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 Георги Господинов
За тъгата, страховете,
детството и други
истории
 Джорджо Агамбен
Що е съвременно?
 Елка Димитрова
за Марин Бодаков
 Разговор с Капка Кънева
СтоЛица
 Мария Василева за
Кристо и Борис Делчев

Капка Кънева, визия за корицата на
„Есенен Великден“ от Петър Чухов,
изд. „Жанет-45“, 2021

Цвета Софрониева

Проза
 Чавдар Ценов

Изкуство
сложни богато украсени шарки
мистерия на генезиса
авторско право на морето
геометричен гений е лъчеперката
неотменно отива и води
до центъра на любовта
сред щедро създадени радиални форми
отстранява неотклонно всички плевели

Броят се издава с подкрепата на НФК

раздухва и навява кислород
към децата, за да са силни
ех, да можехме и ние в обичта
да постигнем нещо подобно
от векове се опитваме да създадем
такива пясъчни градини
ала всичко, което можем да си представим
е вече отдавна сътворено

Не стига ли самото дишане?
Усетът на пулса на любимия човек?
Усмивката на детето?
Разсъмването няма нищо общо с театъра
На разсъмване природата ликува
Птиците се уговарят за належащото през идещия ден
Земята ухае, поне още го може
Светлината набира сила
Ние бавно се пробуждаме, и ако сме истински,
първо се наслаждаваме, че дишаме и че до нас
диша обичта ни
После започват сценките и сенките
И наш е изборът дали ще играем с тях
Можем вместо това да направим овесена каша с банани
или попара със сирене
Можем да погалим с върха на пръстите си
раменете на любимия
Можем да целунем детето си на зазоряване
Можем да занесем липов чай на майка си
Можем да призовем всичко добро на земята да пребъде
Можем да се усмихнем на приятелите си поне наум
Можем да кимнем на слънцето и да прегърнем някое

цвете
Можем да започнем деня с покой и ведрост в душите
Неинсценирани и непреиграни
Повече бъдеще за човечеството май много много няма
Ако не се напъне човекът да създаде добро такова

Сцени на разсъмване
>-------- Оригинално писмо -------- >До: Emergency Theater
>Относно: Любовта е нещо толкова дълбоко, че напълно
изчиства тълкуванията > Изпратено на: 26.01.2021 в
01:23 ч.
Самият живот е бъдещето.
Каква е тая жажда за повече от простото дишане?
Каква е тая жажда за повече от това
човекът до теб и детето ви да дишат?
Какво точно искаме?
Сцена?
И какво инсценираме? Какво искаме да играем?
Защо искаме да играем на сцени?

Ала лично бъдеще за нас има
Детето
Обичта
Приятелите
Книгите
Неизиграните сцени на разсъмване
Отказаните самоинсценирания
Негримираното време
Времето на гладенето на маските с ютия
Вярата, че нямаме нужда от сцена, за да се обичаме
Вярата, че маските завинаги ще паднат
Вярата, че дишането продължава
Вярата на разсъмване
още на стр. 16
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Опитомяване на граници
Център на новия
брой 165 на сп.
„Християнство
и култура“ е
съвременният
поглед към значими
богословски
въпроси. Темата
е представена с
текста на англофренския поет
и литературен
критик сър
Майкъл Едуардс
За радостта и е
продължена с анализа на свещеник доц. д-р Стоян Чиликов
Антропологични колизии на корелацията догмат – етос
в Църквата. В рубриката „Съвременното богословие“
са представени текстовете на презв. Иван Иванов
(Кюмурджийски) Свещеното писание и Свещеното
предание – основа за Боговдъхновения и изповеден характер
на евхаристийните текстове и на о. Павел Събев Отново за
„противоречията” в евангелските разкази. Друг тематичен
кръг е посветен на отношението на християнските църкви
към комунистическото наследство, в който е включена
втората част от спомените на о. Купен Михайлов В
социалистическото чистилище, както и кратките разкази
на о. Николай Петков, обединени под общото заглавие
Мъченически етюди. В броя е отбелязан 70-годишниният
юбилей на проф. Цочо Бояджиев с неговия текст Болното
тяло и болната душа, а 200-годишнината от рождението на
Ф. М. Достоевски е отбелязана с анализа на прот. Василий
Зенковски Проблемът за красотата в миросъзерцанието
на Достоевски. Темата „Хоризонти“ включва словото
на папа Франциск пред епископите на Унгария, озаглавено
Нека Църквата в Унгария бъде строител на мостове и
пазител на диалога и Две лични свидетелства на християни
от Афганистан, а в рубриката „Актуално“ е представено
интервю с доц. д-р Мариян Стоядинов, озаглавено Започва
ли нов етап за обучението по религия в българското
училище?, посветено на одобрените от МОН учебници по
предмета „Религия-християнство-православие”. Броят е
илюстриран с фотографии на Яна Момчилова.

„Съдбата на Халите“
е водещата тема
на брой 09 на сп.
„Култура“. „Кауфланд
България“ представи
през октомври
преработения си
идеен проект за
преустройство
на вътрешното
пространство на
Халите в София
и предстои този
проект да бъде
разгледан от
Националния
институт за недвижимо културно наследство. Ще
се съхрани ли способността на Халите да носят
историческа памет? Разговор с културолога проф.
Александър Кьосев и с архитекта проф. Тодор Кръстев,
анализ от арх. Павел Попов и отговорът на „Кауфланд
България“. И още – дебатът „Западът има ли бъдеще?“
с отговорите на политическия философ Пиер Манан, на
писателя Паскал Брюкнер и на историка Пол Кенеди. И
други две гледни точки по темата – на политоложката
Албена Азманова (за капитализма на ръба на нервна
криза) и на историка Франсоа Артог (за сблъсъците с
историята). И още в рубриката „Интервю“ – Георги
Господинов: „Какво може литературата?“; Виталий
Мански: „Свободата и властта“; Вернер Херцог: „Как
се конструира истината?“. В „Галерия“ ще прочетете
рецензия за изложбата на Алцек Мишев и репортаж за
новия музей на Франсоа Пино в Париж. И още – Веселка
Кунчева за „болката и пречистването“ и Явор Гърдев за
„другата страна на театъра“. Деян Статулов с анализ
за българското кино след „Златна роза“ 2021 и размисъл
на Весела Казакова и Мина Милева след филма „Жените
също плачат“. И още: „Останах на самотен остров“ –
изповедално интервю на големия български композитор и
диригент Васил Казанджиев. Фотографиите в броя са на
Добромир Иванов, а разказът в рубриката
„Под линия“ е дело на Ангел Иванов.
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„Парчета. Стихове и
фрагменти“, двуезичната – на
български и на английски език –
книга на Ирен Иванчева, е разказ
за опитомяването на граници.
Българската публика познава
Иванчева като литературна
историчка и критичка
(вж. „Гласове на жени в
българската поезия. Аспекти
на междутекстовост“, изд.
„Просвета“, 2015). Повече от
двадесет години тя живее и
работи в САЩ, преподавател е
в Университета на Синсинати
в Охайо. „Парчета“ е първата є художествена
книга, обединяваща в крехкото си тяло елегантни
размишления за паметта, дома, семейството, езика и
принадлежността. Скулптурата „Валсът“ на Камий
Клодел заема централно място на корицата и отключва
последващия разказ. Образът на мъжа и жената,
преплетени в танц, плавно сливащи се в една форма, и
предстоящата, – но неслучена – целувка, директно се
свързват с текстовете в книгата, с обговарянето на
пътя на „жената емигрант, пишеща другаде и на езика
на другия“ (по предговора на Катя Станева). Танцът е
между езиците, културите, житейските роли (майка,
преподавател, автор); сближаването на различията е
възможно в пристаните на семейството и изкуството.
По думите на самата Ирен: „това, което може би ме
определя най-добре, е фактът, че съм майка и след това –
човек, който обича професията си на филолог, – свързана
с писане, четене и контакти с различни езици и култури“
и „За емигранта, ако е семеен и споделя с членовете
на семейството си родната култура, семейството
става онази символна територия, която започва почти
неусетно да реферира родината (...)“.1
Стихотворенията са лаконични, нежни. Прецизно
запечатват реалиите на живота в България в последните
десетилетия на ХХ век, прегръщането на родното
с неговите парадокси, чувствеността на жената,
осмислянето на живота между „силния и слабия миг“.
„Остани в картината –/ настоява окото./ Всъщност
е толкова хубаво!“, но и „Винаги/ Вината ти/ Вината
ми/ Вината ни/ Винаги“, а също: „Някой/ се сгушва в
теб./ Някой, когото обичаш./ Виждаш/ как прашинката
е безтегловна/ в слънчевия лъч – / търсещ просека
по тялото на двамата.“ Тази първа част на книгата
приключва с „Въпрос“, едновременно удар и утеха:
„Понякога се питам дали в очите на божеството/
нашата смърт не изглежда като мъничката рана/ на
уплашено дете?“.

Следват фрагментите и есетата. Централната тема – в
контраст с избраната форма на раздробеност на разказа,
– е сякаш събирането, сдобряването между различните
физически и душевни пространства, обитавани от
авторката: „Пишещият фрагменти невинаги иска да каже,
че светът е фрагментарен. Така изглежда само в началото,
а може би и в края на някои магични действия – писането,
четенето, живеенето...“. Нещо повече, „Емоция и разум са
синоними, повече от синоними. Да рационализираш света,
означава добре да си го усетил, почувствал. Или поне да
си почувствал своята безпомощност. А чувстване без
разбиране не съществува“ – думи, които влизат в диалог с
друга, излязла съвсем наскоро книга – „В пукнатините на
канона“ на Георги Господинов (изд. „Жанет 45“, 2021), и поконкретно с есето „Литература и емпатия“. Дискурсът
с автори и произведения впрочем е жива, съществена
част от „Парчета“ на Ирен Иванчева – както заявеният
такъв (препратките към Смирненски, Кавафис или Далчев),
така и индиректните връзки по линия на емпатията и
размишленията върху света и битието на „междинния
човек“2 (Господинов, но например и авторите в сборника
„Куфарът на брат ми“, изд. ICU, 2015), а и споделените
любими, съграждащи имена (Пруст, Дебелянов, Цветан
Тодоров, Юлия Кръстева и т.н., вж. „Малко от моята
филосотека“). В този диалог се включват и текстовете
на Катя Станева (предговор) и Георги Цанков (послеслов),
ограждащи в скоби книгата и отварящи нови полета за
разчитането є.
Паметта, идентичността (лична и национална), връщането
към детството и помиряването (или не) със загубите,
наложени от времето, белязват финалните есета:
„Детството ми ме гледа в упор. Какво да му кажа?“, „Ние
сме капсули, които пренасят поколения други в себе си...“.
С много обич Ирен Иванчева се обръща към близките хора,
но и към автори, артисти, а също и към езика. Ярките,
физически картини на разрушения є роден дом, парчетата
от тухли, които тя събира през летата в София,
единственият оцелял артефакт – дървена катеричка,
дело на баща є, скулптора Иван Иванчев, се преплитат
органично с цялостния ритъм на книгата, с носталгиите,
топлината и твърдостта на тази лична история. Танцът
– веднъж зададен от отварящата книгата скулптура на
Камий Клодел – остава неприключил, отворен, позволяващ
включване; баланс между тук и там, заминаването и
завръщането, приютяването в езика, в езиците.

Иванчева-Мерджанска, Ирен. Анкета. – Балкански
идентичности, Анкети, 2013, https://balkansbg.eu/bg/polls/334iren-ivantcheva.html

Ирен Иванчева, „Парчета. Стихове и фрагменти“,
превод на английски Холи Карапеткова, изд. „Полис“,
С., 2021.
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Иванчева-Мерджанска, Ирен. Анкета. – Балкански
идентичности, Анкети, 2013, https://balkansbg.eu/bg/polls/334iren-ivantcheva.html
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Конкурс 13 века България „Сълзи без тъга“
Изложба на Валентина Шарра

„Литературен вестник“, с подкрепата на Национален
дарителски фонд „13 века България“, обявява десетия
юбилеен конкурс за литературна критика.
В конкурса могат да участват автори до 30-годишна
възраст.
За участие в конкурса се приемат
литературнокритически рецензии с обем до 7000 знака
върху книги в областта на художествената литература
и хуманитаристиката, български и преводни, публикувани
през 2020 и 2021 г. Текстовете (с посочени име на автора,
дата на раждане, телефон и електронен адрес за връзка)
се приемат до 1 декември 2021 г. на адрес:
lv_konkurs@abv.bg
Изпратените за участие текстове ще бъдат
разглеждани текущо от тричленното жури на конкурса
и номинираните ще бъдат публикувани в специална
ежеседмична рубрика в „Литературен вестник“, както и
на сайта на изданието.
Авторите на номинираните текстове ще имат
възможност да участват в творчески работилници, в
които ще се включат утвърдени критици и редакторите
на „Литературен вестник“.
В конкурса ще бъде присъдена една голяма награда
„13 века България“ в размер на 400 лв., която ще бъде
обявена през януари 2022 г.

Галерия „Структура“, 05.11.2021 – 04.12.2021
Проектът на Валентина Шарра, създаден специално за галерия
„Структура“, е посветен на смъртта като продължение на
живота. Неудовлетворена от нейното отричане, неприемане
и неразбиране, авторката се опитва да възстанови връзката
между отделните елементи на космическия цикъл, такава,
каквато е съществувала още в древните култури. Шарра
базира изследването си на исторически позовавания, които
доказват мъдростта по отношение на възприемането на
смъртта. В изложбата са представени: надгробия (нова
естетическа концепция за западните надгробия и опит
за преформулиране на техните канони), домашни олтари,
машина на времето (показваща непрекъснатия цикъл между
живота и смъртта) и книга-игра (написана от Валентина
Шарра и придружена от графики, създадени от Виктория
Стайкова по авторските първоначални рисунки към проекта).
Художничката акцентира върху смисъла и красотата на
загубените ритуали, празнуващи смъртта. Дългият път
към отвъдното е важен, като част от дихотомията
минало-бъдеще и в противовес на днешния презентизъм,
според който не съществува нищо друго освен Тук и
Сега. Обектите на Валентина Шарра са произведения на
изкуството, но могат да имат и утилитарен характер – да
се използват във всекидневието като част от разбирането є
за взаимосвързаността на процесите.
Валентина Шарра е родена през 1983 г. Дипломира се през
2013 г. в Академията за изящни изкуства в Рим с работа
на тема „Пустеещи земи в градското пространство“.
Понастоящем живее и работи в София, където през 2018 г.
завършва магистърска степен по скулптура в Националната
художествена академия. Нейните творби са интервенции на
място, които преминават от фотография към инсталация,
от скулптура към звук; някои от тях са постоянни творби в
публични пространства или в природни обекти.
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Помиряване с времето
Тази статия е посветена на две събития, които на пръв
поглед нямат нищо общо освен българската следа –
опаковането на Триумфалната арка и откриването на музея
Hôtel de la Marine в Париж. Колкото и да е несъизмеримо,
родното присъствие е налице. От една страна, е титанът
Кристо, който заедно с Жан-Клод преди 60 години започва
да мечтае да създаде свое произведение, като използва за
основа един от най-знаковите паметници на Франция.
От друга е участието на Борис Делчев и българския му
екип в реставрирането на престижния дворец на площад
„Конкорд“.
Триумфалната арка на звездата – както е официалното є
наименование, е изграждана в продължение на
30 години до откриването є през 1836 г. Тя е поръчана от
император Наполеон и почита тези, които са воювали и
загинали за Франция по време на Френската революция и
Наполеоновите войни. Имената на френските победи и
генерали са изписани по повърхността є. Под нея се намира
Гробът на незнайния войн – място за официални държавни
церемонии. Днес съществуването є е спорно и дебатът
за арката като олицетворение на империалистическото
минало на Франция е налице. Кристо и Жан-Клод обаче
винаги са избягвали политически коментари и никога
не са позволявали на който и да е от проектите им да
се приписва друга мисия извън тази на удоволствието
от красивото и възхищението от безмерната свобода.
Всеизвестно е твърдението, че правят всичко това просто
защото искат да го направят. Така че да търсим символика
в опаковането на монумента, подходяща за настроенията
на днешния ден, едва ли е уместно. Всъщност именно това
прави работите им извънвременни и вечно актуални –
защото не позволяват да бъдат употребени за битките на
деня. Най-точна беше художничката Бистра Льошевалие,
която спокойно и категорично определи проекта като
скулптура. И да, това е една огромна, красива, доминираща,
тотална, блестяща, въздействаща и трептяща скулптура
с необикновени размери, поставена в центъра на знаково
парижко кръстовище.
Никакви снимки не могат да определят въздействието
є. Самата арка не е нещо, което дори забелязваме в
ежедневието. Тя е там непоклатимо и с присъствието є
сме свикнали по неизбежност. Стотиците дребни релефи
разкъсват целостта на формата и я раздробяват, добавят
множество разкази и затова изглежда не толкова голяма.
Когато всичко това остава под диплите на тежкия
сребрист плат, пред нас се извисява исполин, някакъв
архитектурно-скулптурен Гъливер, който подчинява всичко
наоколо с мащаба и безусловната си красота. Няма природно
състояние или час на денонощието, през които „арката
на Кристо“ да не изглежда вълнуващо. Дали слънчеви
отблясъци раздвижват повърхността є или драматични
облачни небеса є служат за фон – всичко е в нейна услуга.
Ефектът е винаги позитивно хипнотизиращ и тълпите от
хора са привлечени именно от него.
Сградата, известна като Hôtel de la Marine, е построена
от крал Луи XV през 1757 г. и известно време съхранява
неговата колекция от мебели, след това в продължение
на 226 години е седалище на Министерството на
военноморските сили на Франция. През 2017 г. започва
работа по превръщането є в музей, който да утвърди за
пореден път световния блясък на френската традиция
и култура, както и на неразривно свързаните с нея
постижения в области като мода, аксесоари, мебелировка,
тъкани, порцелан, огледала и други. Най-новият държавен

Кристо. Триумфалната арка, опакована (проект за Париж), 2020, рисунка в две части, молив, креда, пастел, восъчен молив, емайлова
боя, архитектурна рисунка, карта и мостра от плат, 38 x 244 см и 106,6 x 244 см. Собственост на наследниците на Кристо В.
Явашев. Снимка: Андре Гросман
© 2020 Фондация „Кристо и Жан-Клод“

френски музей е открит официално на 12 юни 2021 г. от
президента Еманюел Макрон.
Сградата има и по-тъмна страна. Тя олицетворява властта
на Френската империя и военната история на страната.
От нея започва и Френската революция, когато през
1789 г. революционерите нахлуват и взимат оръжието от
оръжейната зала. Мястото носи името си от времето,
когато военноморските сили се нанасят в нея. Неслучайно
днес една зала е отделена за интерактивна инсталация, през
която могат да се проследят всички завоевателни походи на
империята. Наред с реставраторските, консерваторските
и възстановителните работи новият музей разполага с
най-модерната техника, като свръхтехнологични слушалки
и движещи се екрани прекарват посетителя през епохите и
натрупаните истории.
Над 60 френски творчески колектива работят по
възстановяването на двореца. Борис Делчев и неговата
фирма „Вре-Фо Дизайн“ са единственото чуждестранно
изключение. Те пресъздават 12 модела тапети от края
на ХVIII век по оригинали, съхранявани в Лувъра, като
спазват техники, максимално доближаващи се до тези от
епохата. Също така реставрират и адаптират запазени
ръчно рисувани китайски тапети. Част от тях бяха
показани в изложбата „Двойникът на оригинала“ в галерия
„Структура“.
Ако трябва да търсим нещо повече отвъд националната
гордост, то е в интересното съвпадение как два
доста спорни от днешна гледна точка монумента се
преосмислят и в известен смисъл помиряват с времето
през съвременното изкуство и приеманата от всички

Кристо и Жан-Клод. Триумфалната арка, опакована, Париж,
1961-2021, Париж 2021. Снимка: Волфганг Волц
© 2021 Фондация „Кристо и Жан-Клод“

институция на музея. Зрелите политици отдавна са
разбрали, че дори и най-мрачните аспекти на историята
просветляват и се приемат по-леко, когато се обърне
внимание на художествената им страна или са повод
за нови артистични намеси. Така дворецът на площад
„Конкорд“ днес се рекламира главно чрез художествените
му достойнства, а Триумфалната арка за дълго време ще
бъде свързвана с творбата на Кристо. Това отдавна го
е проумяла дори и католическата църква, която често
сътрудничи с известни художници и приема съвременни
проекти под покривите на катедралите. В този контекст
много старата идея за превръщането на Паметника на
съветската армия в София в Музей на съвременното
изкуство изглежда съвсем смислена. За съжаление, този
паметник още не се е превърнал в памет, а продължава
да служи за политически инструмент, което отнема
възможността както за неговото по-спокойно интегриране
в днешния ден, така и за свързани с него легални акции на
съвременното изкуство
При примерите, които разглеждаме, въобще не става дума
за подчинена роля на изкуството. Ползите са и за двете
страни и вървят по посока на преосмисляне на историята
и приемането є такава, каквато е била. Другото означава
унищожение и заличаване – популярна напоследък предимно
в САЩ практика, която под натиска на различни движения
събаря паметници и изтрива исторически стенописи и
мозайки. Избирам подхода на французите и на Макрон,
който използва откриването на арката, за да напомни
вандалщините на жълтите жилетки и щетите, които
нанесоха по монумента през 2018 г. „Една луда мечта се
реализира“ – каза още френският президент. Добре е да
позволим на такива „лудости“ да подчинят всекидневните
битки и да ни дадат друга перспектива към историята и
света. Само една зряла нация може да гледа своята история
„очи в очи“ и колко жалко е, че новата
С подкрепата на
Столична община вълна на т.нар. „прогресисти“ всъщност
представлява връщане към инфантилизма.
На този геополитически фон нашето
общество все още търси отчаяно своя
път на съзряване.
МАРИЯ ВАСИЛЕВА

Борис Делчев и Вре-Фо Дизайн.
Hôtel de la Marine, Париж, 2021
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Всяка литература се мери по своите рицари
Марин Бодаков
(28.04.1971 – 8.09.2021)
Йоанна Елми,
„Направени от вина“,
ИК „Жанет 45“, 2021
Един роман за прехода от гледната
точка на поколението, родено през
90-те. И именно това е новото в тази
книга – не образът на изминалите
тридесет години, а разказът за тях през
опита на детството и съзряването
през това време. Разказът в романа е
уж пределно личен, но всъщност цели
да обобщи поколенческите биографии
от последните десетилетия. Връща се
и назад към предишните поколения, за
да опише една травматична, буквално
наследствена последователност
от липси и вина. Дали разказът
за детството и младостта във
времето на прехода ще се наложи
като честа тема в писането на
авторите, дебютиращи днес, както
този за съзряването през социализма
се наложи при писателите, навлезли
в литературата от 90-те насам?
Вероятно през следващите няколко
години предстои да разберем.

Владимир Бала,
„В името на бащата“,
прев. от словашки
Асен Милчев, изд.
„Безсмъртни мисли“,
2021
Владимир Бала е един от най-известните
и превеждани съвременни словашки
прозаици, познат най-вече с книгите си
с разкази. „В името на бащата“ може да
се прочете като семейна история или
като история на един брак, но е преди
всичко разказ за самотата, за изхабяващия
ход на всекидневието, за опита на
един човек да проумее собствената си
природа и логиката на своите решения.
Най-важното качество на книгата е
овладяното повествование, способността
на автора да разказва едновременно
остроумно и сериозно, с усет към
епизода и детайла, но и с екзистенциална
дълбочина.

Габриела Адамещяну,
„Фонтана ди Треви“,
прев. от румънски
Румяна Л. Станчева,
ИК „Колибри“, 2021
Габриела Адамещяну е позната на
българския читател с няколко свои книги.
Сега към преведените є на български
творби се прибавя и най-новият є
роман, публикуваният в оригинал преди
три години „Фонтана ди Треви“. В него
главната героиня се завръща в родната
си Румъния тридесет години след като е
емигрирала във Франция и това отприщва
връщането към миналото – лично,
семейно и на родината є, предизвиква
равносметки, сблъсква спомени и
настояще.
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Без мир
да умре, да си иде най-после: иди си!
ще облекчиш дори себе си –
моля безпомощен
(и когато потегли: върни се, върни се,
не издъхвай, не още)
Марин Бодаков, из „Наивно изкуство“
Някога бе наречен „Рицар на книгата“
– покрай едно отличие на Асоциация
„Българска книга“ (2014), свързано с
дейността му по популяризиране на
литературата. Заедно с наградата
за поезия „Иван Николов“ (2011) и
Националната литературна награда
„Памет“ в годината на Константин
Павлов (2016) – това са трите официални
признания, фигуриращи в биографията
му. Но така му отиваше да бъде наречен
именно „Рицар на книгата“! И колко
всеотдайно, обхватно, деликатно и
смислено беше присъствието му в
българската литература и култура през
последния четвърт век…
А Марин Бодаков беше преди всичко
камерен човек. Разговорите с него винаги
бяха и интимни, стоплени от една
лична, неподправено човешка модулация
– независимо от многото неща, които
знаеше, от многото неща, на които
можеше да научи и учеше – и студентите,
и колегите, и младите си и стари
литературни приятели, и случайните
пишещи, обърнали се към него за съвет
(какъвто той никога не отказваше
въпреки ежедневната си, изразходваща
заетост в грижи по думите – защото
работеше и като литературен критик, и
като редактор, и като преподавател).
За мнозина беше скъп приятел, имаше
рядкото умение да бъде близък – на много
и различни хора. И всички, които се бяха
доближавали до Марин, дори и в случаен
разговор, оставаха с усещането, че той
принадлежи на някакъв по-друг свят. Не
беше отстранен от живота, не живееше
„далеч от света“. Напротив. Но и в
човешкото битие, и в текстовете му
пулсираше една благодатна симбиоза на
пределно ежедневното и божественото.
Сякаш беше докоснат от крилото на
ангел, белязан от някакво по-инакво
виждане.
И сега, когато погледна назад към
всичките години, в които бяхме близки,
мисля си, това беше разковничето и на
човешкия, и на литературния му живот
– именно тази благословена „странност“,
тази фина настройка на душевността,
която те прави лирик дори ако и едничък
стих не си написал. В нея влизаха и така
типичните за поезията му специфики
– погледът на детето и стареца
едновременно, скъсените разстояния
между учудването и мъдростта, между
уплаха и овладяването му с благост и
благородство.
При Марин, разбира се, тази настройка
беше напълно осъзната и развита.
Именно затова той остава в българската
литература като характерен, несгрешим
почерк. Поетиката му може да бъде
свързвана с традиции като тези на
Лилиев (в много от настроенията є, в
чувствителността є към смисловите и
емоционалните нюанси, в придирчивостта
към думите). Може да се търси и нещо от
необичайния, младенчески-остарял поглед
на Далчев, и от интимната приглушеност
на „тихата лирика“ от 60-те и 70-те
години, и най-вече – от пестеливите,
деликатни, но остри наблюдателномисловни обрати на Екатерина Йосифова.
Но гласът на Марин Бодаков е именно
гласът на Марин Бодаков. Неговите
стихове може и да не бъдат напълно
разбирани и приемани, може да се наложи
да изчакат времето си – и в развитието
на отделния читател, и в развитието на
литературните нагласи, но те не могат
да бъдат объркани с ничии други.

Същата тази сензитивно-мъдра
настройка, дала облика на лирическото
му писане, направляваше и неговото
служене на литературата. Тя именно
задвижваше онова тънко познаване
и вещина в работата му, и в същото
време – неуморната отдаденост, които
направиха от Марин Бодаков съборно име
в съвременната българска литература.
Неслучайно на изпращането му се бяха
стекли хора от всякакви поколения и
литературни групи. (Някои го сравниха
с погребението на Вазов…) А Марин
не беше помпозно присъствие, не беше
овластена персона. Беше просто фино,
но интензивно чувстващ, мислещ и
общуващ чрез литературата човек. И
талантлив, бистър в таланта си поет – с
онази дълбочина, която свежда думите
до крайния минимум, до пределната
изчистеност и отбраност, отвъд
които те вече биха преминали прага
на разбираемото. Един от редките
минималисти в поезията ни – съкровен,
смирен пред голямото и непримирим към
неистинното. Готов във всеки момент да
замлъкне – но с онова значещо замлъкване
пред невъзможното за изказване, и без
боязън от различната реакция – без боязън
от патоса, от искреността, от показа на
ранимостта си.
Уязвимостта, човешката и човечна
слабост, страховете, но и крайното
осмеляване да се пише неприкривано
за тези трудни неща – това като че
ли са типичните теми и мотиви на
Марин Бодаков. И любовта – не като
сантимент, а като светоудържащ център
на човешкото същество.
Има тъга, има и трепет, има и
сдържана, ненатрапчива мъдрост в
поетическите му текстове. И надежда,
някак младенческа надежда – във всяка
тревожност, във всяко униние, в
безсилието дори. И неимоверна вяра,
надмогнала всички дълбоко преживени и
декларирани несигурности – вярата на
духа, който познава своята слабост и
именно чрез това познание е по-силен и от
най-уверените.
„Девство“ (1994), „Бисквити“ (1998),
„Обявяване на провала“ (2002), „Ангел
в зоопарка“ (2008), „Наивно изкуство“
(2011), „Северна тетрадка“ (2013),
„Битката за теб“ (2016), „Мечка страх“
(2018) – това са книгите с поезия, които
успя да напише и публикува, залисан
в свръхнатовареното си ежедневие,
препълнено с труд по чуждите текстове
(и като критик, и като редактор, и като
преподавател и наставник) – усилия, за
които той никога не съжали.
Заедно с тях – „Детето зад чина:
или когато вкъщи има първокласник“
(2012, съвместно със Зорница
Христова), „Преведе от… Разговори
с преводачи“ (интервюта с български
литературни преводачи, 2012), „Кой
„уби“ критиката? Политики на
представяне на българската литература
в печатните медии през 90-те години
на XX век: проблеми на критическата
авторефлексия“ (монография, 2019),
„Критика и искреност: случаят Йордан
Маринополски“ (монография, 2019),
съставителството на сборника „Иван
Вазов и…“ (2000).
Освен с писателска и критическа работа,
името на Марин Бодаков е свързано и с
многогодишната кариера на литературен
и културен журналист. От 1997 до 2000 г.
работи в сп. „Български месечник“; от
2000 г. до края на съществуването му през
2018 е редактор на литературния раздел
на вестника институция „Култура“
(продължил излизането си още една
година под наслова „К“). През последните
години работи и за електронното издание
„Тоест“. Води и участва в редица радио- и
телевизионни предавания.
Работи активно за изключителния
творческо-издателски проект
„Точица“ – инициатива на съпругата и
литературната му съмишленица Зорница
Христова, изтъкнат преводач и автор

на книги за деца. (От 2010 г. досега от
издателство „Точица“ излизат множество
шедьоври на детската книга с майсторско
оформление, като много от тях са и с
пропедевтична насоченост.)
Марин Бодаков работи и като редактор и
рецензент за издателството за българска
литература „Жанет 45“, и като член
на жури в многобройни литературни
конкурси.
От 2006 г. преподава в катедра
„Пресжурналистика и книгоиздаване“ на
Факултета по журналистика и масова
комуникация в Софийския университет
(през 2014 става доктор по обществени
комуникации и информационни науки, а
през 2020 – доцент). Известен е с това,
колко ангажирано и сърцато подкрепя и
насърчава многобройните си студенти
– и в образованието, и в първите им
професионални стъпки, и в оформянето
на чувствителност и разбиране за
словесното творчество.
Но да се върнем към онова най-самородно и
съществено, което Марин Бодаков остави
след себе си – поезията.
Поезията на Марин е по някакъв
причудлив начин цялостна и фрагментарна
едновременно. Поезия, вкопчена в
сигурните, неподвеждащи територии
– откъдето идва и усещането за
фундамент, за опора, за нещо, без което
целостта ни е, ако не невъзможна, то
поне несъстоятелна. И в същото време
– поезия, която не ни пощадява от
безмилостното насочване на погледа,
от съзнанието и признанието за това
колко малки, странни, разпилени са
нашите истини, нашите фундаменти,
онези насъщности, без които не
можем да построим света си, себе си,
привързаностите си – колко миниатюрни
са неизкоренимо важните опори на нашата
цялостност.
Преди време, в рецензия за негова
книга („Северна тетрадка“), бях
писала, че думите на Марин по правило
явяват. Затова текстовете му за
едни са трудноразбираеми, за други –
саморазбиращи се: напомнят онтични
фрагменти, недоказуеми наличности.
Думите на Марин явяват малките
разтърсващи неща, които всички носим,
но скриваме, които толкова отдавна
не искаме да знаем за себе си, че вече
наистина не ги знаем.
Наивистичната директност на
неговите стихове – със заредената в
нея провокация: да се изправим с цялата
си ранимост пред всепоглъщащите
мащаби на битието, – това задълго ще
остане смислено болезнена точка – и в
литературата, и в литературознанието
ни. Ще притегля чувствителния читател
и внимателния критик с онова крайно
прозрение за ранимостта като дар и
дарба, за ранимостта като утеха и
упование, за близостта между хората
чрез тяхната достойно призната и
благородно приета слабост. Да, слаби сме
и беззащитни и тъгуваме от това, но
бавно изпитата – на малки глътки – чаша
с тази тъга е най-верният ни път към
себе си и онези, които разпознаваме като
близки. Това е за мен едно от трайните
послания на Мариновата поезия.
Той пише
недохранени стихотворения.
Стърчат лопатките на думите,
пробиват кожата.
Но продължават да ядат гърдата му
и сладко ритат.
(Марин Бодаков, из „Северна тетрадка“)
ЕЛКА ДИМИТРОВА
Вариант на този текст е публикуван
на сайта labyrinth.ivanovo.ac.ru
(„Labyrinth. Теории и практики культуры“
на Ивановския държавен университет,
Русия) на 2.10.2021.
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Книжното пространство ми е по мярка
Разговор с художничката Капка Кънева
В края на октомври с Вашата изложба
„Прорези“ Столична библиотека
започна поредицата „Книжен дизайнер
на месеца“. Радвате ли се на този
интерес към Вашата професия?
Смятате ли, че приносът на дизайнера
и илюстратора в книгоиздаването се
забелязва и оценява достатъчно?
Никога не съм имала усещането, че на
професията ни не достига публичност
или обществена оценка. Не споделям
идеята за „анонимния“ книжен дизайнер,
не се чувствам скрита, нито на тясно
в книжното пространство, то ми е по
мярка. Възможно е да се окаже, че живея,
както е модно да се казва, в някакъв свой
„социален балон“, но истината е, че в
работата си партнирам със съмишленици
– ерудирани личности и отлични
професионалисти. Взаимно се подкрепяме,
ценим и уважаваме труда си, в полза на
онова, в което вярваме; в интерес на
литературата и на читателите.
Разкажете малко повече за изложбата.
И защо я нарекохте „Прорези“, какво
значение влагате в това заглавие?
Изложбата включва произведения,
създадени през последните две години –
така да се каже, „рожби на пандемията“.:)
Част от тях са визии за корици и
илюстрации на книги, реализирани в
предпочитаната досега от мен хартиена
техника. Илюстрациите към поетичната
антология на Таня Николова „Морз“ обаче
поставят началото на алтернативна за
мен употреба на изрязаното изображение
като своеобразна матрица. Освен
това с триптих арткниги светлинни
инсталации, за пръв път в своя изява
допускам зрителите в артистичната си
кухня, като им предоставям възможност
да преживеят работния ми процес.
Заглавието „Прорези“ е опит да обобщя.
Дадох си сметка, че разчитам най-вече
на прорезите в хартиените обекти
и изображенията матрици. Тяхното
взаимодействие със светлинните
източници и средата поражда творбите
ми, независимо дали става въпрос за
илюстрация, дигитално изображение или
пространствена артинсталация.
Вашите илюстрации и корици са много
разпознаваеми. Разкажете малко повече
за техниките, които използвате.
Създавам композиции от триизмерни
хартиени обекти. Те са персонажите и
средата в моите илюстрации. Използвам
различни ножици, понякога скалпели,
резци или шила, прегъвам и моделирам
хартията така, че да є придам желаните
от мен пространствен силует и релеф.
След като съм готова с пластичното
хартиено изображение, правя фотосесии с
различно осветление – прожектори, лампи,
естествено осветление или комбинации
от изброеното. Заснемам десетки, често

Капка Кънева,
снимка Надя Андреева

стотици дигитални кадри, след което
избирам най-подходящия според мен поглед
към изобразеното и осветлението, което
изявява най-отчетливо преследваното
от мен внушение. На финала редактирам
селектираното изображение с дигитален
софтуер така, че да бъде подходящо за
печатно тиражиране.
Важно място в работата ми заемат
триизмерните конструкции от типа
„театър на сенките“, с които започнах да
експериментирам в последните няколко
години. Става въпрос за арткнигите
светлинни инсталации, които дават
на зрителя възможността наистина
да преживее (а понякога дори сам
да визоизменя) създаденото от мен
произведение. В тези алтернативни
книжни пространства пластиката на
изрязаното изображение говори по-малко
от хвърлените от него сенки и светли
петна, които напластявам и употребявам
като рисунки.
Отделяте специално внимание на
илюстрациите и кориците на книгите
за деца. До каква степен оформлението
на книгата влияе на интереса на
децата към четенето?
Възприемам детските книги и особено
пространствените и игрови издания
за деца като преходно звено между
играта и четенето. В този смисъл ги
оценявам като ключови за пораждането
на интереса към литературата, като
предпоставящи битие с книгите. Нещо
повече – гледам на детската книга като
на безценен инструмент в семейното
общуване, утвърждаващ близостта
между най-малките читатели и техните
близки. Несъмнено за този тип издания
работата на книжния дизайнер е точно
толкова определяща, колкото тази на
авторите на текста.
Случва ли Ви се да откажете да
илюстрирате някоя книга – какво може
да Ви накара да го направите?

Като дизайнер и илюстратор на
книги работя на свободна практика.
Получавам поръчки от издатели, но и
от автори, които се самоиздават. За
жалост, времевата ми организация не е
винаги на ниво, а и някои задачи изискват
значително повече време от други.
Налагало ми се е да откажа ангажимент
към книга, която ми харесва, защото
си давам сметка, че не мога да свърша
работата си в желания от клиента
срок. Случвало се е и да не приема
задача, в чиито параметри не смятам,
че мога да се вместя по начин, който би
удовлетворил и мен, и този, който ми я
възлага.
А коя е книгата, по която много
бихте искали да работите?
Винаги съм си мечтала да ми възложат
илюстрирането на сборник Старогръцки
митове и легенди, с пластики от
хартия. Имам сантимент и към
българския фолклор, също и към поетите
символисти.
Със сигурност следите световните
тенденции в книжното оформление и
илюстрация. Можете ли накратко да
ги обобщите?
Харесва ми да казвам, че в наши
дни няма нищо забранено или
невъзможно в сферата на книжния
дизайн. Дигиталната глобализация
донякъде разми чисто националните
изобразителни традиции и допринесе
за взаимопроникване на естетически
тенденции – факт, който лично аз
оценявам положително.
Човек може да изживее физически само
един живот, но с книгите всеки от
нас опознава и се докосва до паралелни
епохи, чувства, преживявания...
Заплахата, надвиснала над живота на
човечеството през последните години,
с ограниченията, които тя наложи в
ежедневието ни, допълнително засили
нуждата от книги, които ни дават
възможността да продължим да
общуваме, пътуваме и мечтаем.
Преподавате в Националната
художествена академия. Кое е
основното, на което се стремите да
научите Вашите студенти?
За мен е важно бъдещите книжни
дизайнери да развият дълбоко и
осъзнато професионално разбиране,
наред с любовта и уважението си към
книгата. Да я опознаят и осмислят
като специфично пространство със свои
нужди и правила, но и като вълнуващо
предизвикателство и свобода за техния
талант и творчески потенциал. Да
помнят, че като дом на словото,
книгата представлява съвкупност от
естетически и духовни стойности и
да работят с вярата, че именно те
разполагат с всички сили и средства
да проектират визията на изданията,
които ще намерят своето място в
умовете и сърцата на съвременниците
ни.
Работата Ви ви държи в течение и
с процесите в литературата. Как
изглежда съвременната литература,
българска и чужда, от гледната точка
на илюстратора?
В абсолютна степен предполагаща
творческо партньорство между хората
на словото и професионалистите от
сферата на визуалното. Истински
стойностните издания според мен
се раждат, когато всички личности,
ангажирани с процеса на създаване на
книжния продукт, работят
в унисон, осъзнато и със
сърце.

Кадър от изложбата в зала „София“
на Столична библиотека, снимка
Надя Андреева

Валери Стефанов,
„Имало едно време
в България“, УИ
„Св. Климент
Охридски“, 2021
Темата на тази книга е фотографията,
схваната като „култура на спомена
и паметта“. Разказът є се изгражда
около анализа на фотографии от
края на XIX и началото на XX в. и се
разклонява в множество различни посоки
– семиотика на снимката, психология
на фотографирането, ранната
история на българската фотография...
Снимките на известни и непознати
хора са средство за реконструкция
на българския обществен и културен
живот отпреди повече от век, на
стиловете на живот от епохата, на
представите за различните социални
роли и за измеренията на личния
свят. Отпечатък на идентичността,
но и средство за формулиране на
собствената идентичност – така е
мислена фотографията тук.

Владимир Мацура,
„Обувките на
Масарик. Щастливата
епоха“, прев. от чешки
Божана Нишева, изд.
„Ерго“, „Бохемия клуб“
2021
Владимир Мацура е един от найзначимите чешки хуманитаристи и
писатели. На български е преведeна
прозата му, но този том го представя
за първи път у нас като културолог и
литературовед. Изданието съдържа две
негови книги – есетата в „Обувките на
Масарик“ коментират метаморфозите
на културната идентичност през 90-те
години на XX в., а статиите в
„Щастливата епоха“ подлагат
на семиотичен анализ периода на
социализма. Мацура коментира
родната си култура, но голяма част от
написаното е съотносима и с българския,
както и изобщо с източноевропейския
опит от втората половина на XX в.

Марио Варгас Льоса,
„Зовът на племето“,
прев. от испански
Катя Диманова, ИК
„Колибри“, 2021
Льоса посвещава „Зовът на племето“
на книгите, писателите и мислителите,
формирали мирогледа и идеите му
през годините. Самият той определя
книгата като автобиографична. Отвъд
конкретните автори и заглавия, на
които Льоса се спира, това всъщност
е разказ за интелектулното съзряване,
за формирането на самостоятелното
мислене и убеждения сред различните
влияния. И естествено и неизбежно, на
един свой план е и преглед на част от
идеите и идеологиите на XX в.

Въпросите зададе
АНИ БУРОВА
Литературен вестник 10-16.11.2021
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Преводът между конюнктурата и мисията
Неотдавна излезе
от печат сборникът
„Преводът между
конюнктурата
и мисията.
Посттоталитарни
стратегии за
представяне на
чуждите литератури
в България“, който
съдържа доклади
от едноименна
национална конференция на Института
за литература, проведена с участието
и на учени от сродни хуманитарни
специалности, както и на преводачи
и книгоиздатели. Книгата включва
както фундаментални и приложни
изследвания в областта на превода, на
неговата история, критика и теория,
така и ценни наблюдения относно
днешното книгоиздаване, подготовката
на млади преводачи, тиражирането и
разпространението на книгите, въпросите
на подбора и отзвука, стратегиите в
превода и финансирането и др. Внимателно
промислен и концептуализиран в общо три
раздела, в сборника са застъпени приносни
изследвания под формата на статии и
студии на уважавани и авторитетни
наши преводачи, учени и академични
преподаватели, посветени на каузата на
изкуството на превода. Самото заглавие
проблематизира ключовия въпрос в
областта на преводознанието, а именно:
случването на превода като самостоятелен
художествен продукт и неговото битуване
в чуждата култура, както и срещата на
преводача с условията за реализиране на
неговия продукт на пазара. Тоест става
дума за сложната мрежа от културни,
икономически, образователни и дори
политически фактори, които мотивират
(или обезсърчават) преводачите на
художествена и научна литература и
въобще обвързват преводаческото изкуство
със серия от логистични процедури, за да
стигне добрата преводна книга до пазара.
Все още са редки книгите и изследванията,
които разглеждат този сложен
конгломерат от причини и следствия,
свободи и зависимости, от талант и
възможности, от призвание и посветеност
в сътворяването и реализирането на
научния и художествения превод в един
широк и наситен с промени социокултурен
преход. Представянето на чуждите
литератури в България, а и на българската в
чужбина, е дълъг и сложен процес, подложен
на различни турбуленции през отделните
исторически периоди в развитието на
страната ни и затова изследванията на
факторите и механизмите, предопределящи
изкуството на превода, са от определящо
значение за културната ни комуникация
със света. Всъщност бумът от преводни
книги през 90-те години на ХХ век и след
това, свързан с ускореното наваксване
на културни и научни ценности в
посттоталитарното време, активира
и цялата машинария по оста превод –
финансиране – пазар – рецепция. Това
прави сборника особено актуален, с
принос в съвременното концептуално
и методически издържано осветляване
на натрупаната продукция в сферата на
превода на художествена литература и
хуманитаристика и съпътстващите го
проблеми от теоретичен и практически
характер.
Съставители на сборника са Йонка
Найденова и Георги Цанков, организатори
и ръководители и на проведената
конференция, които в уводната си студия
„Българската преводна стратегия
– на европейска висота“ обобщават
наболелите въпроси на книгоиздаването
и на дейността на преводачите, спират
се както на постиженията, така и на
проблемите, открояват
и тенденции в промяната
на стратегията на
преводното книгоиздаване
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след 1989 г., също в условията на пандемия
и изолация през последната година. Интерес
предизвикват отделни широко дискутирани
теми, с които се сблъскват поколения
преводачи, но и по-малко познати проблеми
на превода и сложната социокултурна
мрежа, в която той функционира.
Тази мрежа включва изясняването на
въпроси от различно естество, оттук
и интердисциплинарният характер на
труда, ценен и с актуализирането и
концептуализирането на редица стари и
нови постановки, които ще подпомогнат
и бъдещата работа на новите поколения
преводачи и издатели.
Задълбочените наблюдения върху
многоликата материя на превода намират
място – освен във вече споменатото
обширно въведение на двамата съставители
и редактори – в общо три раздела:
„Стратегии на превода и книгоиздаването“;
„Превод, рецепция, контекст“; „В
лабиринтите на преводаческата практика“.
Така структурирана, книгата следва
принципа от общото към частното.
И в този смисъл органично задейства
механизма на прехода от широката
панорама и общите проблеми на превода
към тясната професионална специфика на
преводаческото изкуство, като въпросите
са ситуирани в широк социокултурен,
художествен, икономически и дори
политически контекст. В първата част
„Стратегии на превода и книгоиздаването“
ще прочетем ценни статии, посветени на
творческата природа на художествения
превод (Венцеслав Константинов), за
предизвикателствата в работата на
преводача (Вера Ганчева), за двете основни
стратегии на превода – изворовисти vs
целевисти (Ирена Кръстева) или за Изтока
и Запада като категории на сравнителното
славянско литературознание (Калина
Бахнева). Друга група текстове – на Мария
Пипевар, Николай Аретов и Румяна Л.
Станчева – дискутират ключови проблеми
по веригата превод-финансиране-издаванерецепция и механизмите за тяхното
управление, с акцент върху различните
издателски политики, финансирането и
комерсиализацията на преводаческото
изкуство в посттоталитарните времена.
Христо Манолакев очертава основни
тенденции в навлизането и присъствието на
руската литература на XIX в. и във връзка
с въпроса за историята на тази литература
в България. А Петко Хинов се спира на
предизвикателствата пред преводачите
китаисти, тъй като този екзотичен език
крие и неподозирани възможности, които
авторът вижда в откриването на Китай и
преоткриването на нашия собствен корен.
Втората част на книгата „Превод,
рецепция, контекст“ съдържа статии,
които представят чуждите литератури
у нас в посттоталитарните условия
и въобще, както и проблемите, които
неизбежно възникват в процеса на
рецепцията на чуждата култура в България.
Майа Разбойникова-Фратева и Ренета
Килева-Стаменова разглеждат битието
на немскоезична литература в български
културен контекст от последните години,
представяйки резултатите от научен
проект по проблематиката. Ани Бурова се
спира върху основни моменти в преводната
рецепция на славянските литератури в
България, възприемани най-вече като „малки
литератури“, и на българската литература
в превод на славянски езици след 1989 г.,
като предлага модели на рецепцията им в
хронологичен и жанров аспект. Преводното
битие на руската литература в България в
епохата на интернет е обект на изследване
в текст на Радостин Русев. Георги Цанков
анализира преводите на френскоезична
литература след 1989 г., с оглед на новите
стратегии и интереси към издаването
на френската класическа и съвременна
литература, философия и култура. Дария
Карапеткова насочва вниманието ни към
италианската литература и нейното
присъствие у нас в рамките на един
обширен сто и десет годишен период,
който крие много трансформации и
обрати в интереса към италианската

литературна класика и съвременност.
Йонка Найденова обръща внимание
върху функционирането на унгарската
литература в български контекст,
като откроява и най-различни фактори,
предопределящи подбора на преводите и
критическата им рецепция у нас. Иван
Й. Тенев дискутира ключови въпроси,
свързани с преводите на норвежката
литература в България след 2000 г. Малко
познатата у нас литовска съвременна
литература и предизвикателствата пред
преводача от литовски език се разглеждат
в статията на Антония Пенчева. Албена
Иванова ни запознава с литературите
на бивша Югославия в български превод,
а Фотини Христакуди-Константиниду
осветлява въпросите за преводите и
рецепцията на съвременна българска
поезия в Гърция. Изброените текстове
моделират по своеобразен начин една поцялостна рецептивна парадигма, в която
може да се проследи функционирането на
западноевропейските, на славянските и
неславянските, скандинавските, руската
или китайската литература в България,
и частично, битуването на българската
преводна литература в чужбина.
Последната, трета част на книгата,
озаглавена „В лабиринтите на
преводаческата практика“, въвежда
читателя в лабораторията на преводача,
привеждайки конкретни примери от
трудоемката работа на преводача в
областта на лексикално-фразеологичното
и семантичното поле. Тази част от
книгата включва продуктивната на идеи
статия на Клео Протохристова относно
съвместността на асиметрия и синхрония
при рецепцията като продуктивен парадокс
(казусът с Роберт Валзер и В. Г. Зебалд);
текста на Владимир Трендафилов върху
преводите на Шекспировия „Хамлет“
на български; наблюденията на Румен
Шивачев върху творчеството на К. Г.
Юнг на български; интересния проблем за
тоталитаризма в литературата, разгледан
от Теодора Цанкова въз основа на превода на
т.нар. „диктаторски романи“. С преводите
на Пабло Неруда и Харолд Пинтър в
България ни запознават съответно
материалите на Венета Сиракова и Стоян
Георгиев, а Бисерка Велева се спира на
превода на специфични фразеологизми от
Алековия „Бай Ганьо“ на немски език. Така
в този раздел на книгата читателите
получават възможност да надникнат в
„светая светих“ на преводачеството,

да погледнат на превода през очите на
преводача и изследователя, да усетят
несъстоятелността на редица битуващи
клишета около изкуството на превода
на художествени и научни текстове,
появили се в периода на тоталитаризма и
посттоталитаризма у нас.
В заключение: Сборникът „Преводът
между конюнктурата и мисията.
Посттоталитарни стратегии за
представяне на чуждите литератури
в България“ има научно-приложен
характер и е предназначен за широк кръг
ползватели – специалисти литературоведи,
преподаватели, преводачи, издатели,
студенти, редактори. Поставени
или разгледани са важни проблеми на
преводаческото изкуство и книгоиздаването
от по-общ и по-частен характер, като
темите обхващат най-вече годините на
прехода, спират се на наболелите проблеми,
съдействат за намирането на по-добри
решения. Откроени са мисията на преводач
и издател, но и факторите, които влияят
върху репертоара на превежданата
литература, върху подбора и приема;
поставят се въпроси за повторните
преводи и битуването им в чуждоезикова
среда; за това как преводът работи в
полето на междукултурната комуникация,
как се реализира двойственото битие
на преведения текст, разполовен между
своето и чуждото; как се изграждат
едни или други стратегии в различните
културноисторически и социополитически
периоди и др. Освен че е една от редките
и много ценни книги в представянето на
изкуството на превода в исторически
и съвременен аспект, сборникът е
особено полезен с повдигнатите теми,
с дискутираните проблеми, наблюдения
и размисли върху преводаческата и
издателската политика, и въобще с
актуалната проблематика на превода като
важен инструмент в диалога свое – чуждо,
в споделеността на натрупания опит и
знания с другите.
МАРИЕТА ИВАНОВА-ГИРГИНОВА
„Преводът между конюнктурата и
мисията. Посттоталитарни стратегии
за представяне на чуждите литератури
в България“. Сборник с доклади от
конференция 23-25 октомври 2017 г.,
София. Съставители и редактори Йонка
Найденова, Георги Цанков, ИЦ „Боян
Пенев“, С., 2020.

Борис Делчев.
Двойникът на
оригинала –
Hôtel de la Marine.
Инструментариум.
Галерия
„Структура“

A B R OA D
През юни тази година на полски бе публикуван „Чифликът край границата“
от Йордан Йовков. Книгата излиза в издателство „Скриптум“ като част от
поредицата „Малка библиотека на българската литература“ в превод на Войчех
Галонзка. Освен „Чифликът край границата“ изданието съдържа и разказа „Свирач на
флейта“. Тук публикуваме откъс от послеслова на Войчех Галонзка.

Из послеслова към полското издание
на „Чифликът край границата“
В творчеството
на Йовков можем
да отделим два
тематични
кръга. Първият
е свързан с
войните – двете
балкански
и Първата
световна. (...)
Във втория
тематичен
кръг ни въвежда
повестта
„Жетварят“ (1920), след която следват
циклите с разкази – издържаните в
баладична форма „Старопланински легенди“
(1927), „Вечери в Антимовския хан“
(1928), „Ако можеха да говорят“ (1936),
както и сборникът „Женско сърце“ (1935),
романът „Чифликът край границата“
(1935) и недовършеният сатиричен роман
„Приключенията на Гороломов“ (1938).
Спадащите към втория тематичен кръг
цикли с разкази и повести, създаващи
цялостна визия за света, се развиват
в селските реалии на един регион –
просторната и плодородна Добруджа.
Действителният свят на този регион
изгражда равнището на привидния
реализъм, тъй като всъщност той е
транспозиция на многобройни сюжетни
нишки, персонажи и библейски случки;
а също така – място на създаване на
Доброто и изкуплението чрез труда;
сакрализирано пространство на живота,
населено от една общност от хора
и животни, подобно на библейската
земя Ханаан. Това обаче е земя за
всички, в нея живеят българи, турци,
татари, власи, евреи и дори един немец
– свирач на флейта. Границите на това
литературно пространство, в което
връзката с Бога е директно разкрита
(чрез теофанията в „Жетварят“), но и
многократно е криптографски подсказана,
разделят доброто от злото, сферата
на патриархалния ред и човешкия труд
от неопитомената природа. В този
свят извор на радост и едновременно на
грях е красотата, персонифицирана от
красиви грешници, които прекрачват
патриархалните норми и манифестират
чрез любовта желанието за свобода дори
с цената на наказанието, общественото

отхвърляне или собствения живот. Често
те наследяват тази роля от майките
си – като Сарандовица от „Вечери в
Антимовския хан“ или Нона от „Чифликът
край границата“. При други – като Шакире
от „Песента на колелетата“ – това пък
е любовта като извор на щастие. Всичко,
което е всекидневна необходимост
за човека по пътя към завръщане в
загубения рай, се случва благодарение
на съзерцанието и преживяването на
красотата, която донася неповторима
радост и изкушава с магията на любовта.
Грехът носи изкушението на свободата
в красотата, а красотата – дилемата
на битуването над доброто и злото.
В този тематичен кръг се разполага и
романът „Чифликът край границата“,
публикуван първоначално на страниците
на вестник „Зора“ (1933/34). Действието
му се развива през първата половина на
ХХ век и разкрива грешната любов между
красивата наследница на Исьоренския
чифлик (която е морално освободена –
както по природа, така и след престоя
си в Швейцария, където има годеник)
и подпоручика от граничната стража.
Финалът му е трагичен и за двамата, но
остава митичната памет за свободата
в красотата и за магическата сила на
любовта. Фон на романтичната линия
е разказът за края на патриархалното
пространство на Доброто, населено
някога от пастири номади подобно на
Ханаан, а сега погълнато от катаклизмите
на войните и социалните революции.
Границите на сакралното пространство са
отместени към неговия център. Темата
за грешната изкушаваща любов в романа
се проявява и чрез музикалния мотив, чрез
„сладостно-тъжната“ мелодия, изсвирена
от странстващия флейтист Великин.
Този мотив е развит в разказа „Свирач
на флейта“, в който Йовков, използвайки
редица реторични фигури, представя звука
на тази изкушаваща мелодия – дяволска,
а може би само от свитата на Дионис.
Реших в изданието да прозвучи тази
мелодия на любовта, като добавих „Свирач
на флейта“ към „Чифликът край границата“.
ВОЙЧЕХ ГАЛОНЗКА
Превод от полски:
КРИСТИЯН ЯНЕВ

Утопии и антиутопии
Историята като низ от недоразумения,
бъркотия. Осмелявам се да кажа, че
това би могло да бъде определението
за романа „Сестри Палавееви в бурята
на историята“ – втората книга на
българския писател Алек Попов, която
достигна до нас за кратък период от
време (предишната
беше „Черната
кутия“, издадена от
„Аутоматика“), този
път благодарение на
издателство „Оха де
Лата“. Всичко си има
своята особеност
– пред лекотата на
повествованието
е тежестта на
събитията; пред
сюжетната линия,
която наподобява
комикса (с който
си играе и самият
автор), е ужасът,
който се крие зад
тази шега. Но
за какво говоря?
Да, вярно. Кара и
Яра са две сестри
близначки в юношеска
възраст, които изживяват първата си
младост, докато руснаците напредват
на Източния фронт под сянката на
Сталин и над странстващото тяло на
Хитлер и германската армия. Макар че
са в България и царят на тази страна
е шестгодишен, с баща, който наскоро
е починал при неясни обстоятелства,
държавата влиза в съюз със страните от
Оста, което не я поставя в много добро
положение, тъй като Червената армия
напредва. Германците се движат свободно
в двореца, а съпротивата в планините.
Именно там, към планините и съдбата си,
се насочват Моника и Габриела – бойните
имена на двете сестри.
В планините е Първа Старопланинска
Гвардейска дивизия под ръководството на
комбриг Медвед. Зад помпозното име на
Дивизията се крие едно почти абсолютно
нищо, а зад Медвед – руски офицер, който
е пристигнал от Съветския съюз, с
всички необходими познания за войната.
Войната обаче, с шепа хора и една книга –
Краткия курс по история на ВКП(б), – не
изглежда никак обещаваща, независимо
от цялото усърдие, което е вложено и
участието на хора със зрелищни прозвища,
като Гробокопач на капитализма или
Ленин. Както казах, там пристигат
двете сестри Палавееви, а с тях и

Тази есен за трети пореден път в София се проведе конкурс за млади преводачи на художествена литература от словашки
на български език по инициатива на посланика на Република Словакия в България г-н Мануел Корчек. Наградите бяха връчени
на 23 септември в Словашкото посолство. Участниците превеждаха разказа на Павол Ранков „Писмо без обръщение“ от
сборника „Ние и те / Те и ние“ (2001). С първа награда бе отличена Лиляна Видова. Тук публикуваме нейния превод.
Павол Ранков (1964) e един от най-известните съвременни словашки писатели. Произведенията му са преведени на над 15
езика. Той е и най-добре познатият у нас съвременен словашки писател.
Носител е на редица литературни награди, сред които Наградата за литература на Европейския съюз, най-авторитетната
словашка награда за литература Anasoft litera, наградата „Иван Краско“ и др. В началото на тази година той получи и
наградата „Европейска книга“ за 2020.

Писмо без обръщение
Павол Ранков
Извинявай, че това писмо не започва с
обръщение, но наистина не знаех коя дума
да използвам. Не си ми нито „скъп“, нито
„мил“. Можех да напиша едно „уважаеми“,
което вероятно би било донякъде
подходящо, но човек в моето положение
може да си позволи да бъде нелюбезен.
Когато получиш това писмо, вече сигурно
ще знаеш какво се случи след него. Едва ли
си изненадан, че ти пиша. Не се тревожи, не
те упреквам и не те обвинявам. Опитвам
се да се поставя на твоето място и
трябва да отбележа, че не си направил
нищо лошо. Вероятно и ти можеше да
погледнеш ситуацията през моите и тези
на родителите ми очи. Предполагам, че

занапред при подобни случаи ще го правиш.
Позволи ми да ти опиша от моя гледна
точка какво се случи преди седем месеца.
След около година брак с братовчедка ми
Ванеса дойдохте на гости на роднините є
в провинциалното ни градче. Ванеса вече
те беше предупредила, че там ще съм и
аз – нейният недъгав братовчед Адам.
Вероятно те е успокоила, че моята телесна
и умствена изостаналост е причинена
от „Делталит“ – отдавно забравено
лекарство, което майка ми е вземала
през първите месеци на бременността.
Категорично беше ясно, че заболяването ми
не е наследствено и че няма как да засегне и
други членове на нашия род, част от който
е и Ванеса.
Знаех, че ще дойдете в тази дъждовна
събота и се мотаех на верандата още от

сутринта. Стоях на прозореца на клетите
си болезнени крака и ви очаквах. Всъщност
родителите ми искаха аз да ви отворя.
Пратиха ме да гледам кога ще пристигнете.
Както винаги в подобни ситуации, те се
стараеха да избегнат момента, в който
трябваше да ме представят като свой син.
В нашето семейство имаше два възможни
сценария – или ме криеха, или ме изпращаха
да отворя вратата. Тъй като вече беше
съпруг на Ванеса, разбираемо предпочетоха
варианта с посрещането на входа.
Много се забавлявах да наблюдавам хората,
които ме виждат за първи път. Реагираха
по няколко начина. Някои се правеха, че
не съществувам, гледаха сякаш през мен
и виждаха предметите, които стояха
зад гърба ми. В такива случаи постоянно
и злорадо им се мотаех в краката, а те

истинската революция – човешката,
включително и комунистическата.
Защото те действително са изпробвали
всички идеологии и активни групи, но тази
явно е добрата и те така я възприемат.
Комунизмът обаче не се нуждае от
външни врагове, защото му е достатъчно
да надживее самия
себе си и гоненията, на
които е подложен. Така
че на Първа дивизия
є се струпва работа
сред стада от кози
и бандити, войски и
комитети.
За Алек Попов това
са смутни времена.
Утопия и антиутопия
се сблъскват в една
суматоха от банди,
каузи, хора и идеи,
с малко място за
невинност. Да мислиш,
че нещата са такива,
каквито трябва да
бъдат, е безразсъдство,
а да мислиш, че нещата
са така, както е
написано, е почти
неприлично. По този
начин през онези години, в които настъпва
краят на нещо, а започва друго, се срещат
отмиращи епохи и бъдеще, което трябва
да бъде сътворено. Докато разбереш,
че нито едните епохи са отмрели, нито
другите са се родили, за да донесат
радост на света. Сестрите не разбират
нищо, а им остава да опознаят още много
неща. Българският писател ни кара да се
смеем, но след това ние вече не се смеем
чак толкова. Защото в крайна сметка
историята на Кара и Яра е история на
това как отмира вярата в един по-добър
свят и как за човешкото същество няма
изход. Междувременно, дълги години покъсно, продължаваме да хвърляме камъни
по гнездото на осите и дори се учудваме
от последиците.
Хуан Хименес Гарсия
Détour, ноември 2020

Превод от испански:
ВИКТОРИЯ ЛЕФТЕРОВА
Alek Popov, Kara y Yara en la tormenta de la
historia. Traducción de Viktoria Lefterova y
Enrique Maldonado, Hoja de Lata, 2020.
Алек Попов, „Сестри Палавееви в
бурята на историята“, изд. „Оха де
Лата“, превод на испански Виктория
Лефтерова и Енрике Малдонадо.
не знаеха как да се държат. Други се
преструваха, че съм съвсем нормален
възрастен човек. Добре че не ме питаха за
професионалните ми успехи. С удоволствие
се включвах в разговорите и тормозех
всички, подхвърляйки изречения, които не
пасваха на темата на разговора. Ти би казал,
че „скачам от дискурс на дискурс“, а Ванеса
– че „сменям парадигмите“. Третата група
хора се държеше с мен като с дете. Те ми
бяха най-безинтересни, защото някак ме
принуждаваха да се съобразявам с техния
избор.
Не се съмнявам, че в момента се опитваш
да си спомниш как реагира ти тогава. Горедолу нормално. Знаеш ли какво означава
това? Първо се държеше с мен като с дете,
след това като с възрастен, а в определени
моменти сякаш не ме виждаше.
Правеше се, че изобщо не съществувам,
когато разлях супата. Не го направих
нарочно, наистина изпуснах лъжицата и се
опитах да я хвана. Въпреки че ръцете ми
изглеждат наред, винаги съм имал проблеми
с координацията. Спомняш ли си какво
стана после? Мама скорострелно събра
пълните чинии на всички и смени
покривката. После пак върна
на стр. 14
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Столичен куклен театър в 5 години (2016 – 2021)

ц
С

За целия 75-годишен период от създаването си през 1946 г.
Столичният куклен театър е променял няколко пъти
името и статута си и в момента е единственият
общински куклен театър в София1, в който се играят
представления за всички възрасти. Театърът разполага с
две зали – Салон „Гурко“ и Салон „Янко Сакъзов“, но от юни
2018 до юни 2020 г. залата на бул. „Янко Сакъзов“ е в ремонт
и театърът посреща зрители само в централната сграда
на ул. „Гурко“ 17. Периодът от 2016 до 2021 г. обхваща
управлението на двама директори – Кирякос Аргиропулос –
до средата на 2019 и Иван Райков – след това и досега.
Важен фактор в глобален мащаб, който реално влияе върху
театъра в този петгодишен период е сериозната криза
вследствие на пандемията от Ковид-19. От март 2020 г.
тя е сериозно изпитание за целия обществен и културен
живот, в това число и за дейността на театрите през
2020 и 2021 г., които работят от пълно ограничение и
отсъствие на публиката до 30 или 50% запълняемост
на залите. Тези фактори се отразяват на натуралните
показатели за дейността на конкретния институт. През
2016 г. премиерите са 5, има около 500 представления,
зрителите са 43 026, през 2017 има 6 премиери, 467
представления и 42 779 зрители, през 2018 – 4 премиери,
400 представления и 39 387 зрители, за 2019 има 6 премиери,
380 представления и 38 279 зрители. През 2020 – годината,
минала под знака на пандемията, има една премиера,
188 представления и 10 669 зрители.
Едни от най-важните тенденции, доминиращи през
този петгодишен период са търсенето на многообразие
в театралните естетики и прилагане на различни
колаборативни практики. Запазването на многообразието е
основен и важен приоритет, който се маркира преди всичко
от репертоарните избори. Това е търсено и в разнообразни
форми и театрален език на различни режисьорски почерци,
но най-вече в различния профил на публиката. Освен
класическите детски куклен театър и куклен театър
за възрастни, в репертоара присъстват едни от найобичаните от публиката представления от бебешкия
куклен театър. В трайно установената в репертоара на
Столичния куклен театър програма „Театър за бебета“ до
2016 г. се играят „Бебешка пиеса“, реж. Елза Лалева (2014)
и „Усмихни се“, реж. Мария Банова (2015), а през 2017 г. към
тях се присъединява и „Кофичка с лопатка“, което е за
малко по-големи бебета. Специфичното на бебешкия куклен
театър е, че включва представления, които помагат на
бебета и малки деца до 3 години да опознаят света и чрез
движения, танц, музика и светлина да се обиграят различни
форми, обеми, цветове, материи в динамична движенческа
интеракция с публиката. За 2 до 5-годишните пък той е
запознанство с обособени форми на растения и животни,
геометрични фигури, понятие за цветове, пречупени през
личните преживявания.
Детската посока на куклен театър също е защитена в
нейното разнообразие. Примерите в сферата на кукления
театър за деца потвърждават необходимостта от
традиционната му функция на познавателно средство за
детското възприятие с поучителен момент, разпознаваеми
сюжети, ситуации, персонажи, заглавия. Най-сериозен
дял имат драматизациите по приказки. През периода
от 2016 до 2021 г. са имали премиери „Хуан Дариен –
момчето тигър“ по Орасио Кирога (2016), „Принцесата и
свинарят“ по Х.-К. Андерсен (2016), „Карлсон“ по Астрид
Линдгрен (2018), „Страната на Оз“ по Лиман Франк Баум
(2018), „Красавицата и звяра“ по френска приказка (2019),
„Непознатото дете“ по Е.Т.А. Хофман (2019), „Грозното
пате“ по Х.-К. Андерсен, „Малкият Мук“ по Вилхелм Хауф
(2020), „Малката нула“ по Джани Родари (2021). Присъстват
и български приказки – народната „Момче и вятър“ (2016),
„Хитър Петър“ по Маргарит Минков (2019) и „Косе Босе“
по пиесата на Рада Москова (2021).
Към интереса на най-малките деца е насочен спектакълът
„Грозното пате“ (2018) на режисьора Мария Банова с
наивистична визия и наподобяващи дървени детски
играчки кукли (сценография и кукли Васил Рокоманов и
Силва Бъчварова). За малко по-големи са актуалните
авторски прочити на режисьора Елица Петкова по
класическите произведения „Страната на Оз“, сценография
и кукли Ива Гикова и Ивайло Николов, и „Красавицата и
В първите години от съществуването си – от 1948 г.
театърът се нарича Народен куклен театър, а от ноември 1961
г. се нарича Централен куклен театър. През 60-те години е под
крилото на СГНС – Софийски градски народен съвет. На 23 май
2001 г. с решение на Столичния общински
съвет популярният Централен куклен театър
добива статут на Общински културен
институт и сменя името си на Столичен
куклен театър.
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Мюзикъл с кукли „Авеню Q” от Робърт Лопес, Джеф Маркс и
Джеф Уити, режисьори Уест Хайлър и Петър Кауков, Столичен
куклен театър, 2017

звяра“, драматизация на Димитър Иванов, сценография
Христина Недева-Храстче. Чрез тези текстове и
интересната им визуална интерпретация спектаклите
на Елица Петкова извеждат важни и значими за детското
съзряване и осъзнаване послания. Със заглавие, вдъхновено
от едноименното стихотворение на Джани Родари е
спектакълът „Малката нула“ на актьорите Мила Коларова
и Румен Гаванозов. Той изненадва с неочаквания драматичен
и игрови потенциал на историята в едноименното
стихотворение, с което е гарантирана искрена забава както
за децата, така и за техните родители.
Любопитният режисьорски поглед на Тодор Вълов в
спектаклите по „Карлсон“, сценография и кукли Ивайло
Николов и Ива Гикова, и „Малкият Мук“, сценограф
Наталия Гочева, насочва находчиво средствата на
кукления театър, за да представи в минималистичен ключ
сюжетите на познатите произведения. Те изискват малко
по-сериозен зрителски опит, за да бъдат разпознати хипи- и
бохо-препратките към неограничения порив за свобода на
другия, различния Аз в текста на Астрид Линдгрен и да се
оценят символите и моралната притча в древния източен
свят в арабската приказка на Вилхелм Хауф.
Потапянето във фолклорната естетика и преработките на
текстове от народната традиция е търсено в спектакъла
„Хитър Петър“, режисура и сценография Боньо Лунгов
и Константин Каракостов, където образите оживяват
от старинни автентични предмети. В „Момче и вятър“,
режисьор Петър Пашов, сценограф Енчо Аврамов, също се
използват фолклорните мотиви и елементи в музикалнотанцовата среда, но в стилизиран минималистичен стил.
Със сериозен опит и признание в драматичния театър,
режисьорката Диана Добрева, заедно със сценографа
Марина Райчинова, е поканена да реализира спектакъла
„Непознатото дете“ – техен първи опит в кукления
театър. Постановката, копродукция с фондация
„Културни перспективи“ и издателство „Ентусиаст“,
извежда изключителната многопластовост на текста и
възможностите му за хиперболизирана сценична образност,
като я позиционира в най-непопулярната възрастова ниша –
за младежи и по-пораснали деца.
Визуалната посока също има своето място в детския
куклен театър. Представена е от ултравиолетовото
пиршество на образите в авторския спектакъл на Боньо
Лунгов и Константин Каракостов в „Игра на въображение“
(2018) и от друг любопитен спектакъл пак в това
благодатно за детската фантазия поле – представлението
„Малко синьо и малко жълто“ от Лео Леони, сценограф и
режисьор Миха Голоб (2017), чиято идея и постановка в
оригинал е на словенски творчески екип.
В куклено-театралния репертоар особено място
заемат коледните спектакли. С празнична тематика са
реализираните през периода „Стана нещо необикновено“
от Стефан Москов и Леонард Капон, по приказки на Джани
Родари, режисьор Иван Райков (2017), „Бисквитко спасява
Коледа“, по английска народна приказка (2019), режисьор
и сценограф Бояна Минковска и „Искаш ли подарък“,
режисьор Веселин Бойдев (2019). Възстановен през 2016 г. с
нов актьорски екип е и успешният „Tримата снежковци“
от 1995 г., с който са израснали поколения деца (режисьор
Анастасия Янкова, сценография Стефка Кювлиева).
В репертоара на Столичния куклен театър кукленотеатралните представления със социално-възпитателна
и познавателна функция за детска и бебешка аудитория
се представят успоредно със семеен и куклен театър
за възрастни. В най-пълна степен куклено-театралната
практика, насочена към възрастната публика разчита
на метафорично-символната знаковост на куклата и е
предизвикателство към възприятията и интелектуалния
и емоционален опит на зрителя. Тази посока развива
същински новаторските търсения на куклено-театралната
изразност, но и формира нови публики. През 2017 г.
режисьорът Петър Тодоров, воден от възможностите
на Шекспировите текстове да се интерпретират със
средствата на кукления театър създаде спектакълът
„Зимна приказка“ (сценограф Хана Шварц).
През този период Столичният куклен театър продуцира
и първия бродуейски мюзикъл с кукли в България „Авеню
Q“ с американски режисьор – Уест Хайлър, в колаборация
с български творчески екип начело със сърежисьора Петър

Кауков. Продукцията се реализира с подкрепата на фондация
„Америка за България“ и е част от дългогодишното
партньорство между фондация „Арт офис“ и The Drama
League, Ню Йорк. Създаването му е предшествано от
кастинг и два уъркшопа под ръководството на Майкъл
Баракива, Шели Бътлър, Клеър Кук, Гейбриъл Шанкс и Петър
Кауков. С изключително майсторство на всички нива,
мюзикълът се вглежда в болезнени и табуирани теми на
живеенето в едно общество, като ги визуализира директно
с много хумор, ирония и забавна лекота. Това доведе до
популяризирането на този нетолкова развит в България
жанр, а спектакълът е канен на редица национални, а и
международни театрални фестивали у нас.
В съвсем друга естетическа посока, но част от
тенденцията за интернационална колаборация с цел търсене
на интересен, съвременен и най-вече иновативен кукленотеатрален синтетичен език са сюрреалистичният разказ
и визия в спектакъла „Свят/O“ (2012), където заедно
работят холандският режисьор Дуда Пайва, сценографът
от Словения – Яка Иванч и авторите на кукли – DPC Atelier
и Джим Барнард (Великобритания). Той също е представян
на значими международни и национални фестивали, а в
настоящия период е възстановен и отново се включва в
репертоарния афиш на театъра.
Изброените дотук видове куклен театър (бебешки, детски
и за възрастни) диференцира публиката според възрастовия
диапазон.
Особено внимание в репертоара заслужават спектаклите
на Катя Петрова, които продължават да се играят. „Ние,
врабчетата“ по Йордан Радичков (2002), „Приказка за
скитника-крал“ по Чапек (2012) и „Хуан Дариен – момчето
тигър“ по Орасио Кирога (2016), които са в нишата на
семейния куклен театър. Те разширяват обхвата във
възрастта на публиката и са интересни както за възрастни
и деца, така и за тийнейджъри. Отличавани на всички
възможни куклено-театрални фестивали в България,
спектаклите на Катя Петрова носят виталност и
човеколюбие, а и винаги отправят различна перспектива
към екзистенциалните въпроси на битието. Един от
нейните спектакли от репертоара на Столичния куклен
театър с премиера през 2008 г. „История с чайка и банда
котараци“ по Луис Сепулведа, през 2018 г. под нейна
режисура е поставен като съвместна копродукция между
японски и български актьори в японския театър „PUK“ и е
представен на фестивала „Панаир на куклите“ през същата
година.
Истинско многообразие на театралните проявления –
цирк, разнообразни улични форми и шоу, предметен театър
и др. се вижда най-концентрирано в представленията,
гостуващи на биеналето за уличен и куклен театър „Панаир
на куклите“ с главен организатор Столичен куклен театър.
В периода се проведоха две негови издания – през септември
2016 и 2018 г.. Третото, което трябваше да е през 2020 г.,
поради ковид кризата се отложи за настоящата 2021 г.
Изданието през 2016, което отбеляза и 70-годишнината
на театъра, представи повече от 70 събития и имаше 16
000 зрители, а това през 2018 – 47 представления на чужди
трупи и 16 848 зрители, като трябва да се има предвид,
че в това число влизат безплатни улични представления,
майсторски класове, юбилейни изложби и уъркшопи.
В рамките на фестивала, освен спектакли на значими
европейски режисьори от целия свят има традиция да
се провеждат уъркшопи за професионалисти кукловоди с
творци като Невил Трентър (Холандия), Руслан Кудашов
(Русия), да се изнасят лектории, например за традиционния
японски театър „Курума-Нинджо“, за спецификата на
драматургията за деца на полската изследователка Лиляна
Бардиевска и др. За широката публика са семейните и
детски работилници върху различни материали и сетива,
като брашно, пясък, цветове. Особено внимание заслужава
специално създадената за фестивала през 2018 г. изложба,
посветена на 90 години от рождението на архитект Иван
Цонев, която е представена на Пражкото квадриенале за
сценография и театрален дизайн през 2019 г.
Столичният куклен театър е дългогодишен партньор и
приемаща сцена на Куклен софийски театрален салон, който
е в основата на едно от най-устойчивите сътрудничества
със Съюза на артистите в България. Куклените спектакли,
номинирани за националните награди „Икар“ и включени
в програмата на Салона се представят на двете сцени на
театъра, организира се „Парад на куклите“ и се провеждат
множество ателиета за деца. Трайно е и партньорството
с Асоциацията на куклените театри – АКТ- УНИМА,
България, както и със САБ за връчването на годишните
награди на Асоциацията за млад актьор, актриса или екип в
областта на кукления театър СИВИНА.
Почти е невъзможно да се откъсне един кратък времеви
период от живота на един театрален институт за сметка
на тенденциите и ключовите събития, които формират
цялата му творческа биография, в случая 75-годишна. Но
пък той може да послужи като съвременна перспектива, от
която да се огледа цялостното му развитие до настоящия
момент, проследявайки съхранението на определени
естетически и политически посоки – в цялото им
разнообразие, със силни и гарантирани, но и смели и рискови
начинания.
ЗОРНИЦА КАМЕНОВА

За тъгата, страховете, детството и други истории
Публична лекция при връчване на наградата „Чепо“
Георги Господинов
Международната награда за разкази „Чепо“ (Premio
Letterario Internazionale Ceppo Pistoia)
се присъжда в италианския град Пистоя за
произведения в жанра на разказа. Първият є
носител през 2009 г. е Марио Варгас Льоса. Според
регламента на наградата в рамките на една година
ученици от Пистоя и близкия голям град Флоренция
изучават разказите на отличения писател,
дискутират ги и пишат свои есета по тях. Накрая
учениците с най-добри текстове се обявяват
официално на церемонията по награждаването,
получават чекове за книги и четат пред писателя
своите есета.
През 2020 г. наградата бе присъдена на Георги
Господинов за сборника „И всичко стана луна“
в превод на Джузепе дел Агата, изд. „Воланд“.
Церемонията по връчването є се състоя на 13
октомври 2021 г.

Пролог
Дами и господа,
Есето, което ще чуете след малко, е писано в
навечерието на една пандемия. Книгите, за които ми
е оказана честта на тази награда, също са написани
в самото навечерие на това, което се случи. Ние
винаги сме в навечерието на една криза. Знаете,
че смисълът на думата „криза“ е „преобръщане“,
„трансформация“. Знаем също така, че нашите книги
са по-умни от самите нас. Чета сега със задна дата
заглавията на последните си книги. „И всичко стана
луна“ – така се казва книгата с разкази, в която
основната тема е усещането за някакъв край и един
по-особен апокалипсис. Апокалипсис, който е много
лична работа. Личен и всекидневен апокалипсис. Такъв,
какъвто преживяхме в първите дни на пандемията.
Последната ми книга с разкази, която е най-близо по
време до наградата „Чепо“, излезе в Италия в самото
начало на пандемията. Тя първа се сблъска с изолацията
и карантината, доживя отварянето на книжарниците.
Мислех за нея като за жив човек. Нейното заглавие, ни
повече, ни по-малко, е „Всичките наши тела“. (Някой с
добро чувство за хумор беше написал – „Всичките наши
антитела“.)
Във времето, когато всичките наши тела бяха
затворени в собствените си стаи, само книгите можеха
да пътуват. Има нещо знаменателно в това – свят, в
който хората са заключени, но могат да си поръчват
книги. И книгите пътуват. Докато аз стоях в един
дом в Берлин (там ме завари пандемията) – всичките
наши тела на моите истории са стигали до различни
италиански домове. Получих едни от най-милите
отзиви и писма. Да, нашите истории са живи и имат
тела. И се сбъдваше онова, в което винаги съм вярвал –
историите спасяват. Онова, което Шехерезада е знаела,
разказвайки своите истории всяка нощ и печелейки
ден след ден, го изпитахме самите ние. Онова, което
Бокачо прави в „Декамерон“, описвайки размяната
на истории по време на чума, ни се случи и на нас.
Литературата не е просто измислица. Разменянето на
истории е лечебно и спасително, ваксина и лекарство.
Някой някъде беше казал, че писателите са система за
ранно предупреждение. Друг, ако не ме лъже паметта,
твърдеше, че писателите са като гъските, спасили Рим.
Може да не изглежда много мило да сравняваш писатели
с гъски, но все едно – всеки от нас, който пише, пише с
едно от перата на тези гъски, спасили Рим.
Ще си позволя да ви прочета една от свръхкратките
истории от „Всичките наши тела“, само няколко реда.
Казва се „Грешка“.
Тя е на пет. Наредила е всичките си плюшени животни
на земята и ги пита: Как сте днес, деца?
Минава зад гърба им и отговаря от тяхно име: Подобре от утре...
Дали се е объркала, мисля си от другата стая.
Обикновено казваме „По-добре от вчера“. „Подобре от утре“ е, как да кажа, с повишена степен на
тревожност. Кога ли една грешка става знак.

Да, понякога знаците се крият в думите на дете.
Дами и господа,
В последната година и половина живот в пандемия
сякаш нещо във времето прещрака, посоките се
обърнаха и миналото и бъдещето смениха местата си.
Смея да кажа, че това усещане за криза и прещракване
във времето витаеше из въздуха още преди да се случи
всичко. Преди няколко години седнах да пиша последния

Капка Кънева, „Морз 1: Майка“,
арткнига светлинна инсталация
по текст на Таня Николова, 2021

си роман „Времеубежище“ с тревожното усещане,
че сегашното не ни е вече дом. Тревожно усещане, че
сме в ситуация на отменено бъдеще. Ако бъдещето
беше самолет и ние бяхме на летище, на таблото найвероятно щеше да пише „Future cancelled“. Или малко
по-обнадеждаващото – „Future delayed“.
Какво прави човек в тревожни времена като нашето,
когато настоящето е неуютно, а бъдещето отсъства?
Сменя посоката – опитва се да живее в миналото. В
романа „Времеубежище“ става дума точно за такива
времена на разпад и прилив на минало, което идва
като потоп. Една от главите се отваря със следните
изречения: „И тогава миналото тръгна да завладява
света… Предаваше се от човек на човек като епидемия,
като Юстиниановата чума или испанския грип. (…)
Заразата беше плъзнала навсякъде…“. Романът,
който разказва за вируса на миналото, беше завършен
месец преди да се появят първите съобщения за новия
вирус. Тук не става дума за пророчество и подобни
неща. Просто във въздуха се е носела тревожността
и предчувствието за криза, която е чакала да бъде
разказана. Нищо повече, нищо по-малко. В романа
става дума за търсене на убежище във времето,
защото убежищата в пространството вече не ни
помагат. Като съсипем пространството около нас,
единственото убежище, към което ще тичаме, е
това на миналото. Затова Гаустин в романа строи
своите „клиники за минало“. Но миналото е дискретно
чудовище. Тези, които слизат в подземното му царство,
рядко успяват да излязат от там. Особено когато това
слизане в миналото се предприема от цели държави.
Нека в края на този пролог, преди да пристъпим към
писаното преди слово, все пак кажем нещо утешително.
Утехата, която литературата ни дава, е, че рано или
късно всяка чума отминава и се превръща в книга или
история. А тези книги или истории пък ни помагат да
преживеем и актуалните чуми и кризи, в които сме
потопени. Литературата спасява.
Нека сега преминем към подготвеното преди
пандемията слово, в което – прогностически или не –
съм избрал да говоря тъкмо за страховете и тъгата,
които могат да са и извор на спасение и творчество.

Дами и господа,
Поканен съм тук да изнеса една кратка лекция, да кажа
няколко думи за думите, от които са направени моите
книги. Понякога си мисля, че самият аз съм направен от
думи, че всички ние сме вместилища на думи, хранилища
на думи, подвижни пчелни кошери с думи, които жужат
вътре в нас. Ако си позволим леко да перифразираме
Еклесиаста, можем да кажем: „Има думи за всичко.
Думи за обичане и думи за мразене, думи за война и думи
за мир… И време за всяка дума“.
Предполага се, че заставайки тук, знам нещо повече за
човека и литературата. Веднага искам да опровергая
подобно допускане. По-скоро ще говоря от катедрата на
своята несигурност. Написал съм над петнайсет книги

дотук. Твърде много за човек като мен, обичащ да стои
сам и без работа в следобеда на една стая или да се шляе
по улиците на непознати градове. Писал съм поезия,
разкази, романи, пиеси, графичен роман и дори либрето
за опера. Бил съм редактор, понякога си мисля, че съм
чел повече ръкописи, отколкото книги, преподавал съм
писане… И след всичко това мога да кажа директно:
Никога не става по-лесно. Всеки път започваш на чисто
с всичките си колебания и страхове.
Първата дума, с която ще започна, е думата „страх“.
Когато бях на 6 или 7, сънувах един кошмар. В него
майка ми, баща ми и брат ми са на дъното на един
кладенец, до кръста във вода, без да могат да излязат.
Чувам гласовете им като във фуния. Чувствам се
най-самотният човек на света. Напълно изоставен.
Спасен, вън от кладенеца, но абсолютно сам. Плачът е
двоен, веднъж за майка ми, баща ми и брат ми, които са
обречени на това дъно, и веднъж за самия мен, обречен
на вечна самота, вън от него. Да, децата имат тайно
знание за самота, смърт и прочее големи въпроси,
дори да не знаят думите. Като научат думите, ще
изгубят знанието. Това е цената. Такъв беше този сън
– най-близките ми на дъното на един кладенец, аз – на
двойното дъно на ужаса да съм спасен и да съм сам,
без тях и дори изоставен от тях – признавам, че това
си мислех. По онова време живеех при баба на село и
тя беше единственият човек, на когото можех да го
разкажа. Спомням си ясно как ме спря още на първата
дума и каза, че страшните сънища не се разказват,
защото оживяват, май каза „пълнят се с кръв“. На
следващата нощ го сънувах отново. Нито можех да
го разкажа, нито да мълча повече. И тогава ми хрумна
спасителната идея да го запиша. Скъсах тайно един
лист от тефтера на дядо ми и го записах криво-ляво с
буквите, които току-що бях научил. Ето че в началото
на писането освен страх има и грях.
Така този сън роди две неща – собственото ми безсъние
и плахите ми опити да пиша. Неразказаният кошмар
беше първото нещо, което написах. По-точната дума
всъщност е „записах“. И чудото стана. Никога вече
този сън не се повтори. Но… и никога вече нямаше
да го забравя. Мотивът на онова 6-годишно момче и
моят днес, почти 50 години по-късно, е един и същ.
Пиша, защото ме е страх – за себе си, за любимите
хора, за нещата, които ще изчезнат и бързам да спася
в думи. Страхът е основателна причина за писане. И за
спасяване на неща с думи.
Вече така или иначе навлязохме в детството с тази
история. Детството е другото важно нещо във
всичките ми книги до днес. Спомнете си, че това е
единственото време, в което са ни обичали без причина.
Затова, както съм писал в „Естествен
роман“, детството е и жестоко време,
защото цял живот после ще искаме да
на стр. 10
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За тъгата, страховете, детството...
от стр. 9
ни обичат по същия този начин, безпричинно, заради
едничкия факт на нашето съществуване. Най-важното
нещо, което научих от детството си, е възможността
да откриваш чудеса във всяко всекидневно нещо – дърво,
лист, печка, оловно войниче, кибрит… Дължа това
откритие на двама човека – на Андерсен и на баба
ми. Разбира се, светът отдавана се е разомагьосал,
но поне докато пиша, се опитвам да вляза отново в
омагьосаната гора на детството. И още нещо – като
деца ние гледаме всичко отблизо, може би защото
сме високи колкото лалетата и розите в градината
и затова успяваме да видим всяко листо на розата,
бръмбара в чашката є, пчелата наоколо… Всички тези
малки неща бяха и са много важни поне за историите,
които аз разказвам.
Първите книги, които издадох, бяха с поезия. Една от
последните – също. Затова нека кажа добра дума за
тази работилница на езика – поезията. Каквото и да
пише човек, щом е минал през нея, този опит остава
завинаги. Винаги съм се усещал като контрабандист
на поезия в моите романи. Някои от критиците
разконспирираха това присъствие на поетическото
както в „Естествен роман“ и „Физика на тъгата“,
така и в книгите ми с разкази, които са преведени на
италиански.
Има доста писатели, които твърдят, че седнат ли да
пишат, знаят всичко за своите герои, знаят как ще
тръгне и как точно ще свърши романът, дори първото
и последното изречение. Звучи доста потискащо
за онези от школата на незнаещите, към която се
причислявам. Ако трябва да формулирам нещо като
съвет – не избягвайте колебанието, не се плашете от
него, развивайте съмненията си. Намирам колебанието
за най-естественото състояние на човека (и писателя),
сигурен белег за чувствителност, а това е най-важното.
Затова и бих произнесъл една възхвала на колебанието.
Не вярвам много на хора, които знаят всички отговори,
всички ходове, и не се съмняват в това, което
вършат. Категоричността винаги ми е съмнителна.
Все пак работим с такава деликатна, изплъзваща се
и многозначна материя като езика. Впрочем един от
епиграфите в „Естествен роман“ гласи: „Бих искал
някой да каже, този роман е хубав, защото е изтъкан от
колебания“.
Това беше първият ми роман и пишейки го, бях
абсолютно свободен не защото знаех как се прави, ни
най-малко, тъкмо обратното. Беше първият ми опит
и имах право на провал. Това е много важно право,
ползвайте го смело, ако пишете. Всъщност целият този
занаят е непрекъснато вървене по ръба на провала.
Дами и господа, сега ще ви помоля да изговорите на глас
или шепнешком една българска дума, думата е кратка
– тъга. Ето така: Тъ-га. Ще усетите това движение
в гърлото, все едно се опитвате да преглътнете нещо,
което не можете да изречете. Такава е фонетиката
на тъгата. „Тъга“ е думата от заглавието на романа,
който всъщност ми донесе много радост в различни
части на света и особено в Италия. Когато започнах да
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пиша този роман, мислех, че ще разказвам за личната си
българска тъга, тази на няколко поколения от двайсети
век. Тъга, която е свързана с натрупването на неслучили
се неща. Отварям скоба, за да кажа, че неслучилите се
неща понякога са по-важни в живота ни от тези, които
са ни се случили. Неслучилото се е и тема на много от
историите, кратките разкази, които пиша. Самата
тъга е всъщност много трудна за разказване, особено
в култура, която не толерира такива чувства. Никъде
няма да видите реклама на тъжна банка или на тъжен
фиат, например. Когато излезе книгата, един приятел
ми каза, трябваше да смениш заглавието, никой няма
да си купи книга, която се казва „Физика на тъгата“.
Но тъгата всъщност е много човешко усещане, което
може да се опитоми и приласкае. Как? С разказване на
истории. С любопитство към историите на другите.
Всеки от нас, но писателят особено, трябва да се
превърне в едно голямо, чувствително човешко ухо,
което може да чуе тъгата на другия. В крайна сметка
тук сме, за да си разменим няколко истории. Да се
опитаме да утешим и да поискаме утешение от другия.
Все още вярвам, че добрата литература прави тъкмо
това.
Дами и господа, особено се радвам, че съм поканен
тук тъкмо заради историите, които разказвам. На
италиански могат да се открият и трите ми книги с
разкази – „И други истории“, „И всичко стана луна“, а
съвсем отскоро и най-новата със свръхкратки истории
„Всичките наши тела“. Ползвам тук случая да благодаря
от сърце на моя преводач и приятел Джузепе Дел’Агата
и на прекрасната и неуморима Даниела Ди Сора, в чието
издателство „Воланд“ са излезли всичките ми книги
досега. Благодаря ви, че доведохте мен и моите книги
в Италия. Обичам думата и определението „история“
повече от жанровото име „разказ“. И както стана
дума, цялото ми писане зпочна с историята на един
сън. Освен това историите, които слушах като дете,
оформиха този интерес към литературата. Историите
са по-топли, още пазят дъха на този, който ги е
разказал, имат памет за гласа му. Те могат да излизат
от рамките на жанра, да се разклоняват, не им пука
особено, тяхното агрегатно състояние е по-скоро
течно или въздушно, за разлика от класическия разказ.
(Впрочем романът „Физика на тъгата“ гъмжи от
истории. И неслучайно там Гаустин, един от героите,
казва: „Не вярвам в чистите жанрове. Романът не е
ариец“.)
Ще споделя отново, че покрай тях успях да се видя и
разговарям с много различни хора по света. След време,
прекарано в самота и писане, това е най-голямата
награда за писателя. Едни от най-вълнуващите срещи се
случиха тъкмо тук, в Италия. Никога няма да забравя
срещите в малки градчета като Сора в Чочария, Порто
Скузо в Сардиния, Роверето и къде ли още не. Трябва
да кажа, че в Тоскана бяха едни от най-щастливите ми
литературни преживявания. Тъкмо тук, във Флоренция,
преди пет години италианският превод на „Физика
на тъгата“ беше финалист за наградата „Грегор Фон
Рецори“ на един прекрасен фестивал, събрал хора от
киното и литературата, като Бернардо Бертолучи,
Изабела Роселини, Майкъл Кънингам и др. Преди
десетина години при едно от първите си идвания в
Тоскана имах четене в университета на Пиза по покана
на професор Дел’Агата, когото споменахме (той е
другата много силна връзка с тази област). Вечерта
след четенето беше финалът на Шампионската лига
по футбол, в който „Милан“, ако не ме лъже паметта,
стана шампион. Разбира се, всички млади хора бяха навън
на улицата, щастливи, не можеше да се спи в такава
вечер, хотелът ми беше в самия център, дори не можех
да се добера до него. Затова тръгнах да се разхождам
из по-тихите отдалечени части на Пиза. Попаднах
на малък площад с млади хора, излезли да побъбрят
в хладината около полунощ. Не знам точно какво,
но нещо в тази сцена ми беше страшно близко и ако
някой ме попиташе в този момент какво е щастието,
бих посочил мълчаливо към тези бъбрещи момчета
и момичета. Да остарееш с приятелите си на един
такъв площад, в ритъма на смълчавания и последващи
вълни от смях, в неизбежните нощи на идващи лета
и старост. Всичко това написах в едно есе за Европа,
завършващо с думите: Така я виждам. Сутрин, събудена
от звън на камбани, вечер, бъбреща с приятели на един
площад в Пиза. Утрините є австро-унгарски, нощите є
италиански. Тъгата и тягата по нея – български.
Дами и господа, скъпи приятели,
Наричам ви така, макар да не се познаваме, защото
всички, които четат една книга, са част от едно
невидимо общество, от ордена на четящите. Благодаря
ви, че можем да бъдем заедно и да си разменяме истории
в един свят, който все повече крещи и все по-малко
слуша. Докато четем една книга или все още си говорим,
историята винаги ще бъде по-силна от истерията.
Благодаря ви!

Венелина Петкова

За да излекувам треската си,
завивам те с горещо одеяло.
Смяна на сезоните

късни хризантеми
чак сега видях другата ръка
на уличната цветарка

бяло листенце
върху линията на живота ми
старата джанка отново цъфти

в автобуса след нощна смяна
пътувам
към нос „Добра надежда“

тъмносиня нощ
всички музикални времена
събрани в капки дъжд

Бледнее нощта.
Последната цигара
пали изгрева.

Летен тен.
Зад белите ми зрели гърди
още има сърце на момиче.

червеното мушкато на мама
не спира да цъфти
Била ли съм цвете и аз?

дъхът ми ...
питам наум глухарчето
„Знаеш ли как се умира?“

зимен водопад
студената вода на успеха
дълбае камъните

много си силен,
казах на вятъра и чух как
бие църковната камбана

като в книгата на Башо
вървя – коси и кокали
настъпва мразът зимен

В такъв голям свят
как ли се откриваме
в есенната мъгла?

ако тук засвири щурец
ще го чуе ли любимата му?
цигулар в стария подлез

много пътища не се пресичат
светещи прозорци
един в друг

две птичи пера на земята
едно до друго
за няколко мига

пролет
молците в кухнята
отново непобедими

Из есето

„Що е съвременно?“
Век мой, звяр мой, как човека
поглед в теб да потопи,
прешлените на два века
как с кръвта си да слепи?2

Джорджо Агамбен
Има понятия, които подвеждащо ни се струват
саморазбиращи се: сред тях е например
„съвременност“. Има други, които, макар и всъщност
неясни и необяснявани от никого, така са улегнали
сред нормалните за хуманитарния дискурс, че дори
не смеем да (се) запитаме за дефинициите им, а
употребата и разбирането им разчитат на нашите
интуиции. А какво се получава, когато открито ги
проблематизираме? Смелият за възможната истина
ум най-вероятно ще води към предизвикателни
резултати. Точно това прави световноизвестният
философ Джорджо Агамбен в четири от найпрочутите си есета: „Що е съвременно?“, „Що
е творчески акт?“, „Що е диспозитив?“, „Що е
заповед?“. Обединени в обща книга под названието
„Що е…?“, те скоро ще бъдат публикувани на
български език от вече традиционния издател на
Агамбен „КХ – Критика и Хуманизъм“ в превод
на Валентин Калинов. След наръча великолепни
идеи за някои от най-важните неща в човешкия ни
свят, обединени в книгата „Идеята за проза“, след
томчето за извънредното положение от поредицата
на Агамбен “Homo sacer”, сега един от най-големите
умове, осмислящи философски настоящето ни,
продължава да ни разкрива нови пътеки с тома
„Що е…?“.

Поетът, който трябва да
плати за своето биванесъвременен с живота си, е и
този, който трябва да впери
поглед в очите на своя векзвяр и да слепи с кръвта си
счупения гръбнак на времето.
Двата века, двете времена не
са, както е било предполагано,
само XIX и XX в., а преди
всичко времето на живота
на отделния индивид (да си
припомним, че латинската дума
saeculum първоначално означава
период от живота на даден
човек) и колективното историческо време, което в този
случай наричаме XX в. И както разбираме от последната
строфа, гръбнакът на този век е счупен. Доколкото е
съвременен, самият поет е точката на това счупване,
е онова, което пречи на времето да се събере в себе си, и
заедно с това пак той е кръвта, която трябва да слепи
раната. Паралелизмът между времето – и прешлените
– на творението и между времето – и прешлените –
на века съставлява един от същностните мотиви в
стихотворението:
Докато творението3 трае,
влачи гръб до края чак
всяка твар. И си играе
зла вълна с незрим гръбнак.
Сякаш детският век земен
е хрущял на пеленак.

1.
[…]
На кого и на какво сме съвременни ние, и преди всичко –
какво означава да бъдем съвременни? […]
Едно първоначално, временно указание с помощта на
което да ориентираме изследването ни към отговаряне
на поставения въпрос идва от Ницше. В съкратен вид
го намираме в една бележка на Ролан Барт към лекциите
му в Колеж дьо Франс, която гласи: „Съвременното
е несвоевременното“. През 1874 г. младият филолог
Фридрих Ницше, който дотогава се е занимавал
със старогръцки текстове и две години по-рано
неочаквано се е прославил с книгата си Раждането
на трагедията, публикува своите Unzeitgemässe
Betrachtungen – Несвоевременни размишления, – с които
иска да направи равносметка за своето време и да заеме
позиция спрямо настоящето. „И това размишление
е несвоевременно – се казва в началото на Второто
размишление, – защото тук се опитвам да открия
в онова, с което нашето време с право се гордее, а
именно: историческата си образованост, вреда, недъг и
недостатък на епохата, тъй като вярвам, че всички ние
страдаме от една изтощителна историческа треска и
най-малкото би трябвало да разберем, че страдаме от
нея“1. Ницше следователно ситуира своята претенция
за „актуалност“ и своето „биване съвременен “
спрямо настоящето в рамките на едно прекъсване на
отношението с него и в едно раз-съгласуване. Истински
принадлежи на своето време и е истински съвременен
само онзи, който не съвпада напълно с това време и не
се напасва към неговите изисквания, и който в този
смисъл е неактуален; но именно поради това, именно
благодарение на този разрив и анахронизъм, той е
способен в по-голяма степен от останалите да съзре и да
схване времето, в което живее.
Разбира се, това несъвпадение и тази дисхрония не
означават, че съвременен е онзи, който живее в друго
време, като някакъв носталгик, който се чувства повече
у дома си в Атина от времето на Перикъл или в Париж
на Робеспиер и маркиз дьо Сад, отколкото в града и по
времето, които са му дадени да живее. Интелигентният
човек може да презира своето време, но във всеки случай
знае, че невъзвратимо принадлежи на това време и че не
може да избяга от него.
Биването-съвременен следователно е едно своеобразно
отношение със собственото време, което едновременно
е прилепване към него и заедно с това дистанциране
от него. По-точно казано: онова отношение с времето,
което е прилепване към него посредством разсъгласуване и анахронизъм. Не са съвременни онези, които
съвпадат твърде добре със своята епоха и във всеки
момент съвършено прилепват към нея, защото именно
поради това те не са в състояние да я видят, не са
способни да държат погледа си върху нея.

2.
През 1923 г. Осип Манделщам създава стихотворение,
което носи заглавието Векът (макар че руската дума
„век“ означава също така и „епоха“). В него намираме
разсъждение не за века, а за отношението между поета
и неговото време, т.е. за биването-съвременен. Не
„векът“, а съгласно думите, с които започва първият
стих, „моят век“ (век мой):
По: Ницше, Фр., Несвоевременни размишления, С., 1992, УИ
„Св. Климент Охридски“, 88, прев. Харитина Костова-Добрева;
бел. прев.
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Другата голяма тема, която подобно на предишната
също е образ на биването-съвременен, се отнася до
счупените прешлени на века и тяхното повторно
слепване, което е дело на отделния индивид (в случая – на
поета):
Но века си да избавим,
с нов свят да се замени,
трябва флейта да направим
от заплетените дни.
Че става дума за задача, която обаче е неизпълнима или
поне парадоксална, се доказва от следващата строфа, с
която завършва стихотворението. Не само гръбнакът
на епохата-звяр е счупен, но и векът, току-що роденият
личен век, иска да се обърне назад (движение, непосилно за
човек със счупен гръбнак), за да съзерцава собствените си
следи и по този начин да покаже видиотеното си лице:
Но, мой жалък век прекрасен,
ти си с потрошен гръбнак.
И с усмивка глуповата,
както звяр, бил гъвкав млад,
ти на лапите следата
гледаш слаб, жесток назад.

3.
Поетът – този, който е съвременен – трябва да държи
погледа си върху своето време. Но какво вижда онзи,
който гледа своето време, видиотената усмивка на
века? Тук бих искал да предложа една втора дефиниция
на биването-съвременен: съвременен е онзи, който държи
погледа си върху своето време, за да възприеме не лъчите
светлина, които струят от него, а неговия мрак. За
онзи, който преживява своето биване-съвременен, всички
времена са тъмни. Съвременен е тъкмо онзи, който
умее да вижда тази мрачина и който е способен да пише,
потапяйки перото си в тъмнината на настоящето.
Какво обаче означава изразът „да виждаш тъмнината“,
„да съзираш мрака“?
Един първи отговор ни предлага неврофизиологията
на зрението. Какво се случва, когато се намираме на
място, лишено от светлина, или когато затваряме очи?
Какво представлява мракът, който се появява пред
очите ни в тези случаи? Неврофизиолозите ни казват,
че отсъствието на светлина дезинхибира съвкупност
от периферни клетки в ретината, наречени off-cells,
които се задействат и произвеждат този особен тип
видимост, която наричаме мрак. Затова мракът не
е някакво понятие за липсата на нещо, не е просто
отсъствие на светлина, нещо като не-виждане, а е
резултат от действието на тези off-cells, той е продукт
на нашата ретина. Това означава, ако сега се върнем
към тезата ни за мрака, който се вижда при биванетосъвременен, че съзирането на този мрак не е форма на
По: Манделщам, О., Лирика, С., 1983, Народна култура, 73-4,
прев. Н. Бояджиев. Цитатите по-нататък следват този
превод; бел. прев.
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Цитираният бълг. превод използва тук думата „животът“;
бел. прев.

инерция или пасивност, а предполага някаква активност
и някаква особена способност, които в нашия случай се
равняват на неутрализиране на светлинните лъчи, които
епохата излъчва, за да прикрие с тях тъмнината си,
своеобразния мрак, който обаче не може да бъде отделен
от същите тези лъчи.
Може да се нарече съвременен само онзи, който не
се оставя да бъде заслепен от светлините на века и
който успява да зърне в тях частицата сянка, тяхната
съкровена мрачина. С това обаче все още не разполагаме
с отговор на въпроса, който поставихме. Защо трябва
да ни интересува съзирането на тъмнината, която
се излъчва от епохата? Нима мракът не е анонимно
преживяване, което по определение е непроницаемо, нещо,
което не е насочено към нас и поради това не може да
ни засяга? Напротив, съвременен е този, който съзира
мрака на своето време като нещо, което го засяга и не
престава да се обръща към него с въпрос, като нещо,
което повече от всяка светлина се разкрива пряко и
своеобразно именно на него. Съвременен е онзи, който
с непомътен взор възприема снопа мрак, идващ от
времето, в което живее.

4.
На небосвода, към който обръщаме очи нощно време,
звездите блещукат, заобиколени от гъста тъмнина. Тъй
като вселената се състои от безкраен брой галактики и
тела, излъчващи светлина, то мракът, който виждаме
на небето, е нещо, което според учените трябва да бъде
обяснено. И сега искам да кажа няколко думи именно за
обяснението, което съвременната астрофизика дава на
този мрак. В една разширяваща се вселена най-далечните
галактики се отдалечават от нас със скорост, която
е толкова голяма, че светлината, идваща от тях, не
успява да ни достигне. Мракът, който виждаме на
небето, е тъкмо тази светлина, която пътува с огромна
скорост към нас и въпреки това все така не може да
ни достигне, защото галактиките, от които идва, се
отдалечават със скорост, която надхвърля скоростта на
светлината.
Да съзираме в мрака на настоящето светлината, която
се стреми да ни достигне и не може да го стори – ето
това значи да бъдем съвременни. Тъкмо затова обаче
онези, които са съвременни, се срещат рядко. И затова
да бъдеш съвременен е преди всичко въпрос на смелост,
понеже то означава да си способен не само да държиш
погледа си върху мрака на епохата, но също така и в
този мрак да съзираш светлина, която, бидейки насочена
право към нас, безкрайно се отдалечава от нас. Или
още: да бъдеш навреме за среща, която не можеш да не
пропуснеш.
Тъкмо поради това са счупени прешлените на
настоящето, което се съзира при биването-съвременен.
Времето, в което ние живеем, настоящето, е не само
най-отдалеченото от нас: то изобщо не може да ни
достигне. Гръбнакът му е счупен и ние се намираме
именно в точката на счупване. Затова и ние, въпреки
всичко, сме съвременни. Добре разбирате, че срещата,
за която става дума при биването-съвременен, не се
разполага просто в хронологичното време: тя е нещо,
което вътре в пределите на хронологичното време
го притиска неотложно и го преобразува. И тази
неотложност е несвоевременност, тя е анахронизмът,
който ни позволява да схванем времето, в което живеем,
във формата на едно „твърде рано“, което е и едно
„твърде късно“, и на едно „вече“, което е и едно „все още
не“. И заедно с това той ни позволява да разпознаем в
тъмнината на настоящето онази светлина, която, без да
може някога да ни достигне, нескончаемо пътува към нас.
[…]
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Из повестта

„Старецът трябва да умре“

Чавдар Ценов
Една августовска сутрин, когато в начумерилия се прозорец
проблясваха светкавици вместо да блести слънцето,
а аз допивах кафето и вече отнемах по някой лист от
трупнатата на бюрото коректура, внезапно телефонът
ми подскочи и запя Марсилезата. Марсилезата, но изпълнена
иронично от Серж Генсбур. Бях си сложил на телефона
две марсилези. „Истинската“ – за служебни разговори.
Генсбуровата – за непознати номера. Един вид – на оръжие
(внимание), денят на славата дойде (стегни се), напред,
напред (давай го делово) – както при служебните, но все пак
– я по-спокойно, даже може и грешка да е.
– Здравейте! Търся Емил Въртигоров – непознатият
женски глас изговори името ми с известна тревожност.
– Да, какво има? – стреснах се и аз.
– Ами... – гласът се поколеба, – Росица Стоилова съм,
жената на...
– Вергил Стоилов – не се стърпях и я прекъснах.
– Познахте! – едва доловима ирония се промъкна в гласа и
ми подейства успокояващо. – Дали ще ви бъде удобно да се
видим?
Беше ред аз да запъна...
– В смисъл?
– В буквален. Да пием кафе някъде и да поговорим.
– Ами... добре... разбира се. Вергил у вас ли е?
Това последното май беше глупаво, минаха няколко секунди
преди Росица Стоилова да отговори, че е в Бургас, и да ми
предложи кафенето на „Шипка“ 6. В 11:00, след час, уточни
тя. Тъкмо в най-големия дъжд, додадох аз, но тя вече
беше затворила. Хм, доста странно. За какво да говорим?
Вероятно за Вергил, но какво за Вергил? И защо ми се
обажда точно на мен, непознатия? Добре де, ще разбера след
малко, махнах с ръка и тръгнах да се оправям. Само да не
забравя чадъра...
Влязох на „Шипка“ 6 невярващ, че все още не е заваляло.
Докато работехме с Вергил и се подвизавах в къщата им,
погледът ми редовно пробягваше по фотографиите на
бюрото, тъй че веднага познах вече чакащата ме Росица.
Късо подстригана, със светли очи и широко, властно и
същевременно привлекателно лице, тя бе избрала крайна
масичка, до витрината. Вероятно є е омръзнало да я зяпат,
помислих си и приближих.
Последва обичайното ръкостискане, закъснял ли съм, не
съм ли, извинения, приятно ми е и пр. Отблизо кожата є
леко вехнеше, очите є гледаха уморено. Но пък скъпите є
дрехи ухаеха, и то съвсем нелошо – след острия озон навън
носът ставаше придирчив. Вече си бе поръчала кафе, на
мен още едно щеше да ми дойде повече, взех ментов чай
с мед. Подметнах как съм очаквал да вляза вир-вода, но
софийският дъжд е коварен, ако си сигурен, че ще завали,
няма да падне ни капка. Тя кимна разбиращо и сподели нещо
за проклетията на Страсбургския климат. Млъкнахме,
сякаш и двамата не знаехме как да подхванем темата.
Нещо повече, аз дори не знаех коя е темата. Все пак
кавалерски реших да пробвам:
– Предполагам, за Вергил става въпрос...
– За кой друг – оживи се Росица Стоилова. – В последните
месеци единствено вашето име се появяваше в разговорите
ни, затова ви потърсих. Ако нямате нищо против, разбира
се. Все пак, за протокола, той не знае, че съм ви се обадила, а
и не мисля, че е добре да научава.
– Тогава откъде ми имате телефона?
– Изрових го от неговия, докато се къпеше – госпожата ме
изгледа предизвикателно.
Не зная защо си помислих – какво ли е този тежък поглед да
падне върху теб с любов?
В този миг най-после запада дъждът. Първо няколко едри
капки се разпльоскаха върху стъклото, сетне се сгъстиха
и разбъркаха, плиснаха във всички посоки завъртените
от вятъра струи. Келнерките се разтичаха – една от
плъзгащите се витрини се оказа незатворена докрай и
водата нахлу вътре.
– Разбрах от Вергил, че докато сте превеждали, доста
време сте прекарвали заедно. Предполагам, че не само сте
работели?
– Черпехме се редовно, говорехме си.
– Имаха ли някаква по-определена посока разговорите ви?
– Най-вече той разказваше... Чакайте обаче, за какво е този
разпит?
– Чак пък разпит... исках да поговорим... Не ми харесва
напоследък Вергил, има нещо потайно в поведението му...
– Напоследък какво ще рече?
– Откакто съм си дошла – от три седмици съм тук... след
една си заминавам.
– Свършихме преди два месеца и оттогава не съм го виждал.
– Оня ден пак ми говореше за вас...
Любопитно ми стана какво толкова е говорил за мен, та
ние почти не се познавахме. През краткото ни общуване
той приказваше, и то общо взето за себе си. Я два-три
пъти да е станало дума за мен, я не.
– Непрекъснато е разсеян, пие
повече от обичайното, дори се
напива... Няма да ви питам дали
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има любовница и подобни... просто силно се безпокоя за
него... никога не е бил такъв.
Зяпах витрините, плътно захлупени от дъждовната
пелерина, и се чудех доколко мога да бъда откровен с нея.
Как да є помогна, без да навлизам в пространства, в които
не съм сигурен, че Вергил би желал да навлизам?
Предадох є накратко разказите му за повестта, като
непрекъснато внимавах какво приказвам. Особено се
стараех да не се изпусна за писмото, не можех да се
ориентирам доколко македонските му дирения са тайна
от нея и реших сега-засега да го премълча. Съсредоточих се
около повестта и накрая добавих:
– Сега я чета. Тъкмо проследих семейната му история,
белогвардейската и на прогресивния търговец...
Росица Стоилова ме погледна странно.
– Това не е неговата история, моята е... приблизително.
Беше ред аз да погледна странно:
– Не зная защо, бях убеден, че тази къща е негово
наследство.
– Мое е наследството. Вергил е от едно видинско село...
– Моля? – този път не бях изненадан, бях шашардисан. –
Ама той не понася селското... ненавижда щурците... така
да се каже...
– Случват се такива работи. Поне с него не за пръв път се
случват. Измисля си някаква роля, а после така се вживява в
нея, че тя става истинската му същност.
– Все пак защо?
– Знам ли! Техните си отидоха рано и той повече не
стъпи на село. А след време реши, че природата поначало
му е противна.
Мен ако питате,
това идеално го
устройваше –
нямаше как да го
карам да ходим на
море, на екскурзии
по планините, винаги
му е било досадно.
Внуши си го и край
– вече наистина го
дразнят щурците...
така да се каже... С
две думи – обича да
си измисля.
Трябваше ми
време, за да смеля
чутото. Винаги
съм смятал, че ако
не прозорлив, поне
съм доста усетлив.
Неведнъж ми се
беше случвало някак
на клетъчно ниво
да улавям сигнали
за неискреност,
за думи, служещи
единствено за
маскиране на положението. Но ето че сега се бях оставил
да ме овладеят повърхностни впечатления, а Вергиловият
разказ като плъзгаща се витрина да си играе с гледките
пред мен, наляво – виж тук, надясно – не, не, по-добре тук.
Отваря уж да ми покаже същността на нещата, но само
уж, така и не успявам да надникна истински отвъд, нищо
кой знае какво не успявам да зърна...
– Писател е, измисля си... – промърморих несигурно.
– Да, разбира се. Но писателското измисляне никога не го
е задоволявало. Той обича да си измисля, така да се каже,
в движение, всекидневно, в общуването с другите. Все се
вживява в роли, прави си живота по-цветен. Случвало се е
да го обвинят, че обича да лъже. Един негов фалшив приятел
се беше провикнал: „Ако чуете от Вергил, че вали дъжд,
непременно погледнете през прозореца. Може да вали, но
може и земята да се е спекла от парещото слънце“.
– Вярно ли е?
– Може би. Обаче никога не е лъгал с меркантилна цел, нещо
да придобие, да спечели... Измислици, които го вълнуват
и забавляват, това е... е, добре, може и да има момент на
печалба... смята, че така печели интереса на другите.
В мрака навън продължаваше да святка, да трещи. Беше
от ония летни бури, при които градът сякаш не би могъл
да оцелее – толкова ярост и мощ се бяха натрупали през
горещите сухи дни. Звукът на тропащия дъжд набъбна
застрашително, сигурно започваше градушка. Взрях се
в струите, мина може би половин минута и... и дъждът
изчезна в миг, както изчезва водата в душа, щом врътнеш
кранчето.
– Вижте! – не се стърпях и посочих на Росица, толкова
смайващо спря да вали.
Моментално се проясни, някъде далеч просветна жълто,
но вече не светкавица, а слънцето, провряло се между
облаците...
Тя хвърли един поглед, любезно кимна и направи опит да
се усмихне, но явно умът є беше далеч от софийските
природни явления. Надигна кафето и допи май последната
глътка. Не мога да отрека, че ми беше изключително
приятно да я наблюдавам. Красива жена, но имаше и
друго. Внезапно си дадох сметка, че тя някак прекомерно
жестикулира. Почти не оставя изречение, което да не

придружи с жест – дообясняващ, сочещ, наблягащ. Найвероятно беше професионална деформация, но може и да
се защитаваше по този начин. Когато имаш до себе си
такъв като Вергил, думите ти вероятно олекват – той е
техният повелител, той ги подхвърля, премята, жонглира
с тях както си поиска и във всевъзможни посоки. На теб
какво ти остава? Как да бъдеш чут? Може би – като
жестикулираш?
– Ядосвам се на себе си, много дълго се застоях в
Страсбург... На Вергил му тежи да живее сам, макар да не
си го признава. Но пък и при мен не иска. Опита в началото,
но къде да скита вечер, с кого да се черпи, кому да разказва
по цели часове?
– А и кой ще се заинтересува от измислиците му? –
внезапно ме доядя, че бях приел всичко за чиста монета. Тя
ме погледна с известно възмущение, придружи погледа си
с красноречив жест и аз моментално се поправих: – Не се
изразих правилно, не си го представям другаде. Тук някак
се е слял с околното. Вероятно и затова бях убеден, че е
израснал в този квартал – гласът ми прозвуча извинително.
– Прав сте, оставя това впечатление...
Омагьосваха ме тези нейни жестове. Сякаш бяха измислени
специално за всяка реплика и тя сега репетираше, преди да
ги представи на сцената. Смайваща хореография, в която
участваха десетте є пръста, двете длани, раменете, а
може би и усмивката, вдигането и спускането на веждите,
блесването на зъбите, вълнуващите є се и при дишането, и
при по-отривистите движения гърди...
– При последното му идване в Страсбург всичко беше
Капка Кънева, „Атлантида“",
илюстрация по текст на Таня
Николова, 2021

спокойно. Както и да го смятам, излиза, че нещо се е
случило, докато сте работили заедно...
– Нали ви казвам, докато работехме, все за повестта
говореше...
– Може ли да е нещо, свързано с нея? Спомням си само, че се
оплакваше от превода на македонски. Лошо била преведена,
някаква негова позната от младини замесваше... нещо
такова...
Настъпи кратко мълчание, в което си допивах чая. Тя
сякаш напусна разговора ни, отиде нанякъде. Може би
кроеше какво да предприеме оттук натам. Сигурно я бях
разочаровал – от самолет се виждаше как внимавам с
думите... Дали все пак да не є кажа за писмото? Не, абсурд,
не мога да є кажа, че той издирва в Македония някогашна
своя приятелка и подозира, че тя има дете от него... Ако
е искал, щял е да є каже за променения финал, а не, че е
„лошо преведена“. Пък може и да є е казал, но тя така да
е запомнила, или добре да е запомнила, а да ме изпитва –
доколко съм искрен, доколко може да разчита на мен... Амиами, започвах да си фантазирам, за какво є е притрябвало
да разчита на мен? Та ако знаеше за всичко това, изобщо
нямаше да ми се обади.
– Ако разберете нещо обезпокоително, ще ми позвъните,
нали? – Росица Стоилова бръкна в чантата си и ми подаде
визитка. – Или ще ми пишете, тук са ми имейлите,
месинджърът, имам и вайбър...
– Непременно – казах, но усетих, че прозвуча като „ще
видим“.
Разгледах визитката, после я прибрах. Изглежда, разговорът
ни беше изчерпан.
– Дали да не оправим сметката?
– Нека аз я оправя, моля! Имам още една среща, така че пак
ще поръчвам – всичко това тя произнесе спокойно, едва ли
не с равен тон, но пък го придружи с коктейл от жестове
– „нищо особено не е един ментов чай“, „аз ви поканих“,
„така е редно“, и като капак – „очаквах повече от вас, но...
съжалявам, приключихме“.
Изправих се, леко се поклоних и докато излизах, нелепо
си помислих – а какви ли са жестовете є в интимни
моменти?

Балаж Сьольоши е поет и редактор, роден през 1981
в Буда. Автор на две стихосбирки: „Двете значения
на свободата“ (2010) и „В кафене Наблюдателница“
(2019). Участник в третия международен поетически
фестивал „Орфей – Пловдив 2020“, където е носител на
наградата „Лирата на Орфей“.

Балаж Сьольоши

Лъвовете отиват в Рим
Прибират своите стари леговища,
костите от плячката, сцепените гилзи,
дългите туфи трева, миризмите
на всякакви територии, от савана до джунгла,
вкусовете на сянката, излежаването,
дебненето, слънцето; вземат на рамена малките си
и се явяват пред Тебе, Величествени Създателю,
площадът „Свети Петър“ дори не се запълва,
напразно идват и от Индия, и по всички пътища,
понеже всеки път води към тебе, не реват,
не тръскат грива, запленени биха наблюдавали
всяко едно мръдване на твоя папа, ако би имало какво
да наблюдават: но само статуи им отвръщат с поглед,
сетне се разпръскват, подредени дисциплинирано
в прайдове, просват се на Навона, Испанските стълби,
при Колизеума, лениво наблюдават, чакат,
остават там още няколко дена,
във фонтаните малките им си играят,
а те не издават звук, не закачат твоите човеци,
на прощаване за отмъщение разкъсват поесенелите
корони на дърветата в медитеранското ти владение.

Да оцелееш от Зволе
Влизаш отстрани, и влязъл, най се набива на очи
стерилният символизъм на чистотата, съща

попкултура:
при олтара, под частичното прикритие на колоните
диахронната маркировка показва колко святост
и тайнства са похабени, времето капе нагоре
по сталагмитите на паметта, колко малък
е гладът на душата, колко столетия са минали,
за да не свързва вече страничното крило
извивките на светостта, значението се връща
в себе си на териториите на проблема: катедрала,
канал, трансфузия – да простиш
за търговията с недостъпното
на търговеца, притаен в достъпното,
да протестираш, да капитализираш пространството,

да оцелееш
от Зволе в люшкащите се полета на любопитството.

Влизаш в храм, попадаш в бистро:
в олтара се е нанесла книжарница,
в страничното крило седят миряни,
пият кафе с мляко или сироп
в периферията на проблема. Мълчиш.
Нека не знаят в каква бездна седят, зад колоните
какви сънища дебнат.

Чао и мерси
за миризмата на трупове, за вкусовете на гибелта
в затънтените арки, за крайниците на мъртви насекоми,
крили се по извивки, мерси за прахта, за всевъзможните,
раздвояващи се, с отчупени стъпала стълбища, в които
са се залутали четиринадесетгодишни наркомани,
мерси за складовите контейнери, обсипани с подписани

графити,
за вагоните с по шейсет човека без климатик
през лятото в мрака, мерси и чао
и мерси за рибите, за наемите, скачащи до небесата,
за лабиринтите на товарните асансьори, водещи
от един в друг ад, за осветителните дворове, мерси
за прекрасните две години и половина, за трите месеца,
за почти десетилетието, толкова е, колкото

ти се е сторило, за все по-намаляващите
шансове в оставащите десет години, мерси,

за оплесканата демокрация,
за малките и големите смърти, за изречимото,
за неизречимото, мерси
за омлета със сьомга на ъгъла на улица Виг

при площад Ракоци,
за емоционалните следобеди, за лющещата се,
до жълто изгнила мазилка,
за втората вълна на любовта, ако вземе да дойде,

за слюнката,
потичаща от ъгълчетата на очите ни след десет години,

за целувките,
за зачервените чела, за хилядите лунички, за изгарянията,
мерси и чао, и мерси и чао в един друг следобед,
в една друга утрин, на едно друго място, в една дълга нощ.
Превод от унгарски: НИКОЛАЙ П. БОЙКОВ
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Есад Бабачич

На Б. Б.
Ех, приятелю, свърших в музея на съвременното изкуство.
Ти със сигурност би казал: по-добре това, отколкото

мъртъв. Може и да си прав.
Сега каня всички приятели, които ме забравиха, всички,

все още живи,
да дойдат да ме посетят. Входът е три евро и петдесет.

Ти можеш
да влезеш гратис, знам, че с парите си на червено.

Само кажи
на рецепцията, че идваш при мен. Ще си поговорим

за трепета,
дето вече съвсем се изпари, за меланхолията, която

всички презират, докато не е станало
късно, за депресията, нежелана от никого, тъй като
е нелечима. Но пич, нали знаеш,
че и за депресията си трябва характер,
както и да си по-голямо перде от нея.
Само не се обръщай назад – като при ските.
Навсякъде е бяло и ти си бял, докато не съгледаш
собствената си кръв.
Макар че тук всичко е наобратно.
Гробница на времена, идеи, победи и загуби.
Студеното осветление на света, което гася и паля
всеки ден, когато идвам на работа и като си тръгна.
Виж, ела, ако искаш, стига да не си все така циничен и
самовлюбен. Нали знаеш – настъпва денят,
когато това вече не ти помага. Изгниваш. Отпадаш.
Идват
по-закоравели циници, мускулести майстори

на патакламата и боя.
А ти си само рицар, на когото мечът запецва при вадене.
И огледалото вече не е щит, а илюзия, измама,
лице на едно разобличено лицемерие.
Няма да те моля, имам гордост,
макар ти цинично да є се надсмиваш.
Но поне не се преструваш,
че значи нещо за теб.
Всъщност нас това именно ни уби –
че започнахме да се преструваме,
че не ни е все едно.
И ни купиха
за жълти стотинки.
Но всяка революция рано или късно свършва в музея.
Обаче се кефя, знаеш ли, че и кока-колата е тук,
че и нея са я изложили като експонат
на човешката глупост и прогрес.
И тя бе изтипосана тук,
но продължават да я пият,
защото не могат да престанат.
А има още толкова много неща, които ми се иска

да затворя тук.
Твоята, моята кръв, студените погледи и топлите

прегръдки,
стените, плачещи без нас, празните неделни улици,
свитите знамена, камбаните, биещи в празното,
и гордостта на самоубийците, за които не бива
да плачем.

Молитвата на пеперудата
Веднъж се разтвориш,
затвориш и спираш.
А изчерпиш ли милостта си –
умираш.

Всичко понасяш.
И нищо.

Като дете носиш бисер в сърцето си,
обгрижваш го, макар да не знаеш, че е у теб.
Когато вече не си дете, започваш до го търсиш,
той все още е там
и невидим срамежливо пази
тайната си.

Под маската – спарена пот
и щастливи детски очи,
които се боят от деня,
когато ще видят
всичко, което се крие
зад маските на светлите хора.

Китула1
Желанието трябва да гори,
за да остане
празно,
по-празно
от онези
безобразно
скъпи апартаменти
в китула,
която е най-голямата
преебавка,
такава, страхотна
домашна преебавка,
зад която
стоят нашите
нечистоплътни желания,
безмозъчни
и безнадеждни.
За такива
никой не плаче,
дори и ние
самите.
Бира би казал:
Денич търси
подходящите играчи.
Празнотата би отговорила:
но не ги намира.
Важно е, че китула я има, Иво.
И ние сме тези,
които сънуват по-светло утре.
Само да гори,
според твоето
или нашето време.
Само да е ликуващо
желанието,
както ликуват
онези празни
апартаменти.
Защото глупостта
не угасва
никога.
Всяка вечер
някой
пали лампите
в онези
празни,
непродадени
апартаменти,
пали лампите,
за да може
капиталът
да купува
нашите
празни
лъжи.
Игра на думи: кит плюс Ситула – огромен луксозен жилищен
комплекс в центъра на Любляна (б. пр.).
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Палестина
Светът е скелет
на древна пеперуда,
който още не се е разпаднал.

Облаците
ръкомахат
с нашите ръце.

Прегръдката,
широка
като море,
изоставащо
зад мен и теб.

Връщам името и цветята,
които не ти подарих
от сърце. Хвърли ги в лицето,
което се криеше
от себе си и
се показваше през
твоята красота.

Надявам се,
че небето
над теб
все още е поне малко
опърлено
от твоите
нежни
въздишки.
Превод от словенски:
ЕВА ШПРАГЕР
Литературен вестник 10-16.11.2021
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Писмо без...
от стр. 7
чиниите на масата и продължихме с обяда. А когато Ванеса
поиска допълнително, мама не можа да намери купата със
супата. Тогава тя произнесе паметното изречение: „Супата
изчезна“. Ние двамата избухнахме в смях. Ти, защото повече
не можеше да издържаш задушаващата атмосфера на
противоестествената провинциалната престореност, а аз
– защото съм слабоумен.
След обяда се преместихме в дневната. Тате по навик
пусна телевизора. Ако не греша, даваха следобедните
новини. Спретнах една от своите обичайни за подобни
ситуации импровизации с безсмислици. Например ако една
от новините беше за снежна буря в Канада, а следващата за
престрелка в Ливан, аз питах баща ми не им ли е студено на
войниците в снега.
Не си мисли, че е кой знае колко уморително да се правиш
на идиот. Точно обратното, достатъчно е само два-три
пъти дневно да кажеш и веднъж седмично да направиш
нещо нелепо. Не е за вярване колко от всекидневните
разговори са елементарни до степен, при която не можеш
да ги превърнеш в безумни. Говори се за времето, за ядене,
за домашни работи. Не може да кажеш: „Мамо, сготви
ми обувките“. Нещо такова би могъл да каже например
Салвадор Дали, но не и нормален слабоумен човек.
Ако искаш да знаеш, най-големите неприятности започнаха,
когато умственото ми развитие неочаквано започна да
се подобрява. Тогава бях около двадесетгодишен. До този
момент живеех като обикновен бавноразвиващ се, но сега
с мен се случваше нещо. Самият аз в началото не си давах
сметка, че ставам здравомислещ. Нали вече бях възрастен и
не бях нормален. С мозъка си на идиот започнах да разбирам,
че вече не съм идиот. (Между другото, термините
„деменция“, „идиот“, „бавноразвиващ се“, „дебил“ и подобни
имат точни значения, но аз – също като т.нар. „нормални
хора“ – ги използвам съвсем произволно. Като сме на
темата – кой всъщност е нормален?)
Не знам колко често се случва идиот да се вразуми,
но сигурно е нещо изключително. По онова време бях
своенравен и вгорчавах живота на родителите си. И Ванеса
ще потвърди, че в тези времена всички съветваха мама
да ме даде в дом за бавноразвиващи се. Разбрах какво ме
грози и няколко седмици се държах отново като послушно
слабоумно дете. Помня, че веднъж чух тате да нарича този
период „закъснял болезнен пубертет“.
Тогава реших да остана това, което бях. Не си представях,
че изведнъж бих могъл да започна да играя някаква нова
житейска роля. Каква би могла да бъде тя в нашето малко
градче, пълно с безработни и пенсионери? Имах само крака,
които едва ме държаха, и ръце, които не можеха да вдигнат
дори по-голяма торба с покупки.
По това време си намерих ново забавление. Писането.
Преписвах части от книги, страници от вестници,
молитви. (Не зная дали помниш как мама донесе на масата
сладкиш, който сама хвалеше горещо. Ванеса поиска
рецептата. Мама ме викна в кухнята и ми показа откъде
да я препиша. След това ви я даде и специално подчерта моя
краснопис. Искрено се радваше, че мога да пиша толкова
хубаво.)
След това по телевизията започнаха анимационни филми,
с които много се забавлявах. Вие само седяхте и от време
на време разменяхте по някое изречение, за да не е неловка
тишината. Ти пръв не издържа и ме помоли да ти покажа
други творби, които съм преписал. Разбира се, не исках да
го правя, но ти тактично премълча моя опит да объркам
думите „творби“ и „тегоби“.
Докато се качвахме по стълбите към моята стая, имаше
възможност да видиш отблизо краката ми. На лицето
ти беше изписано съжаление, примесено с лека погнуса. Не
се безпокой, почти всички ги гледат така. Неотдавна из
нашата градина се мотаеше недъгаво коте. Краката му
бяха някак изкривени и беше чудо, че въобще беше оцеляло
из дворовете, пълни с кучета. Започнах да се грижа за него
и установих, че мама и тате го наблюдават с отвращение.
За хората грешките в природата са още по-отблъскващи
от несъвършенствата на човешкото тяло. Баща ми уби
котето и го зарови под ореха.
Като започнах да пиша за болести, хрумна ми още нещо. Ако
бяхме прозрачни, щяхме да виждаме колко тежко поразени
са вътрешностите ни. Може би язвата на стомаха или
възпалените бронхи биха били сто пъти по-противни от
моите кокалести крака.
В стаята ти показах някои от тетрадките, в които бяха
преписани стотици страници с най-различно съдържание.
Попита ме какво преписвам с най-голямо удоволствие и аз
се впуснах в безумна игра. Показах ти тетрадките, в които
събирах любимите си откъси от книги. Ако знаех, че си
библиотекар, определено не бих го направил. Родителите
ми не споменаха твоята професия, вероятно за тях тя
беше без значение и стойност, а аз реших, че си шофьор или
автомонтьор. Въобще не предполагах, че тези редове ще ти
говорят нещо. За жалост, говореха ти.
Разлистваше тетрадките и
се зачиташе в текстовете.
Виждах, че от време на време се
опитваше да отгатнеш кои са
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авторите на отделните откъси. Постоянно ме измерваше
с поглед и клатеше глава.
След това стана лош с мен. Започна жесток разпит. По
най-различни начини се опитваше да разбереш защо съм
преписал точно тези откъси. Напразно ти казвах, че това
са книги, които родителите ми ми заемат за преписване,
за да си запълвам времето. Трябваше в този момент да се
разплача и щеше да ме оставиш на мира. Признавам, че част
от мен безумно се радваше, че най-сетне се намери някой,
който чете добри книги. Някой, който ми е равен.
Опитвах се да отговарям наивно и глупаво на въпросите
ти, но колкото повече разпитът продължаваше, толкова
повече се стараех да придам на всяка дума нов смисъл. Беше
ми ясно, че за десет минути отгатна това, което никога не
мина през ума на родителите ми.
Подавайки ти книгата, казах: „Думите тук са големи“.
Прозвуча, сякаш имах предвид големите букви, които се
четат лесно, но и двамата знаехме, че говорим за идеите.
Вероятно си се питал как немобилен човек в такова
провинциално семейство, каквото е нашето, стига до
книгите. Разбираше, че съм прочел всичко възможно. След
това започна да разсъждаваш на глас, че със сигурност
вече съм преписал всички книги, и ми предложи да ми
изпратиш такива, до които все още не съм се добрал. А аз с
ентусиазъм се съгласих.
Главата ми се замая от възторг и не мислех за
последствията от това, което се случваше. Пред мен
стоеше някой, който знаеше всичко за мен. Всичко важно.
За пръв път в живота си бях равностоен партньор.
Когато след това ме попита дали не пиша и аз самият, без
колебание ти подадох тетрадката, която бях забутал найотзад. Зачете набързо първия разказ за плувеца, който искал
да спечели важно състезание и затова си зашил плавателна
ципа между пръстите. Признавам, бях го замислил като
сатира, но по погледа ти веднага разбрах, че не ми се е
получило. Въпреки това започна да прелистваш следващия
разказ за лудия пощальон, който сам пишел писмата, които
след това разнасял на несъществуващи адресати. Видях,
че ти хареса. После затвори тетрадката и ме изненада с
предложението да уредиш издаването на разказите в нея в
някое списание.
Заобяснявах ти, че категорично не искам да променям
положението си на слабоумен инвалид. В края на краищата
се разбрахме, че ще публикуваш под свое име тези от моите
текстове, които ти харесат. Мисля, че в първия момент
това те зарадва. Но много неща останаха недоизказани
между нас, защото в стаята влезе мама. Плавно преминах
към своите обичайни празни приказки, даже се справих
с напрегнатата ситуация, която предизвика твоето
мълчание. Разбрах, че няма да успееш да отреагираш
на факта, че отново бях идиот, затова всячески се
опитах да ти помогна. Но ти не успя да се окопитиш и
след вашето заминаване родителите ми неколкократно
коментираха неадекватното ти поведение. За тях веднъж
беше надменен, друг път жесток, след това злонамерен и
невъзпитан.
По време на това посещение не се случи нищо друго, ако
не броим нашето искрено сбогуване, което силно озадачи
майка ми и баща ми. Още повече се изненадаха, когато първо
запристигаха твоите писма с изрязани разкази от списания,
а после дойдоха и два колета. Тате дори се обиди. Реши, че
сигурно си си помислил, че той не ми купува нищо, и веднага
на следващия ден ми донесе богато илюстрирана детска
книжка. Мама пък се изненада, че и аз ти изпращам писма.
Четеше ги и когато разбра, че са пълни с текстове, които
преписвам, се обърка. Хем се радваше, че съм си намерил
развлечение, хем отново страдаше заради удара, която є
нанесе съдбата с умствената изостаналост на сина є.
Когато в едно от твоите писма се появи и изрезка с разказ
в списание с твоето име, посрещнах го със смесени чувства.
Не зная как да ти го опиша. Почувствах се като нещастно
влюбен мъж, който изпитва едновременно радост и мъка,

защото жената на мечтите му е щастлива, но с някой друг.
След непълни два месеца, при публикуването на следващия
разказ, това се повтори. Тогава реших да ти предложа да
подписваш разказите с псевдоним. Написах ти го още в
следващото писмо, но както винаги маскирах съобщението
и то изглеждаше като текст, преписан от някое списание,
защото мама продължаваше да преглежда писмата.
След това цял месец не получих нищо от теб. Родителите
ми коментираха помежду си, че самарянството явно
е натежало на младия господин. В края на краищата
миналата седмица пристигна необичайно тънко писмо.
Вътре имаше само един кратък разказ, изрязан от списание.
И подписан с моето име.
Не отворих писмото пред родителите си, а горе в стаята.
Гледах буквите на името си докато очите ми не се
напълниха със сълзи. Плаках безутешно, завит през глава.
Това продължи много дълго.
Чак на другия ден започнах да обмислям какво следва.
Беше ясно, че рано или късно ще се намери някой, който да
каже на родителите ми. Нашето звучащо като българско
име беше твърде необичайно и нямаше никакъв шанс да
е станала печатна грешка например. Едновременно те
ненавиждах и те боготворях. Беше ми ясно, че това е краят
на досегашния ми живот. Страхувах се от родителите
си. Всъщност страхувах се за тях. Как щяха да приемат
моите симулации? Какво ще кажат за това приятелите
им? Дори започнах да пиша дълго извинение, в което исках да
обясня всичко на мама и тате.
Неизвестността продължи шест дни. Вчера баща ми
се прибра от работа и аз веднага разбрах, че някой му е
показал разказа на сина му. Беше много ядосан, направо
бесен, но към мен беше внимателен както никога досега.
Не отговори на настоятилните въпроси на мама. След
вечеря ме прати да си измия зъбите и след това да отида
в стаята си. Говореше с мен така, както бащите говорят
на нормалните си синове. Все пак попитах защо трябва
да си лягам толкова рано. Очаквах да ми каже, че иска да
поговори с мен, но той само търпеливо отвърна, че с майка
ми трябва да обсъдят нещо важно.
Когато след малко излизах от банята, чух крясъците му.
Спрях на стълбите и там изслушах гневния му изблик.
Някой се подигравал на сина му, надсмивал се над мъката
му. Мама доста дълго не прекъсна неговия монолог, със
сигурност гледаше списанието с моето име изненадано.
След това започна да гадае кой би могъл да бъде толкова зъл.
Даже не им хрумна да ме попитат дали авторът не съм аз.
Тази сцена всъщност беше смешна, защото изреждаха един
по един наши съседи и познати. На всяко име обсъждаха дали
човекът има причина да им отмъщава. Повечето имаха
някакъв повод, но и двамата ми родители бяха на мнение, че
нито един не е чак толкова подъл. После баща ми се сети за
теб.
Качих се горе и започнах да пиша това писмо. Не подбирам
думите, защото зная, че времето ми свършва. Всеки
момент може да дойдат да загасят лампата.
Утре сутринта ще сложа писмото в плик, заедно с
останалите разкази, които съм написал. Предложи ги на
редакциите на списанията с моето име. Ако някоя от тях
откаже, пробвай с друга. Същото направи и с разказите,
които вече са у теб. Това не е молба, а заповед. Вярвам, че го
разбираш.
Ще предам писмото на пощальона, който минава по нашата
улица около десет. Ще му кажа, че мама го моли да го
изпрати по-бързо.
И след това ще отида при ореха, под който е заровено
недъгавото коте. Бих бил най-щастлив, ако и мен ме
заровят като него, но зная, че ще се сбогуват с мен като с
всеки друг човек.
Превод от словашки: ЛИЛЯНА ВИДОВА
Редакция СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА
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Из „Писма до Европа“
Скъпа Е.,
Всеки път, когато си помисля за теб, в главата ми започва паралелен слалом. Обичам и не обичам са имената на
състезателя в този спорт, чийто изход е непредвидим, защото цел, изглежда, всъщност няма. Обречени сме един на
друг, на сизифовско катерене по един склон и спускане по него, винаги по две трасета. Надпревара, която може да се
наблюдава отляво надясно, от ред на ред или обратно: отдясно наляво, от онова, което не обичам, към онова, което
обичам в теб. Дирята, която оставят след себе си тези паралелни течения на мисълта, се оформят като ода или
елегия едновременно, затова могат да бъдат четени и така. Двете линии са еднакво ценни, само съдържанието им,
флагчетата по трасето и скиорският стил се менят с времето. Заеми своето място сред публиката.

когато над главата Ви заблестя ореол
когато между пръстите Ви застенаха океани и звезди
и от страниците започна да се разпръсква нов спектър
от отчаяние поданиците започнаха да дерат кожи
да трошат кости
и да се молят нищо да не бъде
вечно

Готови, внимание – Европа!

Решение
На Йеврем Бъркович и синове

обичам

не обичам

да вярвам, че точно в теб можем за осъществим промяна за
нас и за света

твоята арогантност и бездушие към нещастието в теб и
извън теб,
измислените оси Север – Юг, Запад – Изток, превръщането
на географските параметри в нещо съдбовно

твоите метрополии, когато звучат, както може би са
звучали Вавилон или Александрия
твоите революции, разрушените Бастилии
да мисля, че територията ти е наистина без граници – цел,
която още не сме постигнали

издигането на видими и невидими стени по границите и
вътре в теб самата, фрагментирането, което често е в
основата на начина, по който се обединяваш
когато те делят на „стара“ и „нова“

твоя футбол

митологиите за твоя произход, излишни са

колко ми липсваш в Америка

че си ограбила половината свят и си изложила плячката в
музеите на своите големи градове, днес те свидетелстват
за безсрамието ти и компрометираното ти име

идеята, че си открит континент, че нито морето, нито
планинските вериги са твоя граница
да виждам мрежата, образувана от твоите реки, като
линии на дланта, по която, следвайки Рейн и Дунав,
разчитаме съдбата ти

че оставяш хората да се удавят на твоите брегове
че Европейският съюз е твой синоним, защото ти все пак,
вярвам, си нещо повече от това

че загуби всички твои царства на други континенти, че
трябваше да си останеш у дома

твоите национализми, които се хвалят с теб, с
„европейството“

че най-много мислим за теб, че най-силно те чувстваме
на твоите гранични ивици, които гледат към други
континенти, към Истанбул, Петербург, Единбург, Сицилия,
Кордоба...

че предаде Испанската република и Сараево

че истински твои представители са онези, които не
могат да нарекат свое нито едно твое кътче, защото
ти си им дом: номади, мелези, хибриди, пътешественици,
безотечественици, полиглоти, цигани...

блестящите шлемове на твоите конкистадори по
склоновете на Андите

че можем да си те представим, че изобщо да сме сигурни
какво си ти, какво означава името ти, какво би трябвало
да бъдеш... и че така добре познаваме мига, когато те
напускаме
че би могла да приемеш милиони и те биха могли да се
чувстват като у дома си
че аз те познавам, а ти мен не ме опозна изцяло поради липса
на интерес може би, поради собствените си предразсъдъци,
високомерие и исторически погрешната идея, че
северозападът е твоят център
да те откривам навсякъде по света, както и да откривам
света в теб, но не като независима част от твоя пейзаж,
а като неразделна част от теб, без която днес нямаше да
бъдеш толкова стойностна
че твоята добра литература е неизбежно европейска,
защото как въобще да се пише национално
бокса без ръкавици с теб, та ударите, които си нанасяме, да
бъдат по-силни, като прегръдки
нещата, които обичам в теб дори когато ми напомнят за
всичко, което наистина не обичам...

малцина са ония които могат
да наведат глава и да останат достолепни
малцина са които в барутните облаци ухаят на любов
и ходят по земята
като най-верни семейни ковчежници
окървавените бинтове на съдбите им
се ветреят като знамена
те знаят че и утре е ден за сватби
кръщенета и погребения
в основите на сградите зазиждат писма
а когато пред истината и глухите и слепите потръпнат
покривът се появява сам
Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА
Динко Телечан (1974) е роден в Загреб. Досега е
публикувал няколко книги с поезия („Сблъсък“, 1997;
„Градини и червена фаза“, 2003; „Зад“, 2005; „Купа с
игли“, 2011; „Докато очите ти не догорят“ , 2017),
както и книги с литературна критика и есеистика.
Превежда художествена литература от испански и
английски.

Динко Телечан

когато подчиняваш всичко на пазара, защото невинаги е
било така

че обръщаш гръб на южните брегове на Средиземно море,
въпреки че то не може да се дели
че даде на света идеята за концлагерите
че се опитваш да се дефинираш, да определяш какво има
право да бъде твое, а какво не ти принадлежи, какво е
„неевропейско“
когато правителствата ти се въоръжават, за да защитят
елитите си от нас самите
когато моят спътник отива на ЕU опашката, а аз между
“others“ и когато трябва да ме чака
съзнанието, че си център, защото си само тесен рид
че „сърцето на мрака“ е винаги някой друг, някъде другаде
когато мисля само за нещата, които не обичам в теб.
Тогава се връщам на старта и тръгвам по другото трасе,
мисля за онова, което когато чуя името ти
обичам...
Твой И.
Превод от хърватски: ЖЕЛА ГЕОРГИЕВА

Какво бих желал
(аз, тъкмо аз, а не лирическият ми субект:)
бих желал да се казвам Бикът Който Седи
бих желал да живея на моста, а не под него
бих желал да бъда бодхисатва
бих желал да изкарам седем години в Кападокия
бих желал да поливам червен ориз
бих желал да превърна църковните пейки в летящи
бих желал да възстановя манастира на Рабле
бих желал да се търкалям нагоре по баира
бих желал да превърна Пентагона в цветарница
бих желал да си посадя сърце от истински кристал
бих желал да имам четвърто око
бих желал да ме обича момиче от Арагон
бих желал да си сложа някой лъв в джоба
но мога все пак и без това:
не лирическият ми субект, а тъкмо аз

Изречение за изречението
когато в цялото това многоглаголстване
няма никакви думи
освен онази която се процежда от всички пори
освен онази за която се жертват милиони
освен онази в купата с игли
която с божествено упорство сама себе си таи
тогава в катакомбите започват да се нижат изречения
гнезда от които някой ден сънуваната птица
може би наистина ще полети
Превод от хърватски:
ЛЮДМИЛА МИНДОВА
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Дванадесет
∞

Ръката ми в ръката на мама.
Притиска я.
„Студена си“, казва,
топли я
със загрижена усмивка.
На сцената „Кавалерът на розата“ –
моят подарък за майка ми:
два билета за операта
вместо Коледна роза.
Ръката ми отново търси нейната.
Местата ни са на дванадесетия ред.
Пред нас светлина.
И тя ме поглежда учудено: „Топла си“.

∞

Ръцете на часовника са много –
три преуморява,
на него му стига само една.
Да мери часовете
и по възможност да спира през нощта.
Толкова е объркващо,
че има два пъти повече часове
при само дванадесет цифри.

∞

Ето ме в средата на деня,
оголени от обедното слънце
страховете нямат сянка.
Страхът от малините –
да не обадят пак на мама
още колко думи съм забравила.
Страхът от дробовете на татко –
да не забравят как се диша.
Камбаните бият дванадесет.

∞

Тя отказва да яде
и да пие –
иска да тръгне с него.
Олицетворение на инат,
самоопределение и воля. Тя е
бясна на Бог и на живота.
Тя няма да позволи на Вселената
да предопределя съдбата на Земята
дори след дванадесет милиона века.

∞

Поех целия въздух.
Сега всички дишат мен –
вдишат-издишат
всичките ми соли и основи,
клетките ми, една по една.
От мен не остана много:
станах въздух.
Всички гледат през мен.
Задушавам се всеки миг,
без въздуха, без себе си,
вдишвана и издишвана —
чужди дробове, чужди усти,
ноздри и трахеи, вени,
артерии, мозъци и сърца.
Дванадесет са Божиите заповеди:
Вдишай. Издишай.

∞

„Тя е тази, която крещи.
Виж, злата иде отвън
вътре влиза.“
Преминавам хола
между вратата в антрето
и тази на балкона.
Нося чергата,
тъкана от неговата майка,
да изтупам прахта.
„Майка ми“, казва той
за моята майка, жена му,
и е учуден, че аз не съм тя.
Заговарям на още по-висок тон.
Вече дванадесет месеца, или години,
преминавам през границата
на двата свята в главата на моя баща.
Между умните здрави клетки,
изпълнени от страст за живот
и другите, заместени от мъртвата вода.

Часове наред говорим за властта в Истанбул,
угрижени, за външния министър,
който стана президент на Германия,
и дали президентът в София е читав, за
горките хора в гумените лодки, и колко
красиви бяха градовете Алепо и Бенгази.
„Иш-Аллах“, отговаря той,
щом някой го заговори на немски,
както някога шепнели арабските му колеги,
когато пясъчната буря чупела
прозорците на камиона между Чад и Либия.
Всеки чужд език му напомня за времето
преди Кадафи. Тогава
аз съм била на много по-малко от дванадесет.
Говорим си, пием чай, той често се усмихва
на недовършените ми изречения, убеждава ме,
че е живял добре, независимо от трудностите,
че си тръгва с надеждата да сме научили нещо
от тези, които си проправиха път към отвъдното.
„Момчето на внучката, казва за годеника є,
е наред. Децата ще са добре, не се притеснявай,
тук няма да има повече война.“ „Откъде знаеш?,
питам, войните... хората вилнеят все по-наблизо.“
Той се усмихва: „Моето сърце е болно,
знае много.“

притеглят я към тяло,
което е вече на път
към Вечерницата
или към Вега.
Болката е знак.
Чезнещи очи
потъват в свободата
на пространството,
устремени натам, където
всички знаци се губят.

∞

„Спокойно, напомня ми мама,
не се връщай назад, само напред
се случва животът.
Поеми лекота, поеми дълбоко
въздух, спомни си за своя дъх
и за жизненоважното.“

Изведнъж си спомня,
че аз съм лошата,
която тупа одеялата,
която внася студеното
от вън навътре.
Би трябвало да съм жена му
или майка му –
та нали се грижа за него,
но аз не съм нито едната, нито другата.
И така всеки ден се люлеем заедно
в люлката на старостта.
Той се обърква само
ако нещо го боли много силно,
ако захарта в кръвта му скочи,
ако го карат да бъде друг
и затварят душата му в клетка,
ако не е пил достатъчно вода
и при разни подобни.
Инак е пълен с живот и доброта,
дори от тях е препълнен.
Дисциплинирани живите му клетки
водят нездравите, внимателно
и съвместно те успяват да станат,
да идат до тоалетна,
да разпознаят цветове и слова,
да не са на тъмно
повече от дванадесет часа.
Заедно сутрин всичките му клетки
посрещат светлината
и прогонват демони.
Вярвам, ще разпознаят кога
светлината му е по-близо до Бога
отколкото до нас,
събрана в кората на брезите,
в облаците, приютили
слънце в капките си,
в козината на котето Иви
и зеленината на моите очи.
Колко дълго още ще свети
небесното синьо
в очите на баща ми?

∞

У дома данадесетте апостоли
и много, много ангели
неуморно пречистват
вода и въздух.
А ние продължаваме да мърсим
и сме все сътрудници
на някаква привидна сигурност,
на мошеници или на вируси.
Докога ли ще продължаваме
да се възхищаваме на Херкулес
и неговите дванадесет подвига.

∞

И аз изпълвам стаите.
Озадачена смъртта вика
децата си – строени
в редица като първолаци
те, страховете, я следват
и напускат дома ми.
Аз продължавам
да изпълвам стаите
с думи,
със себе си –
чист въздух.

∞

Полунощ.
Час да се родиш.
Благодарна съм.

„Чакай ме,
казвам му, като отивам на работа,
никъде не тръгвай,
докато не се прибера.“

∞

Ръката
бавно докосва,
потрепва с обич, погалва
тънките линии
на паметта,
извайва лицето ми
с огромно усилие.
В трепета
вълните се усилват.
Лъчи любов
струят от ръката
на умиращия ми баща.

∞

Извънземни пръсти
поемат ръката ми,

Адрес: СОФИЯ 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 108
Банкова сметка: BG56BPBI79401049389602, BIC – BPBIBGSF
„Юробанк България“ АД
Издава Фондация „Литературен вестник“
http://litvestnik.wordpress.com;
www.bsph.org/litvestnik
ISSN 1310 – 9561 ВОДЕЩ БРОЯ Ани Бурова

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Амелия Личева (гл. ред.)
Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Ани Бурова,
Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова, Емануил А. Видински
Малина Томова
Печат: „Нюзпринт“

Капка Кънева, „Змейова
булка“, илюстрация по текст
на Таня Николова, 2021

