той беше нервно инвалиден, така че при него това не
беше задължително, защото тогава това още не беше
задължително.
Аз имах само словаци за приятели, но аз нямах много
приятели, защото имах само един приятел, а той беше
унгарец. Защото неговата майка беше унгарка. Тя имаше
такива едни дълги коси, които, когато бяха спуснати,
стигаха до края на полата.
Тя беше странна не само относно дългите коси, но и
относно това, че те с Тонко бяха безсъпружески, защото
нямаше съпруг и беше свободна, защото не беше омъжена.
Освен това дружах още и с Даринка Гунарова.
(...)
Превод от словашки: Величко Панайотов
Преводът е направен по: Tále, Samko. Kniha o cintoríne.
Levice: L.C.A, 2002, 11-16, 41-43.
Детва – град в Централна Словакия, останал сравнително
изолиран до средата на ХХ в., в резултат на което се възприема
като средище на традиционната култура. – Бел. прев.

2

Комарно – град в Южна Словакия, край който се сливат
реките Дунав и Вах. – Бел. прев.
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Из книгата „Сънища и стигми“
Иржи Падевет (1966) е писател и изследовател.
Директор на издателство „Академия“ към
Академията на науките на Чешката република.
Автор на редица историко-документални книги,
както и на художествена проза. Книгата му с
кратки прози „Сънища и стигми“ (2019) създава
калейдоскопичен образ на историята през XX в.,
смесвайки фактология и фикция, значими и ежедневни
събития, „голямата“ история и човешката
биография. Или, както е написано на корицата,
разказва за „на пръв поглед банални мигове, които се
оказват съдбовни“.

Иржи Падевет

П

ред потребителската кооперация1 „Пчела“,
намираща се на площад „Тил“2, се извиваше
дълга опашка, но за три бурканчета мед си
струваше чакането. Едното ще даде на Хелена
от третия етаж, а другите две бяха за внука є Кайо,
който в този момент стоеше прав до нея и се блъскаше
в рамото є, щом трамваят тръгваше да завива. В скута
си беше сложила мрежеста пазарската чанта, в която до
хартиения плик с лук се бяха сгушили две пластмасови
бурканчета във форма на мечета със зелени островърхи
шапчици. През една от пролуките на мрежата се беше
подала шапчицата на едното и Кайо се опитваше да
я натика обратно, но така и не успяваше. През друга
пролука надзърташе муцунката на второто мече и
както беше изцапана с мед вероятно от някое негово
спукано братче, създаваше впечатлението, че мечето се
е разплакало. Кайо наплюнчи пръст, внимателно изтри
сълзите и го пъхна обратно в устата си. Усети сладкия
вкус на меда, примесен с дъх на лук. Баба му го погали по
бузата и намести плетената му шапка напред. Кайо не
обичаше шапки и на инат отново я смъкна назад, защото
го боцкаше по челото. После се погледна в прозореца и се
усмихна на отражението си, понеже със смъкнатата на
една страна шапка приличаше на джуджето от новата
книжка, подарена му за Коледа. Подариха му, разбира се,
и доста ненужни неща като сини тиранти, кърпички на
райета и шампоан „Бреза“. Но също и тази чудна книжка
с джуджетата и камионче,
Вестник „Праце“5 излезе със на чиято каросерия можеше
следното съобщение: „Вчера, да се смести дори мечокът
около 15 ч., 21-годишният Я. Колодей3. Кимна с глава, а
П. от гр. Каменицки Шенов отражението в прозореца
– студент, втори курс, по
също отвърна с кимане.
история и политическа
Баба му се приготвяше за
икономика към Философския
слизане, трамваят започна
факултет на Карловия
да забавя скорост преди
университет, се поля с
спирката под паметника
бензин и се самозапали.
с рицаря4. Кайо побърза
Извършил го е в знак на
протест срещу окупирането да кимне за последно на
отражението си върху
на Чехословакия от чужди
войски. От студенти
прозореца и в този момент
разбрахме, че примерът му
забеляза пламъците. С
се канели да последват още приближаването вече
четирима или петима други успяваше да различи сред
младежи. Я. П. е бил откаран
тях човешка фигура. Може
със сериозни обгаряния в
болницата на ул. „Легерова“ би прокълнат принц. В този
момент баба му закри с длан
и по наша информация
очите му, но той все пак
състоянието му към 17 ч.
успя да забележи, че едното
било особено критично.
Безспорно това е трагедия мече отново се беше
на епохата.
разплакало.

Прага, Вацлавският площад, 16 януари 1969 г.

З

аби лопатата в корема на купчината и няколко
брикета се търкулнаха чак досами краката
му. Обърна се, направи пет крачки и със
заучени движения нахрани котела с брикети.
През отворените му вратички се излъчваше топлина
и светлина. Оранжевият цвят се промуши между
саждите и тръбите и замря край масичката с двете
лежащи отгоре книги. Хвърли още пет порции в котела,
после изправи лопатата в ъгъла, сякаш беше извършила
някакво провинение, и седна на масата. Отвори си
жълта лимонада с отварачката, завързана с провесения
жълт кабел, и отпи. После вдигна очи и се загледа към
капандурата. Навън беше светло и от време на време се
чуваха стъпки на минувачи. На мъже и на жени. Отпи още
веднъж и погали с палец гръбчето на едната от книгите.
Получи я преди седмица и днес се канеше да я започне.
„За четиринадесетте свети помощници и за техния
манастир край Кладно над Охрже“6. Един бог знае къде
сега са тези помощниците. Най-необходима му беше
света Барбора7, закрилницата от бури и от злосторници.

Само че сега из манастира тропаха войнишки ботуши.
От котела се разнесе тътен, сякаш се готвеше за
нещо, може би за буря. В този момент някой отвън
натисна дръжката на вратата. Метна върху книгите
една хавлия, сякаш тя щеше да ги скрие, и се втурна към
вратата по ламаринените
Вестник „Руде право“10
написа: „Не съществува друг стълби. Отвори и се
усмихна. Гостът беше с
ден в годината, който да
усмивка до уши, вдигнал в
има толкова изразителен
интернационален характер, дясната си ръка мрежеста
какъвто именно е 1 май. От пазарска чанта, в която
онзи Първи май през 1890
се виждаха шест бутилки
година, когато призивът на бира и бежовата обложка
Интернационала за първи
на „Науката и вярата при
път изкара на улиците
Коменски“ от Емануел
работническата класа,
Радъл8. В другата ръка
досега тази дата винаги
Вацлав Хавел държеше
е била манифестация
запалена цигара. Ладислав
на солидарността
Хейданек9 взе пазарската
сред международната
работническа класа, която чанта и протегна
на този ден си подава ръка изцапаната си ръка за
през границите на държави поздрав. Някой отвън хвърли
и народи.
нещо върху капандурата.
Прага, 1 май 1972 г.

К

лавишите на пишещата машина удряха по
листа, върху който като черни хематоми се
отбелязваха буквите. Димът от цигарата
се издигаше към тавана на кабинета
и сякаш се опитваше да омае луминесцентната
лампа, която, невиждала досега подобно отношение,
започна да жужи от благоразположение. Мъжът
вдигна очи от пишещата машина и толкова гневно
погледна лампата, че паякът, плетящ мрежата си
около нея, побърза да се скрие в единия от ъглите на
тавана. Върна се към текста, изсечен от клавишите
върху листа. Пръстите му се стремяха да уцелят
правилните букви, но невинаги това им се удаваше.
Дописа текста, завъртя валяка на пишещата машина
и издърпа листа нагоре. От чекмеджето на бюрото
извади шишенце с бяла паста и зацапа сгрешените
букви с малката четчица, скрита в капачката. После
изсече върху листа правилните букви и коремът му
закъркори от глад. Погледна часовника на ръката си
и се сети, че беше забравил да си купи нова верижка.
Тази е лъскава, с правоъгълни метални пластинки, но
адски неприятно му прищипва космите по ръката. Но
тъй като му беше подарък, нищо не можеше направи.
Окончателно освободи листа от изтезанията на

Подобно на „Наркооп“ в България по времето на социализма. –
Бел. прев.
2
Площадът носи името на Йозеф Кайтан Тил (1808 – 1856) –
значим чешки драматург, писател и актьор – Бел. прев.
3
Голям плюшен мечок, наречен така по името на великана
Колодей – герой в пиеса на мистифицирания автор Яра
Цимерман, знаков феномен на чешката култура, чийто образ е
измислен от Ладислав Смоляк, Иржи Шебанек и Зденек Сверак
– Бел. прев.
4
Паметникът на св. Вацлав, възседнал кон. Намира се на
Вацлавския площад в центъра на Прага. – Бел. прев.
5
Всекидневникът (чеш. práce – труд, работа) излиза между
1945 – 1993 г. и следва линията на Комунистическата партия в
Чехословакия. – Бел. прев.
6
Четиринадесетте свети помощници са християнски светци
от времето на чумната епидемия (1346 – 1349), които се
почитат в традицията на Римокатолическата църква като
обща група. Тяхното почитане се разпространява в Германия, а
оттам и в други страни. – Бел. прев.
7
В християнската църква се приема, че света Барбора
предпазва от смърт, причинена от светкавици, огън и от
всякакви рискови ситуации, дори от насилствена смърт, затова
е почитана от хората, занимаващи се с рискови професии. – Бел.
прев.
8
Емануел Радъл (1873 – 1942) е чешки биолог и философ, който
в труда си „Науката и вярата при Коменски“, вместо да
представи писателя, философ, теолог и педагог Ян Амос
Коменски (1592 – 1670) в контекста на 17. век, го критикува и
упреква в мистицизъм, в склонност да вярва в пророчества и в
липсата на научен подход към нещата. – Бел. прев.
9
Ладислав Хейданек (1927 – 2020) е чешки философ, привърженик
на идеите на Емануел Радъл и един от говорителите на Харта
77 – една от най-ярките прояви на гражданската опозиция
по времето на социализма. Преподавател в Евангелския
теологически факултет на Карловия университет, уволнен през
1971 г. заради разпространението на листовки срещу властта
в предизборната кампания. След половин година, прекарана в
затвора, излиза на свобода и работи като портиер нощна смяна,
като огняр и като работник в склад. Същевременно в дома
си води семинари със студенти от Евангелския теологически
1

пишещата машина, подписа го, сгъна го на две и го
пъхна в плик. Отвори металния шкаф, сложи плика
до останалите напълно еднакви негови побратими и
затвори шкафа. Изгаси цигарата, която вече догаряше,
взе якето си от закачалката, метна чантата на рамо,
отново погледна гневно луминесцентната лампа,
загаси я и излезе от кабинета. Заключи вратата и
слезе по стълбите на улицата. Още веднъж погледна
часовника си и верижката отново прищипа космите
по ръката му. Коремът му закъркори. За късмет,
бюфетът не беше далеч. Чантата го пляскаше по
хълбока и затова я преметна през рамо, почувства се
по-добре. Гладът го накара да забърза ход и приятната
миризма на готвено го посрещна още на вратата на
бюфета, където едва успя да се размине с възпълничък
господин в лесничейска куртка и със зелена плетена
шапка на главата. Въздухът нахлу в ноздрите му и
той безпогрешно долови
Вестник „Млада фронта“13
миризмата на пържено,
написа: „В Каролинума14 Я.
на водата, в която
Синкова връчи награди на
плуват кренвиршите,
65 абсолвенти отличници
на водата, с която
на наши и чуждестранни
кръчмарят забърсваше
висши училища от името
тезгяха, дори на рулото
на министърката на
от кайма. Все още
образованието, науката и
топло. За късмет, пред
физическото възпитание.
тезгяха нямаше опашка
В благодарственото си
и успя веднага да изрече
слово от името на всички
наградени студенти
заклинанието срещу
абсолвентката на
глада. Жената с диадема
Педагогическия факултет
в странен сивкав цвят
на Университета в
на главата тупна парче
Чешке Будейовице
руло в чинията и двеста
изтъкна, че заслугите за
грама салата „Къмпинг“,
високите им резултати
в която майонезата
по време на обучението
сякаш се опитваше да
и за обществената им и
политическа ангажираност удави парченцата салам
и лютите чушлета. Той
с пълно право принадлежат
на Чешката комунистическа си взе от алуминиевите
партия, на която също
прибори и седна на маса до
изказват благодарност.
прозореца. По „Народни
Същевременно подчерта,
тршида“11 минаваше
че всички абсолвенти сега
трамвай, а Лудвик
ще трябва да доказват
Зифчак12 отново погледна
на работните си места
часовника си. Имаше
колко ценят подкрепата и
признанието, с което са били достатъчно време да се
наяде.
удостоени.
Прага, бул. „Народни тршида“, 17 ноември 1989 г.
Превод от чешки: БОРИСЛАВ БОРИСОВ
Jiří Padevět, Sny a sekyry, Host, Brno, 2019.

факултет. От 1980 г. започва да води популярните по онова
време понеделнишки семинари със студенти, като на тях кани
гости от чужбина, сред които Пол Рикьор, Жак Дерида, Ханс
ван ден Хорст и др. – Бел. прев.
10
Всекидневникът „Руде право“ (чеш. rudý – червен,
кървавочервен) е печатният орган на Чехословашката
комунистическа партия, който излиза между 1920 – 1995 г. От
1995 г. излиза само под името „Право“. – Бел. прев.
11
Булевард в центъра на Прага. – Бел. прев.
12
Лудвик Зифчак (род. 1960) е щатен сътрудник на
чехословашката Държавна сигурност до лятото на 1990 г.
Внедрен като агент сред студентите, е трябвало да сформира
Независима студентска организация, която да излезе на
протестите през есента на 1989 г. Става известен по време
на събитията на 17 ноември 1989 г. (датата, сложила началото
на т.нар. Нежна революция, довела до края на комунистическия
режим в Чехословакия) покрай задачата, възложена му от
ръководещия го офицер от ДС, според която трябвало да
поведе студентите към Вацлавския площад и да се представи
за Мартин Шмид – студент по математика от Карловия
университет, загинал по време на демонстрациите срещу
комунистическия режим. Според плана Драхомира Дражска,
портиерка по това време в студентско общежитие в Прага,
трябвало да потвърди неговата смърт, да се свърже със
„Свободна Европа“ и „Ройтерс“ и да съобщи, че вследствие на
полицейско насилие е загинал невинен студент. След промените
Зифчак публично заявява, че е направил всичко съвсем умишлено,
защото изиграването на ролята на мъртвия студент според
думите му е предизвикало международния отзвук, довел до
падането на режима. – Бел. прев.
13
Всекидневникът „Млада фронта“ (бг. „Младежки фронт“) е
органът на Централния комитет на Социалистическия съюз на
младежите до промените през 1989 г. – Бел. прев.
14
Каролинум е комплекс от сгради, включващ и най-старото
студентско общежитие в Централна Европа, който се намира
в Стария град в Прага. Седалище на ректора на Карловия
университет. Там е и т.нар. Голяма аула – залата, където се
провеждат тържествените церемонии по
връчването на дипломите на абсолвентите
на Карловия университет. – Бел. прев.
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В друга
самоличност
Павол Ранков (1964) е най-добре познатият в България
съвременен словашки писател. Освен на проза, той
е автор и на сценарии за документални филми.
Преподавател е в Университета „Ян Амос Коменски“
в Братислава.
Дебютира през 1995 г. със сборника с разкази „От
далечината на времето“ (S odstupom času, бълг. изд.
2003), а най-новата му книга, романът, „Легенда
за езика“ (Legenda o jazyku, бълг. изд. 2020), излиза
през 2018 г. Текстовете на Ранков кореспондират
с адмирираните от него магически реализъм и
абсурдизъм. Историите, които той разказва,
са увлекателни, действието в тях се развива
динамично, често на фона на травматични моменти
от историята на 20. век (Втората световна
война, съветската окупация, архипелагът Гулаг,
нормализацията и т.н.). Въпреки че сюжетите му
често са конкретизирани времево и пространствено,
у читателя остава усещането за универсалност
на събитията. Фиктивните светове в прозата на
Ранков са имагинерни, нереални, често в конфликт с
реалността.
Произведенията му са преведени на над 15 езика.
Павол Ранков е носител на редица литературни
награди, сред които Наградата за литература на
Европейския съюз, Международната литературна
награда Premio Letterario Internazionale Jean Monnet,
най-авторитетния словашки приз за литература
Anasoft litera, наградата „Иван Краско“ и др.
Публикуваният в този брой разказ е от сборника
„Ние и те / Те и ние“ (My a oni / Oni a my, 2001).

Павол Ранков
Вероятно очаквате, че в следващите редове отново
ще се разказва някаква забавна история. Жалко (колко
жалко!), няма да е така.
Зная много за Вас. Известна ми е най-съкровената тайна
във Вашия живот. (Как само се подсмихвате сега.) Ще
Ви припомня миговете, които почти напълно сте успели
да изтриете от паметта си. Те се завръщат само като
неясни образи, които като цяло сполучливо могат да
бъдат изместени от по-скорошни и най-вече по-приятни
моменти като последния семеен празник или полученото
признание в работата например.
Зная, че се смятате за съвсем нормален човек. Не, не
казвам досаден или скучен, казах нормален. Та нали това е
нещо…
Вече Ви споменах, че Вашата най-голяма тайна ми е
известна. Но не се страхувайте, от мен няма да я
научат близките или приятелите Ви – нито полицията
или пресата. Искам преди всичко да Ви помогна.
Мисля, че все още предполагате, или най-малкото
се надявате, че не зная най-важното. Ще Ви убедя в
противното. Позволете ми да започна.
Всеки е изпитвал кошмара на нощите, през които човек
не може да заспи. Не става въпрос за разгорещените
нощи, когато младежът се отдава на фантазиите си за
своята възлюбена, или пък за неспокойните нощи преди
тежък изпит. Имам предвид моментите, в които без
причина се събуждате посред нощ и след това очите ви
не искат да се затворят. Бодри сте като че ли сте спали
десет часа. Признайте си, че това Ви се случва (че защо
пък да не си признаете?).
Нощта, за която ще стане дума, вече е далечно минало.
Толкова далечно, че вероятно започвате да се съмнявате
дали това не е само спомен от някакъв твърде
реалистичен сън.
Събуждате се малко след полунощ. Навсякъде е тихо и Ви
отнема известно време, докато осъзнаете, че сте буден.
Поглеждате часовника. Мислите си, че скоро отново ще
заспите. После ставате, за да пиете вода, макар че не
сте жаден. Отново се опитвате да заспите. Изпълнен
сте обаче със сили, много по-бодър сте, отколкото през
деня.
Учудвате се, че близките Ви спят толкова дълбоко. Не
им пречи, че сте светнали в кухнята, не ги разбужда
нито чукването на чашата, нито шумоленето на
дрехите, докато се обличате.
Излизате навън. Никакви коли, никакви пешеходци.
Целият град спи. Въпреки това търсите места, където
никой не би могъл да Ви види. Дали не се срамувате от
нощната си разходка? Дали не Ви се струва странно, че
крачите безцелно в нощта?
Познавате много места във Вашия град, където човек
може да бъде сам – някои паркове, тротоарите край
градските крепостни стени, уличките около черквите.
А Вие жадувате за усамотение.
Нуждаете се да разберете
– или по-скоро да усетите –
особеното състояние, в което
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Фотография: Ян Белак

изпадате. Изнервя Ви това, че става нещо необичайно
с Вас. Сякаш тази нощ временно (или завинаги?) сте
се отчуждили от останалите хора. Дори от самия
себе си, от обичайното си аз. Вървите през тъмното
и усещате, че придобивате някаква власт. Не знаете
над кого или над какво, но тя Ви изпълва. Тайнствените
сенки на храстите и дърветата, които обикновено
ви правят неуверени, сега са Ваши поданици. Вие сте
величественият суверен на нощта. Сякаш изведнъж
целият град Ви принадлежи.
Необходимо Ви е да убедите самия себе си, че тази
новопридобита власт е Ваша. Знаете, че ще извършите
нещо, за което през целия си съзнателен живот дори не
сте си и помисляли.
После се появява някакъв прегърбен старец. Върви
насреща Ви, подпирайки се на бастуна си. Малко се
ядосвате, че нарушава величественото Ви усамотение.
Със сигурност обаче не се поддавате на гнева.
Каква решителност и увереност излъчвате, когато
пристъпвате към стареца. В очите му се чете повече
изненада, отколкото страх. Окуражавате се, когато
Ви поздравява учтиво. И той е усетил Вашата власт.
После казва, че няма нищо у себе си, сякаш Ви е сметнал
за крадец. Това си е обида, но тя не влияе с нищо на
постъпката Ви.
Изтръгвате бастуна от ръцете му и го удряте по
главата. Съсредоточавате се ударът Ви да е силен и
точен. Докато той лежи на земята, го фрасвате още
два или три пъти. Бастунът се чупи в ръцете Ви.
Едва тогава се взирате по-внимателно в жертвата си.
Изненадвате се, че лицето му е толкова окървавено и
обезобразено.
Отдалечавате се бавно. Дори не Ви хрумва, че някой
би могъл да види тази сцена. Какво ли чувствате?
Нещо като в детството, когато размазахте с камък
падналото от гнездото птиче. Смесица от сгряваща
погнуса и опиянение от победата. Сякаш се бе сбъднало
нещо, което досега Ви бе убягвало. Направихте това,
което бе необходимо. Изпитахте ли щастие? Или поскоро удовлетворение? Притежавахте власт, бяхте
открили у себе си личността, която може да взема
решения, да действа. Може би това Ви задоволи, разбира
се, съвсем не в сексуалния смисъл на думата.
Единствената следа са отпечатъците от пръстите
Ви върху дръжката на бастуна, който захвърляте в
канавката няколко улици по-нататък.
Краката съвсем сами Ви отвеждат вкъщи. Всъщност
изобщо не помните за пътешествието си. Не се
стараете да се събличате по-тихо, напълно сигурен сте,
че няма да разбудите никого. Заспивате бързо, с дълбокия
сън на победителя.
На следващия ден се събуждате много рано. Имате
температура и Ви боли главата, така че вероятно
смътно си спомняте какво чувствахте и свършихте.
Почти не си мислите за случилото се миналата нощ.
Оправдавате се по телефона, че няма да отидете на
работа. Правите си чай и отново заспивате. Сънувате
ужасни сънища. Целият сте плувнали в пот.
Когато се събуждате, вече се стъмва. Изведнъж не
можете да мислите за нищо друго, освен за разбитата
глава на стареца. Нямате и капка съмнение, че само
след няколко минути, най-много час, на вратата Ви ще
позвъни полицията. Обличате се. Изтощеното Ви от
температурата съзнание натрапчиво Ви повтаря, че
когато се появят следователите, не трябва да губите
достойнството си.

Ако трябваше да оцените цялата ситуация
безпристрастно, със сигурност щяхте да се изненадате
колко малко внимание Ви обръщат роднините. Та знаят,
че сте с температура. Болен сте, а не се грижат за вас.
Полицията не дойде. Нито тази, нито следващата вечер,
когато все сте на легло. Температурата така и не спада.
По време на боледуването си не купувате вестници и не
гледате телевизия, така че до Вас не достига нито една
новина за мъртвия старец. Чак след три или четири дни
придобивате увереност, че полицията не може да разкрие
което и да било убийство без мотив. Никой не Ви е видял,
не сте оставили никакви следи. Не могат да Ви хванат.
Тази увереност не Ви напуска няколко години. Едва при
четенето на тези редове тя се срива като пясъчен замък.
Но да се върнем към това, което чувствахте
тогава. Цялата тази случка сякаш се сля с високата
температура и неразположението, които продължиха
почти две седмици. През тези дни заради болестта не
можехте да прокарате ясна граница между случващото
се насън и наяве.
После отново тръгнахте на работа. Нямахте нито време,
нито причина да анализирате случилото се. Не може да се
каже, че забравихте за него, но го оставихте да потъне
в дълбините на съзнанието Ви, скрихте го зад плътна
завеса. Знаехте, че ако я повдигнете, зад нея ще откриете
нещо ужасяващо и необяснимо, а не красиво и опияняващо.
Еуфорията от тази нощ бързо се беше изпарила.
Зная, че Ви обезпокоих. Спокойствието Ви свърши. Но
ще повторя, каквото казах в самото начало. Не искам да
разкривам на никого Вашето престъпление. Всъщност
искам да кажа за него само на Вас. Единствено на Вас.
Сега затлачените пътища на Вашата памет отново са
отворени. Удобството на привидната забрава свърши.
Питате ме защо всъщност Ви припомням всичко това,
след като не възнамерявам да Ви издам, изнудвам или
компрометирам. Искам да Ви помогна, искам да облекча
съвестта Ви. Много добре помните как страдахте.
Но не успяхте да измислите как да оправите нещата,
които извършихте. Може да се каже, че се страхувахте
да правите добро, за да не би заедно с него – в мрачното
диалектично единение на противоположностите – да
изплува и дяволската страна на Вашето аз. Това, което
на пръв поглед изглежда като живот на обикновен човек,
всъщност е напрегнато балансиране на границата между
следващото престъпление и безконечното примирение.
По-добре да не се поддавате на нито едното от тях.
Напълно отхвърляте самопризнанието и затвора. Аз
също си мисля, че това не е решение. Ако съжалявате
за своето престъпление, Вие самият трябва да си
определите наказанието. Само че не знаете как да се
самонакажете така, че Вашите близки да не страдат
повече от Вас.
Сега очаквате да Ви кажа какво трябва да направите.
Не грешите, искам да Ви посъветвам. Нали точно заради
това припомних целия този случай. По мое мнение
може да се направи само едно нещо. Да предупредите
останалите. Да им разказвате за Вашите чувства,
да възпроизвеждате атмосферата на тази страшна
нощ. Търсете пътища Вашата история да достигне
до колкото се може повече хора. Намерете начин да се
изповядате. Така, както правя аз сега.
Превод от словашки: Асен Милчев
Преводът е направен по: Rankov, Pavol. Poviedky. Levice:
KK Bagala, 2012, s. 185-190.

Магистрала
Анджей Сташук
Нощта е най-хубава в чужда страна. По здрач напускаш
някаква област, защото ти се струва безнадеждно скучна,
и тръгваш, примерно, право на юг. Мракът се спуска над
равнините, скрива тъгата им и в десет вечерта вече
пътуваш през чисто, черно пространство. Можеш да
си представяш различни неща, можеш да отгатваш
очертанията на невидимия пейзаж, на ниви, градини,
белокаменни градове, катедрали и площади, изстиващи от
целодневната жега, можеш да се опитваш да стигнеш до
порядък с перверзно изобилие от материя, с порнографска
безсрамност на историята, изтегната възнак след всеки
завой, след всяко възвишение, но в крайна сметка това е
празна работа, защото оставаме насаме с пространството,
което е най-старото от всички неща. Шосе номер 4,
шосе номер 1, шосе номер 13, червени и бели светлини,
осеви линии, водещи в безкрая, миражи в огледалата за

Светлините на фаровете се хлъзгаха по небето.
Монотонното бучене се спускаше надолу като тежка прах.
След няколко минути всичко изчезна и замлъкна. Минавах
през гората. На моменти подминавах някакви постройки.
Бяха тъмни. Всички спяха. Нямах идея къде съм. Посред
горската пустош видях самотна къща с осветена алея към
нея. Беше кръчма. Едър мъж с бяла престилка и готварска
шапка гледаше телевизия. В полумрака проблясваше прясно
измитият под и стърчаха краката на обърнатите столове.
Нямаше никакви посетители. Помолих за чаша вино. Той
врътна сребристо кранче и ми наля, без да отмерва. Каза, че
за съжаление, няма нищо за ядене, че кухнята е затворена,
но може да ми направи сандвич. Не ми се ядеше. Обясних
му, че искам още вино. Намери зад бара празна еднолитрова
бутилка и ме попита дали е достатъчно. Кимнах с глава.
Усмихна се и завъртя кранчето. Половин час по-късно отбих
от пътя в една горска просека, намерих къс затревена
земя, увих се в спалния чувал и след три глътки заспах. На
сутринта тръгнах да търся кафе. Подминавах единични
къщи, изгубени сред зелени хълмове. Най-накрая попаднах
на едно градче. Пред бара имаше бензиностанция. Трите
колонки стояха направо на тротоара. Между тях седяха
четирима възрастни мъже. Бяха донесли отнякъде столове
и просто си седяха. Неподвижни като гущери, те се грееха
на утринното слънце. Всички пушеха цигари. А всъщност
цигарите сами изгаряха в ръцете им. Стълбчетата пепел
растяха и падаха сами на земята. От време на време идваше
някой скутер и тогава един от тях се надигаше, наливаше
гориво и вземаше парите. Усещах смесените миризми на
бензин и тютюнев дим. Изпод притворените си клепачи
мълчаливо наблюдаваха улицата. Не си говореха помежду
си, защото в живота вече бяха видели всичко и нямаше за
какво да си приказват. Слънцето се местеше по небето,
към стъпалата им пълзеше сянката, хвърляна от стрехата
на покрива. Това си беше тяхното местенце и те знаеха,
че преди денят да се сгорещи, те вече ще са скрити в
безопасно петно от хлад. После минах покрай тях. От
столовете си виждаха над покривите на къщите сивите
подпори на магистралата, забити в тъмната зеленина на
планината на пет-шест километра по-нататък.

Славянско on the road

Анджей Сташук и Кшищоф Варга в Полския институт в София
по време на представянето на книгите им „По пътя за Бабадаг“,
„Галицийски истории“ (прев. Диляна Денчева), „Девет” и
„Белият гарван“ (прев. Искра Ангелова), „Taксим (прев. Милена
Милева) на Анджей Сташук и книгите на Кшищоф Варга
„Надгробна мозайка” и „Гулаш с турул“ (прев. Милена Милева).
2013 г. Фотография: Архив на Полския институт в София

обратно виждане, блясък, разтворен в горещия черен
въздух, разклони, зелени табели с названия, околовръстни
шосета и виадукти, възли от асфалтови ленти, сред
които бият сърцата на градовете, върволици от камиони
като гигантски влакове със струи от смрадлива сянка
подире им, блуждаещи светлинки на откачалки от лявата
лента – сто и седемдесет, сто и осемдесет в час, сякаш
искат да пресекат нощта напряко и да стигнат за изгрев
слънце, докато другите още пътуват в нощта… Да,
да, самотата на магистралата е абсолютна, с часове
не се вижда жива душа, само кондензирано човешко
съществуване с натрапчива потребност от движение и
победа над безкрая. Нищо, само плоски профили, петна с
неясна телесност зад стъклата, пламъчета на цигари или
чоплене на нос. Освен ако не стигнеш до бензиностанция,
където всички приличат на уморени потенциални жертви
и оживени пъргави бандюги, а слепите туловища на
камионите наподобяват огромни скални късове на фона
на тъмносиньото небе. Всичко това е полуживо, сякаш
изчерпва остатъците от силите си, и е едновременно
мъртво, механично, досущ перпетуум мобиле, чиято цел
остава поддържането на вечността. Да, в чужда страна
нощта е най-хубава на магистралата, защото тогава
отчуждеността се простира над цялата земя и грабва в
своето течение всички, без да прави разлика помежду им.
Някъде на хоризонта се виждат огньовете на човешките
поселища, които по нищо не се различават от далечния
блясък на звездите. Ах, тази аритмична артерия на
небитието, ах, спомен за прастари времена, когато в този
свят сме били бездомни, когато пространството ни е
ужасявало с гигантизма си. Сега ни дразни неуловимостта.
След четири часа се предадох. Не ми се гледаше картата.
Завих в първата отбивка и по тясна серпентина се спуснах
на дъното на гориста долина. Горе, върху гигантски
бетонни подпори, се носеше шестлентовата магистрала.

И така, цялото това припомняне, това седене на задника в
полумрака и непрекъснатото пътуване назад, това зяпане
в задното стъкло на паметта, тази лирика на загубата,
това славянско on the road, което сега натраквам на
машината, в три и петнадесет през нощта, съвсем не са
затова, за да запомня, а за да си припомням непрекъснато
всичко отначало, да започвам отначало, докато мисълта и
илюзията не покрият окончателно действителността, не
измият, не изтрият всички тези названия и пейзажи, тези
събития, без които може да се мине, и тези приключения,
които точно толкова могат да се случат на някой друг.
Защото самото пътуване е нищо. Най-важното започва
после, точно сега, когато всичко вече е застинало, вцепенено
от страх и бавно се превръща в небитие. Преди пет часа
по здрач пътувах по серпентините на Шаришка върховина1
и виждах как над главния карпатски хребет се събират
облаци. В Кленова, в Квачани, в Рокицани беше още светло,
светло беше над Чергов2, но на север вече се спускаше
лилава тъмнина. Блясъкът се просмукваше само през тесен
хоризонтален процеп някъде между върховете Лацкова
и Явожина. А после синият клепач на небето се спусна
окончателно и когато вземах бензина в Прешов, видях
първите вени на светкавиците. До граничния пункт в
Бехеров, вече пътувах, прекосявайки бурята.
Сега стоя на прозореца и гледам подире є. Вече не чувам
гръмове, но ръбът на планината току пламва в студена
светлина. Облаците се носят право на юг. Представям
си всички места, на които съм бил днес. Блясъкът на
светкавиците ги изважда от мрака. Хората спят по
леглата и домовете си. Електрическа светлина разголва
телата им. Русините в Регетовка, словаците в Липани,
циганите в Зборов, Унгария и Силица – всички изглеждат
еднакво: проснати възнак, свити на клъбце, легнали
настрана, с отворени усти. За миг лицата приличат на
сребърни маски, а после угасват и отново стават невидими.
По нощници, пижами, по гащи и наполеонки, голи, заедно
или поотделно, самотни или сгушени като животинки, в
отделни стаи като богаташи, във всеки случай едва живи и
невинни.
Дали спящият човек е унгарец? Или циганин? Поляк ли
е? Отпивам бира „Келт“ от бутилка с ретро запушалка
и съвсем не съм сигурен в това. Сега бурята се е понесла
някъде над Силицкото плато и всеки момент ще прекоси
унгарската граница като някаква космополитна утопия. Ще
се стовари върху Путнок, ще се стовари върху Мишколц и
планината Бюк и ще се понесе на юг, докато я угаси зората.
Веднъж прекарах на украинско-румънската граница осем
часа. Беше нощ. Автобусът, пълен с украински спекулантки,
чакаше и чакаше. Седях на бордюра, пушех цигара и
наблюдавах кучетата. Бяха напълно лишени от инстинкта
за държавност. Изскачаха на глутница иззад постройките
в румънската част и с лай изчезваха в украинската.
Изпращаха някои коли, след което се връщаха. Сбираха се в
1
2

Планинска област в Източна Словакия (бел. прев.)
Планинска верига в Словакия (бел. прев.)

армии и бранеха териториите си. Лаеха по събратята си,
душеха, въртяха се, току пресичаха ивицата ничия земя и
постовете. Униформените като че ли не ги забелязваха.
Стига да поискаха, можеха да тръгнат на кучи поход
дълбоко в поделените територии, покорявайки следващите
граници. Например българо-румънската, българоюгославската, а после, през Унгария и Словакия отново да
се озоват на същото място и никой нямаше да им попречи.
Бях сигурен в това. На унгарско-румънския граничен пункт
в Петеа бях виждал други от тяхното племе, точно
толкова интернационалистични, точно толкова отракани и
точно толкова измършавели.
В това време румънците дезинфекцираха автобуса ни.
Просто пръскаха цялата каросерия с някаква течност,
като че ли цялата машина беше чумава. Вътре украинките
си раздаваха печени пилешки бутчета, хляб и си пийваха
бира. После гледаха снимките от нечия сватба. Приличаха
на едно голямо семейство. Задната част на автобуса беше
натоварена със стока. Велосипедни колела, гуми, кашони
със сладкиши, бохчи, кутии с консерви, опаковки с прах
за пране и чували с неизвестно какво бяха накамарени до
тавана. Седяха и чакаха, докато сумата на рушвета спадне
до някакъв нормален размер. Техният спокоен фатализъм
се конкурираше с кучешката свобода. Изглеждаше, че
границата, като абстрактна линия, отделяща две доста
подобни територии, за тях не съществува. Дремеха,
отдаваха се на спомени, миришеха малко на кисело мляко,
малко на талаш. Седяха си като вкъщи, когато няма работа
или като на гарата, когато влакът закъснява.
Спомням си всичко това сега, когато посръбвам от бирата
и гледам как бурята се отправя на юг: облаци като бездомни
псета, като бохчи на украински лели, като самите лели –
тежки, търпеливи и уверени в правотата си. Представям
си как се носят над моята Европа сред купестите облаци
на своите прочути чанти на синьо-червено каре, как се
прехвърлят над заставите, натоварени с асортимент от
първа необходимост, как стоически плуват, досущ тлъсти
галеони, с издутите платна на полите си, за да се спуснат
над пазара в Сучава, над тържището в Захон, над Стадиона
на десетилетието3 във Варшава...
Да, от няколко години ме преследват видения. Пресичам
южната или източната граница, връщам се след еднадве седмици и се опитвам да установя кое се е случило
наистина, а кое е във въображението ми. Изпод равната
материя на света просветват заблудени събития. Времето
се пръсва, разтича се и за да не полудееш, все трябва да го
възпроизвеждаш. Крехко, ефирно и нетрайно е времето по
моя край и това е неговата специфика. Никога не е текло
тук с равното, спокойно течение, присъщо на големите
метрополии. Винаги нещо заставало на пътя му. Деляло
се, раздвоявало се, завръщало, завивало, влизало в странни
отношения с пространството, на моменти утихвало
напълно и изчезвало.
(...)
„Синистра“4 не ме оставя да спя. Особено когато вали
дъжд. „Средна Европа днес е понятие, понятно май само за
метеоролозите“ (Йозеф Кроутвор). Мда – митографията и
метеорологията... Не мога обаче да определя коя от двете
напоследък ме преследва повече. На полицата стоят една
до друга историята на Украйна, историята на България,
историята на Унгария, стоят множество по-малки
истории и историйки, в това число „История на Словакия“
и „Румънците“ на Елиаде5, но нищо не следва от това. Чета
всичко това преди сън и накрая заспивам, но все още никога
не ми се е присънвал нито Ян Хунияди, нито цар Фердинанд,
нито Василе Урсу Никола, наричан Хория, нито Влад Цепеш,
нито свещеник Хлинка, нито Тарас Шевченко. Най-много да
ми се присъни безкрайно енигматичният район Синистра.
Някакви униформи на несъществуващи армии и стари
войни, в които никой не загива истински. Присънват ми се
бели руини от варовик и мустакати граничари, които, ако
ги подминеш, се променя всичко и едновременно нищо не се
променя. Присънват ми се банкноти с подобия на хероси
от едната страна и пейзажи на полупустинни пущинаци
от другата. И дребни пари сънувам. И опаковки на цигари,
които никога не съм пушил. Сънувам бензиностанции
в равнините – всичките като тези от предградията
на Словенске нове место, сънувам и „ред бул“ с надпис:
„špeciálne vyvinutý pre obdobie zvýšenej psychickej alebo
fyzyckej namahy6“. Сънувам разпадащи се стражеви кули в
пустошта и велосипедисти в хълмисти пейзажи, каращи
поръждавели колелета от местност до местност,
названията на които могат да се произнесат най-малко на
три езика, сънувам конни впрягове и хора, и храна, и мозайки
от пейзажи, и всичко останало.
Превод от полски: Диляна Денчева
Националният стадион във Варшава, който в периода 1989 –
2007 г. е превърнат в огромно тържище (бел. прев.)
4
Въображаемо пространство от романа на Адам Бодор
„Районът Синистра“ (бел. прев.)
5
Има се предвид историческото произведение
на Мирча Елиаде с оригинално заглавие (рум.)
„Roumains“, букв. „Румънците“ (бел. прев.)
6
„Специално разработен за период на
повишено психическо и физическо
натоварване“ (бел. прев.)
3
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Из романа „Сестра“
Яхим Топол (1962) е знаков за съвременната чешка
литература автор. Започва да пише през 80-те
години на миналия век, но до 1989 г. творбите му се
разпространяват само в самиздат. През този период
творчеството му е важна част от културата на
чешкия ъндърграунд. Автор е на поезия и проза –
романи, новели, есета. На български са преведени
стихосбирката му „Обичам те до лудост“ (прев.
Анжелина Пенчева, изд. „Парадокс“, 2020) и романа
„Нощни работи“ (прев. Анжелина Пенчева, изд.
„Парадокс“, 2019). Публикуваният тук откъс е
от първия му роман „Сестра“ (1994), смятан за
впечатляваща художествена интерпретация на
събитията от 1989 г. и посттоталитарната
реалност в началото на 90-те години и сочен като
една от най-важните творби на съвременната
източноевропейска проза. Предстои романът да бъде
издаден у нас от изд. „Парадокс“.

Яхим Топол
Глава 9. Иха: „Забърках се. Капанът. Карнавалът.
Жив език. Тежък сняг. Пролетта на народите.
Опасният автобус.“
Знаете, че през болшевишката си младост понякога
страдах от съществуването, братя мои, и че не се
срамувах да го слагам върху езика си, да изписвам с него
листове хартия и така да привличам вниманието. Някои
от вас също го правеха. Дращехте като невидели по
хартията, братя и пирати, не е да не го правехте, и
каквито и да бяха изписаните думи в действителност,
вие пишехте все едно и също – ето какво: Аз съм тук.
Обичаш ли ме? Знаете, вълци и малки стрелци с прашки,
че това е капан за прозяващия се читател, щото той
нищо не разбира. Та също като вас и аз бродех из града, из
своята територия, и търсех предмети на изкуството,
предмети на духа, тези хапчета срещу геноцида. Знаете
ли вие, хъмптидъмповци и торни бръмбари, как се
раждат нещата със заряд: чрез изкуството да оцеляваш с
цената на самоунищожение. Нищо няма да спечелят, но са
тук, има ги, знаете това, нали, прислужници и кочияши.
И както се опитвах да привличам вниманието, нахално и
екзистенциално, братя мои, бавно и неусетно се забърках
с езика. Докато го омесвах само за себе си, тъпчех го,
галех го и го усуквах, езикът се съпротивляваше. И така
възникваше напрежение. А после попаднах в капана. Само
че преди това видях онази жена и имам към вас един
малък въпрос, стрелци с лъкове и арбалети.
Има различни възможности… много… но ти вървиш…
изправил си се и вървиш… този край е негостоприемен…
на хоризонта тук и там пламти пожар… вървиш,
мръзнеш, сере ти се и си гладен… а какво виждаш в
оня храсталак, олеле! труп… но ти вървиш… не ти е
добре… и даже си жена!… ама малко шикса1 си пада…
и грозновата, не си млада… бременна си… кой знае
от кого… сигурно от някой войник… има различни
възможности, различни неща… вървиш през парцали
от чист въздух… по пътя се въргалят само консерви,
употребени и захвърлени… това място… през което
вървиш… малко прилича на сметище… колебаеш се… все
пак има възможности… какво ли има отвъд хоризонта?
обземат те съмнения… друг хоризонт… а отвъд него…
вървиш и се колебаеш, но когато се обърнеш, войнишка
курво и лавкаджийке от наемните войски, когато се
обърнеш и погледнеш назад, мила сестро… там е Египет!
Там е робство! А пред теб и около теб… е свободата.
Искам я!
Ние кимахме въодушевени, разменяхме си усмивки,
шушукахме си, хм, Иха няма да ни събере очите с такива
приказки… не, няма.
Е, и аз поисках свободата, скулптури и каменоделци, но не
се отърсих от своите страсти, от мерака да майсторя
нещо, тоест едновременно да култивирам и дегенерирам
текстове, много исках да си имам работилница и тръгнах
по Европа, братя мои. По линия на Дружбата. Сигурно
помните годините 1, и 2, и 3, и следващите, когато
изпълзявахме от Канала, бавно и предпазливо, за да не ни
призлее от чистия въздух. А аз, братя мои, преди да
тръгна по пътя си, се забърках с Културата… и май
престанах да съм роб, обаче станах слуга… на
културните рубрики… трябваше да работя с млади
автори и стари текстове, да ходя да прося при разни
министри, банки и вносители на домата, не че имам нещо
против тях, де! да вися в разни кулоари, да говоря и да
мълча, и да викам шшшшшшт! и ту-тууууу!, защото аз
летях с бясна скорост… нанякъде, обаче губех от
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диващината си, и ако робството убива, а слугинството
укротява, кое е по-тежко? Килограм масло или килограм
месо? Наблюдавах и останалите в Културата, беше
страшно! Всички бяха за боклука! И аз вървях натам.
Вселенска скука! Скучни приказки! Рибарник, в който
рибите лениво се премятат и търкат гърбове, и дори
вече не воюват, защото няма за какво! Мен ме имаха
дори за невменяем… мнозина не знаеха даже основните
правила на разбойника от Леса, Шилер: Единствената
възможност между теб и общността на читателите е
войната… мили ми читателю! Най-добре да е блицкриг.
Друго не е възможно. Пипаха ми статиите, че да можели
да се четат. Ама че простотия! Точно тия хора накрая
са уловили разбойника и са го опънали на колелото за
мъчения. Знаех, че трябва да се чупя преди да е станало
наистина лошо. Да бъда предпазлив! Да внимавам какви ги
дрънкам, да си държа езика зад зъбите. Но аз тогава си
нямах нищо друго. Като ме видеха, редакторите ме
поздравяваха с насочен надолу палец, хич не ми беше лесно
там. Само интриги, следене, клюкарене и клеветене.
Съвещание, пак съвещание, после събрание. И гонки.
Клюкарина бурана. Шибани културни рубрики, направо се
хващам за кобура, като ви видя! Само ръсене на трохи, на
трици, а слугата на културната рубрика е слуга на царица
Рекламица. Имах такива видения: Знаеш ли в какво ще се
преродиш след смъртта си? Още не, Шефе… в червей?... в
шкаф за обуща?... или може би… студентка по чешка
филология, или педал? Не, ще бъдеш професор по
естетика! Нееее, само това не, много е гадно. А ако не се
държиш както трябва, знаеш ли какъв ще станеш при
следващото прераждане? Какъв, Шефе? Журналист в
културната рубрика на многотиражен седмичник! Майко
мила, сакън, за нищо на света. Боже Господи!
Вегетарианска храна и линейка! На момента! Та ей
такова ми беше дереджето. Нали знаете, каноници и
капуцини, на мен в оная Култура вече никой нищо не
можеше да ми каже… и на вас също, колекционери на
заредени предмети, знаете, няма да ида в някоя
птицеферма, я. Исках да се махна, да загърбя карнавала,
дебнех край пътищата, по които минаваха
дилижансите… дебнех възможност. А после, братя мои,
разбрах по обичайния начин, тоест чрез навиране тук и
там, за Домовете на Дружбата за Хора на Изкуството.
По онова време аз бях млад автор, бях натрупал сума ти
литературни награди, стотици заглавия и няколко
дохтората за добър морал… всичко това адски коркаше
останалите… знаех, че трябва да поизчезна за известно
време… извън града ми строяха триумфална арка… ядях
дафинов лист… инжектирах си первитин… летях на
Пегас, но уловен за опашката му… с главата надолу… а
веднъж даже бях чак в Бърно, в телевизията, и махах от
екрана… други млади автори и писатели се бесеха, аз
имах алергия от това… тогава живеех като млад автор,
като животно… а моите скапани глупости се печатаха в
пекински и малайски кантони, и в Прагвай, защото аз
имах много приятелчета, поддържах най-различни
приятелства… междуплеменни побратимявания, давания
на подкупи, ласкателства… а когато започнаха да
излъчват моите телевизионни и радиопиеси и в Чайна
кънтри, в Словачко, в Моравачко, в Мордовско,
гротеските ми, на езици зад и на езици отвъд, на
Алейските острови, това накара да вибрира мембраната
на ревността на разни графоманчета така, че се посипаха
всевъзможни аноними, омоними, разцъкаха се адски
машини, жена ми трябваше да ги отваря в кухнята,
защото иначе щях да є конфискувам компютъра… та за
по-голяма сигурност се покрих в Домовете на Дружбата
за Хора на Изкуството, попаднах там… пристигнахме,
ние от кофти държавите, във въпросната неназована
готина държава, озовахме се там, братя мои, и направо
се шашардисахме… от ония ми ти Домове на
Дружбата… ами магазините! ами опаковките!
Магазините в сравнително забутания град, отдалечен от
столицата, за да творим на спокойствие, пък и да не
смущаваме тамошното гражданство, бяха пълни с егати
готините неща, всички в невероятни опаковки…
нагъвахме витамини като бонбони… беше суперско, а и
здравословно… Бене!... казваха международно румънците.
Много бене! отговарях щастливо аз… в оная Франция…
и в онези къщички ние пишехме свободно стихове,
дялахме титанични фигури, пеехме арии… Унгарците
менкаха с българките люти чушлета за чорбаджийски
чушки… полските поети въртяха неуморно далавери…
гедерейците измерваха градинките… канаците отпраха
дюшемето от пода и изпекоха един бивол… литовците,
естонците и латвийците бяха наобиколили руснака и
гледаха жадно водката му… старият китаец се
занимаваше с калиграфия… а пък аз гледах през прозореца
и се присмивах на словаците, аз бях най-умният от
всички, нали съм чех! Бях там като представител на
Чехия, приятели… там пишех само някакви пълни
дивотии… заради всички тия идиотщини се налагаше
често да проветрявам… а жадуваната белгийска държава
ни казваше: вие сте свободни и имате време, колкото си
искате… това беше подарък от тяхната организация,
тя се наричаше Култура, да, точно като у нас. А когато
не ми се пишеше, яхвах един кон и препусках, и джавках
към кубетата вълча порода, и грачех към гарваните и

обратното, а веднъж близо до гората видях вълци!
Поздравих ги, обаче те хрупаха тревичка и ви
отговориха: Вас?2 Защото в тая жадувана държава не си
бяха избили вълците, а само си ги бяха укротили, братя
мои! Тръгнах да се прибирам вкъщи, но ме мъчеха
трескави сънища, езикът ми се плетеше и не ме слушаше.
На сутринта потърсих по телефона иконома, но той не
искаше да говори с мен… отидох със самолет до
планината, братя мои, изкачвах се нагоре, знаете къде,
шефове и вождове, да открия своето място… първият
мравуняк беше ограден с дървени летви, така че
мравките имаха ограничено пространство, беше сложена
и телена ограда… това ли ще ги опази, разсмях се злобно
аз, изкачвах се нагоре и тогава го видях! Закръжи над мен
и се спусна, но! Ноктите му блеснаха, когато върху тях
попадна слънчев лъч, беше опръстенен, братя мои… а на
шията си…имаше нашийник! Не продумваше… къш,
пропъдих го… изкачих се още по-нагоре и там срещнах
вълк, провикнах се, брато, тук ли живееш! А пък той
застана на задни крака и сгъна лапи като домашно куче,
което служи… избягах от тая планина, върнах се в
своята къщичка и я подложих на щателно разучаване…
подът беше напукан… не слязох в мазето… страх ме е
от мазета от едно известно време насам… излязох да
потърся останалите… нещо бяха намалели… найблизкият град беше далеч… някои не бяха издържали на
самотата, бяха допели до края ариите си и се бяха
върнали, или се бяха разбягали във всички посоки из
желаната държава… но аз останах, езикът ми беше леко
наранен… дните минаваха… повечето гедерейци се
запиляха по жадуваната държава… езикът им беше
сроден на местния… някои други пък се изгубиха между
рафтовете в супермаркетите… черният дроб на руснака
беше на лечение в здравпункта… балтийците отидоха да
воюват някъде… китаецът изчезна в Чайнатаун…
скинхеди изловиха канаците в метрото… виетнамците
се покриха във Виеттаун… остана само унгарецът,
защото никой не му разбираше какво говори…
българките продължаваха да пеят с прегракнали гласове,
тях ги беше страх да ходят в града… за първи път бяха в
чужбина и си нямаха идея къде са… и тогава се случи
нещо… започна зимата, а в къщичката нямаше парно… и
аз, млад поетик и писател, трябваше да се загрявам с
ракийка… много пиех… ама наистина много, вие си ме
знаете, де, бандюги и изнудвачи… започнах да се боя да
ходя в супермаркетите, защото нахалните продавачи
непрекъснато ми пробутваха разни непознати неща, и
нямаше как да ги откажа, нали бях гост и автор…
забравих да се мия и това си проличаваше в езика ми…
започнах да го забравям, вече и не помнех от колко време
съм там… заваля сняг… аз излязох в дворчето между
къщичките и креснах: Махай се, студено ми е! Но снегът
пет пари не даваше, валеше ли, валеше. Усетих как се
вкочанявам, и разбрах, че кило сняг е по-тежко от кило
желязо… дойде една от българките и ми вика: Аква?
Есть у тебя сам аква? Аква минерала? Васер, ю мийн?
питам я аз като някакъв дебил. Найн, аква нормал для
дринк енди евритинк. Щото от два дни нямахме вода,
партньори и побратими… много-много не є се разбираше
на девойката, сигурно защото гласът є замръзваше във
въздуха, докато говореше, от устата є падаше лед.
Пъхнах се в къщата и под юргана, и там пишех, малки
шефове и надничари, като използвах леда. Прозорците не
можеха да се затворят докрай, това пък изобщо не можех
да го проумея… лочех ракия, братя мои, и черният ми
дроб натежа… знаех, че и оня бивш орел не можеше да ми
помогне… кофти работа! а когато решах да пиша на
масата, натежаваха бъбреците ми… там ставаше
течение… и работата се сговни отвсякъде… младият
автор и писател се разболя в онази желана държава…
наложи се да сгрява тялото и духа си с пламъците на
пиячката, защото и студът е природна стихия… той
прониква навсякъде… не можеш да му избягаш, накрая
пипва всекиго… унгарецът имаше някаква вода…
китаецът си беше скрил чувал ориз… а виетнамците
имаха пръчици за храна… откраднахме им ги… а при
гедерейците намерихме печка! Българката обаче не
затопли с тая машинка даже собствената си къщичка…
тя я спечели на „тука има – тука нема”, беше по-бърза в
тая игра от нас… обаче то беше съвсем малка печица, за
нищо не ставаше… котлон, провикна се ненадейно
унгарецът… смаяни се изгледахме… да, братя мои, бяхме
започнали да се разбираме чрез някакво извънсетивно
възприятие. Ти бе, пич, просим те, обърна се към мен
унгарецът… еми за това-онова, динамит, свиня, кости,
за езика тоже… изръсих… много ясно, я таки язичка,
отговори ми унгарецът, и той беше парче млад автор и
писател… Българката се изтегна до печката-котлон и
запя пресипнало следната песен, хей хей динамит, хула
хула със свинята, хей хей кости кости… ние є
помогнахме да измисли припева, нали бяхме автори… що
ли не вземем да хвърлим едно око какво има по другите
къщи, предложи българката… направихме го и открихме
сума ти поеми, преводи и прѓкради… Поляците държаха
в стаите си дебели трагикомични романи, румънците –
фуяри3, гедерейците – документация, руснаците – икони,
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освен това насякохме с брадва няколко пиана и запалихме
огън на двора, измъкнах от пламъците нещата на Вояцек
и ги сложих в езика си… Канаците имаха сланина,
подпалихме ракия и поопекохме сланината на огъня…
омесих и това с езика… на другия ден се отправихме със
снегоходки до града… и ти да видиш, оказа се, че там има
карнавал! И всички магазини и храмове бяха затворени!
Хората в онази неназована желана държава имаха такова
съвместно съществуване с държавата, че всяка година го
удряха по няколко дни на разюздано и опияняващо
веселие… по цяла Швеция!... по улиците минаваха весели
алегорични каруци, избухваха ракети и самоделни
бомбички, а аз изпаднах от всичко това в нервна криза…
потекоха ми сълзи, но не че плачех, беше от писането,
дето все напрягах очи в кревата в големия студ… всички
бяхме отекли от недоспиване, мърляви… обаче нали
всички наоколо бяха с маски… явно смятаха, че и ние сме
маскирани… като някакви песове от Изтока… смееха ни
се… витаминените хора ни заобиколиха и заиграха хоро
около нас… Унгарецът им крещеше на унгарски… те явно
мислеха, че това е някакво много сполучливо фолклорно
изпълнение… българката кълнеше… страшно… лицето є
беше цялото в белези, защото беше паднала зле, кьор
кютюк пияна, в къщичката… изглеждаше най-зле от
всички… по едно време към нас се приближиха някакви
мъже в ливреи и дами в исторически костюми, и
заговориха нещо на езика на оная държава… ние не
чаткахме нито дума… обаче някак схванахме, че искат
българката да стане кралицата на карнавала, защото
нашите маски били най-хубави… аутентише, и пинтлих,
и супер… край нас се тълпяха каубои, дракуловци, моряци,
дяволи, всичко това бяха маски, купени в магазините…
избягахме оттам и тръгнахме да се прибираме… в оня
студ… унгарецът си мислеше същото като мен… като
стигнахме до последната еднофамилна къща на града,
издънихме с ритник вратата… певицата остана отвън
да ни предупреди, ако дойде някой… намерихме калорифер
в кухнята… задигнахме всичката храна… българката
внимаваше да не изплюскаме всичко още по пътя… а този
път през гората беше страшен, калориферът тежеше
сякаш сто кила… вие вървете, мен ме оставете тук, ми
ще пукна, чудо голямо, дреме ни на оная работа… ние сме
осем милиона… та действахме така, носехме известно
време печката, после се връщахме и носехме
българката… разтривахме є замръзналите меса…
дишахме тежко като глутница вълци… поне се
понаядохме малко от малко… довлякохме печката до
къщата, стъпало по стъпало я дотътрихме горе и… в
стаята никъде нямаше нормален контакт! ама никъде…
навсякъде само някакви странни и подозрителни
джаджи… разотидохме се по къщичките си пак да
творим… оставихме единствената малка печица на
българката… все пак беше жена… в нас беше останал
поне елементарен рицарски дух… ще попитате защо не
се пъхнахме в едно легло? Ами защото леглата бяха малки
и тесни… и като опитахме, те всички се натрошиха… е,
поне имаше дървен материал за огрев.
Пишех, пиех, сънищата идваха и си отиваха, отдалеч
до мен достигаха притесненията на жена ми и това
правеше езика ми… жена ми по цели нощи играеше там,
далеч, компютърни игри… аз също лежах в легло… но на
мен ми беше студено. Страх ме беше от болести, обаче
вече бях толкова болен, че забравях за това. Главата ми
ме издигаше във въздуха като балон. Срещахме се при
телефона и пробвахме да се обадим на домакина, обаче
той или ни говореше на някакъв неразбираем език, или
затваряше. Чудехме се дали да не се обадим вкъщи…
аз ще призова ордите, заяви унгарецът… не го прави,
Атила, възрази певицата… нали знаеш какъв е бил
краят тогава… не ни се искаше да кажем на близките
си вкъщи… как са нещата тук… срам ни беше, че сме
попаднали в капан, близките ни у дома си мислеха, че си
гледаме кефа на Добржиш4, завиждаха ни… а на нас вече
ни беше станало ясно за какво става въпрос… Финт на
Култура: когато трябва да се поизплакнат едни пари
заради данъците, се взима някой човек на изкуството,
дава му се нещо, а нещо друго се дава някъде другаде, и
това е в интерес на общото благо, и колелото се върти,
а танкерът плува сред данъците с високо вдигнат флаг…
Култура явно си беше правила сметките, че ще гепнем
парите, затова ни ги дадоха още първия ден, и че ще
се пръждосаме… както са направили всички други…
та оттам тия подове, прозорци, отопление. А в града
– карнавал на чудовищата. Вече ни беше ясно защо
хората на изкуството от желаните държави използват
къщичките само за летни пребивавания. Колко сме
загубени. Загубеняци. Загубеняци от Изток. Да добавим
в огъня кости, изграка певицата. И свиня, и динамит,
присъединиха се младите автори. И пак се разотидохме
да творим.
(…)
Превод от чешки: АНЖЕЛИНА ПЕНЧЕВА
Jáchym Topol, Sestra, Atlantis, Praha, 1994.

Замък в Чехия, при социализма резиденция на Съюза на
чешките писатели. – Бел. прев.
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Три кръга
Ищван Вьорьош (1964) е унгарски писател, поет,
литературен критик и преводач. Носител на
наградата „Атила Йожеф“.

Брюксел, 20 април
Не мога да пиша повече. На ръба съм, може би отново
ще седя тук години наред, докато започна нова история,
която несъмнено отново ще оставане незавършена.
Вчера в самолета ми се повръщаше. За какво да летим
толкова, когато човек няма шанс да стигне дори до
съседното село. Разбира се, не стигнах дотам. Получих
от приятелите си кръщелно свидетелство, от което
се оказа, че досега неизвестният баща на баба ми не е
никой друг, а Франц Кафка. Макар че документът беше
фалшив, отдавна бях наясно с този факт. Не че съм
му кръвен роднина, горкият, никога не е имал толкова
кръв, че да създаде дете, но и аз не съм негов правнук,
а самият той. Сега не мога да пиша, може би поради
това, може би поради друга причина. Имах една идея,
някой иска да построи отново Вавилонската кула, но при
новото положение работата ми се струва невъзможна.
Никога не съм писал дневник, но откакто се изненадах
от самоличността си и вероятно това стана все пак
благодарение на кръщелното свидетелство, не искам
да правя нищо друго освен да пиша дневник. Като се
оправдах, че ми е лошо, вчера не отидох на заседанието
на комисията, но и така нямах мира, вечерта дойде
Юрген, бивш източногерманец, за да ме попита как
съм, в действителност ме проверяваше. За щастие,
бях в доста приповдигнато настроение, бях изключил
климатика, въпреки дъжда бях отворил иначе неохотно
отварящия се хотелски прозорец; чак на осмия етаж се
усещаше миризмата от контейнерите за боклук, въпреки
дъжда горе се чуваше и врявата на любещи се котки.

си готова!“ млъкна и неонова тишина обхвана сградата.
Жената разбра, че е сама, пусна една сълза до двете
петна, после напусна сградата, без да изгаси лампите
и да включи алармената система. Солта от сълзата
проникна между двете петна, сутринта белгийският
депутат откри червения, белия и синия кръг и веднага
заподозря холандска или френска провокация, понечи да
размаже с крака си овехтелия символ, но подметката
му залепна за изкуствената плоча. Когато започнаха
да се стичат пристигащите на работа в комисията,
известно време размотаването на депутата беше
все още приемливо, двама-трима дори се спряха да
разговарят с него, после отминаха, но той се държеше
непоколебимо, италианският и гръцкият делегат се
присмяха един на друг в несъответстващ на европейския
дух момент. В крайно отчаяние белгиецът се опита да
се освободи от застиналата неподвижно обувка, обаче
не успя. Когато го повикаха на работа, бързо клекна, за
да развърже връзките на непокорната си обувка, и в този
миг двете му ръце залепнаха за връзките. Никой не го
забеляза, когато се наведе. „Сега пък къде се дяна този
смотаняк?“ – промърмори полският депутат. Почакаха
още малко навелия се зад трибуната на говорителя да
се върне в залата, после започнаха заседанието. Когато
първият докладчик отиде на трибуната, веднага се
спъна в белгиеца, но не можа съвсем да падне върху него,
защото залепна на гърба си в най-невъзможната поза,
като риташе с крака във въздуха. Неловката тишина
беше нарушена от пристигането на разпоредителите,
които задърпаха нападателя от гърба на клечащия, като
псуваха на някакъв местен диалект. Единият го хвана
за краката, а другият за ръцете, и като понечиха да
го вдигнат, също залепнаха за него. Тогава естонската
депутатка стана и напусна залата, обляна в сълзи.
Нахлуха командоси, изправиха до стената намиращите се
в залата, обискираха ги, защото сметнаха случилото се
за терористично нападение. Положението наистина беше

Янош Хай, Брокери (винаги с едно око в индекса на БУКС)
BUKSZ e тримесечно списание за нови книги (Бел. ред)

Янош Хай. Откъс от книгата за добродетелите на
джуджетата 1

При мен с пълна сила гърмяха вариациите на Голдберг,
естествено с Глен Гулд, бях по хавлия, със засъхнала пяна
за бръснене по лицето, която бях забравил да измия, с
една дума, изглеждах като луд, не както Франц Кафка,
а пък се радвах точно на това, че аз съм той. Странно,
вместо да се изплаши, Юрген неочаквано започна да
фамилиарничи, завлече ме в един стриптийз бар, където
два пъти получих пристъп на плач от гледката на
изложените на показ покварени женски тела. Осъзнах,
че всякакви по-нататъшни лудории са неуместни, че
трябва да стана същински чиновник, за да имам право да
пиша нощем, а и тогава пак нищо друго освен дневници
за много дълго време. И така, днес седя на съвещанието
на комисията с още петдесетима други хора като мен,
нито един от които видимо не слуша. Понякога не знам
дали изобщо някой говори.
Мъжът, който четеше реферат, си прободе пръста
със златното перо на писалката си и от пръста му
изведнъж потече синкава, уморена кръв, а от перото
прясно червено мастило. Двете капки паднаха една до
друга на пода, никой не ги забеляза, а до вечерта изсъхнаха.
Едно червено и едно синьо петно върху изкуствения
материал, който наподобяваше мрамор. Когато
чистачката стигна до мястото към единайсет вечерта,
бутайки пред себе си дигиталната прахосмукачка,
веднага забеляза нередността на малкия монитор.
Изключи машината. След един последен укор „Още не

обезпокоително, белгийският депутат, който не издържа
повече на невъзможната поза и на тежестта върху себе
си, умря. Едва преди година му беше направена байпасоперация, сърцето му отказа да функционира. Вече се
чуваха противопожарните сирени, на двора се развяваха
вратовръзките на избягалите. Стената в коридора на
етажа се разцепи и от нея излезе една дребна фигура с
червено лице. Въпреки че беше мъж, носеше обувки като
копита. Около него се кълбеше жълта като сяра мъгла и
щом се приближи до предалия богу дух, издърпа нещо от
устата му. Един от командосите му намигна: „Златния
му зъб ли?“. „Ами, душата му“ – отвърна онзи и като
размаха в ръката си един трицветен изпуснат балон,
изчезна там, откъдето беше дошъл.

Ищван Вьорьош

За щастие, никой не знае какво си драскам тук сред
хиляди хора. Трябва да пиша дневник, за да получат смисъл
дните. Още не искам да умирам.
Превод от унгарски: СТЕФКА ХРУСАНОВА
Разказът е публикуван на български в
книгата на Ищван Вьорьош
„Изповедникът на Швейк“, Фондация
„Изкуство срещу насилието“, 2009.
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Из романа „Градове“
Михал Айваз (1949) е поет, прозаик и есеист, един от
най-известните съвременни чешки писатели. Автор на
повече от десет прозаически книги – романи, разкази
и новели – в които централно място имат образите
на градове и сюжетите, свързани с пътуването.
Произведенията на Айваз са превеждани на двадесет
езика; на български са издадени книгите му „Другият
град“ (прев. Д. Григоров, изд. „Стигмати“, 2011),
„Пътуване на юг“ (прев. М. Кюркчиева, изд. „Ерго“,
2011), „Петдесет и пет града“ (прев. М. Кюркчиева,
изд. „Панорама плюс“, 2011),, „Люксембургската
градина“ (прев. М. Кюркчиева, изд. „Панорама плюс“,
2013), „Градове“ е най-новият му роман, публикуван
миналата година.

Михал Айваз в Чешкия център в София по време на
представянето на българските издания на книгите си
„Пътуване на юг“ и „Петдесет и пет града“, ноември 2011 г.
Фотография: Архив на Чешкия център София

Михал Айваз

Заснежени улици
На екрана се появи улица от някакъв град. Беше тъмно
и валеше силен сняг, улицата се виждаше от гледната
точка на човек, стоящ по средата на тротоара. Покрай
мен вървяха хора, увити в заснежени палта и якета,
покрай дясната ми ръка светеше витрина на магазин, пред
която се вихреше плътен рояк от снежинки, неспокойни
тъмни точки на фона на ясната светлина от витрината,
отдалечените витрини в снеговалежа се превърнаха в
размазани петна на цветни светлини. Дочуваше се шум
от разговори, не успях обаче да разпозная на какъв език
се говори тук. С помощта на мишката или стрелката
беше възможно да се движиш в каквато и да е посока,
така че се отправих на път през града, снежинките пред
мен танцуваха, пешеходците ме подминаваха, влизаха в
магазините и излизаха от тях, често с пакети в ръце,
децата се замеряха със снежни топки и се смееха. Когато
с помощта на колелцето на мишката погледнах нагоре,
видях снега, който лежеше по корнизите под прозорците,
върху него падаше светлина от осветените стаи, съвсем
горе просветваха матово побелелите от снеговалежа
покриви, по-нагоре вече се простираше ниското нощно
небе без звезди, просмукано от лилавеещата светлина
на луминесцентните лампи. По цялата улица се точеха
декоративни гирлянди, върху които светеха големи
снежинки, клонки и камбанки, направени от лампички –
несъмнено се бях озовал в непознатия град в предколедно
време.
Хората, които вървяха срещу мен, избягваха тялото,
в което се бях материализирал, малко кученце в зимна
дрешка залая гневно по мен, преди стопанката му да го
отдръпне; в моментите, когато отминавах фенер, върху
снега пред мен се появяваше
сянката ми… Най-вече ми
беше любопитно на какъв
език ще са табелите над
магазините, но всички
надписи бяха размазани,
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само тук и там можеше да се разпознае част от буква,
ако успеех случайно да прочета всички думи, винаги бяха
надписи от рода на Кафе Венеция или Коста Кафе, които
можеха да са поставени над заведение където и да е по
света. Бях убеден, че наблюдавам град, който съществува
не само в интернет, но и някъде по действителното земно
кълбо, но скоро ми стана ясно, че авторът на играта – ако
това беше наистина игра – поради някаква причина не
искаше посетителят на града да разпознае в коя държава
се намира.
Повечето магазини по улицата бяха наистина кафенета,
пекарни или сладкарници, както каза Клаудия, и така се
разхождах покрай много осветени и празнично украсени
витрини, по които над впечатляващите торти и
привлекателни кроасани, мъфини и щрудели висяха
блещукащи коледни гирлянди, камбанки и топки. Влизах
във всички заведения и разглеждах печивата и сладкишите,
изложени в стъклените витрини, от време на време сядах
в меко кресло между гостите и слушах приспиващия
шум от разговорите. Чувствах се странно – и в същото
време приятно – раздвоен, бях в Токио и при поглед през
прозореца виждах дребните светлинки на ароматните
пръчици по надгробните паметници, а в същото време
седях в кафене в непознат град; на моменти сякаш вкусът
на ролцата суши, които ловях на сляпо с пръчици от
кутийка, докато разучавах заснежения град, се променяше
във вкус на сладкиш от стъклената витрина. След
като поседявах в топлото и светло помещение, излизах
отново навън във виелицата, продължавах да вървя покрай
витрините, пред които се носеха снежинки и които
осветяваха лицата на пешеходците. Не след дълго в една
от сладкарниците открих на стената изображението
на дърво-машина, за което говореше Клаудия. Когато
увеличих изображението, видях, че на него явно наистина
има машина във формата на дърво, обаче картинката беше
прекалено размазана, че да мога да разпозная в нея някакъв
детайл. Известно време я разглеждах, но нямаше вид, че
може да е полезна в моето търсене, така че пак излязох
навън във виелицата.
Повечето къщи по улицата бяха само на два или три
етажа, а широките проходи, сигурно предназначени едно
време за конски каруци, водеха към заснежени дворове, в
които често светеха витрините на нови магазинчета,
ресторанти и кафенета и огряваха снега. Не след дълго
стигнах място, на което улицата се вливаше в широк
булевард, по който точно минаваше трамвай със силуети
на пътниците в осветените прозорци; натам вече не
можеше да се върви, така че постоях малко, гледайки през
заснежения път цветните неонови светлини на някаква
модерна сграда, които просветваха във виелицата – бяха
имена на международни корпорации, така че и по тях не
можеше да се разбере в коя страна се намирам. Обърнах
се и тръгнах по улицата в обратна посока; след известно
време се озовах на тъмно площадче, от което вече нямаше
как да се продължи нататък.
Улицата, по която вървях, пресичаше няколко по-тесни
и тъмни; можеше да завия по тях, но всеки път, сигурно
след сто метра вървене, се налагаше да спра и да се върна.
На една от тях видях неизмазана тухлена постройка,
която навярно едно време е била фабрика, а сега я бяха
превърнали в ресторант, зад големите прозорци се
виждаше просторна зала, която явно е била производствен
цех или обширна работилница, в нея имаше дълги дървени
маси, на които седяха с чаши бира предимно млади хора.
В друга пресечка в тъмното светеше празно хотелско
фоайе, в което на рецепцията дремеше възрастен господин
в тъмен костюм; тясната и необичайно висока фасада,
която може би се издигаше тук от повече от сто години,
действаше потискащо; горните є етажи вече тънеха
в мрак. За кратко пробвах да отгатна наименованието
на хотела над входа, но не успях – макар светлината
от уличния фенер да стигаше до буквите, танцът на
снежинките пред тях беше особено бесен. Така че се
обърнах и поех обратно към цветните светлини, които
грееха в края на тъмната улица, още малко се разхождах
безцелно във виелицата, изключих компютъра, хвърлих
празната кутийка от суши в коша и отидох да спя.
Като затворих очи, под клепачите ми все така се рееха
снежинки, които ме придружиха в съня.
Няколко пъти в живота ми се беше случвало да се събудя
внезапно посред нощ, понеже някаква част от мозъка
ми, която работи, макар да спя, иска да ми съобщи,
че є е хрумнало нещо важно, което не може да чака до
сутринта. Като се събудих в тъмната стая в квартал
Янака, трябваше да се съсредоточа за няколко секунди,
че да уловя съобщението, което беше подготвено за
мен. Погледнах мобилния телефон, беше два часът, но
мисълта, която ме изтръгна от съня, вече не даваше
да заспя, така че станах, седнах на масата и отворих
лаптопа. На стъклото на прозореца се появи отражение
на бяла светеща нахапана ябълка между пламъчетата
на ароматните пръчици в гробището, а след няколко
секунди и моето лице, слабо осветено изотдолу от екрана.
Отворих Google Earth и написах в търсачката две имена,
които от мига на пробуждането звучаха в главата ми,
името на хотела и името на града. Земното кълбо на
екрана се завъртя и спря, а после остави погледа ми да

падне стремглаво надолу. Когато падането престана,
превключих на Street View. И въобще не бях изненадан, че
стоя пред същия хотел, пред който бях преди няколко
часа по време на пътешествието си през заснежения град.
Огледах се наоколо. Улицата, на която се озовах, познавах
от виртуалния град; в града, уловен от Street View, обаче
не валеше сняг, тук грееше слънце, а ако се съдеше по
късата сянка на фенера върху тротоара, можеше да се
предположи, че е по обяд. И разбира се, градът, който
гледах сега, беше неподвижен, застинал в един миг. Малко
по-нататък момче и момиче се държаха за ръце и се канеха
да пресекат улицата, и двамата бяха по фланелки и къси
панталони; значи най-вероятно в града беше лято. Отново
се обърнах към хотела и с помощта на колелцето на
мишката оставих погледа ми да се изкачва по слънчевата
фасада, докато видях двете думи на надписа, които вчера
напразно опитвах да отгатна. Пишеше ХОТЕЛ САВОЙ.

Стая номер 504
Добрах се до главната улица; точно на ъгъла имаше табела,
на която пишеше Улица „Пьотрковска“. Спомних си, че
това е името, за което беше писал Матиас в имейла
си. Пак се отправих на път; на улицата с неподвижни
хора с размазани лица всичко изглеждаше неестествено
застинало. Минавах отново през места, които познавах
добре от вчерашната вечер, тук бяха същите сладкарници
и кафенета, които видях вчера, но на табелите сега
имаше четливи надписи на полски. Отворих нов прозорец
на екрана и се върнах във вчерашната игра. В зимния Лодз
беше късна нощ, магазините бяха затворени, макар че
на витрините им продължаваше да свети блещукащата
коледна украса, по улицата минаха няколко закъснели
пешеходци, беше такава тишина, че чувах скърцането
на снега под обувките си – под обувките на персонажа,
в който се бях превърнал. Не спираше да вали, но
снежинките сега падаха по-спокойно. Нетърпеливо кликах
с мишката, за да стигна колкото може по-скоро до
хотел „Савой“. Спрях пред стъклената врата, зад която
възрастен портиер с уморени под тежките клепачи очи
следеше нещо на екрана на компютъра – дали ще ме пусне
вътре в хотела, ще издаде ли нещо от тайната си, или
ще ме остави вън, на снега? Преместих курсора върху
металното копче на вратата и натиснах. Но за разлика
от магазините на улица „Пьотрковска“ тук кликането не
помогна, вратата оставаше затворена. Опитвах отново и
отново. А после рецепционистът извърна глава и за миг ме
погледна уморено; после натисна някакво копче. Разнесе се
тихо жужене и вратата се отвори.
(…)

В хотел „Савой“
В Хелзинки изпих в кафенето на летището едно еспресо
и се прекачих на самолета за Варшава, там седнах във
влака и така стигнах до гара „Калиска“ в Лодз. В Япония
слънцето вече беше изгряло, но тук имаше още доста
време, докато се съмне. Взех такси до хотел „Савой“,
стоях дълго пред входа и гледах нагоре, към фасадата му,
която познавах толкова добре. Белокосият рецепционист
– не приличаше на нито един от рецепционистите в
електронния Лодз – ми даде ключ с дървена висулка, на
която беше издълбан номер 504, а възрастно пиколо ме
отведе с асансьора до петия етаж. Обзавеждането на
стаята почти с нищо не се различаваше от стаята, в
която се бях настанил в Янака, имаше същите донякъде
износени мебели, същата лампа на нощното шкафче,
същите тъмни тежки завеси, а зад тях пространството
на двора с няколко светещи прозореца. Не се сдържах и
погледнах вътрешния корниз на прозореца зад двете завеси;
разбира се, зад тях нямаше нищо.
Моментално заспах; когато се събудих, видях, че слънцето
след много часове най-накрая е изгряло, дори вече – както
в Осло, както в Оксер – косите лъчи проникваха в стаята
през пролуката между дръпнатите завеси. Изтичах пет
етажа надолу и по улица „Генерал Ромуалд Траугут“ излязох
на „Пьотрковска“. Беше горещо, покрай мен минаваха хора
само по ризи, помислих си, че лятото вече идва. Закусих в
кафенето, което посещавах в Янака – този път можех да
си позволя повече от картинки на ястия и въображаеми
аромати – после се разхождах от единия край на улицата
до другия и постепенно навестих всички кафенета,
пекарни и сладкарници, които знаех от Лодз на Лаура и
Оливия, отпивах кафе край ниски масички, слушах шума от
разговорите. След това проучвах страничните улици, по
които се издигаха постройки с неизмазани тухлени стени,
някогашни фабрики, а сега ресторанти и кафенета; мислех
си, че може би в някоя от тези сгради е работил дядото на
Самюел Стоун.
(…)
Превод от чешки: КРАСИМИР ПРОДАНОВ
Michal Ajvaz, Města, Druhé město, Brno, 2019.
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Пал Завада
Ако някога съм ви разкривал за нашето селище – което,
простете, но и сега не мога да нарека град – как и
колцина от нашите предци са го населявали, сега, в края
на настоящото хилядолетие съм задължен да прегледам
и движението на местното народонаселение през този
век, заявявайки, че своеволно ще изпъстря доклада си със
споменавания на имена и автобиографични отклонения.
Що се отнася до средствата за движението на хората
по нашия край, през този век на мода беше каруцата
– и то тази със седалка, ритла и носилка – а за позаможните – прочутата надятадска карета. Но по
онова време покрита карета с пътническо купе вече не
се използваше дори от господарите, май чудакът от
Сьольошпуста, граф Вацлавски най-накрая подкара една
такава. Както съм чувал от дядо си Милота като дете,
този луд граф беше създателят на едноместния – сиреч
отцеругателския – екипаж, както и на надбягването в
галоп. Според легендата, останала нам от миналия век,
прадядо ми Дьорд Рачко, буйният стопанин на парна
мелница, имал най-великолепната карета – старите хора
разказваха, че този снажен мъж просто се надвесвал
от нея и грабвал момите с една ръка, стига да нямали
нищо против да се разходят с „ландауера“1, както го
споменавали, към който принадлежало цяло състояние
конни сбруи и френски поводи – по-късно дядо ми Яно
прахосал всичко това, заедно с мелницата и наследената
от баба ми земя.
През деветнадесета, май месец, румънските въоръжени
орди нахлуха с грохот предимно на коне и каруци в нашия
край – да превземат и разграбят и областта отвъд
Тиса. В замяна на това жалкият Тринадесети, сиреч
преподобният Бацовски, който им беше станал подлога
– като предводител на местното словашко движение,
– биде изселен в Братислава заедно с неколцина свои
въодушевени привърженици, че им отпуснаха отделни
вагони да си пренесат имуществото.
Защото, разбира се, и тогава най-важната връзка беше
малката железопътна линия, предадена през 1892 г. – с
малката двуетажна типова железопътна станция.
През първото десетилетие на нашия век с този влак
потегляха на път решените на всичко мъже – не бяха
толкова много, няколко десетки да са били, – които,
прогонени от отчаяние или тласкани от страстта си
към приключения, въздишаха „ах, Америка!“, докато
не се решаха да отпътуват. Неколцина се върнаха, най
се беше опаричил един на име Храпан, който основа
завод за колбаси срещу гарата и от носталгия купи
жп гостилницата, която някога го беше изпратила за
късмет, оттогава постоянно седеше в градината є,
докато не пропиля почти всичко свое при борсовия фалит
и му се изгуби накрая дирята.
...
Дядо ми Милота, от друга страна – разбира се, главно
като ерген и млад съпруг, което се падало в началото
на столетието – беше изтънчен пътник. Както може
би съм разказал вече, той обичаше да тръгне на път
облечен елегантно за кавалерско приключение, с хубава
чанта от свинска кожа, да се ослушва за изсвирването на
локомотива и да се наслаждава на пътните разписания, да
се налива с шприц по тезгяхите на междинните гари, да
чете вестник, да пише тайни съобщения и да ги пуска в
пощенския вагон. На пристигане обожаваше да разпитва
кондукторите и сервитьорите, да го водят с файтон до
главния площад на някое градче, за да проучи околността,
тръгвайки оттам още преди да е пристигнал – кой знае
точно при кого и защо. По-късно използва и Унгарските
държавни железници за пренасяне на кошери, но скоро се
отказа, че беше голяма разправия, а ползата малка. ...
Но нека не прибързваме, а да кажа нещо и за хората
с по-зла участ, които, за съжаление, винаги са много
повече – след Първата световна война най-многолюдните
тълпи от нашето село бяха разместени в резултат на
договорните пътувания за сезонни жътвари и тайфи
за цвекло. Тези дрипави туристи с коси и мотики,
все едно се готвеха за поход из страната, отрупваха
товарните вагони с всичко, което беше необходимо на
един природолюбител с широки потури и капела: одеяла и
тютюн за лули, бакъри и менчета за вода, калаени чинии
и прибори за хранене, както и съответните хранителни
продукти от сух боб и юфка до пушена сланина.
...
Дълго време никой в селото нямаше автомобил, въпреки
че майка ми разказваше, че още като била момиче, някъде
около годините на Първата световна война, много рядко
по главната ни улица запрашвала по някоя пуфтяща кола
със спици на колелата и тогава те, децата, изскачали,
тичали след нея и крещели в хор: Бензи!, Бензи!, защото
1
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така наричали автомобилите. Трябва да призная, че
току-речи до шейсетте години, когато се появиха и по
наше време първите вартбурзи, москвичи и шкоди, никой
местен нямаше автомобил. ...
Така че се налага да се върнем към железниците!
Междувременно те станаха две, понеже през 20те години на миналия век някакво южноалфьолдско
стопанско сдружение бе изградило теснолинейка от Чаба,
предимно за превоз на реколтата. ...
На границата на трийсетте-четиресетте години и
двете жп линии се включиха при осъществяването на
горчивите и позорни военни размествания на населението
– в посока Делвидек, Фелвидек, Трансилвания и след
това Украйна. ... Според съставения списък 221 от
нашите съселяни са били затрити там по време на
войната. ... От роднините ми тогава си отиде вторият
ми братовчед, който почина от тиф във военен влак.
Съдбата на бедничкия Марци Остатни можеше да се
сравни с тази на еврейските трудоваци, завлечени до
завоя на Дон, въпреки че тяхната беше наистина ужасна.
Имам поименния списък с 34-те жертви – оттам
трима се прибраха живи. От членовете на техните
семейства, от 117-те депортирани – откарани с влак на
централната гара на 23 юни 1944 г. – общо осемнадесет
се завърнаха. Сред тях баща ми най-често споменаваше
за фотографите Бухбиндер, с които често си общувал.
Дълго време го гризеше съвестта, че не е успял да ги
склони да избягат – очевидно е трябвало да подготви
по-добре скриването им, казваше той, за да дръзнат да
поемат риска.
Руснаците използваха всички съществуващи
транспортни средства, както иззетите, така и своите
– шосеен, железопътен транспорт, по вода и въздух –
важното е да бръмчи и да върви. Всичко, що се движи
– търкаля се или топурка – е годно или за превоз, или
за храна, така че не беше учудващо, че вързаха целия
добитък и ловяха с пушки свине, овце или домашни
птици. Бедата беше, че щом е жив, човекът също се
движи и това предизвика интереса им: където завърнеха,
отвличаха за принудителен труд, за миньори или вземаха
за жени военнопленнички и отвеждаха нещастниците по
далечните лагери на северните брегове и в Сибир. ...
В историята на нашето село през двадесети век
най-мащабното народно разместване – не за първи
път се позовавам на темата на нашата пиеса – беше
предизвикано от словашко-унгарската размяна на
население през 1947–48. Дори подготовката не беше
каква да е – пристигащите оратори, делегации,
комисари по преброяването и контрола, застигащите се
агитационни, респективно антиемиграционни програми,
вечерите със забавна програма, дори църковните
мероприятия и уличните прояви доста объркаха хората.
А Антикампанията на комунистите през септември
на 47-ма ни докара на главния площад самия Ракоши с
голямата му черна кола. Е, тук вече и аз бях свидетел
как с пламенно негодувание ръкопляска народът на
този говорещ на палоцки диалект плешивeц, макар
че и двамата с баща ми бяхме против изселването.
Забележките на баща ми за комунистите ме научиха за
цял живот кое как да виждам и после да чувам.
През следващите две години в крайна сметка 3150
жители, говорещи словашки, се изселиха в Словакия,

на тяхно място пък 1460 унгарци от Фелвидек се
преселиха у нас. Магазинерът Адамек се премести в
Галанта, във вилата му се нанесе моята Муцика Мангел
от Хайдунанаш с родителите си – като пример за
унгарски преселници от Фелвидек пък мога да дам Дюла
Курунци от Ершекуйвар, по-късно касиер на ТКЗС-то ни,
съответно семейството му. Впрочем придвижването
на цялото движимо имущество без значение преселване
или изселване – да се отбележи – беше значително
затруднено и забавено от недостига и недоразвитостта
на железопътния капацитет. Ама какво да каже човек?,
жп мрежата в общи линии и до днес това си може!, на
мен и днес ми трябват един ден и четири прекачвания,
за да стигна напимер до Галанта, както на дядо ми Мацо
в началото на века! ... Затова днес здравомислещ човек
дори не опитва да предприеме такова пътуване, освен ако
не го закарат с кола.
...
Какво да отричам – това беше причината, поради която
предпочитах леката кола по времето, когато – вече
под ръководството на Ферко Валентини – се занимавах
с доставка на материали. Дори пътуването с камион
беше по-разнообразно преживяване от втръсналия ми до
смърт влак, да не говорим, че така можехме да спираме
на крайпътните механи. А когато редовно получавах
председателската волга от Шаму, се чувствах като
естрадния певец Лехел Немет – бях чул, че по онова
време си джиткал из Пеща с най-суперлуксозните
автомобили. А когато ни караше шофьорът ни Банди
Дафко, двамата с Шаму го карахме да ни води като
графове от министерството до банката или от
таверната „Матяш“ до нощния бар „Хало“. Но в такива
случаи се въздържах да тичам по поли, защото знаех, че
Банди не може да си държи устата вкъщи – на Шаму, от
друга страна, можеше да се разчита, вярно е, че и аз знаех
тайни за него, не само той за мен.
...
Какво повече да кажа за скиталчествата на народа ни?
Всичките ни деца също се изселват, рядко ни показват
внуците и трябва да си изпросим, за да ни посетят. Ама
няма какво да се оплаквам много, защото синът ми не
живее толкова далеч и сегиз-тогиз се отбива, лани пък
прекара цялото лято тук с нас. Нашата Пацушка обаче
я виждаме доста рядко – ето, и сега се тревожим за нея
само отдалече – ще го кажа, защото това е и един от
проблемите със снаха ми, че не обича да пуска детето
при нас. Другият ми проблем с нея е, че не иска повече да
ражда, но стига толкова, не искам да говоря за Иренке
сега. Инак да не бъда несправедлив, и ние оставихме
само едно дете, въпреки че искахме повече. Изглежда,
че в нашата фамилия – който и клон да взема – всяко
поколение се множи само с по едно...
(Със съкращения)
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Превод от унгарски: АНДРЕА ДРАГОВ
Pál Zaváda, Milota. 2007, Magvető.
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Поличби
от стр. 19
когото турците отвлекли, господ Бог му дарил момчето
Елиаш, продължителя на рода Митана.
Той бил сред най-доблестните войници. Увличал в боя
и останалите си другари. Било му все едно дали ще го
ранят, искал да умре и да отиде при своя най-скъп син
Лутер. Съжалил, че едно време проклел съпругата си и
доведената си дъщеричка, разкайвал се, простил и копнеел
за смъртта. Колкото повече я желаел, толкова повече
му се изплъзвала. Сякаш се страхувала да се срещне с него
лице в лице, макар навсякъде наоколо да сеела семената на
унищожението и насилието. Кой ще каже с точност колко
пъти я призовавал, богохулствал, провокирал: „Ела и ме
прибери вече, курво, колко пъти трябва да те повикам, да си
разчистим сметките ...“. Тя дошла, но само промърморила:
„Още не е дошъл редът ти. Нямаш късмет“.
Комендантът на тренчинската крепост го повикал
веднъж при себе си: „Чуй добре какво ще ти кажа, войнико
Митана. Доблестно се сражава, чудесно сече главите на
поганските псета. Искам да ти помогна, познавам съдбата
ти. В Тренчин имат нужда от мъж като теб – мъж, който
има рана в сърцето си и горчилка в душата си. Гладен
никога няма да останеш, нито пък жаден. Вино и хляб ще
имаш всеки ден. За добрата работа господарите ще те
възнаградят. Трябва им помощник на палача. Това е работа
като за теб създадена. Съгласен ли си?“.
Юрай Митана не се колебал дълго. Кимнал. Цанил се при
майстора палач в Тренчин.
Мястото за екзекуции било точно под крепостните
стени на Матуш Чак Тренчински10. Осъдените ги обесвали,
обезглавявали, налагали с тояги, разтягали на колело,
разкъсвали на четири, изгаряли вещиците, изучавал той
изкуството на мъченията.
Когато умрял старият палач, Юрай Митана станал негов
наследник. Дали му и помощник – от Прешов. Работно
място му станала подземната тъмница. Иззад дебелите
стени не се чували виковете и стоновете на измъчваните.
Мъченията се превърнали в негов катадневен занаят. Преди
мъчението винаги страшно го заболявала главата. След
това обаче напрежението отслабвало и чувствал голяма
умора.
С никого не разговарял и никъде не ходел. Отговарял само
когато господарите го питали. Всяка вечер се оглеждал
в огледалото. Разговарял с мъжа срещу себе си – гледало
го някакво странно лице: кървясали очи, коса като слама,
дълбоки бръчки – ненавиждал го.
Минали няколко години и турската войска отново палела,
пленявала, избивала всичко, което попаднело под ятаганите
є.
Отряд от петдесетина турци стигнал чак до Тренчин.
Защитниците отбили атаката и пленили повечето турци.
Комендантът на града решил да екзекутират за назидание
десет турци начело с водача им.
Екзекуцията чрез обезглавяване трябвало да се състои
веднага.
Той бил млад мъж, почти момче, и палачът Юрай Митана
започнал да се колебае. Вече бил видял и причинил много
човешко страдание, бил видял и много кръв да се лее,
но изведнъж му дожаляло за момъка. Задължението си
обаче трябвало да изпълни. В крайна сметка кой съжалил
съпругата му, която изнасилили, и сина му Лутер? И все пак
се поколебал. Помолил помощника си да го направи вместо
него. Помощникът отказал и Юрай замахнал с меча.
Главата паднала в коша.
Когато помощникът отнасял тялото на момъка при
останалите обезглавени тела, забелязал, че под лявата
мишница има жигосан знак на еничарски войник.
– Беше еничар – казал той.
– Какво? Еничар?
Изведнъж Юрай бил обхванат от притеснителното
чувство, че нещо не е наред.
– Съблечи го! – заповядал той на помощника си с
неопределено предчувствие. Върху предмишницата на
дясната ръка открили родилно петно във формата на
полумесец, а под лявата лопатка – брадавица във формата
на бесилка. Юрай изревал отчаяно, паднал на колене и
плачейки, целувал екзекутирания си син.
Оттогава с никого не разговарял и никъде не ходел.
Отговарял само когато господарите го попитали нещо.
Всяка вечер се оглеждал в огледалото. Разговарял с мъжа
срещу себе си – гледало го някакво странно лице: кървясали
очи, коса като слама, дълбоки бръчки – ненавиждал го.
Трябва да го убия, решил той една нощ и прехвърлил въжето
с примката през рамката на бесилката.
Превод от словашки: ДИАНА ИВАНОВА
Преводът е направен по: Mitana, Dušan. Nezvestný. Levice: KK
Bagala, 2019, 13-23.
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10
Матуш Чак Тренчински (ок. 1260–1321) – унгарски
аристократ и пълководец, най-могъщият владетел за времето
си в земите на днешна западна и
средна Словакия. Бил известен с
прозвището „Господаря на Вах и
Татрите“. – Б. пр.
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Какво скри от поляците
бюфетчикът от Борувкова хора
Мариуш Шчигел
От книгите запомням само отделни
изречения и след това те започват да
живеят собствен живот в моята глава
Миналата събота господин Зденек
Стърнадел от Шумперк, възползвайки се
от хубавото време, отишъл в Судетските
Злате хори, където на връх Борувкова се
качил на наблюдателната кула, от която
се простира изглед към Полша и към Чехия.
До кулата, откъм чешката територия, се
намира бюфет, а също паметна табела за
Полско-чешката солидарност и свещеника
от близкия Гералтув, който е подкрепял
„Солидарност“. В бюфета се плаща със
злоти и крони, а на стената се виждат
цитати и на двата езика. Бюфетчикът чех
всеки ден актуализира информацията кой
днес има имен ден в Чехия и Полша.
Тъй като господин Зденек бил там за кой
ли път, миналата събота бюфетчикът
го поканил в задната стая и му
показал двуезична табела, която след
многократните молби на полските туристи
е трябвало да свали от стената и прибере.
Господин Зденек Стърнадел ме попита в
имейла дали искам да знам съдържанието на
този надпис. Ако потвърдя, че съм готов
да узная какво толкова ужасява моите
сънародници, може да ми го прати.
Не можех да дочакам разкритието какво
поляците искат да укрият пред самите
себе си.
На следващия ден господин Зденек ми
изпрати съдържанието на надписа (все още
имате възможност да оставите настрана Фотография: Георги Папакочев. Прага, 1973, от изложбата „Лица от моята
Прага“.
този фейлетон и да не четете).
Ако сте готови, цитирам: „ДОКАТО СИ
ЖИВ, ЯЖ И ПИЙ. СЛЕД СМЪРТТА НЯМА
за това – както в интервюто за „Газета Виборча“ заяви
ДА ИМАШ НИКАКВИ РАДОСТИ“.
Иржи Менцел, който екранизира романа – че за чехите
Търсех точно такава сцена или анекдот, който да
фактът, че някъде са господствали, не носи слава. Слава
предава духа на чешката литература. Може би се
им носи това, че са обслужвали някого.
изразих неточно. Чешката литература все пак е
Чешката литература има още една особеност, която
и психологическа, и метафизическа, и празнична, и
ме впечатлява – честност и смелост в изобразяването
патриотична, и експериментална, и католическа дори.
на чешкия народ от неособено ласкава страна. Винаги
Трудно е да определиш нейния дух в две изречения без
се чудя дали смелостта на Гомбрович не е била чисто
страх от образованите бохемисти. Затова ще го
аржентинска смелост. Дали би я имал, ако за своя
кажа другояче – търсех нещо, което да предаде духа на
„второразреден народ“ пишеше и публикуваше във
чешката литература така, както го усещат поляците.
Варшава? Чешките писатели с гомбровичевска смелост
Образ, който да съдържа това, към което се стремим в
за осмиване са много. Обаче осмиват, оставайки на
книгите на нашите съседи.
мястото си, изложени на последиците.
И господин Зденек много ме облекчи в задачата ми.
Друго произведение за конформизма, „Крематорът“ –
Чешката литература обича детайла, живота и
роман на Ладислав Фукс от 1967 г. – разказва
обикновения човек. Облагородява обичайното. В
за директора на крематориум господин Карол
„Обслужвал съм английския крал“ Храбал описва някой
Копферкингел, който със своя гълъбов характер
си Тонда, който носи от хотела на премръзналите жени
преминава от обожание на пацифизма към обожание на
на пазара паничка шкембе чорба. За него пише, че носи
хитлеризма. Докато решава да престане да бъде чех и
паничката сякаш носи в нея собственото си сърце.
става немец. За да се адаптира към изискванията на
„Човешко сърце в паничка шкембе чорба, […] накълцано и
новите времена (края на 30-те години), първо убива
сготвено на яхния“1.
жена си – наполовина еврейка, а след това – дъщеря си
Относно сърцето – в „Смъртта на прекрасните
и сина си. Господин Копферкингел, който най-често се
2
сръндаци“ (Smrt krásných srnců) на Ота Павел край Поток
обръща към другите с усмивка, а любимите му думи са
Скрживански живее пенсионираният лесничей Карол
„нежност“ и „деликатност“ в различните им варианти,
Калоус, който има толкова добро сърце, че никога никому
се обръща в душата си към тялото на жена си „Спасих
не го е показвал.
те от мъките, които ти предстояха, скъпа. Избавих
Да се върнем към надписа, скрит зад бара. Това
те от страданията, небесна моя, които трябваше да
изсмукване на красотата от баналността на живота,
понесеш заради еврейската си кръв, в новия щастлив и
видимо както в чешката литература, така и в киното,
справедлив свят“4.
трябва да има – според мен – източник в липсата на Бога
Всеки човек би бил чудовище, трябва само да му се даде
и в липсата на вечна перспектива. Имаме един живот,
шанс. Това иска да ни каже Фукс, при това няколко години
няма отвъден, следователно трябва максимално да го
преди известния експеримент на Зимбардо.
оползотворим и оценим. Струва ми се, че именно това
Филмовата адаптация на „Крематорът“ (дали това
поляците харесват в чешката литература.
не е най-добрият филм на света?) е показана в Прага на
Знам, че това може би е прекалено обобщаващо. Но
фестивала „Psychofilm“ в секцията, чието име прочетох
дори Кафка не е избегнал обобщенията, отбелязвайки
с широко ококорени очи. Казваше се „Светлите и
например: „Харесвам американците, защото са здрави и
тъмните страни на конформизма“. Не би ми дошло на ум,
оптимистични“. Без обобщения нашият живот би бил
че конформизмът може да има свои „светли страни“.
непоносим.
Има такава житейска истина, която научих чрез
Затова ще повторя, че чешката литература е за това,
психотерапията, а която собствената литература
което бюфетчикът от Борувкова хора е скрил.
подсказва на чехите от сто години. Тази истина се
В споменатата книга „Обслужвал съм английския крал“
изразява в едно изречение – „Ако нещо не може да се
научаваме златното правило за оцеляване. Първо, „нищо
скрие, научи се да говориш за него“.
не си видял, нищо не си чул“; второ – „всичко трябва
да виждаш и всичко трябва да чуваш“3. Това е роман за
Превод от полски: Кристиян Янев
различен от полския начин за оцеляване. А също така една
от най-смелите и най-искрените чешки книги. Защото е
Mariusz Szczygiel, Láska nebeská, Warszawa: Agora, 2020,
1
Wyd. 2
Цит. по Б. Храбал, „Обслужвал съм английския крал“, прев. В.
Самоковлиев, София, Колибри, 2012, с. 36.
Вж. О. Павел. „Смъртта на прекрасните сръндаци“. – В:
„Големият воден скитник“, прев. Н. Захариева, София, Народна
култура, 1982, с. 71–91.
3
Цит. по Б. Храбал, „Обслужвал съм английския крал“, прев. В.
Самоковлиев, София, Колибри, 2012, с. 5.
2

Цит. по Л. Фукс, „Крематорът“, прев. Г. Бакърджиева, София,
Парадокс, 2015, с. 168.
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Из „Възможности на любовния роман“
Ян Немец (1981) е един от най-изявените съвременни
чешки писатели. Автор е на четири книги,
известност и признание му донася романът му
„История на светлината“ (2013), за който получава
Наградата за литература на Европейския съюз и
който е преведен на единадесет езика, включително и
на български (прев. Анжелина Пенчева, изд. „Колибри“,
2016). „Възможности на любовния роман“ е найновата му книга, публикувана миналата година.

Ян Немец

Дамата с хермелина
Малките колелца на куфара подскачаха по неравния паваж
и грохотеха, сякаш всяко от тях си имаше усилвател и
репродуктор. Беше петък вечер, валеше, всъщност само
ръмеше, лекичко, колкото градът да придобие лъскавина,
сякаш някой бе намазал улиците с белтък. По алеите в
парка „Планти“ изтляваха листа и от тях се вдигаше
землист мирис на късна есен, под масивните дървета
тук и там минаваше колоездач и гумите на колелото му
вдигаха от земята пръски дребни капки. По улиците около
средновековния пазарен площад „Ринек“ се носеха тълпи
хора, наточили се да пият, както си му е редът в петък,
чужденците по-скоро в тематични барове, а поляците
– в заведения с фирми „Pijalnia wódki i piwa“, „Пивница
за водка и бира“, пред които късно нощем се образуваха
групички къркани мъже, а понякога се стигаше до юмручен
бой.
Добрах се с таралясника си до самия „Ринек“. Бели
коне, впрегнати в каляски, пръхтяха, а докато ги
подминавах, усетих старовремската миризма на
влажна козина. Бабички със забрадки на главите и сега,
по тъмно, продаваха на тенекиените си сергии рязан
цвят. А тънички, чак прозирни полякини в мрежести
чорапогащници примамваха туристите в пъстрите
барове като сирени.
Връщах се в Краков след пет години.
„Гранд хотел“ беше на улица „Славкòвска“, през едно каре
сгради от „Ринек“.
– Добри вйечур – поздравих на разваления си полски, след
което предпочетох да продължа на английски.
Девойчето в униформа на хотела намери в компютъра
моята резервация, намуси се и почна да рови за нещо из
хартиените папки.
Междувременно аз оглеждах интериора. Над
рецепцията се издигаше мраморно стълбище, застлано
с килим, прибран в подножието на всяко стъпало с
дълги метални пръчки. На месинговия парапет беше
навлечен кадифен ръкав, за да не студенее. На завоя на
стълбището се издигаше висок фенер и се оглеждаше в
огромното огледало, сякаш проверяваше как изглежда,
непосредствено преди да слезе по няколкото останали
стъпала и да тръгне за премиера в Народния театър.
Оказа се, че според документацията на хотела трябвало
да пристигна един ден по-късно. Но истински добрият
хотел се познава по това, че грешката никога не е у
клиента.
– Утре сутринта ще се обадя на мениджъра на фестивала
и непременно ще оправим нещата – усмихна ми се
госпожицата, сякаш си е напълно в реда на нещата
гостите да пристигат ден по-рано, и ми пожела приятен
престой.
Портиерът ми посочи с кимване къде е асансьорът.
И на втория етаж на хотела за човек не оставаше
никакво съмнение, че историята е най-безопасното и
най-приятното място на света. Подът на коридорите
беше покрит с дебели килимени пътеки, под които
тихо простенваше паркетът, а стените им – с
тапети в розово и бежово, с релефни орнаменти и – на
равни разстояния – златни свещници, завършващи с
орлицата от полските гербове. Покрай стените пък
бяха разположени старинни кресла и канапета, за да
може човек да отдъхне, ако случайно се умори по пътя до
апартамента си, почти като навит на руло пергамент от
някой натюрморт.
Най-после отворих с чип картата голямата дървена
врата на стаята си и паркирах вътре куфара. Този ден бях
пътувал от Лодз до Катовице и от Катовице до тук, до
Краков. Така че единственото, което ме интересуваше,
беше банята. След известно чудене проумях как се
пуска душът – кой знае защо хотелите по цяла Европа
монтират вместо обичайните типове батерии някакви
главоблъсканици с минималистичен дизайн, – и развъртях
капачката на миниатюрната бутилчица с душ гел. Насочих
струята към главата си и в този момент си спомних
за белокосия американец, донякъде неочаквано появил се
на четенето ми в Лодз, въпреки че бе дошъл в Полша да
издирва еврейските си корени. След събитието дойде
при мен и ми каза няколко изречения, които може да каже
наистина само стар американец с еврейска кръв, въпреки
че човек би предпочел да ги чуе от някоя млада жена.
Не успях да се избръсна, но поне нанесох с потупвания
по бузите си афтършейв и си облякох чисти дрехи.
Бързах – още тази вечер имах среща с Ева.

Изглеждаше ми комично състудентката ми от
Академията за изящни изкуства „Леош Яначек” в Бърно
да ме чака в Краков, във фоайето на „Гранд хотел“. Хм,
толкова ли сме остарели наистина?
Половин час по-късно положих ръце върху плота на
масивната маса.
– Е, доживяхме пак да вечеряме заедно в Краков… изрекох
доволно.
Ева беше избрала „Карма“ – приятен вегетариански
ресторант на улица „Крупнича“.
Именно тя ми показа някога Краков. Тогава пристигнахме
с Роман за най-първата нейна премиера тук и той си падна
по нея. Всъщност тогава вървяхме по краковските улици
уловени за ръце тримата, Ева по средата, но постепенно
нещата взеха да клонят към приятеля ми. Това не ме
смущаваше, вече бях запленен от града, влюбен в парка
„Планти“, образуващ пръстен около центъра, в еврейския
квартал Кажимеж и във Висла, обикаляща го от едната
страна.
Забихме погледи в менюто, Ева си поръча виетнамска супа
фъ, аз – суши, като оставих избора на главния готвач, и
към това – гарафа сливово вино.
Не я бях виждал от половин година. Точно преди толкова
време скъсаха с Роман. Ева се премести от Бърно и сега
сновеше главно между Прага и Краков. Последната є
премиера беше в „Студио Хърдину“1, но в момента пак
подготвяше нови проекти в Полша.
– Изненадана съм, че е толкова пълно – огледа се
наоколо. – В Полша май хората се хранят повече по
заведения, отколкото у нас?
– Така е, само че това е вегетариански ресторант.
Спомних си как дояждахме заедно остатъците
от неделния обяд при родителите ми – носех ги в
Патрицианската вила на улица „Червинкова“, където
живяхме заедно известно време. Бяхме все още студенти,
нямаше време почти за нищо друго, освен за ядене и за
театър, и в повечето случаи предпочитанията ни за тези
две неща съвпадаха.
– Е, как мина полското ти турне? – попита Ева. –
Всъщност казва ли се „турне“, ако става въпрос за
литература?
– Е да, малко странно звучи, нали? – свих рамене. – В
Лодз беше супер, за разлика от Вроцлав. Там се прозяваха
разни пенсионери, дошли навярно най-вече защото входът
беше свободен, един от тях постоянно бъркаше будизма
с исляма и затова не разбираше как така мюсюлманинът
Дъртикол е снимал голи мадами2. „Мохамеданите са
лицемери“, горещеше се, обаче всъщност зорът му беше
да обяви, че полякините така или иначе са най-красивите
жени в света.
– А тук, в Краков, каква ти е програмата? – попита Ева,
когато сервитьорката донесе сливовото вино.
– Даване на автографи на панаира, но най-важната
ми проява е в събота на фестивала „Джоузеф
Конрад“ – ще дискутираме с някакъв унгарец на тема
„централноевропейската меланхолия“.
– А, да – отбеляза Ева, – поляците си умират да се
виждат като велики меланхолици, обременени от
историята. Жалко, че точно в събота няма да бъда тук.
(…)
След час трябваше да започне участието ми на фестивала
„Конрад“.
Прочетох набързо експозето си за
централноевропейската меланхолия, нахвърляно два
месеца по-рано. Дори на мен самия не ми звучеше кой знае
колко интересно, но беше ясно, че няма как да се измъкна
вече.
Главната шатра на фестивала беше на самия „Ринек“.
Ъгловата, осветена в розово сграда привличаше
вниманието на всички, озовали се на централния площад, и
дори в съботния предиобед в нея гъмжеше от хора.
Настаних се в голямата зала, на подиума, на масичката
с микрофон, минерална вода и табелка с моето име.
Още преди това беше взето решение дискусията за
централноевропейската меланхолия да не се води на
английски език. Това създаде известни усложнения. Ако
исках да разбера какво казва моят унгарски колега,
преводачката му превеждаше казаното за всички в залата
на полски и после моята преводачка го превеждаше за мен
на чешки. Същото ставаше и в обратната посока, така
че можехме да сме доволни, ако разберяхме криво-ляво
думите на другия, камо ли да реагираме спонтанно един на
друг. Струваше ми се, че този Вавилон показва по-добре
от всичко същността на Централна Европа.
Да ораторствам за централноевропейската меланхолия
за мен беше като да скачам по плаващи платформи,
постоянно изплъзващи се изпод краката. Въпросният
унгарец, Ласло Ф. Фьолдени, беше написал за меланхолията
прочута книга, преведена на много езици. И излъчването
В превод – „Студиото на Героите“, „Студио Герои“ –
театрална сцена в Прага, ориентирана към авторски,
режисьорски проекти, към колаборации с театри и актьори от
други държави и необичайни и смесени жанрове, новаторски и
експериментален театрален изказ. – Бел. прев.
2
Става въпрос за прочутия чешки фотограф (1883-1961).
Ярък новатор, родоначалник на чешката актова фотография.
Романът „История на светлината“ на Ян Немец, автор и
едновременно герой и на „Възможности на любовния роман“, е
романизирана биография на Дъртикол.
1

му беше като на истински учен. Косите му бяха вече
прошарени, побутваше по носа си очила с тънки рамки и
отговаряше с дълги, разгърнати сложни изречения, пълни
с културни препратки, в които доминираше Албрехт
Дюрер. Премислях дали ми е симпатичен или не и стигнах
до извода, че да. На пръв поглед изглеждаше суховат,
но може би се дължеше на това, че беше сравнително
самотен на своя интелектуален Олимп. Говореше, че
в меланхолията винаги е имало нещо тревожещо, в
Древна Гърция и в Средновековието, при Романтизма и
днес. Меланхолията всеки път е показвала културата в
светлина, от която повечето от нас засенчват очите
си. Предупреждава ни колко ненадеждни са чувствата и
колко безплодно е окончателното опознаване на света и
финалната участ на човешкото съществуване.
Водещата попита дали това е важно и днес.
Съвременната цивилизация не само не е оставила нито
едно бяло петно по картата на света, но и вярва, че
техниката може да разреши всички проблеми, отговори
Фьолдени. Само че меланхоликът не споделя тази
масова вяра. Без значение колко черна е жлъчта му, той
е страж на белите петна на душата. Меланхоликът е
чувствителен към нерешимото и необяснимото. Не
възприема неизвестното като нещо, което рано или
късно ще бъде отстранено, а като това, което е найдълбоката същност на човешкото битие. Меланхолията
днес представлява бунт срещу всеобщото обществено
и цивилизационно очакване. Затова тя не означава само
тъга или лошо настроение, а става вътрешна сила.
Благодарение на тази сила човек насочва вниманието
си към онова, което предходните култури са наричали
естество, същина. Според полския поет Адам Загаевски
меланхолията е вертикална носталгия, анахронична в
света, който възприема само хоризонталното разполагане
на нещата – с тези думи Фьолдени приключи отговора си.
Оказа се, че е издал книгата си за меланхолията за първи
път още през осемдесетте години. Представих си го
как в Унгария на Янош Кадар изучава фрагменти от
предсократиците, и това го направи още по-симпатичен
в моите очи. След дискусията разменихме още няколко
думи зад кулисите, но макар да беше време за обяд, не
изглеждаше, че можем да го споделим. Най-вероятно
щеше да е приятно, обаче за целта първо единият от нас
трябваше да го предложи на другия, а такива неща между
хората понякога са доста проблемни.
Впрочем бездруго нямах достатъчно време, в два часа ме
чакаше раздаването на автографи на панаира на книгата,
някъде в края на града.
Още когато живеехме тук с Нина, развивах теорията,
че названието Краков обозначава само центъра на
града, а отвъд този център, на около три трамвайни
спирки, започва истинската Полша. Панаирната палата
покриваше тази моя представа без остатък. Бяха я
построили в края на града, но не си бяха дали труда
да продължат до тук близките трамвайни релси.
До палатата водеше само едно тясно шосе, затова
задръстванията почваха на километри преди нея. Който
искаше да ги избегне, трябваше да тръгне пеша по
недовършените, разкаляни тротоари.
Въпреки всичко това към панаира течеше река от
хора. Скоро се разбра защо: тъкмо беше приключило
четенето и започваше раздаването на автографи от
Дан Браун. Стаята, където се провеждаше събитието,
беше претъпкана, а от вратата започваше дълга опашка
в десетина редици, сякаш вътре седяха десетина Дан
Брауновци и всеки подписваше книги на своята маса,
обозначена с цифра. Може би на Браун в хотелската
стая се бе случило същото като на мен и още не се беше
опомнил от него.
Водачката ме доведе до залата с щанда на моя полски
издател. Край малката масичка, предназначена за
раздаване на автографи, тъкмо си прибираше нещата
предишният участник, а неколцина души пренареждаха
мястото: появи се плакат с полската обложка на
романа ми „История на светлината“ и директно върху
масичката се издигна пирамида от книги. Поздравихме
се с директора на издателството и вече не ми оставаше
нищо друго, освен да седна на старичкия пластмасов стол,
да извадя от джоба на сакото си дървена писалка и да
чакам читателите си.
Какво ли пишат в Полша авторите в книгите? И какво
изобщо означава авторът да се подпише в книгата?
Че гледа сериозно на написаното от него, защото го
гарантира с подписа си? Или това е реликт от времето,
когато книгите действително са възниквали като
ръкописи? И има ли нещо по-прискърбно от ловците на
автографи, които изникват с картончетата си, защото
самата книга всъщност не ги интересува, точно както
шарещите с графити разни фасади не се интересуват от
„творбата“ си, а само от подписа си върху нея? Така или
иначе имах доста време да разсъждавам за подобни неща,
защото повечето ми читатели явно се бяха задържали
при колегата Браун.
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Превод от чешки: АНЖЕЛИНА ПЕНЧЕВА
Jan Němec, Možnosti milostného románu,
Host, Brno, 2019.
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Из „Дневникът на бегемота“
Кшищоф Варга (р. 1968) е полски писател и журналист,
син на полякиня и унгарец. Дългогодишен журналист
и автор на фейлетони към „Gazetą Wyborczą“. Заедно
с Павел Дунин-Вонсович създава речник на най-новата
литература. Автор на повечето текстове към песни
на групата „Dr Misio“. Автор на 18 книги. Трикратен
финалист на „Нике“.

Кшищоф Варга
Ето бегемотът, който съм създал,
Както и тебе; той яде трева като вол;
ето неговата сила е в бедрата му, и
якостта му – в мишците на корема му;
размахва опашката си като кедър; а
жилите на бедрата му са преплетени;
краката му са като медни тръби;
костите му са като железни пръти;
това е върхът на Божиите пътища:
само Оня, Който го е сътворил, може да
приближи меча Си до него.
Книга на Йов 40:10-14
25 април
След като се събудих в състояние на непонятна еуфория,
съчетана с бездънно отчаяние, реших да започна найсетне тези записки, този дневник. Това отдавна ми се
въртеше в главата, от години ме преследваха натрапчиви
мисли за водене на дневник, благоразумно подминавах
тези стремежи, въздържах се, съвсем като пияница от
чашката. Ала достигнал най-сетне една символична възраст,
реших, че време е да заживея в истина и да се сблъскам с
действителността. Настроението ми, колебаещо се между
безразсъдна радост и дълбока като кладенец депресия, не
бе просто ярка проява на циклофреничното ми естество,
а естествена реакция на предишната вечер, прекарана на
тържественото връчване на наградите на музикалния бранш
– Фредериците. Ако наистина не бях принуден да отида
на улица „Караш“, за да прекрача прага на многоуважаемия
Театър Полски, никога не бих отишъл на Фредериците. В
Театър Полски ходя спорадично, обикновено на спектаклите
на „Пожар в бардака“1 или на тържествени връчвания на
награди, макар че точно в този момент не помня на кои точно
галавечери съм бил, но че съм бил, това е несъмнено. Бях
принуден от Арек Якубик, защото албумът „Ще възкръснем“
на групата „Д-р Мечо“2, начело на която е Аркадиуш, бе
номинирана за наградата. Естествено, никой нямаше да ме
убеди, че трябва да отида на галата на Фредериците, но
никой е наистина нищо пред Аркадиуш, който ме изнуди да
бъда на Фредериците, както изнуди и Ева, жена си Агнешка и
дори майка си. Очевидно беше, че „Д-р Мечо“ няма да получи
никаква награда, повече от сигурно беше, че за албум на
годината ще бъде наградена групата „Хей“ поради простата
причина, че обяви, че спира да свири, ясно като края на света
бе, че групата „Хей“ ще получи своя трийсет и шести
Фредерик, а групата „Д-р Мечо“ няма получи първия си. Арек
обаче ужасно преживяваше, преизпълваше го измамна надежда,
не губеше вяра и изглеждаше така, все едно е готов да даде
всичките си филмови награди, да заличи от филмографията
си своите епохални роли във филмите на Смажовски, само и
само да получи своя Фредерик, към който всички се отнасяха
с пренебрежение. Носовска не дойде да получи трийсет и
шестия си Фредерик, понеже в един момент вече не ти се
ще да получаваш трийсет и шестата си награда, Арек дойде
и преживяваше, защото си нямаше нито един Фредерик,
макар да имаше четири албума. На такива тържествени
връчвания идват творци, които копнеят дори не за слава, а
за признание. Признанието е ключово: като актьор Якубик
е запазена марка, в музиката все още могат да го смятат за
пеещ актьор, за актьор, който си е направил рок банда, но не
е рок музикант. В класацията на най-големите обиди в света
на културата „пеещият актьор“ се пласира високо, нито
един „пеещ актьор“ никога няма да бъде уважаван като само
„актьора“, „пеещият актьор“ никога няма да бъде третиран
сериозно като „певеца“. Както и „пишещият журналист“
няма да бъде признат за писател, до края на живота си ще
си остане „пишещ журналист“, инвалид в писателската
професия, до последния си ден ще бъде представян като
„писател и журналист“, но никога няма да бъде помазан за
„писател“.
Учудващо е, че „пишещ журналист“ е дискредитиращо
определение, макар че и Варгас Льоса, и Гарсия Маркес са били
журналисти, преди да станат нобелисти. На тях им е било
простено, а на тези, които не са пожънали успех, няма да
им бъде простено? Ще си останат „пишещи журналисти“,
както и курвата ще си остане курва дори когато престане
да упражнява курвенския занаят и се отдаде на ангелски
занимания? Сред великите е имало застрахователни
чиновници като Кафка, банкови служители като Гомбрович,
лекари като Селин или Булгаков, на тях им е било простено?
Полски кабаретен театър, занимаващ се с актуални теми от
политиката и литературата. – Б.пр.
2
Dr Misio – полска рок банда,
основана през 2008 г. от актьора
Аркадиуш Якубик. В превод от
полски името значи Доктор Мечо –
Б.пр.
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Някой нарича Кафка „пишещ застрахователен агент“? А
Булгаков – „пишещ лекар“?. Ясно е на какво се дължи това –
журналистическата професия е толкова проституизирана,
че всъщност истинската проститутка, да не говорим за
крадеца и измамника, се котират по-добре в обществото.
Значи някога журналистиката като цяло е била свята, а днес
цялата е курвенска?
Та, събудих се аз със смесица от ентусиазъм и отчаяние –
отчаянието ми бе предизвикано от контакта с този свят,
ентусиазмът – от това, че не съм част от този свят,
понеже този свят ми е чужд, а всичко, което правя, има
далечни перспективи, смисълът на това, което създавам,
многократно превъзхожда това, което представляваха
гостите на галавечерта. Преливащ от ентусиазъм, който
надвиваше отчаянието, се хвърлих да проверявам в интернет
кои са Хонората Скарбек и Агнешка Хижи, звезди, с които,
преди да вляза в сградата на Театър Полски, имах почти
телесен контакт. Контактът ми с Хижи и Скарбек не беше
точно близък контакт с тези две звезди, тъй като бе тесен
и буквален контакт с папараците, които снимаха и двете
звезди на небосвода на полската поп култура. Контактът се
състоеше в това, че в случая с Хижи бях стъпкан от стадо
фотографи, които препускаха към Хижи и мъжа є, които
вървяха точно след мен, та папараците нямаше как да не
ме стъпчат, за да снимат съпрузите Хижи в цялото им
великолепие. Във втория случай бях брутално и безцеремонно
изблъскан настрана от фотографите, препускащи към
Хонората Скарбек, защото, идвайки откъм улица „Обожна“,
се оказах на пътя на наближаващата Скарбек в цялата є
непозната ми красота. Затова се хвърлих към компютъра,
за да проверя кои са Хижи и Скарбек – едната е водеща на
сватбени предавания в развлекателна телевизия, втората е
моден блогър и певица, и двете станали знаменити с жалкото
си поведение, знаменитости от трета лига, но поради липса
на знаменитости от първа лига, поради мъчителна липса на
Фредериците на знаменитости от Шампионската лига, бяха
станали най-знаменитите знаменитости на тази вечер. Това,
че не знаех нищо за тях, не ме дискредитира, както и тях
не ги дискредитира, че никога не са чували за мен, както и на
фотографите, които ме пометоха, не им говорят нищо нито
лицето, нито името ми, затова пък им говорят лицата и
имената на Скарбек и Хижи – превъзходството ми е в това,
че към мен никога никой фотограф не се отнасял така, както
онези се отнасяха със Скарбек и Хижи, нареждайки им как да
застанат, а сега наляво, а сега надясно, говорейки им на малко
име, раздавайки заповеди, а те послушно и с тъпи изкуствени
усмивки изпълняваха, заблуждавайки се, че те дават тон на
вечерта, че в техни ръце е властта над простолюдието,
събрало се в Театър Полски.
Затова Скарбек и Хижи не викаха на папараците: - Я
се стегнете, ние не заслужаваме всичко това! Не сме
постигнали нищо в културата, изкуството, човешката
мисъл! Ще отминем безследно, ние сме фалшификат на
действителността, не представляваме нищо! Телата ни ще
остареят и ще се сбръчкат, ще престанем да бъдем желани, а
тъй като нямаме никакво умствено превъзходство, светът
бързо ще ни забрави!
Защо у Скарбек и Хижи няма отчаяние, че нищо не значат,
че са холограми, може би красив, но празен съд, в който
демиургът не е влял мирото на размислите, тръпчивото
вино на таланта, та нали разумният човек, виждайки как е
обстрелван със светкавиците на фотоапаратите, няма как да
не си помисли, че след миг за тези мършояди ще се превърнат
просто в купчина оглозгани кости, до които не си струва дори
да се приближиш, за да ги помиришеш, защото в тях вече няма
да намериш никаква храна.
26 април
Вчера – представяне на „Зоненберг“3 в Бар Студио в
Двореца на културата. Четеше Венцкевич и безспорно
това бе атракцията на вечерта, защото Венцол четеше
изключително, Венцол не толкова четеше, колкото играеше,
направи моноспектакъл, впрегна изключителното си
актьорско майсторство, за да прочете три откъса от моя
роман, нещо повече – Венцол се беше подготвил. Това не е
често срещан актьорски недъг, виждал съм вече актьори,
които четат на прима виста, от раз, които се запознават с
текста, който четат, едва по време на четенето му, което
сигурно е някакъв съвременен актьорски метод, но без на мен
тези революционизиращи сценичното изкуство похвати не
ме очароват, аз обичам актьори, подготвили се за работата
си. Венцол не бе просто подготвен, Венцол беше яко подкован.
Беше си подчертал с жълто унгарските думи в текста и над
тях си беше записал фонетично произношението им. Четеше
на унгарски почти перфектно, а и да имаше някакъв акцент,
дай боже всеки актьор, който не говори унгарски, да има
такъв акцент. Можеше да си помислиш, че Венцол свободно
владее унгарски, е, не е чист унгарец, но в унгарския за него
няма никакви тайни.
Та, ако мога да кажа, че напоследък нещо ме е поласкало,
беше това. И все още съм поласкан, дори още дълго ще
бъда поласкан, че откъсите от книгата ми бяха прочетени
от Венцол, актьор, който най-сериозно се отнася
към актьорските си повинности. Дали играе главна,
второстепенна или третостепенна роля, подхожда към нея
изключително сериозно и съвестно. Дали играе в комедия,
трагедия или криминале, в нишов или комерсиален филм –
играе докрай, раздава се и не се предава. Да не се предаваш!
Това е единственият принцип, който трябва да ръководи
всеки, който мери сили с изкуството – актьор, писател,
Роман на Варга, издаден през 2018 г., чието действие се
разиграва в Будапеща. – Б.пр.
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музикант. Да не се предаваш, да продължаваш и да се бориш,
с материята, с посредствеността, с халтурата и с онова
„все някак ще се оправим“. Да продължаваш, за да можеш на
смъртния си одър с последния си дъх да кажеш: Продължавах
и се борих!
(…)
28 април
„Плюс минус“, съботното издание на „Жечпосполита“4, ми
предлага интригуващи материали. Самата „Жепа“ от години
изобщо не става за четене, гъст поток от смъртоносна
скука се лее от страниците є, декларираната задълбоченост
и безпристрастност се превърнаха в нещо убийствено
безинтересно. „Жепа“ дори за война, дори за смърт или секс
пише така, все едно прави репортаж за производството
на меласа. Обаче този брой на „Плюс минус“ толкова ме
привлече с темата си, изведена на заглавната страница, че
веднага извадих 5,30 злоти. Защото „Плюс минус“ бе посветил
половината от страниците на феномена „диско поло“5.
Основната мисъл на броя е, че сме свидетели на окончателния
упадък на всичко, което може да претърпи упадък, а както
е известно, упадъкът най-добре є се удава на културата.
Изводът е, че диско полото не е умряло и не се е възродило,
че неговото разпространение, невероятната му способност
да оцелява е еманация на нашия национален вкус, че опитите
на високата култура да се наложи са били само опити, тъй
като сме орисани на народно-фолклорното в най-лошата му
премяна, но най-важното в случая е, че тези внушителни
материали за диско полото не звучат като осъждане или
дълбока загриженост. В тях по-скоро от време на време се
долавя елегантен упрек към интелигентите, откъснатите
от действителността естети, снобите и вирналите
носове елитаристи, че народът си има своя истина и да му
пробутваш вместо просташки песнички симфонии на велики
композитори е не толкова безсмислено, колкото недостойно.
Не народът трябва да се извинява, че слуша Тя танцува за
мен или Заради твоите зелени очи, а отчуждените от народа
елити трябва да се покаят, че настояват да се слуша Бах
и Хендел, Брамс и Шуберт. Шири се учудваща хлопомания6,
ялово претопляне на младополската хлопомания, съвременни
карикатури на Виспянски се преобличат в кафтани и бодро
подскачат и удрят токове като в старополските танци.
Естествено, хлопоманията сега не е избухнала изведнъж, на
народа – сред който и без това истинските селяни са все помалко – му се подмазваха всички. […]
Вярно, не мога да отрека, да, дори много от малките пиеси
на Хендел са си чисто развлекателни, а не висока култура на
онова време. Знае се, че Шекспир също е писал пиесите си за
чисто развлечение, че легион са писателите, пишещи за пари
и популярност, че Дикенс например е произвеждал един след
друг романчетата си, не за да буди възвишени емоции, а найнизки емоции, такива, с които се храни днешната жълта
преса. Но въпреки това никога досега не сме били свидетели
на такова нашествие на продукти вместо романи. Какво
говоря – полупродукти, четвъртпродукти и в крайна сметка
нямаше да е кой знае какъв проблем, ако тези полупродукти
не бяха издигнати на пиедестал като най-истинска истина и
промотирани от специалистите по маркетинг като реални
шедьоври, а след това лансирани от услужливи рецензенти.
(…)
29 април
Написана е книга за Унгария, роман, чието действие се
развива в Будапеща, с унгарски герои, преживяващи унгарски
възторзи с унгарски жени, а автора го питат как Унгария
се римува с Полша. Дали унгарската политика се отличава
по нещо от полската, дали унгарският начин на мислене е
сроден на полския и доколко му е по сестрински близък. Никой
не обръща внимание на това, че всъщност, ако приемем, че в
„Зоненберг“ има нищо братско и сестринско, то се проявява
в кръвосмесителната връзка на двамата главни герои.
Политиката я виждат всички, а същността на любовта,
даже силното желание – не го виждат. Орбан и Качински ги
виждат – не долавят кръвосмешението, това че се сношават
брат и сестра, защото това не е изрично описано. Трябва
да се чете внимателно и интелигентно, а това е свръх
възможностите дори не на читателите, но със сигурност
на рецензентите. Би трябвало да се помни, дори да се вижда
какво се е случвало в „Човекът без качества“ на Музил, че там
главният герой Улрих имаше връзка със сестра си. Но даже
няма нужда да се познава Музил – достатъчно е внимателно
да се чете „Зоненберг“. Внимателното четене обаче съвсем
изчезна в огромното изобилие от книжни продукти, които се
четат повърхностно, бързешком, колкото да се отметне.

Превод от полски: Милена Милева
Krzysztof Varga, Dziennik Hipopotama, Warszawa: Wydawnictwo
Iskry 2020

Полски икономическо-правен всекидневник с консервативнолиберален профил. Наричан разговорно „Жепа“. – Б.пр.
5
Стил в полската популярна музика, вид дискотечна музика,
свързана с градския фолклор, станал много популярен през 90-те.
– Б.пр.
6
Течение в полската култура и литература от средата на 19.
век, основано на много голям интерес у интелигенцията към
фолклора и селската общност като носител на добродетели.
Наричано и „народомания“. В съвременния полски се използва
иронично и в смисъл на прекалено и наивно идеализиране на
селяните и живота на село. – Б.пр.
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Из „Рефлукс“

Из „Кифли
в готически стил“

От Словакия

Зуска Кеплова е словашка писателка и журналист,
редактор в ежедневника SME и университетски
преподавател.
И трите издадени прозаически книги на авторката
– „Кифли в готически стил“ (Buchty švabachom, 2011),
„57 километра от Ташкент“ (57 km od Taškentu, 2013)
и „Рефлукс“ (Reflux, 2015) анализират различните
нива на отчуждението, характерни за поколението,
родено през 80-те и 90-те години на XX в. Оказва се,
че безкрайните възможности за пътуване по света
разкъсват необратимо семейните и приятелските
връзки, а на новите места, на които попадат, героите
на Кеплова не успяват да се впишат добре. Усещането
за бездомност бележи поведението и изборите им. При
две от героините то поражда парадоксалното желание
да си татуират с готически шрифт думата „кифли“,
която да им напомня за дома, сам по себе си вече далечен
за тях.
Зуска Кеплова е носител на редица литературни
награди, сред които наградата на Фонда за литература
и наградите „Иван Краско“ и „Ян Йоханидес“.
Публикуваните в този брой откъси са от романите
„Кифли в готически стил“ и „Рефлукс“.
Зуска Кеплова
Фотография: Даниел Кухта

Зуска Кеплова
Юлиана, Будапеща
Опит от Будапеща
В автобусите в Будапеща все още се използват старите
перфоратори за билети. Как се продупчва билет с тях
знаят само граждани от бившия Източен блок. Слагаш
билета вътре и буташ нагоре. Перфораторът продупчва
билета на означеното място. Юлиана със сигурност може
да определи кои са чужденците в автобуса според това
как поставят билета в перфоратора и чакат. После го
изваждат и търсят къде е отпечатан кодът. Местните
са насядали по седалките от изкуствена кожа, от дупките
на които стърчи пожълтял дунапрен, и безстрастно
наблюдават. В надземните превозни средства и без това
много рядко минават контрольори. Те са главно в метрото,
и то най-вече по синята линия. На последната спирка на
синьото трасе трябва да се прехвърлиш от древните
вагони руско производство на унгарските автобуси
марка „Икарус“. Юлиана добре помни тези автобуси от
братиславските улици. Червено-белите перила на улиците
на Будапеща са досущ като в словашките градове. Така е и
с някои детайли по фасади на сгради, и с мебели, и с части
от облеклото. При пазаруването на плодове и зеленчуци са
є достатъчни словашките познания: narancs, paradicsom,
krumpli.1 Лицата на хората є напомнят на нейни познати
от Братислава. Но щом си отворят устата, усещането
за близост изчезва. Университетът до базиликата „Св.
Стефан“, в който Юлиана следва, предлага образование по
западен образец. В ъглова сграда на площада се помещава
заведение от веригата Califоrnia coffee company с wi-fi
и мъфини, веднага до него е магазинчето със сувенири, а
след това ресторантите, които предлагат традиционна
унгарска рибена чорба и гулаш. Гулашът е изписан и на
черните дъски пред входовете им.
В дискотеката White night Юлиана се появи в сини джинси
и червен суичър. Тя и двете є състудентки влязоха без
изобщо да разберат, че дрескодът за днешната вечер е
нещо бяло. Момичетата бяха Юлиана, американката
Джаки и румънката Кристина. На входа спряха приятеля
на Кристина и не го пуснаха да влезе в дискотеката. Такива
били правилата на заведението за конкретната вечер –
дрес код в бяло и никакви мъже. Трите бяха сред първите
посетителки на заведението. Пространството около бара
бавно започваше да се запълва. Момичетата ходеха нагоренадолу, отпиваха бира от халби и стъклени чаши, някои се
опитваха да играят билярд. Дансингът беше празен. Човек
трудно можеше да си представи, че тази вечер някой ще
събере кураж да танцува. Или да вземе караоке микрофона и
да пее. В полунощ халбите свършиха и започнаха да продават
бирата в пластмасови чаши. Под светлината на UVлампите просветваха белите тела на дансинга. Пред екрана,
по който се въртяха кадри със субтитри, имаше дълга
редица от кандидатки за микрофона.
Високо момиче с най-красивите рамене в заведението, поне
според Юлиана, обгърна раменете є. Дъхът му миришеше
на местната бира „Дрехер“. Девойката дръпна Юлиана да
танцуват на една от любимите є песни. На врата, китката
и кръста си имаше тънки верижки. Английският є беше
добър, дори и подпийнала, явно защото беше от Лондон.
Била пристигнала в Будапеща за турнир по фехтовка. Ясно,
оттам бяха тези рамене. „Защо не си в бяло?“ – викаше
тя в ухото на Юлиана. Рано сутринта трябвало да пътува
обратно. Имала билет за полет за Лондон. На ръката на
Юлиана написа телефонния си номер. Юлиана пък драсна
своя на красивото є рамо.
В превод от унгарски – портокали, домати, картофи. – Бел.
прев.
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Сутринта контрольорите задържаха англичанката при
входа на синята линия на метрото. Трябваше да се върне до
касата за билет. На стъклото на гишето имаше съобщение,
от което запомни единствено цифрата 15. То беше празно.
В кабината имаше само ръчно плетен пуловер, преметнат
върху стола, и кутия цигари на масата. Пред гишето се
бе извила дълга опашка от изнервени туристи, които
нетърпеливо пристъпваха от крак на крак и оставяха на
земята тежките си раници. От метрото момичето се
прехвърли на автобуса, с който се стига до летището.
През целия път се бореше с устройството за перфориране
на билета. Никой не му помогна. Никой не му каза и дума.
Хората гледаха пред себе си. Неколцина гледаха и него. Мина
є през ума, че лицата на местните не са бели, а такива едни
сивкави.
Детекторът за метал на летището се задейства. С
професионални движения служителката на летището
извърши проверката. Каза є да си свали верижките. Ръчният
є багаж мина през рентгена. Тя провери дали си е изключила
мобилния телефон. Седна до люка. Докато самолетът
се издигаше, налягането я караше да преглъща неволно
често-често. Устата є беше пресъхнала, от цигарения дим
я болеше гърлото. Съжали, че беше пила местна бира от
пластмасови чаши. Следващия път – само вносен „Бекс“
от бутилка. От бирата постоянно се оригваше. Веднага
щом светна сигналът, че пасажерите могат да разкопчаят
коланите, отиде в тоалетната. Намокри си лицето.
В огледалото забеляза някакви драсканици на рамото
си. Зениците на очите є бяха разширени от умората, а
склерите – възпалени от цигарения дим. Имаше много
смътен спомен, че беше танцувала с някого. Жалко, че не
разполагаше с повече време. За прословутия гулаш. И за
СПА.
Тя изми драсканицата на рамото си и се върна на мястото
си. Запрелиства бордните списания, които рекламираха
пикантната унгарска кухня и автентичните турски бани.
От четенето започна да є прилошава, върна списанието
на мястото му и провери за хартиени пликове. Градът
не є харесваше. Прорасла трева навсякъде по ръбовете
на тротоарите, олющена мазилката, потрошени пейки в
парковете и раздрънкани трамваи. Жени с големи найлонови
пликове. По-възрастните изглеждаха уморени, а младите
бяха прекалено силно гримирани. Тя отвори кутията с
триъгълните си сандвичи и помоли стюардесата за одеяло.
Климатикът не є пречеше. Искаше є се само да подремне,
от тази бира започваше да я боли главата. Помъчи се да си
спомни дали на дискотеката не се бе целувала с някого. Няма
да е зле да се огледа добре, като се върне у дома.
В Лондон вече е студено, но автобусите както винаги са
климатизирани. Това не є пречи. Свикнала е. Обикновено
чужденците са на горния етаж и увити в палтата си
тракат със зъби. Купи си билет от шофьора и се настани
на долния етаж. Загледа се в приятните тухлени фасади
с преливащи над тях мушката, в пъстроцветната тълпа
на „Оксфорд Стрийт“. Както бе прочела, сградата на
парламента в Будапеща е копие на тази в Лондон. Дори е
по-голяма. Реставрирана е само от страната на Дунав –
помнеше я как изглежда от автобусите амфибии. Щом
автобусът навлезеше във водата, туристите започваха
да пищят, двигателят променяше звука и ритъма си и
поемаше в посока към бялото копие на парламента. Отзад
сградата бе сива и барикадирана срещу наближаващите
демонстрации.
Превод от словашки: Людмила Котарова
Преводът е направен по: Kepplová, Zuska. Buchty švabachom.
Levice: KK Bagala, 2017, s. 99-103.

В Прага тя ходеше на всеки концерт, за който чуеше;
понякога, всъщност често, без много да му мисли се
качваше на трамвая, пътуваше дълго, наблюдаваше през
прозореца на трамвая кулисите на новия град, а в ушите
є звучеше музика, композиция от звуци – от шумолене на
дрехи, звън и трясък, от лица на кашлящи хора и граждани,
висини на кули и небостъргачи, многоъгълници от улици
и техните отражения във витрините на отсрещните
сгради, от цялото това множество, което се променяше
в звук, в нещо, което струи, което можеш да вдишаш, да
премине през тялото ти като упояваща струя; столицата
беше хаос на високи обороти, тя беше музикална пиеса за
симфоничен оркестър; изведнъж, в един миг, тази музика
придобиваше огромно значение за Ева, превръщаше се в
начин тя да потъне и да се съсредоточи върху този град,
да се настрои на неговата тоналност, да е в съзвучие
с него; определението на Феро да хармонизира вече
придобиваше ново съдържание; за нея всяка музика беше
добра, изслушваше всичко до самия край, ръкопляскаше
с всички сили, с охота отиваше да запали цигара и с
удоволствие разговаряше с всеки, който проявеше интерес.
Един непознат, застанал под скелето пред кафенето на
хълма Летна2, я заговори на английски, искаше є lighter, тя с
удоволствие му подаде запалката си и му каза на словашки
„заповядай“.
– От Словакия, нали?… Ясно, от време на време я
посещавам?
– Така ли? Кога си бил там за последно?
– Преди около месец.
– Какво правиш там?
– По възможност нищо.
– ???
– Виж, ходя там от деветдесетте години и винаги се
питам какво правят тези хора през всичкото това време.
Вероятно нищо, защото почти нищо не се е променило.
Според мен Словакия е западната провинция на Украйна,
повярвай ми! Винаги се радвам, когато се завърна в Прага
– тук хората живеят, в Словакия само ходя на гости на
роднини.
– Евичка, спри най-после да се самосъжаляваш и да
анализираш кой с какво се опитва да те обиди или нарани.
Ти си внушаваш, че си обидена и после подхранваш това
усещане. Затова и не мога да гледам словашките игрални
филми, защото там винаги има някой, когото трябва да
съжалявам, мамка му!
– А ти би ли казал някога нещо подобно? Кажи ми Феро, би
ли казал на някого, че неговата родина… – казвам тази дума
може би за първи път, откакто съм завършила основното
училище – …е една затънтена провинция?
– Доизмисляш си неща, които не са били казани, винаги
доукрасяваш, за да имаш после за какво да се ядосаш. Кому е
нужно това? Същата си като майка ми.
– Да не си посмял да ми говориш така! Дори на шега!
– Каква е ползата от това? Имаш си свое мнение и толкова.
Не се налага да доказваш нищо на никого. Който иска да се
чувства зле в Словакия и тя да му опротивее, сигурно ще
успее. Това не е Бог знае какъв проблем.
– Ще ти дам друг пример. Допускал ли си, че в Словакия
някой чех ще пожелае да си поръча свинско със зеле и кнедли?3
– А ти търсиш ли из Прага халушки с бриндза?4 – чува тя
смеха на Феро, усилен от полъха на вятъра в прозореца с
навитата щора.
– Не, ти не ме разбираш! Те си мислят, че навсякъде, където
отида, искам да ям халушки! Евентуално традиционна
словашка супа.
– Не е ли най-добре да си отворим словашки ресторант на
Вацлавския площад, щом има такова търсене!
Феро започва да се смее и ей така, на майтап, премигва
с фаровете на изпреварващата го шофьорка в чисто
нов модел немска кола, произведена в Словакия. Лицето,
управляващо автомобила, който тепърва ще се появи
на пазара, го изпреварва и се приближава към сградата на
фабриката5. Феро леко дава газ.
– Само гледай, Евичка, ей сега ще догоня тая мръсница!
Гледай я ти нея! Тя била с чешки номер!
– Виждаш ли? И ти не си безпристрастен!
Феро е пристрастен, но в друг смисъл. Той приключва
разговора и дава газ. Пръстите му барабанят върху волана
от сутрешното двойно еспресо, до скоростния лост е
сложил Red Bull, а в краката на пътника отпред – туба с
гуарана6. Напълно готов е за старт. Повтаря си: „Готов
съм!“ Паркира в своя любим бокс, изключва мотора с
любимата си музика и стъпва на асфалтовия килим с десния
крак.
Превод от словашки: Людмила Котарова
Преводът е направен по: Kepplová, Zuska. Reflux. Levice: KK
Bagala, 2015, s. 195-198.
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Летна – хълм в Прага, от който се разкрива панорамна гледка
към историческия център на града. – Бел. прев.
3
Чешко национално ястие. – Бел. прев.
4
Словашко национално ястие. – Бел. прев.
5
Става въпрос за завод „Фолксваген“
в Братислава. – Бел. прев.
6
Ободряваща безалкохолна напитка.
2
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Да пишеш на полски
Адам Загаевски
Понякога познати ме питат: защо не пишеш на английски?
Или, ако съм във Франция – на френски? Сигурно смятат,
че бих имал полза от това, че е по-добре да си служиш с един
световен език, отколкото с провинциален. По принцип съм
съгласен с тях: наистина може да е по-удобно да се пише на
по-голям език (стига да можех). Това ми припомня анекдота
за Бърнард Шоу, който бил писал на Хенрик Сенкевич, че се
учудва защо поляците не са приели руския език. Ирландците
приели английския и само са спечелили! Наистина.
През 19. век, времето, когато Полша е разкъсана между
няколко държави, е било акт на патриотизъм да се пише на
полски; нашият език е бил сериозно застрашен, преди всичко
под руско господство. Днес никой не си задава такъв въпрос:
млад поет, роден в Гданск, дори да осъзнава миналото на
този град1 – а сега е модерно това да се осъзнава! – няма
да се колебае на какъв език да твори. Просто няма да знае
никакъв друг. Само човек като мен, който дълги години
е живял в чужбина, може да се срещне с наивния – дали? –
въпрос за избора на език.
Писането на полски е и поемане на сложното
наследство, което ни е оставила полската история;
който пише на френски, иронично и изящно, винаги
леко поетично, ще бъде наследник, макар несъзнателно,
не само на Монтен и Паскал, но и на Луи ХIV, наймалкото на атмосферата в двора му, на язвителните
Според Версайския мирен договор Гданск получава статут на
свободен град, управляван от Обществото на народите, след
като векове е бил ту немски, ту полски. – Бел.пр.

1

Петер Надаш (1942) е изтъкнат унгарски писател
с международна известност, носител на наградата
„Кошут“. Той се налага с монументалния епос
„Книга на спомените“ (1986), който няколко години
по-късно получава и френската награда за найдобър чуждестранен роман. Други жалони в неговия
творчески път са излезлите през 2005 г. „Успоредни
истории“, както и мемоарът „Пробляскващи
фрагменти“ – от 2017 г.

Петер Надаш

Солта на живота1
откъс
Добрият стар Лутер, по-добре да се бяха стоварили
на главата му императорско проклятие и папска
анатема, вместо по отвратителен начин да се отрича
от вярата. А магистратите на прочутото със солта
си градче не че не са знаели, че Бренц добре е оплескал
нещата в Хайделберг. Знаели са, естествено. Точно
затова са го повикали за пробна проповед в църквата
„Свети Михаил“, наричана претенциозно катедрала,
на прочутото надлъж и шир със солта и голямото си
богатство градче. В собствената си градска църква те
са имали свещеник. Защо да нямат и свой проповедник.
Никога не са имали, но защо да не опитат с един теолог.
Отсега нататък ще имат. Няма защо принц Хоенлое
на бял кон или богоугодният епископ да решават
кого и какво да слушат гражданите в неделя заран на
литургията. Ако един не им хареса, ще потърсят друг.
Все ще се намери някой, чиято проповед да одобрят.
Да си е техен и щом му плащат, да говори от амвона
смислено, а не врели-некипели.
Бренц, който на портрети от епохата е изобразен с
латинското име Johhanes Brentius, е бил едва двайсет и
три годишен, когато е пристигнал за пробна проповед.
Целият град, така да се каже, се е сбрал в „Свети Михаил“.
Толкова им е допаднала ясната, проникновена проповед и
смирената решителност на този човек, който по нищо
не се е различавал от тях, не само не се е перчел с позорно
невежество, но дори и огромното му научно знание не го
е карало да се възгордява, та веднага са пратили на свои
разноски проповедта в печатницата да я размножат,
за да я разпространяват като прокламация. Дори не са
предполагали, че става въпрос за съдбоносен избор, макар
че досега в историята на християнството не се било
случвало. Днес ние с право се питаме какво и защо се
случва в историята, за да се съчетаят нещата така добре,
личните умения да паснат с общите потребности. На
гражданите тъкмо им е било писнало от кръстоносните
рицари, от херцозите и епископите, и ето че е дошъл
1

Книгата предстои да излезе в издателство СОНМ. – Б. пр.

беседи, убийствените bon mots, безпокойството на
моралистите, споровете между революционерите
демагози. Който пише на полски, има в кръвта и
мастилото си други гени: крушението на системата
през 18. век, погрома на подялбите, пораженията на
неуспешните въстания и крехкостта на дългото
театрално съществуване на нашата страна, която
не присъства реално и трезво и е само химера, но е
предмет ту на възхищение (“Polenlieder“ през 30-те
години на 19. век, ентусиазмът на французите), ту на
презрение (Бисмарк, немските и руските националисти);
Полша вегетира в представите на Европа малко като
сладкия Таджо от „Смърт във Венеция“ на Томас Ман
– прекрасна, непостижима, ефектна, чиста. Или –
обратното – като изостанала, мръсна, пияна страна
(напр. във впечатленията на Гьоте от краткото му
пътуване из Полша, знак за което е паметната плоча
в Краков) – страна, която трябва възможно най-бързо
да бъде покорена. Или красавица, или чудовище, средно
положение няма. Струва ми се, че и днес поляците
недоверчиво, но и с голямо любопитство следят
мненията за себе си, изразявани в големи градове на
Запад.
Сега към всичко това се прибавя още един забележителен
мотив: поляците герои ли са от Втората световна
война – напети улани срещу танкове, храбри летци над
Англия, отлични и търпеливи конспиратори, безстрашни
войници при Монте Касино – или примитивни нискочели
антисемити, представени като прасета в популярен
американски комикс2? Красавица или чудовище?
2

„Маус“ на Арт Шпигелман. – Б. Пр.

Лутер с неговите ученици. Защото има епохи, когато
всяко нещо намира мястото и формата си, но има в
изобилие и други епохи, когато нищо не напасва с нищо,
всички са се окопали за кръгова защита и никой не се
интересува от принципа на пасването. В такива случаи
отблясъци от напасване намират израз в това, че колкото
и противоположни да са възгледите, всички заедно горят
нивите, заедно ограбват житните складове и хазната,
заедно опустошават градовете, в които живеят. На
справедливия въпрос как е възможно това не мога да
отговоря. Мога да разкажа само онова, което проучих.
Когато няколко седмици по-късно Йохан Бренц е заел
новото си място, знам, че двама от любимите му
някога съмишленици теолози – Йоан Изенман, енорийски
свещеник в църквата „Свети Михаил“, и Михаел Грибар,
свещеникът на „Света Екатерина“, вече са били на
служба в прочутото със солта си градче,
те са били трезви лутеранци,
последователи на учението на
Мартин Лутер, и това значително
е улеснило бъдещите начинания на
Бренц. Другото, което знам, е, че
нито един от тримата не си е падал по
измишльотини и небивалици. Захванали са
се на работа. Това също го знам. Защото
колегиалността им е играела съществена
роля във верските дела. Те са следвали не
йерархията на римокатолическата църква,
а учениците, апостоли и евангелисти,
вършели са всичко, както е било писано. Или
поне са се стараели според несъвършените си
човешки възможности. Човек не е съвършен,
но пък може да се стреми към съвършенство.
В манастира на надхитрените и позорно
изпъдени францисканци тримата най-напред са
основали латинско училище, защото са били убедени, че
не съществува умение без знание. Училището съществува
и до днес. И аз съм го виждал. Наистина ви казвам,
прекрасно е. Тримата са премахнали учебната такса,
за да няма дете, което да не може да се изучи заради
немотията на родителите си. Който не учи цял живот,
както всеки добър поп, си остава слуга. Това обаче не
е само негов проблем, а и на всички останали. От този
момент училището се е издържало от наследените от
францисканците имоти. Само в началото са се зачудили,
че и момичетата ще посещават училището, за да се учат
да пишат и да четат на латински, да се занимават с
математика, теология или други науки. Защото от двата
бряга на реката в прочутото със солта си градче, и от
богатия, и от бедния, всяка сутрин заедно с момчетата
са прииждали толкова много момичета, че полека са
преглътнали яда си дори и онези, които първоначално са
провиждали в новата мода Содом и Гомор и така са се
разлютили, че направо са искали да нападнат латинското
училище.

Джентълмени или свине? И накрая: минаха ли през
комунизма неомърсени, бунтуващи се и саботиращи
натрапената от Москва система (така обичат да виждат
себе си) – или сътрудничеха послушно с нея като всички
други покорени народи? (…)
През последните шестдесет години в Полша – в страната,
но и в емиграция, защото, както знае всеки ученик в
основното училище в Краков, полска литература се твори
колкото в страната, толкова и в Париж, Аржентина,
Калифорния – писането рядко е занимание академично,
умозрително, безкръвно, маргинално, рядко се свежда само
до индивидуално търсене на Красотата, до флоберовски
битки с езика, до съвестен запис на отделни житейски
приключения. Обикновено то е като разжарена пещ, в
която при висока температура и пред очите на ненаситни
свидетели, на любопитните обитатели на полисите се
изпичат съсъдите на поезията и прозата. Писането има
огромна тежест, то е голям и сериозен дебат, в който
екзистенциалните проблеми се преплитат с въпроси,
отнасящи се до цялата общност, до целия полис. При
това, парадоксално, участниците в този дебат – Витолд
Гомбрович, Йежи Стемповски, Чеслав Милош, Александер
Ват, Юзеф Чапски (художник и поет), Збигнев Херберт,
Густав Херлинг-Груджински, Йежи Гедройч – изброявам
само няколко от тези гиганти – се бунтуват срещу него,
изобщо не го искат, увличат ги големите универсални теми
и сюжети, включително метафизическите, обаче могат да
се доберат до тях, само като с труд си пробият път през
дивия гъсталак.
(Из едноименното есе, в „Защита на пламенността“, 2003)
Превод от полски: Силвия Борисова

Освен това тримата са издействали градските
магистрати да освободят осъдените вещици, тъй като
такива не съществуват и няма смисъл да се горят хора.
Не само са забранили знахарството, баенето, не само са
проповядвали срещу всевъзможните суеверия, не само
са ги осмивали, но наред с това са разчистили основания
през 1288 и построен през 1317 година градски лазарет до
извора, наречен впоследствие Шпиталбах, измазали са го
и са го превърнали в социален център, създали са приют за
бедни, погрижили са се за лечението на самотните болни,
подпомагали са вдовиците, сираците и прочие. Написали
са, след което през 1543 година са отпечатaли и разгласили
нов ред за причастие и богослужение, който наистина
доста се е различавал от предишния.
Стараели са се всичко, което вършат или
не вършат, да се основава единствено и
изключително на Светото писание, както
и да не изискват от вярващите нищо,
което те не биха могли да осмислят
въз основа на Писанието. Словото е
придобило първостепенно значение.
Едновременно и на двата езика – на
латински и на родния им алемански
език. След словото е идвало писмото,
за да го съхрани трайно. Написаното
означава съглашение и смисъл, а
смисълът е знание и така до свършека
на дните. По този начин са успели
да избегнат насилието и градчето
не е участвало в иконоборството.
Защото не само не са допуснали
папските, епископските или
имперските въоръжени пълчища да рушат,
а не са отстъпили и пред радикалната истерия
на собствените си привърженици. Наложило се е да
възпират не само чуждата, но и собствената жажда за
насилие и низост по най-добрия начин, за да не си навлекат
позор. На тяхното благословено дело и умереност се
дължи до голяма степен, че религиозната нетърпимост
в прочутото със солта си градче не се е възпламенила
с жестокостта, с която е помитала околните селища.
Нямало е гневни тълпи, които да се нахвърлят върху
запазилите старата вяра храмове, за да ги пилеят, рушат
и опожаряват старата утвар в името на новата вяра.
Бренц е смятал, че това не е необходимо и в собствените
им храмове, защото в новата вяра цялостно се побира и
старата вяра заедно с църковната утвар. Нямало е как
да нападат, да грабят или да изгарят, без да осквернят и
собствената си вяра. Всичко в катедралата е на мястото
си до ден днешен. А какво е това всичко, бих разказал с
най-голямо удоволствие, но май прекалих с говоренето и е
време да спра.
Превод от унгарски: СВЕТЛА КЬОСЕВА
Петер Надаш, „Солта на живота“, изд. СОНМ, 2020
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