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Броят се издава с подкрепата на НФК

Силвия Плат

Врана в дъждовен ден
Една мокра врана се е превила
на здравата вейка
и не спира да оправя перата си в дъжда.
Не очаквам чудо
или случайност,
за да се настроя както трябва,
нито продължавам да търся
замисъл в обърканото време –
болните листа си падат
без парад или знамение.
Признавам си, че понякога ми се иска
нямото небе да ми отговори,
но все пак не се оплаквам:
от време на време се появява
малка, но мощна светлинка,
която се отразява в масата или стола в кухнята
и сякаш изкарва на небесна клада
и най-глупавите предмети наоколо –
така се освещава един
уж маловажен момент –

с даряване на щедрост, уважение,
ако щете любов. Във всеки случай
вече внимавам (защото може да се случи дори
сред този тъжен и разнебитен пейзаж); вече съм
скептична,
но все пак нащрек, нямам представа
дали някой ангел няма да реши да се възпламени
внезапно в лакътя ми. Враната
оправя черните си пера и блести така,
че успява да завладее сетивата ми, да издърпа
клепачите ми нагоре, да ми даде
кратка почивка от страха
от пълно бездействие. С малко късмет
ще събера някаква цялост,
докато инатът ми прекосява
сезона на умората. Чудесата се случват,
ако наричате чудo
внезапната светлина –
на пристъпи. Пак чакам
и ще чакам дълго този ангел,
защото той се спуска рядко и случайно.
Превод от английски: РУМЕН ПАВЛОВ

Н О В О

Тематичен център на
новия
166 брой на списание
„Християнство и култура“
е 200-годишнината от
рождението на Ф. М.
Достоевски, която е
отбелязана с текстов ете
на Николай Зернов Символиката на имената в романите
на Достоевски и на англиканския богослов Джордж
Патисън „Човешко, твърде човешко“? „Портретът на
Христос“ на Настася Филиповна. В броя е отбелязана
и стогодишнината от рождението на френския
православен богослов Оливие Клеман (1921– 2009) с
неговия текст Времето на празниците. В памет на
отец Радко Поптодоров е представена статията
на Дилян Николчев Недоизказаното на страниците
от отец проф. протопр. д-р Радко Поптодоров за
съборното и изборното начало в Църквата и за ролята
на миряните в църковния живот. Рубриката „Пътища“
включва разговор със сестра Максимилиана Пройкова
от монашеската общност на сестрите евхаристинки,
посветено на отец Йосиф Алоати – Божият раб, който
става всичко за всички, както и третата, последната
част от спомените на о. Купен Михайлов, озаглавена
С Ронкали из Европа. Броят включва и пътеписа на
Ангел Иванов Египетски диптих. Две истории от едно
поклонение в Пустинята, а рубриката „Хоризонти“ –
текста на Дамиан льо Ге Как спасението може да носи
смърт? Сборникът Как станах свещеник е представен
чрез разговор с неговия съставител Димитър Митев
и чрез разказа на свещеник Лазар Георгиев, а новото
издание Дневникът на един селски свещеник на Жорж
Бернанос е представено чрез предговора на Тони
Николов „Всичко е благодат“. Темата „Християнство и
литература“ е продължена с Фрагменти от паметописа
на един обикновен християнин (2009–2018) на Калин
Михайлов. Броят е илюстриран с творби от изложбата
Allegoria Sacra, представена от богослова Мариян
Стоядинов и куратора Красимир Русев.

К онкурс

Театър 199 „Валентин Стойчев“ обявява
седмото издание на конкурса на името
на голямата българска актриса Славка
Славова за написване на камерна пиеса (до
четири действащи лица) на съвременна
тематика.
Награден фонд
Една награда от 5000,00 лева.
Задължение на Театър 199
Да осъществи сценична реализация и
постановка на драматургичния текст на
своята сцена не по-късно от 18 месеца от
датата на обявяване на резултатите от
конкурса.
Условия
Пиесите, участващи в конкурса, трябва да
предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.
Пиесите не трябва да са:
– публикувани под каквато и да било форма, включително
в Интернет или на електронен носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.
Авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената
пиеса поема задължението да не предоставя права за
публичното є представяне на друг театър в срок от
12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199
„Валентин Стойчев“.
Провеждане на конкурса
– Журито ще отличи не повече от една пиеса.
– Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е
изписано само заглавието на пиесата.
– Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на
шрифта) и по желание на автора в електронен вариант
за евентуалното му представяне в уебстраницата на
театъра след обявяване на резултатите и при съгласие
на автора.
К онкурсни

„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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Галавечерта на отличените участници ще е на
17 декември 2021 г.

Отчитането на резултатите от
Националния младежки конкурс за поезия
„Веселин Ханчев“ 2021 се отлага за декември
Поради извънредната епидемична обстановка в
страната и поредния пик на пандемичната вълна
от COVID-19, резултатите от 38-ото издание на
Националния конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще
бъдат обявени през декември, решиха организаторите
от Библиотека „Родина“, Община Стара Загора и
Къща музей „Гео Милев“. Галавечерта на отличените
участници ще е на 17 декември 2021 г., петък.
Тогава освен награждаването публиката ще чуе
рецитал на отличените млади творци и ще бъде
връчено „Златното яйце“. Преди това обаче своята
първа премиера ще направи Преслава Виденова със

– Текстът трябва да е придружен от запечатан плик,
съдържащ следната информация:
1. Заглавието на творбата;
2. Името на автора;
3. Неговият ЕГН;
4. Телефон за контакт.
Срокове
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не покъсно от 31.01.2022 г.
Текстове, изпратени като препоръчана пратка по
пощата, трябва да носят клеймо с дата не по-късна от
31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва: София
1000; ул. „Славянска“ 8; Театър 199 „Валентин Стойчев“;
За Конкурса „Славка Славова“.
Приемането на текстове се извършва в
Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“
всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Резултати
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март
2022 г. на уебстраницата на Театър 199 „Валентин
Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии,
партньори на театъра.
За повече информация: тел. 02/ 987 08 72 (14.00-16.00 ч.).
ре з ултати
стихосбирката „Постоянна експозиция“. Миналата
година тя бе безапелационният фаворит на 37-мото
издание на поетичния конкурс „Веселин Ханчев“.
Традиционната Поетическа работилница за млади
поети с журито на конкурса „Веселин Ханчев“ ще се
проведе на 18 декември, събота.
95 млади дарования се бориха за „Златното яйце“.
Жури на тазгодишното издание на Националния
младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ са
поетите Камелия Кондова, Ина Иванова и доц. Васил Б.
Видински (ВБВ).
Гост на Галавечерта ще бъде Георги Господинов –
носител на множество престижни литературни
награди и член на журито от предходни издания на
конкурса. Предвижда се среща с него на същия ден.
Събитията ще се проведат при спазване на всички
здравни и санитарни мерки. Организаторите си
запазват правото за промени в планираните събития,
предвид развитието на епидемията.

П О К А Н А

Спектакълът „Илюзии“ по Иван
Вирипаев се завръща на сцената
На 4 декември от 19:00 ч. в Театър „Азарян“ ще се
състои премиерата на обновената сценична версия
на спектакъла „Илюзии“ по едноименната пиеса
на световноизвестния драматург Иван Вирипаев.
Режисьор на представлението е Младен Алексиев, а на
сцената ще видим актьорите Елена Димитрова, Неда
Спасова, Васил Читанов и Велислав Павлов. Билетите
вече са в продажба на касите и в онлайн системата на
НДК.
Иван Вирипаев е един от най-успешните и често
поставяни съвременни руски драматурзи. Пиесите
му намират своя сценична реализация във водещите
театри в Русия, Европа и САЩ. Немалка част
от тях са реализирани и в България – „Кислород“,
„Сънища“ (със заглавие „Анатомия на сънуването“),
„Валентиновден“, „Битие 2“, „Танцът Делхи“,

„Пияните“. „Илюзии“ (2011) е една от по-слабо
познатите му творби и настоящият спектакъл е
първата є и единствена до момента реализация на
българска сцена.

Е пистол А Р Н О

Всичко за Баскет: Писмо на Гъртруд Стайн
за любимото є куче
Емблематичната за модернизма писателка и поетеса
Гъртруд Стайн обожавала кучета – дотолкова, че с
партньорката є Алис Б. Токлас с течение на времето
притежавали няколко чихуахуа и три бели пудела
един след друг, всички на име Баскет. Страстта на
двойката споделял и техният приятел и известен
критик Александър Вулкот, на когото в края на
1935 г. Стайн пише писмо с новини за Баскет номер
едно – изключително разглезено куче, което с Токлас
купуват на изложба в Париж през 1929 г. и което
къпят в сярна вода всяка сутрин.
27 rue de Fleurus1
Париж
Мили приятелю,
Искам да ти разкажа всичко за Баскет, но нека първо
ти споделя колко ме докосна разказът ти, какъв
страхотен сюжет и за мен красив завършек на военната
история за Самотния бор2, биографията през песни
е нещо любопитно, юношеството ми мечтаеше с
„Испанският рицар преминаваше в отстъпление и на
китарата си свиреше любовна песен“3, а престоят ми
в медицинския университет беше акомпаниран от „И
луната светеше ярко над Уабаш и луната светеше ярко
над морето“, мъжете си пееха това, докато работехме,
а в държавните училища звучеше „Ела с лютнята си
до фонтана, изпей ми песента на планината“, нямам
представа на кого са текстовете и аранжиментите,
но ти би знаел и това също ми доставя огромно
Навсякъде е запазена оригиналната пунктуация. – Бел. прев.
Най-вероятно става въпрос за романа на Джейми Фокс
Младши „Пътеката на самотния бор“, публикувана през 1908
г. – Бел. прев.
3
В това изречение Стайн цитира (невинаги правилно) текстове
на популярни фолклорни песни. – Бел. прев.
1
2

удоволствие, но искам да ти разкажа за
Баскет, Баскет направи нещо прекрасно
когато се върнахме от провинцията нямаше
кошница4, в която да спи, той си има
кошница в провинцията и има кошница и
тук, но когато го оставихме там с неговата
кошница и заминахме за Америка беше
толкова нещастен, че я разкъса цялата,
така че когато пристигнахме в Париж му
постлах одеялце и той си спа на него не
особено нещастно, а след няколко дни, когато
случайно го погледнах, той демонстративно
се опитваше да се побере в кошницата на
малкото мексиканско куче, опитите му бяха
тържествени стърчеше ту от едната, ту
от другата страна въобще не ме поглеждаше
а тържествено се мъчеше да се напъха в
малката кошничка, това беше едно от най-комичните и
най-укорителни неща, които някога съм виждала, разбира
се, веднага го изведох и му купих кошница и никога повече
не повдигнахме темата, мисля, че ти казах как веднъж,
докато Баскет играеше с топката си, между другото
лексиката на Баскет изцяло започва с буквата к. той
си има кошара и кошница, и копнеж и кокал и купичка,
говори само с к-та е, малкият мексиканец му отмъкна
топката и седна върху нея а като погледнах видях
Баскет да му прави мили очички и да му се моли, малкият
мексиканец го изгледа като че ли беше полудял и започна
да гони топката, за първи път в живота си Баскет
се беше помолил и не беше получил това, което иска
беше разочарован и в очите му имаше сълзи оттогава
спря да бъде същото доверчиво куче, той е прекрасен
и се надявам някой ден да се запознаете, той е може би
твърде приятелски настроен и в това му е грешката,
дори когато някое куче го ухапе, той е убеден, че е
В писмото има множество игри на думи. “Basket” на английски
означава кошница. – Бел. прев.
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станало неволно, не може да приеме, че е било нарочно,
пази духа си чист и дори когато малките агънца в селото
вървят след него, защото го мислят за овца, а майката
овца го блъска с глава, убедена, че води дечицата є на
заколение, той е просто учуден.
Лае единствено когато малкият мексиканец го накара и
преследва пилета, когато малкият го поведе, накратко
казано е щастлив глупчо и чудесна утеха, и някой ден ще
се запознаете, ето, че ти написах очарователно писмо
за Баскет, той лежи на килима с бялата си козина и ти
праща поздрави, най-весела от веселите Коледи, както
ти пожелаваш на всички
Винаги и завинаги,
Гртрд Стайн
Превод от английски: СЕВЕРИНА СТАНКЕВА
Източник: Literary Hub, November 2, 2021

Г Е О П О Е З И Я

Кои Нагата

Девет хайку на Кои Нагата
Едно от най-емблематичните
явления в японското хайку на
ХХ век е поетът, художник,
редактор и критик Кои Нагата
(1900-1997). Изучавал Доген (12001253) в продължение на години,
неговото хайку се основава на дзен
будизма, който Нагата разбира по
специален начин, вземайки за основа
концепцията за „нищото“ („Му“,
無)1.
„Вярвам, че поезията е това,
което превръща съществуването
в илюзия. Или може да се каже, че превръща реалността
в илюзия“, пише Кои. И тъй като неговите хайку
въплъщават това разбиране, те са повече търсене,
отколкото намиране.
Kои не вижда дзен като път към просветлението, а поскоро цени състоянието на никога напълно постигано
сатори в противовес на някаква идеализирана версия на
постигането на сатори. Финият танц на страхопочитание
и откъснатост, проблясъците на по-дълбоки прозрения
в светската реалност са качествата, които правят
хайку стиховете на Кои толкова живи. Kои чувства, че
„нищото“ („Му“, 無) не означава загуба на себе си: по-скоро
е „царство, където можеш да осъзнаеш най-свободното
си аз, космическото аз, необвързано с нищо“. Приемането
на всички двойствени сили в човека и природата – ин и
ян, светлина и тъмнина – само по себе си е едновременно
единство и свобода. Това е посоката, която Kои прегръща
в своя живот и изкуство: „За мен е по-интересен този
вид красота в упадък (бавно изличаване), защото в него
също има особена енергия. Винаги съм носил копнежа да
стана свидетел на смъртта на цветето, на растението
със собствените си очи. Повечето хора се опитват да
видят цветята в техния пълен разцвет, а аз копнея да ги
наблюдавам, когато краят им наближава.“ Така че неговият
много личен и понякога неясен стил, както при никой
друг, е свързан с образите на мършавостта, самотата,
слабостта на естествените неща. Неговата цел е да
Едно цвете е красиво, но какво го прави цвете? Аз съм
несъмнено аз, но какво ме прави такъв? Когато задаваме
въпроси като този, отговорът ни води до среща с „източната
концепция за „Му“ (無) – „Нищо“. Това не е несъществуване
в противовес на съществуването, а абсолютното „Mу“,
което надхвърля противопоставянето на съществуване
и несъществуване. Вярвам, че това е „същността на
съществуването“. Но защо тогава изпитвам нужда да го
преследвам и да вярвам в него? (Кои Нагата, цитат от есето
му „Essential Haiku and Its Subject Matter“).
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надхвърли отчаянието, като създаде изпълнени с живот
хайку, чиято енергия извира от дълбините на уединението
на поета. „Повечето хора в хайку се задоволяват с
техниката на писане, но те са като деца, които се плискат
в плитки води. Натъжава ме, че като цяло хората в хайку
са толкова повърхностни, без дзен в себе си, без философски
гръбнак“ – това мнение споделя и великият изследовател
на хайку Р. Х. Блайт. Нагата ненавижда борбите за власт,
които се водят в редиците на хайку групите, и винаги
се е разграничавал от подобни интриги: „Власт, слава,
богатство, комфортен живот са далеч от истинския
път на хайку. Възхищавам се на хайку от Башьо, защото
той поддържа принципите на откъсване от човешките
желания и уважение към живота на духа.“ Но през 1949
г. той все пак създава своя група към списанието Rila-za
(„Лира“). Основавайки практиката си на дзен мисълта,
Кои се занимава с темите за пространството, религията,
философията и установява свой собствен уникален хайку
стил, отличаващ се с усещането за всеобхватната самота
на живота и опустошението на фаталния разпад на
човека. Любимият му западен поет е У. Б. Йейтс, чието
кратко стихотворение „След дълго мълчание“ дава мото
на неговия хайку път: „Телесната вехтост е мъдрост...“.
„Разбрах самотата от дъното на сърцето си“, добавя той.
И също: „Когато истински се запознаеш със самотата,
тя се превръща в своята противоположност и се изпълва
с веселост.“ Нагата започва да пише хайку на 17-годишна
възраст, но 80 години по-късно казва, че все още се учи:
„Никога не ми е омръзвало да съчинявам хайку и работата
ми все още не е завършена. Винаги съм чувствал, че трябва
да вървя още, търсейки онзи среден път на баланс в живота,
който ми позволява да продължа да изгарям в поетична
енергия“.
Кои Нагата публикува 16 стихосбирки с хайку, за които
получава наградата на Асоциацията за гендай хайку
и наградата на Музея на поезията в Япония. Той е и
талантлив калиграф и суми-е2 художник с 19 самостоятелни
изложби в Токио, Киото и Кобе. Автор е на над 10 книги с
критика. Кои Нагата се жени много млад, но чрез поезията
си открито изразява своята хомосексуалност (което
не е табу в Япония). След като земетресение разрушава
къщата му, той не строи отново дома си, а заживява като
бездомник в един от бедняшките квартали в покрайнините
на Токио.
Суми-е: буквално „творба, нарисувана с туш“. Източната
техника на рисуване с туш е много експресивна. Една от
причините за това е, че за разлика от западните рисувателни
техники, рисуването с източен туш поради спецификата си не
позволява никакви „поправки“.
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Охлюв
ебе половинката си
пронизвайки меката є плът.


Първо остаряват червата.
Полската чучулига се издига.


Младо момче –
като пролетта
след шестдесет години.


Изсъхналите треви –
без къща, в която да живея,
животът ми гори по-пламенно.


Главата ми
дупка ли е? –
отронен цвят камелия


Самота –
нарастващ праз в съня
като този свят.


Зимна врана
пристъпва напред.
Пейзажът пристъпва с нея.


Сгрях го
и загубих –
суровата слана


Пролетно врабче
вдига опашката си –
тъмнината отдолу.
Превод на хайку стиховете и автор на статията:
Димитър Анакиев
Консултант по текста:
Венелина Петкова
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В итрина
Дъглас Стюарт,
„Шъги Бейн“, прев.
от английски Калоян
Игнатовски, изд.
„Лабиринт“, 2021,
432 с., 21.90 лв.
Глазгоу от началото
на 80-те, в разгара на
тачъризма, когато
хиляди хора остават
без поминък и са
обречени на бедност.
Агнес Бейн винаги е очаквала повече от
живота, но така и не става любима жена
и живее красиво само във въображението
си. Мъжът є я изоставя и не след дълго
тя се озовава с трите си деца в бедняшко
миньорско селище, където постепенно се
пропива. Децата правят всичко възможно
да є помогнат, но после едно по едно я
напускат, за да се спасят. Не я предава
само малкият впечатлителен Шъги, който
до последно се надява да се измъкнат от
недоимъка и ужаса на алкохолизма. Романът
е носител на наградата „Букър“ за 2020 г.
Избран е за най-добра книга за 2020 г.
според „Тайм“, „Икономист“, „Таймс“,
„Индипендънт“ и др.
Мишел Сер,
„Палечка“, прев.
от френски Рада
Шарланджиева, изд.
„Сонм“, 2021, 104 с.,
12 лв.
Есеистичната
творба „Палечка“ на
френския философ,
антрополог, историк
на науката и писател
Мишел Сер (1930 – 2019), публикувана във
Франция през 2012 г., бързо се превръща
в бестселър. В нея авторът се обръща
към антропологичната трансформация в
епохата на новите технологии, свързана с
по-различната употреба на познавателните
способности и организация на познанието,
и твърди, че децата от времето на
интернета и мобилните телефони –
Палечка и Палечко – имат по-широк достъп
до знанието и личностите в сравнение с
предходните поколения. В днешния променен
свят младите хора следва да изобретят
всичко отново: нови институции, нови
начини на съвместно битие с другите, на
съществуване и на познание.
Милош Църнянски,
„Капка испанска
кръв“, прев. от
сръбски Рада
Шарланджиева, изд.
„Сонм“, 2021, 220 с.,
16 лв.
„Капка испанска кръв“
на Милош Църнянски
(1893 – 1977) – един
от най-големите
сръбскоезични писатели модернисти на ХХ
век, е фантасмагоричен, експресионистичен
и халюцинативен роман, въпреки че
персонажите и описаните събития в него са
исторически автентични. В ранната есен на
1846 г. Лола Монтес – млада авантюристка
с гореща кръв, танцьорка, интригантка,
може би испанка, може би аристократка,
бунтарка, във всички случаи фатална жена,
пристига в Кралство Бавария и покорява
сърцето на ексцентричния Лудвиг І, който
е подчинил късните години от живота
си на мечтата да превърне студения
Мюнхен в класическа Атина. В любовни,
властови, политически, верски и културни
водовъртежи от страсти фаталната
жена ускорява въвличането на страната в
настъпващия революционен хаос на бурната
за Европа 1848-ма и става причина за
абдикацията на владетеля.
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се навършват 85
години от рождението
на видния словашки
българист д-р Ян
Кошка (11. 05. 1936 –
1. 12. 2006), а по-рано
през пролетта се
навършиха 15 години
от смъртта му. Ян
Ян Кошка
Кошка е доктор на
филологическите науки,
почетен доктор на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ (1996), носител
на орден „Стара планина“ I степен (2000).
След Нежната революция в Чехословакия
и разделянето на двете републики през
1992, той става директор на Института
за световна литература към Словашката
академия на науките и остава на тази
позиция до смъртта си.
По повод тези знаменателни годишнини,
редно е да си припомним неговия научен
интерес и изследователска всеотдайност
към българската литература и култура в
качеството му на литературен историк и
критик, на преводач и на компаративист
в областта на словашко-българските
връзки. В това отношение се откроява
книгата на Ян Кошка за кръга „Мисъл“,
начело с Пенчо Славейков и българския
символизъм, озаглавена „Поезията на
българския модернизъм“ (1972). Това е
първата монография за модернизма като
българско направление, към който от
страна на нашето литературознание
дълго се прилагат идеологически

m e m o r i a m

рестрикции. В резултат – възприемането
на модернизма като чуждо, неорганично
явление, несъвместимо с идеологемата
за реалистическото русло на родната
литература, поставя преграда пред нейния
развоен континуитет и сравнително
изучаване. В предговора, критикувайки
позицията на българското марксическо
литературознание, Кошка свързва своята
интерпретация с отстраняване на
„конструкциите“, в които литературата
е „закована“ така, че „Д. Полянов „засенчва“
поети като Яворов или Дебелянов“.
Той поетологически характеризира
творчеството на Пенчо Славейков и
другите представители на „Мисъл“,
за да подчертае връзката на техните
проевропейски еманципаторски усилия с
класицизма, парнасизма, новоромантизма, с
нов тип реализъм, насочен към вътрешния
свят на човека. Предложената от Кошка
концепция за двете вълни на българския
модернизъм – Пенчо Славейков и
кръгът „Мисъл“ като предсимволисти и
същинските символисти, начело с
Т. Траянов – играе ролята на ориентир в
бъдещите типологизации на явлението.
Този модел се възприема положително от
Светлозар Игов в неговата „История на
българската литература 1878 – 1944“ (БАН,
1990), където е цитиран.
Кошка се изявява като неуморен преводач
на българска поезия и проза – повече от 60
български творци са езиково транслирани в
словашката култура, било с книжно издание,
било с публикации в периодичния печат.
Между тях са Христо Ботев, Иван Вазов,
П Р О Ч Е Т Е Н О

Пейо Яворов, Теодор Траянов, Гео Милев,
Атанас Далчев. За да пресъздаде връзката на
Ботев с народната песен, Ян Кошка използва
словашката баладна традиция. Той прави
юбилейно издание на Ботеви стихотворения
по случай 100 години от неговата смърт с
емблематичното заглавие „Хайдушка песен“
(1976). Тук песенното начало е сугестивно
пресъздадено, особено в „Хаджи Димитър“:
художествено „озвучено“ от народнопесенната традиция. В двуезичното
словашко-българско издание „Крал, Янко –
Ботев, Христо. Дългът на смелите“ (1981)
Ян Кошка съпоставя и взаимно оглежда
канонични творби на двете литератури и
за целта превежда цялата поезия на Христо
Ботев. Със своите балади, преведени от
В. Раковски, словашкият революционен
романтик Янко Крал внася елемента
на другост в утвърдилото се българско
възприемане на Ботев.
Ян Кошка хвърля много интелектуални
усилия в изследването на словашкобългарските литературни и културни
връзки и монографиите „Словашки
литературен поглед към българския юг
(1876 – 1878)“, 1978; „Словашко-български
литературни връзки (1826 – 1918)“,
1985; „Рецепцията като творчество.
Словашко-български литературни връзки
(1826 – 1989)“, 2003, са доказателство за
неговото неконвенционално отношение
към познатата компаративна тема за
контактите. А разбирането на рецепцията
като творчество е водещ императив на
интерпретацията.
ХРИСТИНА БАЛАБАНОВА

Д Н Е С

Спускай поета понякога в мини
Който чете стихосбирките на Албена
Тодорова, той неизбежно стига до
убеждението, че поезията за нея е съдба.
И това е радостната новина – книгите є
ни срещат с човек поет, който живее с
поезията; с естествена лекота делникът
се промъква в текстовете є. Ако има
нещо за казване или за мълчане, то Албена
Тодорова прави от него поезия. Затова
и поетичният свят на книгите є е
многопластов, многокартинен, сочен и
буен, и близо до живота, толкова близо, че
читателят се усеща изхвърлен на улиците,
за които тя пише, потопен в аромати,
говор и шум, среща се с другите, седи на
масата в заведението или пътува във влака
– авторката поставя заглавие „потегляме“
и литературата върши останалото:
действително потегляме, гледайки как
като японски майстор бездомникът сгъва
сиво одеяло, жената в пекарната вади топли
прецели, а един мъж крещи на поничката си
(и такива работи стават). Албена Тодорова
е любопитен, но дискретен наблюдател,
който вижда „хората, които не знаеха, че
са стихотворения“, както твърди едно от
заглавията в книгата.
„Единайсетте сестри на юли“ (Жанет 45,
2021) е третата є стихосбирка. Както и
при предишните две – „Стихотворения“
(самиздат, 2014) и „Стихотворения, от
които ти се живее“ (Жанет 45, 2018) –
основният тематичен сноп е от усуканите
нишки на вниманието към живота и
преживяната крехкост на любовта,
семейните връзки, приятелството, града.
„Единайсетте сестри на юли“ е книга,
подредена по загатнат сезонен принцип
– градовете и срещите преминават през
годината, по естественото течение
на нещата. Дори като оформление
стихосбирките се представят като
частите на цялост.
Художник на кориците на последните
две книги е Христо Гочев (традиционен
оформител на корици на стихосбирки в
изд. „Жанет 45“) и може би заради Азия
в биографията на поетесата е търсена
някаква интерпретация на японски пуризъм,
повече при корицата на втората книга, помалко при тази, третата. Може би.
Основен образ, свързващ и трите книги, е
този на бащата. Бащата, когото вече го
няма: „не ходим на гробовете на бащите
си“ стои още в началото на дебютната

стихосбирка. По късно, във втората
книга: „Отлагах дълго / да дойда да видя
/ как от бащината ти къща, татко, /
са останали само стените“. Няколко
стихотворения по-късно в същата книга
е опитът за съживяване на
разпаднaлото се семейство
чрез превъплъщението в
образа или на майката, или на
бащата: „полека и бавно /
се превръщаме в майките
си / с изключение на тези от
нас / които се превръщаме в
бащите / си или в техните
любовници“. Този стремеж
на лирическия аз да се вмъкне
в образа на бащата, да
стане в плът и кръв онзи
мъж и баща, при когото „в
колата се слушат само гънс
и стоунс / и винаги кара
татко / и никога не питаме непознати
за посоката“ го откриваме отново и
в настоящата стихосбирка. Загубата
на бащата и предизвиканото от него
мощно поетическо присъствие отвъд
смъртта, изобщо влиянието на бащата
в живота на децата му е и тема на друг
съвременен български поет – Марин
Бодаков. Поетическата близост между
двамата сякаш не се изчерпва само с
образа на смъртта на бащата и никак не е
случайно, че в „Единайсетте сестри на юли“
има стихотворение, посветено на Марин
Бодаков.
Книгата завършва с частта „вместо
довиждане“, която с шестте си
стихотворения представлява поетическо
обръщение към мъртвите близки, изобщо
фин говор със загубата, обръщение с любов
и разбиране, памет: „Виж, за кратко
сме тука. / Обичаме. / И после ни няма“
(началото на последното стихотворение в
книгата).
Албена Тодорова, така є се е случил
животът, е човек, потопен в различни
култури и езици. Родена е в Махачкала
(намерете го на картата, любопитно
късче земя), трето поколение емигрант
по майчина линия, израснала в София (град
на нейното сърце и централен град на
поезията є), живяла, учила и работила
в Япония, Германия и Великобритания.
Вероятно има и други, неизвестни ми
спирки от житейския є път, предизвикали

поетичните видения в текстовете є. Това
житейско потопяване в култури и езици е
същинската сила на поезията є.
Точно там е силата! Там е ненадмината.
Дори когато пише за битийните, местни
неща от живота, тя го прави
сякаш може да погледне през
различни лупи, овладяно и мъдро.
Затова и поезията є успява да
вълнува над нивото на родното.
Също езикът и стилът на
поезията є – прецизни, от
света.
Онова, което по-малко
блести, са заглавията на
стихотворенията є, но нужен
ли е блясък. Най-добре е там,
където ги няма. Повечето
стихотворения действително
нямат заглавия. Това създава
усещане за фрагментарност и
свързаност помежду им. И е удивително,
че при тази трудност на заглавията
цялата стихосбирка все пак носи такова
запомнящо се – „Единайсетте сестри на
юли“. Да припомним тук, че дебютната
стихосбирка е наречена „Стихотворения“
– едновременно впечатляващо заглавие
със своята сдържаност, дори плахост, и в
същото време клонящо към доста смелото
„без заглавие“ изобщо.
Албена Тодорова е от онези, които чрез
поезията си разсъждават върху битието
на поета. Какво вършим? Защо го
вършим? Какво ни е мястото? Лично за
мен „Единайсетте сестри на юли“ има
един друг великолепен край. И той е със
стихотворението, което започва така:
спускай поета понякога в мини,
карай го да гази кални полета, ливади с
огромни крави,
бутай го да се завира под търбусите на
ядрени реактори…
Без да ставам поучителна, четете го
като поклон от мен: Точно така, Албена!
Точно само така – спускай поета в мини и
продължавай да изследваш неудобството и
трудността.
ПЕТЯ ХАЙНРИХ
Албена Тодорова, „Единайсетте сестри
на юли“, изд. „Жанет 45“, 2021.

П Р И П И С К И

В итрина

Отвъд вината, при катарзиса
„Направени от вина“ на
Йоанна Елми е роман
за домашното насилие,
понасяно от жените
в едно семейство – с
мълчание, страх, откази,
мания за контрол и
саморазрушително
послушание (защото „за
хората, които не знаят
какво да правят със себе си,
любимата дума е „трябва“).
Със същата сила
„Направени от вина“ е и
роман за емиграцията,
която се осъзнава през
липсите, но и през
носталгиите. Независимо
че етимологията на
думата може да се изведе от тъгуването
по завръщането у дома (а според М.
Кундера в „Незнанието“ и изобщо от
тъгуването, което той припомня през
известните Weltschmerz или saudade),
емоционалната ни опитност често ни
поставя в ситуация да носталгираме по
големия архетип на детството – все
едно щастливо или недотам. Детството
на героинята (пък и на самата авторка)
принадлежи на 90-те години и България
от първите години на прехода. Затова
дебютната книга на Йоанна Елми е и
текст, фиксиращ острия, студен и
гладен свят на децата, отглеждани в
буренясалите ни градове през последното
десетилетие на 20. век. Или ръждивите
първи години на 21. век. Наративът на
болката, последователно удържан в целия
роман, възкресява столицата ни мръсна
и настръхнала, но обичана така, както
се обича нещо „осакатено“: „на инат, от
съжаление, но и безусловно“.
Главната героиня има две имена – Яна в
българските си спомени и Джейн, докато
живее и търси мястото си в Америка.
И тази двойна номинация е знак за
спасителния трамплин на емиграцията,
за скока отвъд Океана, с помощта на
който тя мечтае да се еманципира от
семейството си и да построи друг живот.
Но и за принадлежността є към две
култури – и за предвидимо последвалото
„навсякъде ничия“. Яна-Джейн има
два езика, два конструкта, които
действат едновременно – английският я
интегрира, пришива я към повърхността
на битийното, дава є възможност да
работи и общува в САЩ, но българският
на детството и семейството є я
определя. Българският е единственият

език, на който тя успява
да премълчи или избълва
в кратки изречения
травмите си. Разказвайки
ги. Формулирайки
липсата – защото (оказва
се) единствено през
това, което ти липсва
в социокултурния код,
успяваш да усетиш на
субатомно равнище, че си
емигрант, че си присаден.
Въпреки плътния
си, чудесно изграден
екстериор, „Направени от
вина“ акцентира основно
върху личните истории на
три поколения жени – Ева,
бабата на Яна; Лилия –
майка є; и самата Яна-Джейн. През „гласа“
на Яна чуваме историята на семейството
є. Тайният свят на възрастните е
пропит от насилие, ругатни и алкохол.
Действащият патриархален модел с
почти ритуална точност възпроизвежда
ежедневните битови унижения, които
жените в тази част на света, през
недалечния 20. век, често са възприемали
като норма(лност). И те всъщност не се
бунтуват особено – нито майката, нито
бабата на Яна. Точно тази примиреност
нагнетява усещането за безотрадност, за
несвършваща несправедливост.
„Ево, подай ми солта. Ево, подай ми
миналото“ е ритуалът, който разиграват
бабата и дядото на героинята. И в него
няма нито човешка милост, нито опит за
преодоляване. Има семейство, зациклило
върху възпроизвеждането на един и същ
гневен разговор.
Майката на героинята е лекар и съпруга
на мъж с проблеми с алкохола. Целият є
живот минава в онази унизителна липса на
средства, в която действително живееха
голяма част от образованите хора
през първото десетилетие на прехода.
Лилия обаче винаги е поставяла акцента
отвъд бита: „Това ми липсва най-много.
Свободата да избирам. Сега съм свободна
само да умра“. Нейната педантична
строгост не просто лишава дъщеря є
от усещането, че е обичана, а дори не
умее да я защити от бащата-насилник.
През цялото си детство Яна получава
основно забрани. Вменява є се чувство за
страх и вина, тя расте със знанието, че
светът е заплашителен и несправедлив. И
когато пораства достатъчно, Яна-Джейн
бяга от този конструкт. Бяга в САЩ
заради смътната идея, че иска да премине

„спокойно през случайната, неведома
хармония на света“.
Романът на Йоана Елми е безкомпромисно
точен в назоваването на начините,
по които може да бъде съсипано едно
детство. Отвъд благоприличието,
толкова важно за поколението на
родителите ни, отвъд допустимото и
обществено приемливото. Детството
на героинята є е разпнато между страха
и мълчаливото несъгласие. Но има
една съществена отлика в сравнение с
излезлите наскоро на български и други
текстове, свързани с травматични
детски преживявания („Неудобството
на вечерта“ на Марийке Лукас Райнефелд,
„Разкази“ на Мешчанинова, „Топи се“ на
Лизе Спит) – и това е фактът, че Яна е до
известна степен охранявана, защитавана
от останалите жени в семейството
си, които всъщност са беззащитни
почти колкото нея пред пияния є баща.
И тази двойствена, плашещо-похотлива
и разрушителна ситуация (напомняща
Константин-Павловите бебета с
мустаци и бради) е колкото провокирана
от балканския, по-близък до Изтока
модел на фамилна йерархия, толкова и
от обществените договорености, от
отказа на институциите да се месят
в отношенията вътре в прословутата
„клетка на обществото“.
Затова и така силно се преживява – на
всички нива – вечният за всички поколения
разрив между вината и свободата. Твоето
щастие струва болката на онези преди
теб, затворените в собственото си
време. Твоето еманципиране струва да
обърнеш гръб на амбициите и желанията
на родителите си, на тяхното „за твое
добро“. Да познаеш отвътре тайния свят
на възрастните и да простиш, защото
носиш роднините и травмите им в себе
си.
А „понякога истината е толкова трудна,
че човек си измисля друга“, за да се спаси
от суровото страдание.
Стегнат, ярък, поетичен, но и болезнено
личен е наративът на „Направени
от вина“, но авторката успява да
постигне умиротворение и катарзис във
финала. И макар че не винаги се случва,
съпричастието и обичта са тези, които
лекуват, дори рационално не знаем, че сме
готови за подобна трансформация.
ИНА ИВАНОВА
Йоанна Елми, „Направени от вина“,
изд. „Жанет 45“, 2021.

10 класически литературни произведения,
ненавиждани от известни писатели
Вирджиния Улф за „Одисей“
Из дневниците
Сряда, 16 август 1922
Би трябвало да чета „Одисей“ и да
претеглям плюсовете и минусите є.
Засега съм прочела 200 страници – помалко от една трета; и бях забавлявана,
стимулирана, очарована и заинтригувана
през първите две-три глави – до края на
сцената с гробището; а после объркана,
отегчена, раздразнена и разочарована
от този противен студент, чоплещ
пъпките си. Том, прекрасният Том [Т.
С. Елиът], мисли, че това нещо е на
едно ниво с „Война и мир“! Тази според
мен неграмотна и просташка книга;
книга на един самоук работещ човек,
а всички знаем колко отчайващи са
те, колко егоистични, настойчиви,
груби, поразителни и в последна сметка
отвратителни. Защо да ядеш месото
сурово, когато можеш да го сготвиш?
Но мисля, че ако си анемичен, какъвто
Том е, откриваш слава в кръвта. Бидейки
сравнително нормална, аз съм готова да
се завърна към класиката. Може би по-

късно ще променя мнението си. Няма
да компрометирам критичната си
проницателност. Толкова за първите 200
страници.
Сряда, 6 септември 1922
Довърших „Одисей“ и я смятам за
провал. В нея има гений, мисля, но
от плитките. Книгата е дифузна.
Солена. Претенциозна. Просташка,
но не само в очевидния смисъл на
думата, а и като литература. Имам
предвид, че първокласните писатели
уважават писането твърде много, за
да бъдат подвеждащи, стряскащи, да
правят номера. През цялото време
си представям някакво недорасло
момче в пансион, много умно и с голям
потенциал, но толкова тревожно
и егоцентрично, че губи контрол
над себе си, става екстравагантно,
маниерно, кресливо, невротично, кара
добросърдечните хора да го съжаляват,
а строгите просто ги дразни; можем
да се надяваме, че ще го израсте, но
тъй като Джойс е на 40, това изглежда
малко вероятно… Чувството е все

едно безброй миниатюрни куршумчета
те обстрелват и опръскват, но никога
не получаваш смъртоносна рана право
в лицето, както от Толстой например;
но е направо абсурдно да го сравняваме с
Толстой.

Шарлот Бронте
за „Гордост и предразсъдъци“
В писмо до Джордж Хенри Люис [философ и
литературен критик, партньор на Джордж
Елиът], 12 януари 1848
Защо толкова ви допада госпожица
Остин? Това ме озадачава. Какво ви
накара да кажете, че бихте предпочели
да напишете „Гордост и предразсъдъци“
или „Том Джоунс“ вместо някой от
романите „Уейвърли“? Не бях чувала
за „Гордост и предразсъдъци“, преди
да прочета това ваше изречение,
впоследствие си набавих книгата и я
изследвах. И какво открих?
на стр. 9

Антон Чехов, „Личните
бележници на Антон
Чехов“, прев. от руски
Денис Коробко, изд.
„Кръг“, 2021, 208 с.,
18 лв.
„Иван не харесва София,
защото мирише на
ябълки“, „Тя подписваше
писмата си като Чайка“
или „7 дек. 1901 говорих с Л. Толстой
по телефона“ – това са само някои от
записките, които Антон Чехов прави в
своите лични бележници. Той ги води през
последните четиринайсет години от
живота си в тефтери или на хвърчащи
листове, които успешно оформят богатата
му творческа и житейска панорама. Сред
мислите на Чехов се открояват сюжети и
образи, непревърнати докрай в пълноценни
творби от писателя и драматург,
но чиято нишка днес е лесно да бъде
проследена. „Личните бележници на Антон
Чехов“ събира най-доброто от записките
на автора.
Бохумил Храбал,
„Сватби в къщата“,
прев. от чешки Васил
Самоковлиев, изд.
„Колибри“, 2021, 240 с.,
16 лв.
Новелата „Сватби в
къщата“ е първата книга
от автобиографичната
трилогия на Храбал,
включваща и „Vita Nuova“
и „Пролуки“. Авторът разказва историята
на запознанството и женитбата си (случили
се през 1956 г.) със своята любима съпруга
Елишка Плевова, наричана Пипси – дъщеря
на богат немски фабрикант, принуден след
установяването на комунистическата
власт да емигрира със съпругата си на Запад,
оставяйки двете си деца в Чехословакия.
Нестандартното хрумване на Храбал е да
разкрие самия себе си, своите вътрешни
колизии, страхове и чудатости, през погледа
на младата и влюбена Пипси. Но и тук
той е във висша степен оригинален – в
разказа се сдвояват гледните точки на
Пипси и неговата собствена, мъжкото и
женското възприемане и представяне на
света. Отново откриваме „запазената
марка“ на Храбаловото писане: вълшебното
опоетизиране на делничното, дори и на
грозното; „пресягането“ от частната,
на пръв поглед банална история към
мащабната панорама на сложната и често
пъти безпощадна историческа епоха.
Франсоаз Саган,
„Гримираната жена“,
прев. от френски
Красимир Петров, изд.
„Колибри“, 2021, 528 с.,
22 лв.
Корабът „Нарцис“.
Присъстват Олга
Ламуру, протеже на
кинаджията Симон
Бежар; богатата Едма Боте-Льобреш
и скучният є съпруг; прелъстителният
Жюлиен Пейра; Ерик Льотюйе и
срамежливата му съпруга Кларис, която
безуспешно се опитва да се скрие зад
грима си. Тя именно е „гримираната жена“,
която интригува и вълнува. И която се
влюбва в Жюлиен. Историята се заплита,
напрежението сред пасажерите се покачва
и светските пози започват да изглеждат и
жалки, и смешни. Остра наблюдателност,
дълбок психологизъм, ясен рисунък, емпатия,
нелишена от известна жестокост,
елегантност на фразата – все характерни
черти от почерка на Франсоаз Саган.
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им

чуваме

Йоанна Елми: Да се мисли и чувства е занаят, който
трябва да се практикува ежедневно и който си има
своите тънкости, не е даденост, учи се
Романът ти „Направени от вина“ предизвиква
поставянето на инстинктивни тагове –
имигрантски роман, роман за прехода, роман за
домашното насилие. Какъв свой таг обаче би
формулирала ти – коя за теб е най-съкровената
тема или послание в книгата дори и да не е сред
централните?
Инстинктивно се дърпам от тагове и жанрове и като
читателка, и като авторка. Едно от най-хубавите неща,
които чувам за „Направени от вина“, е, че читателите не
се чувстват вкарани в калъпи, теми, жанрове. Писането,
което харесвам и към което се стремя, е огледало, в
което виждаме сложността на живота. А в живота
всичко се преплита и си взаимодейства. Не го наричам
съкровена тема, но по-скоро съкровена цел: да запечаташ
взаимосвързаното на хартия, в неговата цялост. И
там, вътре, всеки намира нещо. За един книгата може
да е история на зависимостите, за друг – за това, че се
намираме на ръба между два свята, нито един от които
не ни принадлежи. Аз написах книгата, която винаги съм
искала да прочета, но не открих (жалко, защото друг
може би щеше да я напише по-добре). И оттам нататък
се доверявам на читателя да открие смисъла за себе си.
Пишеш, че „нещата, които си заслужава да бъдат
казани, могат да бъдат казани с малко думи“. Как
тогава стигна до жанра и размера на цял роман? Не е
ли неизбежно многословна литературата?
Каква я мислех, пък каква стана. Слава Богу съм
забравила, че съм го казала, и с годините се уча (надявам
се) да говоря малко по-умерено… и умно? Дано. Георги
Господинов пръв видя, че в един разказ май се крие роман,
даде ми нужния кураж да го открия. И сега се оказва, че в
романа се чувствам най-добре. Може би защото ми дава
свободата да говоря с всичките си гласове и във всичките
времена и места, в които живея.
Иначе многословието не се изброява в знаци, думи
и страници. То се усеща, когато обясняваме и
проповядваме като автори. Когато наложим своя свят, а
не света на историята, на читателя. Открих, че за да ми
се получава писането, трябва постоянно да държа егото
си под око. Човекът е съчувстващо, съпреживяващо
животно. Имаме силно усещане за справедливост, за
добро, за другите – хората нямат нужда да ги поучавам
и да им обяснявам кое какво е, нито да ги поставям
в плоски метафорични ситуации с намигване към
реалността.
Каква е рецептата за избягване на мелодрамата и
черно-белите оценки и емоции в текстовете, които
третират домашното насилие?
Труден въпрос, не съм по рецептите. И в
публицистиката, и другаде някой сигурно може да
открие мелодрама и в мои текстове. Не мога да говоря
като авторитет. Може би е хубаво да не забравяме,
че да се мисли и чувства е занаят, който трябва да се
практикува ежедневно и който си има своите тънкости,
не е даденост, учи се. Когато човек се учи да мисли и
чувства по-добре от вчера, дори да изпадне в крайности и
мелодрама, винаги има коректив.
Пишейки за домашното насилие, ти прекрачваш
стереотипните полови граници, които обикновено
делят участниците на абсолютно зли мъже и напълно
невинни жени. Имаме образа на свекървата, която
е подбудител на голяма част от тормоза, който
синът є упражнява върху близките си… Подценявана
ли е ролята или съучастничеството на жените в
насилието?
Много зависи в каква ситуация разглеждаме ролите.
Когато поредната жена е жестоко умъртвена, някак си е
от второстепенно значение ролята на когото и да било,
защото никой с всичкия си не желае смърт другиму или на
себе си. А който желае – той има нужда на първо място
от помощ, защото е болен човек. Затова би трябвало
да имаме закони, които да определят последствията, и
институции, които да помагат на всички в процеса.
Що се отнася до междучовешките отношения – в
живота често границите са размити или фикция, няма
само зли или само добри герои. Всеки е бил лошият
герой в нечий филм, което не задължително го прави
изрод. Всяка ситуация е толкова индивидуална, че не
бих си позволила да давам оценки за ролята на един или
друг човек в нея. Знам, че всеки прави
най-доброто, на което е способен, с
ресурсите, които има. Важно е да си
зададем въпроса защо резултатът при

6

Литературен вестник 1-7.12.2021

нещо нередно; или сме могли да направим повече, а сме се
обърнали на другата страна. Имаме фино усещане за тези
неща, много добре знаем кога правим страшните избори,
като че има някакъв все още неоткрит орган за това.
И същевременно е трудно да осъдиш себе си или друг,
защото понякога от тези избори е зависело оцеляването
ти. Кога едното прелива в другото? Този въпрос ме
вълнува и ще се връщам към него. Засега мисля, че вината
е една и съща у всички: непреодолимата тъга, че не сме
били по-добри, примесена със смътното усещане, че е
могло да бъде иначе.
Когато майката среща бъдещия си съпруг, си
помисля, че „може би най-накрая някой ще я спаси“.
Може би тази нужда от спасител е същата като
проявлението є в обществено-политически план – как
се излиза от него?
Спасителите никога не свършват, не само в България,
историята ги произвежда на конвейер. Но рано или късно
в личната, малката история на всеки от нас има един
последен спасител, след който най-накрая човек разбира,
че сам е господар на душата и владетел на съдбата
си. Колкото по-силно е това разбиране у индивида и
обществото, толкова по-голям шанс имаме в борбата
с живота. Защото проблемите, в същината си, са едни
и същи навсякъде. Изборът ни как да се справим с тях
определя що за хора сме.

Йоанна Елми

някои хора е такъв и какви ресурси ни липсват, какво
може да се направи, за да бъде иначе.
Едно от внушенията в романа е, че насилието е
наследствено, пуска дълбоки корени, за поколения
напред. До каква степен жертвите са и неизбежни
насилници, или поне неволни инструменти на
понесената от тях жестокост?
Разбирането за това какво е насилие и какво не, е
различно у нас. Просто сме назад като осъзнаване, което
е нормално с оглед на историята. Насилието не е само
шамари и бой. Нашият език например също е суров и
жесток. Заслушайте се в разговорите на случайни хора
в ежедневието – в заведение, в трамвая, на улицата – и
пребройте колко пъти ще чуете епитет, грубост – дори
на шега – и колко пъти думи на поощрение, нежност,
разбиране. Важно е с какво приемаме за нормално да се
шегуваме, как говорим на децата си… Дори у себе си съм
откривала изненадващи навици. Да не говорим за езика
на политиците, който изобилства от първично насилие.
И когато човек е отгледан в определена среда, е много
трудно да прозре последствията, да приеме, че има и
друг начин. Когато се страхува от болката и безсилието
си, защото не знае как да се справи с тях, предпочита
да ги прикрие под непукизъм и агресия – и това не
става съзнателно, това са сложни процеси. И цикълът
продължава, поколение след поколение. Има много
неизбежност, да. Но вярвам, че човешкият, търпелив
разговор има силата да променя както индивида, така и
обществото. И състраданието, то е много важно (но не
бива да се бърка с толерантност към недопустимото).
Всеки иска да бъде разбиран, обичан и ценен. Просто
често пъти никой не ни е научил как.
Чувството за вина е изведено в самото заглавие на
книгата. По какво се различава вината, която носи
насилникът, от вината, която изпитват жертвите
и останалите участници в динамиката на този тип
семейни отношения?
Всъщност Георги и Биляна (Курташева) видяха вината
като водещ елемент в книгата, когато се чудехме за
заглавие. Аз не бях забелязала колко силна нишка е, как се
е появила почти навсякъде.
Моите герои са хора. Вярвам, че хората са добри по
природа и нещо по пътя понякога ги пречупва към друго.
Чувстваме вина, когато действаме пряко собствените
си ценности – когато причиняваме болка, когато лъжем,
когато сме жестоки; когато знаем, че сме направили

Говориш за „поколението на нещастните жени“ –
обвързано ли е то с конкретно историческо време?
Мисля, че героинята ми Яна говори, не аз. Героите ми
могат уверено да кажат неща, които аз не мога. Само
в роман мога да си позволя да извадя от главата си и да
разиграя съдбите на всички хора, от които съм направена.
Това сигурно звучи налудничаво, но се дължи на това, че
прекарвам много време в човешкото, във всичките му
проявления. Въпросът, който най-много ме вълнува, е
защо сме такива, каквито сме – включително защо сме
способни на ужасяващи, отвратителни неща.
За мен е невъзможно да си отговоря без определено
отхвърляне на собствената си есенция и убеждения в
името на съпреживяването. Едва ли не замествам себе
си с другия, за да го разбера. Това води до страхотна
несигурност и нерешителност, понеже в известна
степен емигрираш от своя свят в чуждия и се прибираш
у дома чужденец – вече носиш не само своя светоглед, но
и този на другия, а и конфликта между тях. Няма как да
бъдеш категоричен и уверен след това. Но пък героите
ми могат да си го позволят и надявам се, това ги прави
по-пълнокръвни, както и чувам от читатели, което ме
радва. Ако някой ден се събудя със светогледа от предния
ден, с тишина в главата и с особена увереност – с
писането ми е свършено.
Така че, има ли поколение на нещастните жени? Да и не.
Онзи ден четох хубава статия, май беше рецензия за нова
книга, че изобщо не можем да говорим за поколения, че и
това е фикция. Същевременно всяко поколение е в плен на
нещастията на времето си. Ето колко е трудно да има
един правилен отговор.
Казваш още, че едната от героините ти страда
от синдрома на примирението и е останала в
нещастието си, следващата просто е избягала от
него, без да промени живота си – какъв тогава е
следващият възможен ход?
Обръщане към себе си. Това е единственият възможен
ход. Човек трябва да знае какво носи като наследство
от средата си, как общественото оформя личното
и обратното, за да може да преработи травмите и
да бъде по-добър, което кумулативно всъщност би
довело и до по-добро общество. Аз също нося в себе
си българска грубост, склонност към крайни реакции и
нетолерантност. Но нося и други неща, които дължа на
България – топлота, оправност, устойчивост. Важното
е тези неща да са осъзнати, само тогава може да се
работи над и със тях. И само тогава ги приемаме у
другите без драма, без реакция, което пък ни дава шанс да
обясним и да променим нещо.
Повечето романи, в които Преходът е тема или фон,
акцентират върху едни и същи атрибути, които
задължително са мрачни: бедност, беззаконие, рухнал
морал, мутри. Разрушителната семейна история
сякаш е неизбежно отражение на самото време. И все
пак справедливо ли е литературата да вижда само
клишетата от онези години? Възможен ли е щастлив
роман за прехода?
Тежкото минало не изключва щастливия край, напротив.
Но за да отговоря – да, със сигурност апаратчиците
на тоталитарния режим и героите на приватизацията
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могат да напишат страхотен роман за Прехода, който
има щастлив край за тях, техните деца и защо не дори
внуци. Екшън, лайфстайл, все такива готини, вълнуващи
думи. Мисля, че в България има много хора, които
живеят добре благодарение на такъв щастлив преход, и
те имат право на своя свят, историята вече се е случила
и ние не сме направили нищо, за да я променим. Доколкото
ми е известно обаче, тези хора не се интересуват от
(хубаво) писане, затова си оставаме с наличното. Но
може би някой ден.
Една от характеристиките на Прехода, които
напомняш, са избуялите параноични страхове.
Малката Яна получава предупреждения за всичко
лошо, което може да є се случи – ти буквално даваш
подробен списък на заплахите на десетилетието...
Ето, виж как си разпознала за себе си нещо, което
изобщо не съм планирала да се прочете така – това ми
носи удоволствие. Защото, честно казано, не знам дали
страховете като метод за възпитание или начин на
живот са запазена марка на Прехода. Параноята я има във
фолклора ни, например приказката за „Нероден Петко“
(в която, между другото, един много разумен семеен
патриарх търси по света по-луди жени от своите). Друг
пример – в Щатите майката празнува бременността си
преди раждането, докато традицията у нас (преди да
навлезе новата мода) повелява точно обратното, да се
чака, да не би нещо...
Ей тези дребни, банални ежедневности казват много
за обществото – как приемаме и живеем живота. Мои
познати с азиатски или близкоизточни корени споделят
за подобни преживявания от детството, каквито имаме
и ние – тоест не знам дали е и български феномен, или
част от някаква по-голяма културна тъкан. Параноята
може да бъде разгледана и като остатъчен материал
от Студената война. Американците също имат своята
лична, малка, и политическа, голяма, параноя. И в двете
полукълба откривам утайки от близкото минало.
Съществува ли днес вина от напускането на
родината? Защо според героинята ти завръщането е
мит, лъжа? И остаряла илюзия ли е, че „най-добрите
заминават“?
Има дни, в които имам вина, има дни, в които нямам.
През Яна усещам, че завръщането е мит, защото в
момента, в който напуснеш познатото, ти вече си
променен от другото, от непознатото, носиш неговия
отпечатък и той се проявява във всяко следващо
взаимодействие със средата. Веднага се намъква и
сравнението, чуденето защо тук така, пък там – иначе.
Това е вечната ирония – че най-много се чувстваш
българин, когато си в чужбина, а най-чужд си в България.
Иначе – кои са най-добрите? И кои – най-лошите?
Хората винаги са били в движение и ще продължават да
се движат, да се смесват, да напускат и да се завръщат.
Другото са приказки и страхове на хора, които не са чели
достатъчно история (с извинение).
Имигрантът в твоя роман няма илюзии, той
е прагматик, дори циник, работи с наличното,
мечтае според килимчето си. Самата ти живееш в
Америка – това ли е преобладаващият имигрантски
типаж, или имаш собствен балон, който няма нищо
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общо с подобен опит? Наскоро някой отбеляза,
че имиграцията вече не е толкова икономическа,
колкото преди всичко духовна, цивилизационна, на
ценностите – би ли се съгласила?
Да, има хора, които искат да живеят добре в България,
но не могат, защото парите не стигат, защото се
чувстват изоставени от държавата и закона. Има хора,
които са сърдити на България. Има хора, които търсят
тая легендарна „нормалност“, и наистина – хубаво е
кофите да не преливат от боклуци и да срещаш човешко
отношение в ежедневието, ей такива неща. Но всичко
е въпрос на опит и гледна точка – познавам мнозина
американци, нидерландци, французи, които критикуват
родината си и смятат, че някъде другаде е по-добре.
Сред приятелите ми в Париж имаше емигранти от
Австралия, Ирландия, САЩ, които смятат че във
Франция – където на мен пък не ми беше добре въобще – е
супер. Всяко общество си има своите проблеми, но може
би някои емигранти не се интересуват от историята,
културата и обществото на държавата-приемник и
затова имат навика или да идеализират, или обратното,
да презират новия си дом. Мисля, че човек може да види
малко свят и да си избере с кои проблеми му се живее. И
толкова, в това няма нищо драматично – така е било,
откакто свят светува.
Всъщност не е ли най-изкушен именно имигрантът
да гради стереотипи и да дели на „те“ и „ние“?
Героите ти казват неща като: „тая любезност
(на американците) е едно голямо лицемерие“. Не
разкриват ли тези генерализации-клишета луфт в
интеграцията, доказателство, че имигрантът си
остава чужденецът, който наблюдава и категоризира
на едро и отвън? Отразяват ли подобни наблюдения
реално познание?
Всяко наблюдение, колкото и да е неточно то, отразява
някакво познание. Лошото е, че човек приема границите
на собствения си опит за границите на света. Не знам
дали са толкова признак за неуспешна интеграция,
колкото за неспособността да разберем различната
култура и да я приемем. Същите обобщения прави и
местният спрямо новодошлия. И всички нещастно
заживели в страх и презрение един към друг…
„Тук да не мислиш, че е по-различно“, казва един от
американските герои. Кои са паралелите, които
откриваш за себе си между Америка и България?
Паралелите са във всичко. Много по-лесно ми е да
кажа единствената разлика – свободата да се бориш,
която споменах в предния отговор. Това е. Някои от
проблемите на Америка, като огнестрелните оръжия или
нефункциониращата здравна система, са също толкова
страшни, колкото българските реалии. Неслучайно
използвам думата „красота“, за да опиша демократичния
процес. Въпреки множеството противоречия, от които
е изтъкан; въпреки превръщането му в инструмент
от най-различни хора с най-различни интереси; въпреки
множество проблеми, накратко, демократичната
система устоява и гарантира правото на най-важното
– свободата да действаш. В крайна сметка в свят, в
който никой не може да ти гарантира свобода от злото
и проблемите, това е следващата най-добра опция.
„Отдавна съм член на голямото семейство, чиято
кръв е бягството“. Какво откри за себе си –
бягството решение на слабост или на сила е?
Бягството може да е сила и слабост, зависи от
ситуацията. За себе си научих, че пътят и движението
изобщо са по-търсеното преживяване, отколкото
бягството или транзита. Когато имам свободен ден,
винаги тръгвам нанякъде, не ме свърта. Пътят не е
нужно да е голям, дълъг, може да бъде дори метафоричен,
може да бъде един следобед в същия град, в който си
живял с години, но в квартал или на улица, където никога
не си бил…
По пътя се освобождаваш от нещата, към които
толкова смешно си се впил в опит да си обясниш кой
си – откъде съм, къде съм учил, колко ми е престижна
работата, за коя партия гласувам, в кой бог вярвам…
На новото място си уязвим, падат някои защити. Поотворен си да видиш как живеят другите, да се научиш
на нещо ново. Само така можеш да видиш колко много ни
свързва отвъд измислените категории, колко универсални
са човешките преживявания и болки. В движение, в
промяна и изобщо навън в света си припомняш този
универсален език.
Последният диалог в самия край на романа, където
се говори за дома, е изключително силен завършек.
Обикновено питат „какво е домът за вас“. Аз обаче
искам да те питам обратното – какво не е домът?
Домът не е нещо, което някой друг налага. Не е
задължение, не е бреме, не е вечност, не е маркер за
идентичност. И за да не завърша с отрицание – може
и да бъде тези неща, ако човекът има нужда, може да
бъде всичко. Не е константа, животът е изтъкан от
променливи. Ние решаваме.

Снимка Владислав Христов

Романът излиза на езика на едно общество, неспособно
да приеме Истанбулската конвенция. Мантрата
„това са си ваши работи“ е особено силна сред
българите – с какво си обясняваш това?
Неприемането на ИК не е защото обществото ни е
неспособно или защото не иска да реши проблемите си,
а пряк резултат от информационната война, която се
води в България и системно се печели от едно много
добре организирано шумно малцинство. Казвам го като
човек, който работи и има академичен път в сферата
на комуникациите. Печели се най-вече поради липса
на политически гръбнак във властта и разделението
на гражданската опозиция, която все още робува
на личности, а не на принципи, и затова е страшно
уязвима и лесно манипулируема. Това се видя не само
с ИК, а и със Стратегията за детето, сега същото
е и с ваксинацията. Докато не се вземат мерки – от
което политиците ни биха загубили много, затова и не
предприемат нищо – ще продължава плашене по съветски
модел с някакви хора от някакъв Запад, които идват да
ни вземат нещо, да ни отровят и т.н.
Иначе избягвам да казвам българите това, българите
онова. Намирам, че такива думи са привилегия на външен
наблюдател, в никакъв случай изолиран от света, но
живеещ главно в българската реалност, поради което
другите общества му се струват идеални или по-добри,
защото не познава ежедневния им бит и проблеми.
Затова отговарям така: имам едно любимо писмо
на Вацлав Хавел от седемдесетте до тогавашния
президент на Чехословакия Густав Хусак. Хавел пише, че
всеки народ има своите герои, но и своите клеветници
и предатели; че човекът има равен потенциал – както
да бъде градивен, така и да се интересува само от
собствения си стомах. И според него добрият лидер
трябва да изважда на показ доброто у хората. Смятам,
че исторически и системно у българите е поощрявано и
награждавано лошото: омразата към и страха от другия,
оцеляването за сметка на другия, доносничеството,
затварянето на очите пред несправедливостта,
сервилничеството пред силния на деня и унижението на
слабия, дебелокожието. Това не означава, че доброто не
е там – напротив, просто често е по-плахо, по-скрито,
някак между другото. Взела съм съзнателно и неслучайно
решение да пиша на „малкия“ език, първо и именно за тази
публика. Другото, надявам се, е въпрос на време.
Описваш една Америка на ръба на Тръмп – със страха
от бежанците, от имигрантите, от различните,
от видените като „натрапник, нарушител,
нашественик“. По-различна ли е днешната, на
Байдън?
Тръмп е по-скоро представител на определена норма
и течения в американската история, а не някакво
шокиращо изключение. Просто в България знаем твърде
малко за тази история, или каквото знаем, е минало
през розовите очила на мечтата за Запада и в частност
САЩ, или през фунията на съветската, а днес – руска
пропаганда. Американският нативизъм започва още през
XIX в. и минава през страх от ирландски католици и
католици въобще, южноевропейци, източноевропейци,
китайци, японци, виетнамци, разбира се целият ислямски
свят, за да стигнем до латиноамериканците. Стиховете
на Ема Лазарус върху Статуята на свободата са
написани като отговор на поредна вълна нативизъм
от края на XIX и началото на XX в., когато се появява
и проимиграционният аргумент за “the melting pot”.
Тези ценности са извоювани и както се вижда – не са
утвърдени. Но това е демокрацията, тя гарантира
свобода не само на това, което ние считаме за правилно
или което е морално правилно, наша работа е да докажем
защо едно решение е по-добро за всички ни от друго. Това,
за мен, е и красотата на демокрацията: не че някой ти
дава нещо даром, или че всичко е справедливо и чудесно,
а че имаш свободата да се пребориш за даден принцип. А
наскоро излезе интересна книга за историята на страха
от другия, която се надявам някой да преиздаде на
български.
Така че не, един президент – премиер, партия – не прави
държавата по-различна, нито проблемите изчезват.
Мисля, че хората имаха нужда от почивка от глупостите
– които се признават и от гласувалите за Тръмп, те не са
една хомогенна маса, на която този човек и поведението
му са безмерно приятни, – но пропагандата и проблемите,
които Тръмп използва, за да дойде на власт, си стоят.
И не знам дали Байдън или Демократическата партия
в този є вид могат да решат тези проблеми. Мисля, че
нито една от двете партии в настоящото им състояние
не може, но поне едната още разчита донякъде на някаква
обективна реалност, за да съществува.
Разговора води
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
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Художникът Младен Младенов е едно от най-ярките
имена в българския театър от 60-те години на
миналия век до самия му край. Името му се свързва с
особено плодотворни партньорства с режисьорите
Леон Даниел, Юлия Огнянова, Крикор Азарян, Стоян
Камбарев. Работата му в театъра се разполага в четири
десетилетия. Белязана е едновременно със специално
отношение към пространството и неговата образност
в театъра, както и с аналитичното отношение към
драматургията. В този текст ще се опитаме да
направим реконструкция на някои важни спектакли
от неговия път и да начертаем векторите, по които
се движи неговата работа. Важно е да отбележим,
че Младенов е човек, който влиза в театъра от
живописта – такова е и неговото образование. Завършва
Художествената академия при Илия Петров през 1958
г. В момента на навлизането му в театъра той не
познава условностите на социалистическия реализъм в
сценичното изкуство, но пък познава съветския реализъм
в изобразителното изкуство, който вече е бил наложен
от края на 40-те в българското културно пространство.1
Единственото, което познава от театъра обаче, по
негови думи, са безинтересни спектакли от сцената на
Народния театър.
Младен Младенов попада първо в Бургаския театър след
злощастно уволнение като художник на Дома на флота
във Варна, където е заминал да работи след края на
своето следване. В Бургас се установяват и основите на
тандема между него и Леон Даниел – едно партньорство,
което е изпълнено с напрежение, взаимна провокация,
но и вълнуващи театрални факти. На практика това
партньорство завършва и с голям скандал по отношение
на спектакъла „Хамлет“, който последно правят заедно
на сцената на Военния театър през 1965 г. Важно е да
отбележим обаче, че образите на спектаклите, които
създават Даниел и Младенов, се превръщат в знакови
за театъра на 60-те години, а партньорството им
представлява интересен обект за изследване именно
заради своята противоречива същност.
Първата им работа заедно е пиесата „Сизиф и смъртта“
от Робер Мерл, която Даниел е започнал с Константин
Джидров в Бургаския театър. Всъщност по думите на
Младенов проектът е започнат от Методи Андонов
и Джидров, преди Андонов да отиде в Сатиричния
театър, и е изоставен. Първата напълно самостоятелна
постановка с Леон Даниел Младенов реализира малко покъсно, това е спектакълът „Чудак“ (1959-1960 г., отново
в Бургаския театър) по Назъм Хикмет; спектакъл,
който след това пренасят и на сцената на Театъра на
въоръжените сили в София (1961-1962). Младен Младенов
се отличава с особено изобретателно визуално мислене,
което следва драматургията, но предлага неочаквани
образи, провокиращи изобретяването на сценичните
ходове. Така например в „Чудак“ се открива вътрешна
цитатност – в един от първите епизоди се появява
картина със сценографския образ (как ще изглежда
сцената) от по-късното развитие на представлението.
Следващите спектакли, които създават заедно, са
„Океан“ от А. Щайн (1962-1963), „Поетът и планината“
(1963-1964) от Иван Теофилов, „Спящата красавица“
(1963-1964) от А. Гуляшки и Владимир Каракашев и
„Хамлет“ (1964-1965) от У. Шекспир. И четирите
представления са на сцената на Театъра на въоръжените
сили (днес Театър „Българска армия“), като само три
от тях представляват интерес по отношение на
пространството и визуалната част на спектакъла. В
„Океан“ Младенов измисля, че ще построи конструкция,
която под ъгъл излиза от авансцената и влиза в салона,
почти до втория или третия ред. Идеята е тази
конструкция да бъде изпълнена от корабни дъски, въпреки
че по сюжет става дума за военна флотилия и военните
кораби имат метални палуби.2
Но веднъж тръгнал в тази посока на конструиране на
средата, той решава да запълни и пространството
между дъските с дзифт, за да създаде докрай
автентично, конкретно усещане за материалност.
Останалата част от пространството е решена така:
по средата на сцената има две чиги и две щанги, които
са направени така, че да се срещнат, и там се нареждат
капаци. Като се вдигнат чигите, се образува нещо
подобно на мост. Ето какво казва Младен Младенов

8

Младен Младенов в интервю, направено от автора за този
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Младен Младенов – театралното
пространство в преход
конкретно за това пространство: „Краищата на чигите
са вързани, за да не се люлеят и от тоя мост са спуснати
от две места отвесни метални стълбички, за да го
захващат и за пода. Има и парапет с метални пръчки.
Стените на сцената са голи, няма завеси, и са нацапани
със сиви шупли. Виждаха се галерии, фенери, прожектори.
А кулисите бяха винкелни рамки с ламарина, които са
тежки. Работниците, които правеха промените бяха
в работни матроски униформи. Получи се комбинация
от метал, бетон, дърво, мостове и тук-таме някоя
преградена кулиса, която представлява каюти. И
постоянно се движеше нещо и нещо се правеше. На
кораба матросите работят през цялото време. Още
в началото като обяснявах, казваха, че ще бъде много
шумно. Защото те като ги носят, ги тръскат кулисите,
коват, чукат, правят. И трябваше да викат“3. (…)
До голяма степен реконструирайки картината на
представлението според разкази и рецензии, а и според
фотографиите, в цялост тя се превръща в спектакъл,
който изключително напомня Брехтовата естетика.
Постановката е доста успешна и е приета добре както
от публиката, така и от критиката. Принципът да
се употребява открита театрална условност с реална
вещественост, която Младен Младенов и Леон Даниел
установяват в този спектакъл, ще се прояви отново в
постановката на „Хамлет“. И точно там ще се превърне
в проблематично звено.
В „Поетът и планината“ от Иван Теофилов Младен
Младенов измисля стилизирана среда, която обаче е
решена (според Хермина Азарян) като живо платно.4
Както тя го описва в своята дипломна работа, части
от която са намерили място в мултимедийното
издание за Леон Даниел – в дъното на сцената е
разположен фотос на планина. Пред него всъщност
преминава автомобилно шосе, по което са разположени
километрични камъни, отмерващи дължини. В хода на
действието фотографското изображение се заменя с
рисувани декори в сцените, които трябва да бъдат с
фантазен характер, а пък стилът на рисуване се променя
в хода на действието. Представлението е замислено
така, че да има водещ, който коментира случващото
се. Сцените са разделени на такива, които са реални,
и такива, които са въображаеми. Младенов решава, че
въображаемите сцени ще бъдат в цвят и в различни
стилове, все едно авторите им са различни художници.
А пък реалните сцени са решени с гигантография. Както
посочва Младен Младенов: „Значи, слагаме, един асфалт
и две пътни пирамидки, и на асфалта пунктирна линия.
И зад него има гигантография с изрязани по снимката
контури – закачена на чига. А пък измислената сцена –
пада проспект и там е нарисувано нещо като Ван Гог да
кажем, или пък като Стоян Венев“.
Сюжетът на представлението е конструиран от
различни „пътни бележки“, които поетът Иван Теофилов
е събрал по време на една екскурзия в планината и
на практика осветлява различни перспективи на
взаимоотношения между изкуството и фалша, между
искреността и претенцията за искреност. Поради
пародийния характер на представлението, то много
бързо е атакувано и свалено от афиша на театъра. Една
от статиите, които го осъждат, е „Безсъдържателно
изкуство“5, публикувана в списание „Театър“. Неин автор
е Пенчо Пенев. В статията спектакълът се критикува
като самоцелно упражнение по формализъм. (…)
„Хамлет“ е спектакълът, който от всички, създадени
заедно с Леон Даниел, им донася най-много проблеми – и
на режисьора, и на сценографа. На първо време основните
постановъчни усилия са насочени към това как да бъде
реализирано представлението без властта да провиди
Младен Младенов в интервю, направено от автора за този
текст (26.11.2020 г.).
4
Виж по подробно: Aзарян, Хермина. Леон Даниел в периода
1961-1965. Дипломна работа. 1980 – в Театърът на Леон Даниел.
Мултимедийно издание, 2011.
5
Пенев, Пенчо. Безсъдържателно изкуство. – Театър, № 2/1964,
26-30.
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в него аналогии с българската действителност от
онова време. Режисьорското намерение на Леон Даниел
по всяка вероятност е да направи сюжета актуален и
атрактивен. Такива са и намеренията му, когато споделя
с Младенов, че знаменитият монолог на Хамлет трябва
да бъде „послание на Шекспир към нашето поколение“.
Предложението на Младен Младенов за цялото
пространство е то да бъде решено като пътуващ
театър в театъра – все едно зрителите са попаднали
на случайно представление на театър „Глобус“ на турне.
Така се появяват и решенията за палатката, в която се
развива голяма част от действието, за гробарите – с
наличието на истинска, веществена пръст в условната
среда и т.н.
Този подход, комбиниран с пространствените и
визуални решения, които Младен Младенов предлага за
спектакъла, комбинирани с и без това метафоричния
сюжет, налагат усещането, че сценичният разказ се
гради като своеобразна притча за актуалното време,
за 60-те години в България. Интересно е да се проследи,
благодарение на разказите на Младенов, как се раждат
решенията за отделните сцени, защото те показват не
само духа на времето, но и предпазливостта, с която се
работи при наличието на цензура. Така например по време
на обсъжданията, на репетициите Младенов предлага
Клавдий да бъде алхимик, сам да е изобретил отровата,
с която е убил бащата на Хамлет. Даниел не се съгласява
с това предложение, докато Младенов не му предлага
решението той да бъде представен като спортен тип и
да прави упражнения на успоредка. Под натиска на своите
притеснения обаче Даниел се отказва от това, за да не
бъде кралят оприличен на „кукла на конци“ (Младенов му
дава за пример детска играчка-фигурка, която е вързана
с две летвички и се премята, подобно на спортист на
успоредка). Така стигат до решението той да вдига
щанги.
Ето какво казва Младен Младенов: „Сега от
дистанцията на времето виждам как под цензурния
натиск, който отразява тогавашното политическо
мислене, ние сме съчинявали отговори на евентуални
нападки, които да съответстват на цензурната логика
и по този начин постоянно все повече и повече сме
осъвременявали автора. Така могат да се постигнат
резултати, които побъркват и цензори, и участници,
и зрители. След премиерата имаше отзиви, които те
карат да мислиш, че в салона има хора, които получават
халюцинации. Даже опитни театрали като Васил
Стефанов твърдяха например, че кралят е ходел с „червен
каскет“. Други виждаха петолъчка на трона на краля. Пак
добре, че не са видели американското знаме“6.
След излизането на спектакъла критиката смята, че
режисьорът е освободил персонажите от тежестта
на историческия контекст. Постановъчните и
пространствените решения водят зрителя към това
да се асоциира с живота на героите. Спектакълът не се
задържа дълго на сцената, а скоро след него театърът е
реорганизиран – от Театър на въоръжените сили става
Театър „Народна сцена“. През следващите годините
Леон Даниел и Младен Младенов вече не работят в
партньорство. Но именно в тези няколко спектакъла,
които създават заедно, проблясват характерните
артистични търсения, благодарение на които в крайна
сметка театралната условност е реабилитирана на
нашата сцена за следващите десетилетия. (…)
ПЕТЪР ДЕНЧЕВ
Младен Младенов в интервю, направено от автора за този
текст (12.02.2021 г.).

6

Целия текст, както и много други статии от български и
чужди изследователи на театъра, изобразителното изкуство,
киното и музиката можете да прочетете в „Изкуствоведски
четения’2021. Ново изкуство“ на Института за изследване на
изкуствата към БАН
http://artstudies.bg/wp-content/uploads/2021/11/Personalia-webcompressed.pdf

премиера

За първи път спектакъл на
Робърт Уилсън на българската
театрална сцена: „Бурята“ на
Шекспир в Народния театър
На 18, 19, 27 и 28 ноември в Народния театър „Иван
Вазов“ се състояха премиерните представления на
първия спектакъл на легендарния режисьор Робърт
Уилсън в България – „Бурята“ на Шекспир. В четирите
премиерни вечери срещата с неповторимото изкуство
на големия артист предизвика въодушевление и дълги
аплаузи.
Очаквайте нашия отзив за „Бурята“ на Робърт Уилсън в
един от следващите ни броеве.

„Бурята“от Шекспир, режисура, сценография и художествено
осветление Робърт Уилсън, Народен театър „Иван Вазов“, 2021 г.,
фотограф Гергана Дамянова

10 класически литературни...
от стр. 5
Точен дагеротипен портрет на едно обикновено лице,
внимателно оградена, добре обработвана градина с тесни
граници и деликатни цветя – но нито следа от ярка и жива
физиономика – никакви открити пространства – никакъв
чист въздух – никакви сини хълмове – никакъв приканващ
жест. Едва ли бих искала да живея с нейните дами и господа
в елегантните им, но тесни къщи. Тези наблюдения сигурно
ще ви подразнят, но поемам този риск.
Мога да разбера възхищението от Жорж Санд – въпреки
че не съм попадала на нейно произведение, което да ме
възхищава по цялото си протежение (…и въпреки че не
разбирам съвсем нейните възгледи, я уважавам дълбоко, тя
е мъдра и дълбока; госпожица Остин е само проницателна и
наблюдателна). Греша ли – или прибързахте с изказването
си?

Марк Твен за „Гордост и предразсъдъци“
В писмо до Джоузеф Туичъл [писател и конгрегационен
министър], 13 септември 1898
Нямам никакво право да критикувам книги и не го правя,
освен когато ги мразя. Често ми се иска да критикувам
Джейн Остин, но книгите є толкова ме подлудяват, че
не мога да скрия яростта си от читателя, затова съм
принуден да спирам всеки път, щом започна. Всеки път,
когато чета „Гордост и предразсъдъци“, искам да я изровя
от гроба и да є разбия главата със собствената є пищялна
кост.
Из недовършен фрагмент на Твен, озаглавен „Джейн Остин“
Когато и да отворя „Гордост и предразсъдъци“ или „Разум
и чувства“, се чувствам като барман, влизащ в царството
небесно. Имам предвид, че се чувствам, както той найвероятно би се чувствал, както почти със сигурност би
се чувствал. Съвсем сигурен съм, че знам какви биха били
неговите усещания и личните му коментари. Със сигурност
би извил устни, докато свръхдобрите презвитерианци
доволно се нареждат на опашка. Защото се приема за подобър от тях? Съвсем не. Те просто не биха били по вкуса
му – това е всичко.

Олдъс Хъксли за „По пътя“
Както го цитира Никълъс Мъри в „Олдъс Хъксли. Биография“
След известно време малко ми доскуча. Имам предвид, че
пътят изглеждаше ужасно дълъг.

Дейвид Фостър Уолъс
за „Американски психар“
Из интервю с Лари Маккафъри, публикувано в „The Review of
Contemporary Fiction“, лятото на 1993
ЛМ: Как според теб се проявява тази враждебност?
ДФУ: О, понякога, но невинаги, чрез изречения, които са
синтактично правилни, но е същинска мъка да се прочетат.
Или чрез удавяне на читателя в информация. Или чрез
изразходване на много енергия за създаването на високи
очаквания, които с удоволствие биват превърнати в
разочарования. Това може ясно да се види в книга като
„Американски психар“ на Елис: известно време тя поощрява
садизма на публиката, но накрая става ясно, че истинският
обект на садизма е самият читател.
ЛМ: Но поне в случая на „Американски психар“ ми се
струва, че има нещо повече от желанието да причиниш
болка, че Елис е жесток по начина, по който каза, че
великите артисти трябва да имат желание да бъдат.
ДФУ: В момента демонстрираш точно типа цинизъм,
който позволява на читателите да бъдат манипулирани
от лошото писане. Мисля, че днешният свят е завладян
от черноглед цинизъм, от който зависят Елис и неколцина
други, за да имат читателска аудитория. Разбирате ли,
ако съвременното състояние е състояние на безнадеждна
скапаност, безвкусица, материализъм, емоционална
изостаналост, садомазохизъм и глупост, тогава на мен (и
на всеки друг писател) може да ми се размине да закърпвам
истории с герои, които са глупави, празни, емоционално
изостанали, което е лесно, защото такъв тип герои не
изискват никакво развитие. С описания, които са просто
списъци от имена на маркови продукти за консумация.
Истории, в които глупави хора си говорят празни приказки.
Ако това, което винаги е било определяно като лошо писане
– плоски герои, повествователен свят, който е клиширан,
неузнаваем за човека и т.н. – е в същото време описание
на днешния свят, то тогава лошото писане се превръща
в гениален мимезис на този лош свят. Ако читателите
просто вярват, че светът е глупав, плосък и гаден, то
тогава Елис може да напише гаден, плосък и глупав роман,
който се превръща в язвителен и безличен коментар за това
колко лошо е всичко. Виж, човече, сигурно повечето хора
биха се съгласили, че живеем в тъмни и глупави времена, но
имаме ли нужда от проза, която да не прави нищо друго,
освен да драматизира колко мрачно и глупаво е всичко? В

Снимка
Владислав Христов

тъмни времена доброто изкуство би следвало да се определи
като това, което локализира и оказва първа помощ на
онези елементи от човешкото и магичното, които все още
живеят и светят въпреки мрака на времето. Наистина
добрата литература би могла да изразява толкова тъмен
мироглед, колкото си поиска, но би намерила начин, както
да изрази този свят, така и да освети възможностите
да бъдеш жив и човечен в него. „Психарят“ може да
бъде защитен, ако го определим като перформативно
храносмилане на социалните проблеми от края на 80-те, но
нищо повече.

Х. Л. Менкен за „Великият Гетсби“
Из рецензия, публикувана в „The Chicago Sunday Tribune“, 3
май 1925
Новият роман на Скот Фицджералд „Великият Гетсби“
по форма не надвишава някой прославен анекдот, и то
не особено убедителен такъв. Действието се развива в
Лонг Айлънд, висящ несигурно по ръбовете на сметищата
на Ню Йорк – Лонг Айлънд на работническите вили и
непристойните домашни партита. Темата е стара –
романтичната и абсурдна любов – древният мотив fidelis
ad urnum [лат. – докато смъртта ни раздели], сведен до
мрачен хумор. Главният герой е парвеню, типичен за този
район – човек, който изглежда познава всички, но никой не
познава него – млад мъж с голямо количество мистериозни
пари, вкуса на филмов актьор, а под всичко това – простата
сантименталност на леко склерозирала дебелана. […]
Историята очевидно не е от значение и въпреки че, както
ще покажа, тя има своето място в канона на Фицджералд,
със сигурност не трябва да бъде поставяна на същия рафт
като, да речем, „Отсам рая“. Фундаменталният є провал
е в очевидния факт, че е просто история – че Фицджералд
се интересува повече от това да поддържа напрежението,
отколкото от това да влезе под кожата на героите си. Не
че те са изкуствени, просто твърде много се приемат за
даденост. Гетсби е единственият, който е пълнокръвен и
оживява. Останалите са просто марионетки – понякога
удивително реалистични, но все пак не съвсем живи.

Владимир Набоков за „Доктор Живаго“
Из интервю от 1972 г., препечатано в „Strong Opinions“
Всеки интелигентен руснак веднага ще забележи, че книгата
е проболшевишка и исторически некоректна дори само
защото пренебрегва либералната революция от пролетта
на 1917 г., като в същото време кара доктора-светец да
приеме с безумна радост болшевишкия удар седем месеца
по-късно – всичко това съответства с партийната линия.
Като оставим политиката настрана, намирам книгата
за нещо жалко, непохватно, тривиално и мелодраматично,
с тривиални ситуации, сладострастни адвокати,
неубедителни момичета и банални съвпадения. […]
Аплодирах го [Пастернак], когато получи Нобелова награда
заради силата на стиховете му. Но в „Доктор Живаго“
прозата му не отговаря на поезията. Тук-там, в някой
пейзаж или усмивка, може би е възможно да се отличат
бледи отзвуци от поетичния му глас, но тези случайни
fioriture [ит. – разцъфвания] са недостатъчни да спасят
романа му от провинциалната баналност, толкова типична
за съветската литература от последните петдесет
години.

аз със сигурност силно не харесвам „Братя Крамазови“
и ужасния брътвеж „Престъпление и наказание“. Не,
нямам нищо против съзерцанието на собствената душа и
себеоткровението, но в тези книги душата и греховете, и
сантименталността, и вестникарският стил трудно биха
оправдали досадното и объркано търсене.

Владимир Набоков за „Бдение над Финеган“
Из интервю от 1967 г., публикувано в „The Paris Review“
Мразя „Каламбурие над Финеган“1 , в който капризната
тъкан на думите, растяща като раково образувание, едва
ли успява да изкупи страшната веселост на фолклора и
лесната, твърде лесната алегория.
В друго интервю от същата година, проведено от
студентите на Набоков от „Корнел“:
„Одисей“ се извисява високо над другите писания на Джойс и
в сравнение с неговата благородна оригиналност и уникална
яснота на мисълта и стила нещастното „Бдение над
Финеган“ е само една безформена и скучна маса от фалшив
фолклор, книга като студен пудинг, като настойчиво
хъркане от съседната стая, толкова дразнещо за някой,
страдащ от безсъние, какъвто съм аз! Още повече, винаги
съм ненавиждал регионалната литература, изпълнена с
причудливи остарели думи и имитирано произношение.
Фасадата на „Бдение над Финеган“ прикрива една много
конвенционална и мрачна жилищна сграда и само редките є
небесни трели изкупват иначе пълната є безвкусност. Знам,
че ще бъда отлъчен заради това твърдение.

Мери Маккарти за „Франи и Зуи“
Из рецензия, публикувана в „Harper’s Bazaar”, октомври
1962 г.
Кой ли ще наследи мантията на татко Хемингуей? Кой ако
не Дж. Д. Селинджър? […] И кои са тези вундеркинди ако не
самият Селинджър, който се дели и размножава като една
истинска амеба?
В творчеството на Хемингуей присъства единствено
Хемингуей в редица дегизировки, но там поне има само по
един татко на книга. Да се сблъскаш със седемте лица на
Селинджър, до едно мъдри, обичливи и прости, означава
да погледнеш право в ужасяващото езеро на нарцисизма.
Светът на Селинджър е изпълнен само със Селинджър,
с учителите му, с толерантно лелеяната му публика –
човечеството; отвън са шарлатаните, напразно молещи
се да бъдат допуснати вътре, като ирландската майка на
децата Беси, одомашнена версия на Дебелата дама, която
продължава да нахлува в банята, докато красивият є син
Зуи е във ваната или се бръсне. […]
Самоубийството на Сиймор предполага, че Селинджър от
време на време налучква или от време на време се страхува,
че някъде има нещо гнило. Защо се самоубива? Защото
се жени за измамница, която боготвори заради „нейната
простота, нейната ужасна честност“? Или защото е
толкова щастлив и светът на Дебелата дама е прекрасен?
Или защото е лъжец, авторът също е лъжец и всичко е
ужасно и той е фалшив?
Превод от английски: СЕВЕРИНА СТАНКЕВА
Източник: Literary Hub, October 16, 2017
Непреводима игра на думи – Набоков нарича „Finnegans Wake“
„Punningans Wake“. – Бел. прев.

1

Владимир Набоков за „Братя Карамазови“
и „Престъпление и наказание“
Из интервю с Джеймс Мосман, публикувано в „The Listener“,
23 октомври 1969
Ако намеквате за най-лошите романи на Достоевски, то
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„Обещанието“
Деймън Галгът

Деймън Галгът е южноафрикански писател и
драматург. Роден е през 1963 г. в Претория. Автор на
9 романа. „Добрият лекар“ (2003) му носи номинация
за „Букър“, за наградата ИМПАК и е обявена за найдобра книга на Британската общност. „В непозната
стая“ (2010) също е номинирана за „Букър“.
„Каменоломната“ има две екранизации.
Галгът живее в Кейптаун. Пътешества. „Добрият
лекар“ написва в хотелска стая в Гоа. Пише на
ръка, набира на компютър третата чернова на
текстовете си.
През ноември тази година той беше удостоен
с наградата „Букър“ за най-новата си книга
„Обещанието“. Нюансиран многопластов разказ за
разпада на бяло семейство от Претория на фона
на политическите събития в течение на четири
десетилетия, белязали прехода на Южна Африка от
апартейд към демокрация. Мрачна семейна история,
представена с фино сатирично чувство, в чиято
оптика попадат привилегията на богатите бели,
религията, расизмът, времето, възможността за
лична и социална промяна.
Специфични са структурата и наративната
техника, които авторът използва. Един вездесъщ
разказвач превежда действието през четири
погребения и озвучава множество гласове, като
динамично прескача от погледа и мислите на един
персонаж към тези на друг, понякога в рамките на
един абзац, дори на едно изречение. Подобно обектив
на камера, разказвачът ту се приближава, ту се
отстранява от героите, спори, закача се с тях,
обръща се също и към читателя, а на места подрива
самоиронично собствения си разказ.
К. И.
Но междувременно ето го тялото, отвратителния
факт на месата му, нещото, което напомня на всички,
дори на тези, дето не харесваха покойницата, а неколцина
такива винаги се намират, че един ден и те ще легнат
там, точно като нея, лишени от всякакво съдържание,
просто една форма, неспособна дори да се погледне. И
умът изплашено се отдръпва от своето отсъствие, за
него е немислимо да не мисли, най-студената празнота.
За щастие, тя не е тежка, болестта я изпи и е лесно
да я пренесат надолу по стълбите, покрай трудния
за маневриране ъгъл в подножието и по коридора към
кухнята. През задния вход, разпорежда им властната
сестра, покрай къщата, не я носете пред гостите. Ако
посетителите разбират за това последно отпътуване,
то е само по звука на дългата кола, която потегля отвън,
тонът на двигателя – заглъхваща вибрация в ефира.
После Рейчъл си замина, наистина си замина. Тя дойде тук
преди двайсет години като бременна булка и оттогава не
си е тръгвала, но никога повече няма да влезе у дома през
входната врата.
В катафалката, искам да кажа в къщата, някакъв
неизречен страх се е оттеглил, макар че хората не са
сигурни защо, а той почти не е изказан с думи. През
повечето време всъщност думите отклоняват страха:
Да ти донеса ли още една чаша чай? Искаш ли да опиташ
от моите сухари?
Говори Марина, разбира се, нея я бива в това да излива
мазни реплики върху силни вълнения, които са на ръба да
избликнат. Докато си върти огърлицата.
Не, не съм гладен.
А това е Мани, доста по-младият є брат, който в очите
є прилича на сова, едно бебе сова, веднъж като малка си го
беше намерила и го бе задържала.
Хайде, поне чай си пийни. Обезводнил си се от толкова
плач.
О, моля те моля те моля те, казва той разгорещено и в
гласа му звучи гняв, въпреки че може и да не говори на нея.
Какво стана с онази сова? Нещо лошо, тя май се сеща,
при все че не успява съвсем да си избистри спомена.
Вече няма да близна чай, заявява Мани.
А, не, отсича тя подразнено, не говорє глупости.
Марина недоумява защо брат є преживява толкова
тежко смъртта на съпругата си, жената умира от
половин година, той е имал сума ти време да се подготви
за днешния ден. Но Мани се разплита досущ като долния
край на пуловера си, тя го е забелязала, че подръпва
нишката.
Престани, тросва му се Марина. Съблечи го и дай да го
зашия.
Без да продума, той се подчинява. Тя го отнася и отива
да потърси игла и конец. Ако Рейчъл си държи такива
неща. Ако си е държала.
Поправката наум е приятна,

10

Литературен вестник 1-7.12.2021

като схваната става,
която щраква и се
намества. От сега
нататък за Рейчъл
винаги ще се говори в
минало време.
Мани потръпва без
пуловера си, макар
че пролетният ден е
топъл. Дали някога
пак ще се сгрее?
Докато Рейчъл беше
жива, той никога не
се е нуждаел от нея
така неистово, както
в този момент, и
Мани усеща нейното
отсъствие като
стоманен хлад
дълбоко в себе
си. Тя знаеше как
да достигне до
най-съкровените
кътчета в душата
ми, като забива в тях
малките си ножове. Не правеше разлика между омразата
и любовта, дотолкова близки бяхме. Две дървета,
усукани заедно, корените сплетени като съдба. Кой не би
поискал да избяга? Но само Бог може да ме съди, само Той
знае! Прости ми, Боже, така де, Рейчъл, моята плът е понемощна от тази на повечето хора.
Отново плаче. Марина го вижда от другия край на
стаята. Тя все пак е намерила кутия с шивашки
принадлежности в едно чекмедже и се е разположила в
ъгъла, откъдето може да държи под око движението в
къщата и в същото време да бъде полезна на опечалените.
Шие и пече, сръчна е в ръцете. Но въпреки това e
толкова шашната при вида на съпруга си, който минава с
допълнително питие, че си убожда пръста.
И в същия миг изневиделица си спомня какво се случи
със совата. Колко жалко. Онези бели пера, сплъстени от
кръв.
Ей, наблюдавам те, подвиква тя на Оки.
Той обаче се е отнесъл, мустаците му имат вкус на
бренди, наум си казва: Млъквай, коя си ти? За момента
е забравил защо е тук и се обръща към един мъж в
дневната: Забавлявате ли се?
Моля?, пита мъжът.
Но Оки се е опомнил и се полюлява напред-назад. Искам да
кажа при тези обстоятелства, пояснява.
Мъжът, на когото говори, е стажант-пастор в
Холандската реформистка църква. Висок и неспокоен,
с изпъкнала и остра адамова ябълка, през последната
година този стажант-пастор, без никой да забележи,
почти напълно е изгубил вярата си. Той чувства, че се
препъва в трънлив пущинак, и затова усмивката не слиза
от лицето му. В мига, в който Оки се обръща към него,
мъжът се усмихва на себе си, докато размишлява над
същия въпрос, как вече в нищо не вярва, и се сепва гузно,
щом го заговарят.
През плъзгащите се стъклени врати на дневната Амор
вижда и двамата, чичо си и изпълнения със съмнения
пастор. От билото на малкия хълм тя обхваща с поглед
цялата фасада на къщата, всички прозорци на показ, ето
защо обича да седи тук, въпреки че не бива да го прави
сама. Никога не е имало подобно оживление на долния
етаж, множество човешки фигури сноват напред-назад,
все едно са хора играчки в сграда играчка. Но вниманието
є не е привлечено от тях. Амор се взира само в един
прозорец, на горния етаж, третия отляво, и си казва
наум: Тя е там, вътре. Ако се спусна по хълма и се кача
горе, тя ще си бъде в стаята, ще ме чака. Както винаги.
И вижда, че вътре някой се движи. Женска фигура, която
се суети из стаята. Ако примижи, Амор може да си
представи, че това действително е майка є, тялото
є, отново силно и здраво, разчиства лекарствата до
леглото. Повече не са необходими. Ма пак е добре,
времето се е върнало, светът се е възобновил. Съвсем
просто.
Но тя съзнава, че само си въобразява и жената в стаята
не е Ма. Това е Саломе, разбира се, която открай време
е била тук, във фермата, или поне на Амор така є се
струва. Дядо ми винаги говореше за нея по този начин, О,
Саломе ли, взех я заедно със земята.
Спира за малко, за да огледа, докато сваля чаршафите
от леглото. Яка, едра жена, облечена с рокля втора ръка,
която Ма є е подарила преди години. На главата си е
завързала шал. Боса е и стъпалата є са напукани и мръсни.
По ръцете си също има белези, драскотини и следи от
безброй стълкновения. На години колкото Ма вероятно,
четиресет, макар и да изглежда на повече. Трудно е да се
определи точната є възраст. Лицето є не издава кой знае
какво, тя носи живота си като маска, като някакъв идол.
Но има неща, за които определено си наясно, защото
са станали пред очите ти. По същия невъзмутим
начин, както мете и чисти къщата, и пере дрехите на
хората, които живеят в нея, така Саломе се грижеше
за Ма по време на последното є боледуване, обличаше

Деймън Галгът по време на
награждаването. „Букър“ 2021 г.

я и я събличаше, помагаше є да се изкъпе с кофа топла
вода и парче плат, помагаше є да ходи до тоалетната,
да, дори бършеше задника є, след като Ма ползваше
подлогата, попиваше с парцал кръв и лайна, и гной, и
пикня, всички задачи, които членовете на собственото
є семейство не желаеха да вършат, твърде мръсни
или интимни, Саломе да го направи, нали за това
є плащаме? Когато Ма издъхна, тя беше при нея,
там, до леглото є, въпреки че, изглежда, никой не я
забелязва, очевидно е невидима. И каквото изпитва
Саломе, също е невидимо. Казват є: Почисти тук,
изпери чаршафите, и тя се подчинява, почиства, изпира
чаршафите.
Но Амор я вижда през прозореца, значи все пак не е
невидима. Мисли си за спомена, непроумяван досега, от
един следобед само преди две седмици, в същата тази
стая, с Ма и Па. Те не обърнаха внимание, че аз съм там, в
ъгъла. Не ме забелязаха, за тях бях като чернокожа жена.
(Обещаваш ли ми, Мани?
Държи го здраво, скелетните ръце са го сграбчили досущ
като във филм на ужасите.
Йаа1, ще го направя.
Защото много ми се иска тя да притежава нещо. След
всичко, което е направила.
Разбирам, казва той.
Обещай ми, че ще го направиш. Кажи го.
Обещавам, изрича Па със свито гърло.)
Тя все още вижда сцената, родителите є вплетени един
в друг като Исус и майка Му, ужасен, тъжен възел от
вкопчване и плач. Звукът някъде другаде, по-нависоко и
настрана, до този момент думите не достигаха до нея.
Но най-накрая тя схваща за кого говореха. Разбира се.
Очевидно. Ех.
Тя седи на любимото си място, между камъните, в
основата на изгорялото дърво. Където бях, когато
удари мълнията, където за малко не умрях. Бум, бял
огън се изсипа от небето. Сякаш Бог те посочи, казва
Па, но той откъде знае, той не беше тук, когато това
се случи. Божият гняв е като отмъстителен пламък.
Но за разлика от дървото аз не изгорях. Като изключим
ходилата.
Два месеца в болница, възстановяване. Стъпалата още
наболяват и липсва едно пръстче. Тя сега го докосва,
опипва белега. Един ден, казва на глас. Един ден ще. Но
мисълта се прекъсва на средата и онова, което Амор ще
направи един ден, увисва недовършено.
В момента става нещо и то е, че още някой се изкачва
по хълма от другата страна. Приближава се човешка
фигура, бавно се вплътнява, слага си възраст, пол и раса,
сякаш са дрехи, докато тя съглежда едно чернокожо
момче, също на тринайсет години, облечено в дрипав къс
панталон и тениска, със скъсани маратонки на краката.
Потта залепва плата за кожата. Дръпни го с пръсти да
се освободи.
Здравей, Лукас, казва тя.
Хаузит2, Амор.
Той първо трябва да удари с пръчка по земята. После се
настанява на един камък. Лесно е да говорят помежду си.
Не за пръв път се срещат тук, на хълма. Все още деца, на
границата вече да не са деца.
Съжалявам за майка ти, отронва той.
Тя аха да се разплаче отново, но се сдържа. Когато Лукас
го казва, се приема, защото неговият баща също умря в
една златна мина близо до Йоханесбург, Лукас беше много
малък. Двамата нещо ги свързва. Това, което тя току-що
си спомни, прелива, Амор иска да му го сподели.
Вече е ваша къщата, казва тя.
Той я поглежда, не я разбира.
Майка ми заръча на баща ми да я даде на твоята майка.
Християнинът никога не се отмята от думата си.
Лукас хвърля поглед надолу към другата страна на хълма,
1
2

Да (афр.). – Б. пр.
Здрасти; к’во става; как е (афр.). – Б. пр.

където живее в разкривената малка къща. Дома на
Ломбард. Всички така я наричат независимо от това,
че старата госпожа Ломбард почина много отдавна,
преди дядото на Амор да я купи, та да попречи на
онова индийско семейство да се нанесе и вместо тях
да пусне Саломе да живее в къщата. Някои имена
остават, други не.
Нашата къща?
Вече ще си е ваша.
Той премигва, все още объркан. Това винаги е била
неговата къща. Там е роден, там спи, за какво говори
бялото момиче? Отегчен, плюе и се изправя. Тя забелязва
колко са се издължили и са заякнали краката му, остри
косми са покарали по бедрата му. Амор също така го
подушва, вонята на пот. Всичко това е ново или може
би новото е, че го забелязва, и тя вече се смущава дори
преди да осъзнае, че той е вперил очи в нея.
Какво?, пита Амор, сгушена, покрива с ръце коленете си.
Нищо.
Той скача до нейния камък, свива се до нея. Голият му

крак е близо до нейния, тя усеща топлината и боцкането,
рязко отдръпва коляното си.
Уф, изсумтява Амор. Трябва да се изкъпеш.
Той пъргаво се изправя и отскача обратно до другия
камък. Сега тя съжалява, че го е прогонила, но не знае
какво да каже. Лукас вдига пръчката си и отново я удря в
земята.
Орайт3, казва той.
Окей.
Връща се надолу по хълма по същия път, по който се качи,
като сече с пръчката белите върхове на тревата, мушка
я в термитни могили. Известява на света, че е там.
Тя го наблюдава, докато Лукас се изгубва от поглед,
Амор вече се чувства по-леко, защото голямата черна
кола е заминала, а една голяма чернота, която я беше
захлупила, също се е махнала. После се шляе надолу по
другия скат на хълма, спира тук и там да погледне камък
или листо, към своята къща или към къщата, която
приема за своя. Когато влиза през задната врата, са
3

Добре (афр.). – Б. пр.

изминали сто трийсет и три минути и двайсет и две
секунди, откакто избяга. Четири коли, включително
онази дългата, черната, са потеглили, само една нова е
пристигнала. Телефонът е иззвънял осемнайсет пъти,
звънецът на вратата – два пъти, в единия случай понеже
някой е изпратил цветя, които невероятно стигат чак
дотук. Изпили са се двайсет и две чаши чай, шест чаши
кафе, три безалкохолни и шест брендита с кола. В трите
тоалетни на долния етаж, непривикнали към подобно
движение, водата e била пускана двайсет и седем пъти,
при което е отмила девет цяло и осем литра урина, пет
цяло и два литра лайна, един стомах повърната храна и
пет милилитра сперма. Числата продължават още и още,
но каква полза от математиката? Във всеки човешки
живот всъщност има само едно от всичко.
Превод от английски: КАЛОЯН ИГНАТОВСКИ
Романът предстои да излезе през 2022 г. с логото на изд.
„Лабиринт“.

Вергилий – по-стар от
християнството, поет за новата ера
Признателност от един съвременен майстор
Йосиф Бродски
Жалко, че Иисус Христос не е чел римските поети.
Теоретично той би трябвало да е знаел латински, тъй
като е живял на територията на тогавашната Римска
империя. Така че е имал възможност да ги прочете. От
друга страна, Пилат Понтийски също не е бил поклонник
на поезията. Ако беше такъв и особено ако бе прочел
„Буколики“ на Вергилий (издадени цели седемдесет години
преди събитията в Йерусалим), със сигурност щеше да се
вслуша по-внимателно в думите на Иисус. Пилат вероятно
би разпознал в онзи, когото изправят пред него, човека,
чието идване е предречено, както смятат някои учени, от
Вергилий в Еклога IV на неговите „Буколики“. Във всеки
случай познаването на поемата навярно би задълбочило
съмненията на Пилат дотолкова, че да помилва човека.
А Иисус, от своя страна, би доказал правотата си поубедително, ако беше чел същата поема.
Но тъкмо така се случва, че тези, които би трябвало
да четат, не го правят, докато тези, които четат, са
хора незначителни. Нито Иисус, нито Пилат са познавали
Еклога IV и донякъде това е причината за нашето окаяно
състояние сега. Четенето на поезия спестява доста
грешки; четенето на Вергилий прави това особено добре.
Без него нашата цивилизация е просто немислима. Ние,
както и начинът ни на мислене, в много отношения сме
само следствие, чиято причина се крие в стиховете на
поета. Вероятно той не би могъл да спаси Иисус; но точно
Вергилий със своята Шеста книга от „Енеида“ извиква
появата на Дантевата „Божествена комедия“. Което
в известен смисъл означава уреждане на сметките с
невежеството и на Христос, и на Пилат.
Вергилий е роден през 70 г. пр. Хр. близо до Мантуа и умира
преди две хилядолетия, на 49 години, в Бриндизи. Той е постар от християнството. Октавиан Август му е съученик,
макар и със седем години по-млад от него. Хораций и Овидий
са негови съвременници. Има едно-единствено изображение
на Вергилий, онази подова мозайка, изработена около сто
години след смъртта му в Сус, Тунис. Висок, кльощав, с
късо подстригана коса, той наподобява на нещо средно
между Антъни Пъркинс и Макс фон Сюдов.
Популярността на Вергилий през тези две хиляди години
се дължи на неговите разказвачески умения, както и на
мощното му въображение. От всички римски поети при
него е най-пълно със събития – действията в един стих от
„Енеида“ надвишават по брой дори тези в „Метаморфози“
на Овидий. Много е приятно да четеш Вергилий ако не
за друго, то защото куп неща се случват в стиховете
му, а следователно и в читателското въображение.
В определен смисъл той е по-интересен писател от
Омир, комуто очевидно се опитва да подражава, тъй
като Омир е прекалено описателен и съставните му
прилагателни понякога направо дразнят. Но пък Вергилий
има предимството да пише седем века след Омир в
епоха, когато изобразителните изкуства са достатъчно
развити, за да пощадят поетите от необходимостта
да претворяват видимия свят със същата прецизност, с
която описват вътрешния пейзаж на човека.
Всъщност и в „Буколики“, и в „Георгики“ Вергилий набляга
на природните описания. Макар че в неговия случай
природата е била конкретна обработваема земя, не просто
фон на героични действия. Той разработва в стиховете си
околния свят по коренно различен начин не само от Омир,
но и от Теокрит, големия александрийски поет, който
създава идиличната поезия като антитеза на епичния и на
драматичния стил, характерни за древногръцката поезия
от класическия период. Кротките пастири и техните
нимфи, които благодарение на Теокрит са заскитали
из световната литература, при Вергилий придобиват
човешкия облик на реални италиански селяни.

Те продължават да си беседват надълго и нашироко за любов
и поезия, но имотните въпроси също ги вълнуват.
През втората половина на I в. пр. Хр., когато твори
Вергилий, в Рим бушуват страховити граждански
стълкновения, съпътствани от няколко опустошителни
войни, чистки и конфискации на земи. Пропорционално
погледнато, човешкият живот е застрашен колкото и в
края на трийсетте и през четиресетте години на този век.
Хората жадуват за мир и стабилност и може би поради
тази причина Вергилий избира пасторалната (т.е. селската)
среда, от която да черпи поетическата си лексика и в
която да пребивава. Земята е единственото сигурно
нещо на разположение и в придържането на поета към
философията „да живееш в хармония с природата“ долавяме
нотката на отчаяние, която е майка на мъдростта.
С други думи, за Вергилй природата представлява по-скоро
обект на наблюдение, отколкото символ, или всъщност
обект на физическия му труд. Той е първият земевладелец,
управляващ сам имението си, в дългата поредица от
поети, която, изглежда, завършва през настоящия век с
Робърт Фрост. Практическата информация – например
как се отглежда това или онова растение, – изобилстваща
в „Георгики“, вероятно става достояние на поета
посредством неговите роби и градинари и тук-там е
спорадична и хаотична. Но именно това позволява на
Вергилий да не говори в първо лице единствено число. Той е
поетът, който почти никога не използва местоимението
„аз“ и по този начин избягва вездесъщата егоцентричност,
измъчваща както неговите съвременници, така и
потомците му. Накратко, Вергилий е „обектив“, който
се отнася към човека като към sui generis, а не като към
негово алтер его. Той е всичко друго, но не и нарцистичен,
освен това е непреднамерено демократичен и изключително
скромен. Ето защо стиховете му са напълно лишени от
онзи авторитет на „поета“ априори и ето защо ще го
четат още едно хилядолетие, стига то да дойде.
Единственото, за което идните поколения укоряват
Вергилий, е твърде любезното му отношение към Октавиан
Август. Но то е продиктувано от същата жажда за мир и
покой, а като се замислим, и от жаждата за идни поколения
– естествено желание на всеки писател. И действително
Октавиан установява мира и покоя в Рим. Славословията
на Вергилий по адрес на императора навярно произтичат
също така от спомените за ученическите им години,
прекарани заедно, както и от литературната условност
по онова време, която изисква израз на признателност
към владетеля. Макар че според мен Вергилий изпитва
искрени симпатии към Октавиан, който все пак е помлад от поета, и възхвалата му е обагрена с чувство за
снизхождение и с ирония, а не толкова с горещо обожание.
Вергилий, човекът на мисълта, на съзерцанието – т.е. на
пасивността, – просто се опитва да напътства Октавиан,
човека на действията и съдбата. Кой знае, при заплетеното
причинно-следствено взаимодействие критиците на
Вергилий може би така и нямаше да се появят, ако
императорът не си беше губил времето в четене на
„Енеида“.
В предполагаемата си автоепитафия Вергилий казва:
„възпях пасбища, ниви, владетели“. Ключовата дума е
„възпях“, защото за разлика от прозаика един поет не
може да бъде определян по съдържанието на текстовете
си. Поетът, а всъщност и темите му могат да бъдат
харектеризирани по тембъра на гласа, по изказа, по начина,
по който подбира и използва думите. В този смисъл
Вергилий е твърде непредсказуем автор – и не толкова
заради историята, която разказва, а заради това как борави
с думите. Най-честото порицание, отправяно към Вергилий
след смъртта му, е свързано с „употребата на обичайни
думи по необичаен начин“. Тази забележка без съмнение е
породена най-напред от „Георгики“, където поетът възпява
„ниви“. Вергилий буквално се отдава на пиршество с думи

от сферата на земеделието, думи, които до този момент
рядко се срещат в поезията. Той буквално натъпква
стиховете си с плугове, мотики, бразди, брани, гребла,
сбруи, тегличи и кошери. Още по-лошо е, че не ги използва
символически.
По всяка вероятност той го прави, за да избегне
стилистичните клишета – поетическият език по
онова време вече е добре развит. Освен това чрез тази
обективност Вергилий засвидетелства своята почит
към предшественика си Тит Лукреций Кар, автора на найзнаменитата поема, писана на латински, „За природата
на нещата“. Но преди всичко Вергилй е реалист; поточно епически реалист, тъй като в числено изражение
реалността всъщност е епична. Затова за поета найсполучливият, ако не и единствен начин да проумее света
е да състави списък с неговото съдържание и каквото
пропуска в „Буколики“ или в „Георгики“, упоменава го в
„Енеида“. Нарастващото въздействие на поезията му
върху читателя се заключава в усещането, че този автор
изброява света, и то най-щателно. Независимо дали говори
за растения или планети, за почви или размисли, за емоции
или човешки съдби, или за участта на Рим, детайлните му
изображения са едновременно поглъщащи и смущаващи. Но
такива са и самите неща.
Мнозина са дали своя принос за написването на Библията.
Вергилий пише сам „Буколики“, „Георгики“ и „Енеида“.
Усилието му да тълкува света е достатъчно задълбочено,
за да го накара да се спусне в подземния свят. Описанията
му са особено убедителни, понеже нямат връзка с никоя
схоластична доктрина. Разбира се, пророчеството, което
прави Анхиз, бащата на Еней, е лъжливо – то не надживява
поета. Вергилий просто преразказва познатото минало с
приповдигнат тон. При все че гордостта за бъдещето на
Рим, отекваща в гласа на стареца, не е само гордостта на
поета от достиженията на Рим. В тези думи човек долавя
надеждата на един езичник, която е, трябва да признаем, в
по-голяма степен лишена от егоцентричност и по-осезаема
от надеждата на християнина.
Другите нека извличат из бронза дихания меки,
вярвам, те живи лица ще извайват от твърдия мрамор,
по-добри тъжби ще водят, небесните пътища точно
ще изчисляват с пергела, предсказвайки звездния изгрев.
Чадо на Рим, теб се пада народите да управляваш!
Твое изкуство ще бъде закони за мир да налагаш
и да щадиш покорни, надменните да усмиряваш!1
Е, всичко е отминало освен емоцията. Емоциите остават
и тъкмо по тях ще разпознаете античните автори. Като
всяко човешко същество поетът трябва да си отговори
на три въпроса: как, защо и в името на какво да живее.
„Буколики“, „Георгики“ и „Енеида“ отговарят и на трите
въпроса и тези отговори са валидни както за императора,
така и за поданиците му, както за античността, така и
за наши дни. Съвременният читател би могъл да използва
Вергилий по същия начин, по който го е използвал Данте по
пътя си през Ада и Чистилището – като водач.
Превод от английски: КАЛОЯН ИГНАТОВСКИ
Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Енеида. Прев. Г.
Батаклиев, С., Народна култура, 1980, с. 250. – Б. пр.

1

Сп. „Воуг“, октомври 1981 г.
Есето е писано по повод 2000 години от смъртта на
Вергилий.
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„По релсите“ на Невена Митрополитска –
за красотата и след мига на разпада
– От какво се боиш, моето момиче?
– Че мога да изчезна. И никой няма да го разбере. И
никому няма да липсвам.
По неписано правило еврейските писатели почти без
изключение пишат романи за евреи. Не са много обаче
и книгите (въпреки роящите се напоследък трагични
и често спекулативни истории за Холокоста), писани
от неевреи изцяло за евреи. Особено у нас. Ето защо
решението на Невена Митрополитска в последния си
роман „По релсите“ да разкаже историята на три жени
от една еврейска фамилия – история, в която събитията
около спасяването на българските евреи през Втората
световна война са важен фон, но фокус е преди всичко
животът на кюстендилската еврейска общност и
динамиката в отношенията на едно семейство от нея
чак до наши дни – е заслужаващо внимание и респект
изключение, зад което стои и амбиция, и много работа, и
повествователен талант.

събития – кратка обяснителна бележка. Но как да е
иначе в съзнанието на една 15-годишна девойка, каквато
е главната героиня Ребека по това време? „Хитлер беше
твърде абстрактен за мен“, а „българските политици
витаеха далеч от моето ежедневие“, признава тя,
неспособна да припознае като врагове дори членовете
на фашистките организации – довчерашни съученици
и съседи, към чиито майки изпитва емпатия. Да,
пипалата на злото са дълги и разтърсват из основи, но
не успяват докрай да разкъсат и да проникнат дълбоко в
пашкула на любовта, в който съществува семейството
є, да разрушат моралните му устои, да обезчовечат
членовете му. Дори и в този болезнено разбъркан свят,
момичето, изживяващо първата си любов, мечтае.
Защото животът е по-дълготраен от разрушението,
защото „щастлива любов съществува – с пропадания и
възходи, по време на война и мир, тук и сега“ („Знаехме,
че ни одумват, че газим кал, че върлува война, че ни
заобикалят несправедливости, страдания.

Да, Невена Митрополитска е трудолюбива,
усърдна, последователна писателка, която пише
висококачествена популярна литература (популярна
в смисъл на достъпна и способна да докосне различни
кръгове читатели). Затова и може би е един от
авторите, при които най-ясно личи творческото
развитие – всеки неин следващ роман е с една идея
по-зрял, по-опитно написан, по-структурно и езиково
издържан. Вероятно всеки читател си има своя любима
сред книгите є, които засягат и общи (родителството,
семейните отношения, обичта, прошката,
порастването), но и крайно специфични, ала все важни,
с обществена значимост и акустика теми. В „Анна и
планината“ на фокус бяха алкохолизмът и оцеляването
през Прехода, в „Дарът“ – репродуктивната медицина и
професионалните амбиции в балета, а в „По релсите“ –
съдбата на българските евреи, емиграцията и тормозът
в училище.
Когато споменавам работливостта на Невена
Митрополитска, имам предвид и сериозните проучвания,
които тя прави преди написването на всеки от
текстовете си. Авторката признава, че и този път е
стигнала до „точката на насищане“, подготвяйки се за
историческите, политико-икономическите и битовите
аспекти от живота на българските евреи, с които да
даде плът на сюжета в „По релсите“. Сред безкрайните
часове, прекарани в изучаване на различни документи
и видеосвидетелства от живели и оцелели по онова
време, в четене на исторически трудове и провеждане на
собствени интервюта, тя е посветила много време и на
разговори с пряк участник в събитията от 1943 г. –
родения и отрасъл в Кюстендил Маир Мешулам, с
когото споделят обща съдба на имигранти в Канада
(там ни отвежда втората сюжетна линия в романа). На
този безценен събеседник, починал наскоро, е посветена
книгата.
Невена Митрополитска подчертава, че заради полярните
(по думите є) научни мнения сред историците относно
онези събития, често определени исторически факти
се премълчават за сметка на други, та да бъдат
обслужени съответните тези. Писателката е избрала
балансирания подход на изследователи като Михаел
Бар-Зоар, към чиито свидетелства се е придържала
най-плътно. В романа си тя не забравя да разкрие,
че на фона на хилядите спасени у нас евреи са били
депортирани събратята им от Вардарска Македония,
Беломорска Тракия и Пирот, чиито територии са били
през 1942–1943 г. под българска военна юрисдикция; че
макар и несравними с Аушвиц и Треблинка, у нас също е
имало трудови лагери; че много от немските войници
са се държали „прилично“ (вероятно в сравнение със
съветските окупатори по-късно); и най-важното – че
в крайна сметка еврейската общност далеч не е била
пасивен обект на своето спасяване, а тази благополучна
развръзка е била постигната благодарение и на техните
активни усилия във „вдигането на шум“, осъществено
от застаналите зад тази кауза български приятели.
На фона на една безразлична или враждебна държава,
създала Закона за защита на нацията, и в съседство
с други, фашистки настроени българи. Не очаквайте
обаче документална книга – авторката подчертава, че
сюжетът е изцяло плод на фикция въпреки подплатата
му с действителни факти и реалии и използването на
прототипи.
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Нещо повече, в романа до голяма степен войната и
абсолютното зло, което
представлява Холокостът,
остават мрачен фон, а много
от историко-политическите
Литературен вестник 1-7.12.2021

Знаехме го, но го пропускахме край нас, оставяхме го да
изтече в канавките. Бяхме съградили наш си свят –
цветен и прекрасен“. И още: „У нас, в Кюстендил,
ние си имахме своите, уж дребни проблеми. Дребни са
изглеждали на световната карта. За нас те бяха всичко“).
Мисля си, че тази история на спасението и оцеляването
е по-удобната за Невена Митрополитска. Че може
би би є било далеч по-трудно да разкаже история за
унищожението и пълния мрак, както това прави един
Ели Визел например. Вероятно затова „нощта“ тук е
държана настрана. Обяснението, поне за мен, е, че Невена
е добър (в морално-етичния смисъл на думата) автор, че
гледа на света през добри, милостиви, сантиментални
очи, че твърде много обича героите си, повечето от
които са изначално добри хора, чиито недостатъци са
почти симпатични, предизвикващи емпатия, от онези,
които маскират всъщност добродетели като твърде
силна обич, чувство за достойнство, справедливост.
Неслучайно когато внучката на Ребека – Мая, пита
баба си каква би желала да стане момичето, тя є казва,
че най-важното е да е добър човек. Тази доброта – и
закодираният в нея оптимизъм – прави книгата да се
движи почти по ръба на мелодраматичното, да бъде
осезаемо женска, да завършва жизнеутвърждаващо,
в своеобразен хепиенд, ала всичко това органично є
отива, балансът е намерен, зрелостта е постигната.
„Добротата надделяваше“ – с това убеждение и на
автор, и на героиня е написан „По релсите“.
Разбира се, централният образ в романа са именно
релсите, изведени и в самото заглавие. Релсите като
затворена траектория на движение, от която няма
изход, няма отклонение, няма измъкване. И същевременно
като символ на зацикляне, на живот „по релси“, на
рутина. Важна обаче е посоката. Едните отвеждат към
смъртта в Треблинка, другите – към университета в
София и бъдещето на Ребека там, третите – символично
– към новата реалност в Канада, където имигрират
дъщерята и внучката є. Единствено в перспектива, там,

където мержелее бъдещето ни, където обитават онези,
които създаваме и които ще живеят след нас, релсите
са способни да се пресекат. За Ребека тази точка на
пресичане, осмисляща целия є живот досега, е нейната
внучка („Всички релси се пресичат в Мая... Цялото
ни минало се оттича в Мая, тя е нашето единствено
бъдеще. Заради нея съм все още жива“).
В тази връзка ми се струва, че основното послание на
романа е това за продължаващия след нас живот и за
смиреното и осъзнато приемане на факта, че светът
може и без теб, че „ако изчезнеш, дупката след теб
ще се запълни“. От баща си Ребека научава, че това в
крайна сметка не е страшно, че всъщност е щастие да
знаеш, че „този свят, който толкова обичам, ще остане
и когато ме няма“. Единственото, което Ребека може
да направи, е да запълни сама тази дупка, като разкаже
своята история на внучката си в една решаваща нощ –
да є предаде паметта като щафетен огън, който ще се
окаже своеобразно спасение за младото момиче. Впрочем
един от най-важните въпроси в романа, който героите
непрекъснато си задават, е „Имам ли избор?“. Такова е и
осъзнаването, че макар понякога правото на избор да се
превръща в проклятие, именно изборите осъществяват
придвижването на живота ни напред – и по, и извън
релсите.
Три са жените в книгата, но само две са разказвачките:
почти 90-годишната днес Ребека, която си спомня за
събитията от младостта си, и 15-годишната Мая,
която се опитва да се впише сред връстниците си в
училище и изживява болезнено краха на приятелството
и илюзиите. (Дъщерята на Ребека и майка на Мая –
Жана, е представена през техния поглед и това е добро
концептуално решение.) Това прави „По релсите“ и
класически роман на израстването. Двете героини,
съзрели в различни епохи, са представени и чрез
специфични речеви регистри, които авторката умело
използва: езикът на Ребека е по-старомоден, мелодичен,
сантиментален, докато този на Мая е по-настръхнал,
жаргонен, по тийнейджърски грубоват. Важен е обаче
спояващият поглед към/на младостта в (привидно)
съвършено различните години и обстоятелства. Поглед,
който в крайна сметка открива приликите. Думите
на младата Ребека в пълна сила важат и за Мая:
„Бях на петнайсет години и все по-трудно издържах
премълчаната обида, постоянното очакване на удари,
ненаказаната несправедливост.“ Техният опит е
различен, но и двете се изправят срещу собствените
си демони – за едната войната е буквална реалност,
за другата е метафора за начина є на живот, в
който училищният тормоз и трудната адаптация на
имигрантите в чужбина отварят паралелни теми в
романа, на които Невена Митрополитска е посветила не
по-малко страници.
И докато младото момиче от днес вероятно ще съзрее
преждевременно, то възрастната жена не е загубила своя
живец – тя прави опити да разбере „този непонятен
съвременен свят“, той я привлича, защото близките є са
в него („Исках да ги разбирам, да имам с внучката си общ
език и дори отдалеч да съм част от живота є“). Макар и
на 87 години и със страх от летенето, Ребека предприема
това пътуване към тях. И копнее за смисъл дори в
старостта, когато вече е осъзнала, че „решетките, от
които ме бяха избавили, си ги създадох сама“. Когато е
станало ясно, че външното избавление и вътрешното
спасение са различни неща („Какво те мъчи, Жана? Какво
ни мъчи всички нас? Нахранени сме, на топло сме, имаме
близки, няма война, няма жълти звезди. Защо това не ни е
достатъчно?“). Истинското спасение е в крайна сметка
да забелязваш всеки ден чудото, че „съм жива, че съм
свободна, че мога да поема по който път искам“.
Един от най-силните за мен образи-метафори в „По
релсите“ остава този на луната, която се крепи на
острия връх на минарето – картина, видяна една
спокойна лунна нощ от мосю Марсел, един от най-милите
второстепенни герои, останали сред неспасените. „Ами
ако се срути? Ако светът ни погине?“, пита се той
за тази красива метафора на крехкия баланс в нашия
несъвършен човешки свят. На няколко пъти в разказа
си Ребека повтаря: „Красотата е крехка. Красотата
е мигът преди разпада“. Но в романа на Невена
Митрополитска тя все пак оцелява – въпреки всичко:
„Един последен миг красота. Не си ли струва да се бориш
за него?“.
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
Невена Митрополитска, „По релсите“,
изд. „Жанет 45“, 2021.

Убежище, отбежище
Митко Новков
Дали си даваме сметка колко парадоксална е думата
убежище? Дума-оксиморон, съставена от две различни, да
не река противоположни семиотични единици: у-, която е
представка, у-казваща центростремителност, насочване
навътре – към лоното може би; това се у-сеща, когато я
сравним с близката є, но с обратно референтно звучене
представка от-. Ето: укривам: първо значение според
Българския тълковен речник (1973): „Давам таен подслон,
поставям на затулено място; скривам“; и откривам,
която – пак според Речника – значи: „Махам покривката на
нещо, преставам да крия, показвам“. Абсолютно насрещни
действия: първото скрива, а най-добре е да се у-криеш
в центъра – „Пътешествието до центъра на Земята“
(Жул Верн) намира един цял „Изгубен свят“ (Артър Конан
Дойл); второто от-крива, а най-доброто от-криване е да
свалиш булото, да от-махнеш илюзиите – „Разбулената
Изида“ (Елена Блаватска) те довежда до болезнения, но
и оздравителен процес на „Изгубените илюзии“ (Оноре
дьо Балзак). Представката от- е повече центробежна,
отколкото центростремителна; и точно на нея
съответства остатъкът от думата (у)-бежище.
Има една поговорка – слабо известна, от имперско време,
когато Цариград е бил столица и на българите: „Стоянова
майка плаче, Бежанова се смее“. Кредото е: бягаш ли,
спасяваш се. В своя гениален Етимологически и правописенъ
речникъ на българския книжовен езикъ (1941) проф. Стефан
Младенов извежда бѣгамъ от индоевропейския корен
*bheugw-: *bhuēgw- – да бягам, от него идват всички думи,
обозначаващи глагола бягам в славянските езици. От
същия корен е и Бегуни – заглавието на знаменития роман
на Олга Токарчук1. Бегуните избягват всяка централна
власт, стараят се колкото се може по-малко да є попадат
в полезрението; тоест центростремителното у- е
абсолютно несъобразно с центробежното –бежище. За
думата убежище спокойно можем да кажем, че тя се
разбягва на две страни: представката дърпа към центъра,
коренът тегли извън центъра и в крайна сметка се получава
дума-монстър, дума-хибрид, дума-кентавър; да си в
Бегуни – Времеубежище: дали няма да открием в двата
романа, полския и българския, повече преплитания, отколкото
са видими на пръв поглед, и то точно въз основа на общия
им коренен произход? Бегуните са старообрядска секта,
безпоповци (за които не е нужно свещеникът да е ръкоположен,
че да извършва тайнства). Основоположник є е някой си
Евтимий, според когото: „Звярът на Апокалипсиса е царската
власт“; следователно всяко съприкосновение с властта те
вкарва в грях. Но тъй като пряко не можеш да се опълчиш
на властта, трябва да я отбягваш и заобикаляш: „достоит
таитися и бегати“. Героинята на Токарчук, бегунката, също
бяга от властта, не иска никакво съвкупление с нея; Гаустин
(и) Господинов пък във „Времеубежище“ бягат и от властта,
но най бягат от днешното (си). Да си бегун, значи да си
извън административните обязаности в настоящето; да си
времеубежник, значи да си извън историческите обязаности в
настоящето. Сплавянето даде изненадващ резултат: властта
е история, историята – власт. И пред двете книги хоризонтът
е 1984: „Който владее миналото, той владее бъдещето. Който
владее настоящето, той владее миналото“. Получава се:
бегунката бяга в настоящето, за да избяга от всяко време;
времеубежникът бяга в миналото, за да закове едно-единствено
време. Първата анихилира времето, всяко историческо време;
вторият монументализира времето, едничкото в историята
време. Бягство от времето и бягство във времето: Бегуни е
роман-съпротива, Времеубежище – роман-крепост. Първият
бяга и това е съпротивата, вторият се укрива и това е
крепостта. Партизани и таборити…
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убежището ще рече, че си в центъра на хетеротопията.
Заглавието Времеубежище можем да преведем на езика
на постструктуралисткия постмодернизъм като
Хронохетеротопия.
За Мишел Фуко хетеротопията (която той
противопоставя на утопията) представлява „нещо като
контрапространство, ефективно отиграна утопия“. В
това „контрапространство“ откриваме „реалните места,
всички други реални места, които могат да бъдат намерени
в определена култура, едновременно представени, оспорени
и преобърнати“. Дочуваме отзвук от Борхес, от „Алефът“:
„Видях гъсто населеното море, видях изгрева и залеза, видях
тълпите на Америка, видях посребрена паяжина в центъра
на черна пирамида, видях разрушен лабиринт (беше Лондон),
видях безброй очи, които се взираха в мене отблизо като
в огледало, видях всички огледала на планетата и нито
едно от тях не ме отрази…“ – и така още 348 думи на
виждане какво ли не. Които извикват накрая „безкрайно
преклонение, безкрайна жалост“. Хетеротопията, която
е Алеф, причинява според Борхес противоречиви чувства –
преклонение пред (величето на вселената може би?), жалост
към (нищожието на Аза, не ли?) „(не)Реалните места“ на
хетеротопията зареждат с възторг и печал, с възвишеност
и меланхолия; с възход и низход…
Хронохетеротопията прибавя усещането за изместеност,
за несвоевременност (Ницше). Класически пример за подобна
изместена несвоевременност е легендата за светите
седмина ефески отроци Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан,
Иоан, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин.
За да избягат от гоненията при император Деций, скрили се
те в пещера, където заспали двестагодишен сън. Събудили
се, за да засвидетелстват истината за Възкресението,
което някакви еретици отричали. После отново заспали –
до Второто пришествие. За разминаването им с
потомците говори обстоятелството, че император
Теодосий І – вече вярващ християнин (той забранява
окончателно изповядването на езическите вярвания и
закрива Олимпийските игри), искал да изготви седем
сребърни ковчега, където да положи телата им. Те обаче
му се явили насън и го помолили да ги остави в пещерата, в
която първоначално заспали. Императорът, разбира се, ги
послушал – на светци волята се не скършва2.
Същата изместена несвоевременност отбелязваме в
разказа на Уошингтън Ървинг „Рип ван Уинкъл“ (1819).
Този жител на покрайнините на малкия тогава градец Ню
Йорк с кучето си поел на лов, но не срещнал звяр, а човек –
възрастен холандец, на когото помогнал да занесе бъчонка
със спирт до малък амфитеатър. Какво било учудването
В Ефес съм бил няколко пъти, но пещерата на седемте отроци
не успях да посетя. Доколкото я има, разбира се (това, което
има около Ефес, е карстова система, където в някои пещери
са открити древни погребения). Но съм бил на гроба на Дева
Мария в Мериемана, свещено място за християни и мюсюлмани.
Оградата около него е цялата покрита с шарени парцалчета,
в които вярващите увиват желанията си, отправяни към
Божията Майка. Тази практика е амбивалентна спрямо
изместената несвоевременност: тя премества времето,
тоест управлява го и го приближава, но в същото време се
опитва да обезсили несвоевременността; да направи времето не
просто своевременно, а (на мен и за мен) дори съвременно. Така,
ако седемте отроци се отместват от времето, прибирайки
се след събуждането си отново в своята пещера, то шарените
парцалчета преместват и поместват времето в себе си; са в
известна степен пещера за времето. Бягство и затваряне от
съвремието в пещера; предизвикване и затваряне на бъдещето
във възел-пещера: хронохетеротопията се е превърнала в
хроноутопия.
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му, когато видял там подобни на извикалия го старец
достолепни господа да играят кегли. Заблудилият се ловец
поднесъл на играчите питие, той също се възнаградил с
няколко глътки, обаче спиртът му подействал силно –
съзнанието му помръкнало и заспал. Когато се събудил,
кучето било изчезнало, а мускетът му – в ръжда. Тръгнал
Рип ван Уинкъл да се връща по същата пътека, обаче нищо
по нея вече не било същото – видял ручей, какъвто преди
нямало, изпречили му се скали, които му запречвали пътя.
Промъкнал се някак, срещнал хора, но никой от тях не му
бил познат, а и дрехите им били малко странни. Хората
също го гледали учудени. Рип опитал да разбере защо и се
попипал по лицето – и се изненадал да установи, че му била
пораснала дълга бяла брада. Влязъл в селището – и там
непознати. А и с познатите нещо не било както трябва:
видял млад мъж, изглеждащ досущ като него; приближила
и млада жена с дете на ръце, тя пък приличаща на жена му.
Това била дъщеря му Джудит Гардинър. Двойникът бил
синът му. На въпроса кой е баща є Джудит отвърнала, че
се казва Рип ван Уинкъл и преди 20 години – нарамил пушка и
подсвирквайки на кучето, поел на лов. Оттогава изчезнал…
Макс Фриш, който заимства историята от Ървинг –
поукрасявайки я, избира да я приключи така: „Рип поживял
още няколко години в селото като чужденец в един чужд
свят“. Типична изместена несвоевременност; превръщане
на синхронията в какохрония…
Горкият Рип ван Уинкъл, който с двайсет години изостанал
от света!…
Горката България, за която казват, че е с двайсет години
назад от света!…
Романът „Времеубежище“ играе на струните и на
какохронията, и на двайсетте години. Но играе така,
че изоставането да не се усеща. А не се усеща, защото
българските убежища не са това, което са: мислим ги за
убежища, пък те се оказват обратното – отбежища; от
тях по-добре да бягаш, отколкото у тях да се криеш. Не
спасение, а илюзия за спасение: обещават едно, сюрпризират
те с друго. Емблематична илюстрация е образът на гората/
планината-закрилница: в представите е такава, реално –
почти не. Казано иначе, гората е повече сотериологична
утопия, отколкото закрилница и покровителка.
Ето го утопичния образ: „Развивай ми се, горке ле, горо
зелена, Гергьовден дойде! Юнаци се стегат, войводи да ида –
пушките си миа, сабите си точа. Зелената трева – юнашка
постелкя; студената вода – юнашка здравица; белите гъби –
юнашки погачи“. Действителността обаче е по-сурова
и това в народните песни го има едно към едно. Първата
суровост можем да наречем климатична: „Ког’ излегле во
гора зелена, що зароси една лапа’ица, а по неа еден ти’ок
ветар, замръзна’е пушки на рамена, а елеци на кноки кошули,
а кошули за месо юначко“; втората – канибалска: „Гарван
грачи на висока йелха, вълче вийе на висока чука; гарван
грачи, вълчу отговаря: – Ей та тебе, вълчо побратиме, яла
тука под висока йелха, тука лежи юнак с тежка рана, ти
шъ йедеш белото му тело, аз шъ пия черни, ясни кърви“. В
„Записки по българските въстания“ Захарий Стоянов описва
по блестящ начин това ментално подхлъзване за гората/
планината/Балкана като закрилници: „Наляво долчина,
надясно краище, напред ни камъци, с една реч – положение
ужасно. … За нашите стари войводи Стара планина е била
действително „рай“ и „майка“ … Сега не беше така“.
Сега не беше така: утопията се е преобърнала в
антиутопия…
Парадоксално, но истинско убежище нашенецът намира
в места, където хич не би му хрумнало. В „Житие и
страдания грешнаго Софрония“ изстрадалият от беди и
преследвания владика разказва: „Но побегнах и скрих ся у
един турецкий харем“. 26 дена Софроний се тули там, и
то напълно успешно. Тая безопасност на харема Христо
Ботев разиграва и подиграва гениално в „Политическа зима“:
„Приятно нещо е да има човек топла соба, самун хляб, парче
сланина и няколко глави праз лук, пък да легне и да мисли,
или да спи и да сънува. Приятно е, но да има и една от тия
две болести: или млада жена, или стар ревматизъм[…]“
Архиереят все се оплаква от глад в харема („Да оставим
ястие, ами много дни и без хляб останвах, почто ония
турчин беше сиромах, повише кукурузний хляб ядяха. Но
имаше малко зелие армея, а друго нищо“), обаче в топлата
соба поетът решава проблема: „самун хляб, парче сланина и
няколко глави праз лук“. И забележете! – хич не по хайдушки,
а по харемски (Захарий Стоянов: „Надали е имало нещо
по-приятно от това, щото момчета да насядат около
своя любим войвода под дебелата букова сянка, подпрени
на шишенетата си, а черноокият овчар да върти шиша на
крехкия овен около големия огън“).
Българското въображение все дири спасение там, където го
няма. И заради предубеждения все го изпуска там, където
го има. „Времеубежище“ разказва тази наша обърканост.
Обърканост, която постоянно гради утопии, за да се окаже
накрая насред антиутопията – вечното българско битие.
Битие без убежище. Битие без отбежище. Битие без
битие…
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Харлемски рокади
Колсън Уайтхед

Откъс
Маями Джо не беше от хората, които спазват закона и не
обичаше земните му наместници: шерифи и заместникшерифи по неговия край, ченгета и детективи тук. Ако
имаха нещастието да го спрат, когато носи пистолет
в джоба си, той стреляше в тях. Презрението му към
онези, които ограбваше, беше от друг характер – като
на дете, което премазва хлебарка с обувката си. Те бяха
незначителни, бяха безпомощни и изчезваха от ума му,
след като работата приключи, независимо дали ставаше
дума за грабеж или за убийство. Например сега в ума
му имаше празно място, където по-рано бе пребивавал
Артър. В някакъв момент следващата работа щеше
да запълни тази празнина. Докато не приключи и с нея.
Веднага след като нощният управител Гибс позвъни в
стаята на Бети, Маями Джо се спусна по аварийното
стълбище. Придържайки пистолета до крака си. Ако
беше достатъчно бърз. После с изненада разпозна
търговеца на мебели от 140-а улица. Пепър щеше да усети
приближаването му. Чинк би изпратил двама души. Бе
извадил късмет. Маями Джо се приближи максимално,
клекна, опря дуло на ръката си, за да се прицели, и натисна
спусъка.
Денят му завърши така, както бе започнал: с мъже
с труден характер, които го поставят натясно под
половинметровите букви, изписващи името му.
Като повечето харлемци Карни бе израснал сред
счупени стъкла по детските площадки, с шествието на
тротоарната жестокост, видимо при всяко излизане
навън, и с пукота на огнестрелно оръжие. Познаваше добре
този звук. Приклекна и кривна към алуминиевите кофи
за боклук. Когато погледна зад себе си, видя Маями Джо,
чийто втори изстрел издрънча в кофата до него. Ъгълът
не беше чак толкова далеч и той се затича.
Ню Йорк понякога беше такъв – завиваш зад ъгъла и
попадаш в съвършено различен град, омагьосан сякаш. Сто
и четиресета улица беше тъмна и тиха, но на Хамилтън
авеню животът кипеше. Пред бара малко по-надолу се
виеше опашка – изглежда, вътре свиреха бибоп, – а до
бара някакви латиноси пиеха вино и играеха домино на
светлината от една бръснарница. Играчите работеха в
бръснарницата: денем тя им плащаше наема, а нощем им
осигуряваше убежище от семейството. Карни се блъсна
в опашката пред бара, проби си път и продължи да тича
надолу. По отсрещната страна се движеше полицейска
кола. Той погледна през рамо. Нито следа от Маями Джо.
Щом Карни бе видял ченгетата, то и Маями Джо ги бе
видял. Когато се отдалечиха, той отново побягна.
Карни пое на юг по заобиколен път, криволичеше напредназад между улиците и авенютата. Преди да остави Пепър
следобеда, той му бе казал да предава всякакви съобщения
до него в „Донегал“. „Няма значение кой е на работа –
всички са ми секретари.“ Това определено беше в полето
на Пепър – престрелки и какво ли не. Този човек беше като
религиозен учител в причиняването на телесна повреда.
Карни не можеше да се прибере у дома и да отведе Маями
Джо до семейството си. Но ако той и сам стигнеше
дотам... Баровете бяха пълни с хора, би могъл да се скрие в
някой от тях. Докато затворят – и после? Той се запъти
към магазина, във всеки случай там го отведоха краката
му. Щеше да се обади на Пепър от офиса и да чака.
Ъгълът на Морнингсайд и 125-а беше безлюден, когато
пристигна там десет минути по-късно. Целият живот
се въртеше около „Аполо“ няколко преки надолу. Той не
се сещаше кой свири тази вечер, името сигурно беше
изписано на големия бус на турнето и тълпата и нейните
писъци издаваха, че е голямо. Ръцете му трепереха, когато
приближи ключовете до входната врата.
– Побързай – каза Маями Джо.
Той стоеше до тротоара между два тъмни седана. Не бе
имал време да облече жилетката към костюма си; вместо
това носеше бяла риза, разтворена на гърдите, мокра от
пот, и раирани лилави панталони. Пистолетът му, скрит
от поглед ниско между колите, сочеше към Карни.
Тълпата пред „Аполо“ пищеше и преминаващите
шофьори натискаха клаксоните си. Звездата бе излязла да
приветства почитателите си.
Вътре в мебелния магазин Маями Джо каза: „Не светвай“.
Виждаше се и без лампите. Когато уличните лампи
озаряваха нощем красотите в изложбения му салон, Карни
обикновено изпадаше в сантиментално настроение: само
той и това малко място, което бе изрязал за себе си от
града. Маями Джо натика дулото в гърба му.
– Има ли някой тук?
– Затворено е.
– Попитах дали има някой, чернилко.
Карни каза, че няма. Маями Джо
го спря пред вратата на офиса,
за да се увери, че вътре е празно.
Нареди на Карни да включи

14

Литературен вестник 1-7.12.2021

настолната лампа. Капакът към мазето беше отворен и
Маями Джо надникна там, отдръпвайки се леко назад.
– Какво има там?
– Мазе.
– Има ли някой долу?
Карни поклати глава.
– Не си имал време да повикаш – приключи темата Маями
Джо и седна на дивана. Направи учудена физиономия,
сякаш се изненада колко е удобен този „Арджент“. Карни
устоя на импулса да му изрекламира специалния пълнеж
„Еърформ“.
Маями Джо посочи с пистолета: седни на бюрото. Карни
се подчини и забеляза отчета, който му беше оставил
Ръсти до телефона. Следобеда беше продал цяла холна
гарнитура „Колинс-Хатауей“.
– Погледни ме – каза Маями Джо и надникна да прецени
доколко ги виждат от улицата. – Как стигна до
„Бърбанк“?
– Сетих се за момичето.
Маями Джо се намръщи.
– Всеки път – каза. Потърка ключицата си и се отпусна
малко. – Искаш ли да знаеш защо?
Карни не отговори нищо. Помисли си за жена си и дъщеря
си, заспали в безопасност на двойното легло. Малка
спасителна лодка, която се носеше по тъмното, бурно
море на Харлем. Той не продаваше спални мебели, но друг
колега, когото познаваше от квартала, му го даде изгодно.
Сега Карни щеше да спи с тях в мир и спокойствие, ако
Алма не беше започнала с простотиите си. Нейна бе
вината, че се намери на улицата. Но преди нея беше Фреди
и годините, през които той бе вкарвал Карни в една или
друга неприятност. И в които Карни бе казвал „да“. Зачуди
се дали братовчед му е още между живите.
– Като разбрах, че Чинк е почнал да ни търси – каза Маями
Джо, – реших да не чакам до понеделник за делбата. После
трябваше да реша кой от вас, тъпаци такива, ще пропее
пръв в това време. Оня идиот, братовчед ти. А щом се
налага един негър да млъкне... – Той потърка слепоочията
си, като че масажираше очертанията на главоболие. –
Знаеш ли какво? Половината от камъните се оказаха гипс.
Не е ли прецакня? Какъв е тоя тъп негър, който си държи
фалшивите лайна в хотелски сейф?
– Виж, имам семейство – каза Карни.
Маями Джо кимна с досада.
– И без това ми дойде до гуша от това място – каза
той. – Зимно време е кучешки студ. И всичките сте
едни надувковци. Много мразя надувковци, дето за нищо
не ги бива. То е пълна глупост. Трябва да си го изкараш
това, дето ще се надуваш с него. Не, без мен. Аз имам
африкански корени, трябва ми слънце. – Той се поизправи
и почеса брадичката си с дулото на пистолета. – Искам
да се обадиш на Пепър в „Донегал“ – той там си получава
съобщенията. Обади се и му кажи, че си ме проследил и да
си докара задника тук на секундата. Да приключваме тая
история. Вие двамцата, после Фреди. Взимам си нещата
от Бети и със следващия влак се махам от тая дупка.
Братовчед ти къде е?
– Не знам.
– Знаеш. И като се погрижа за оная чернилка Пепър, всичко
ще си кажеш.
Карни позвъни в бара, следвайки нарежданията. Там беше
шумно, но след като произнесе името на Пепър, барманът
каза на всички да мълчат. И обеща, че ще предаде
съобщението.
– Парите къде ги държиш? – запита Маями Джо.
Карни посочи най-долното чекмедже на бюрото.
– Нали може? – изкикоти се Маями Джо. – Семейство, еха!
Имах един такъв братовчед, Пийт се казваше. В какви
лайна се навирахме с него. Всякакви, казвам ти. Ама той
беше тъп като пън и се закачи за херца. Почне ли човек да
се боцка, не можеш да разчиташ на него.
Ръката на Маями Джо увисна за миг под силата на
спомена, после той пак насочи пистолета към Карни.
– Направих каквото трябваше. Погребах го на онова
място, където ходехме да ловим риба. Там много му
харесваше. Понякога разбират какво ги чака и знаят, че е
за тяхно добро. Особено ако сте едно семейство.
Карни не се сдържа и се извърна. Видя още веднъж отчета
с голямата продажба на Ръсти. Цяла холна гарнитура
„Колинс-Хатауей“. Това стигаше, за да изкара наема и
отгоре.
И двамата видяха едновременно как Пепър изскочи от
мазето, но Маями Джо не успя да стреля. Първият
куршум го уцели над сърцето, а вторият – в корема. Той
падна назад на дивана, опита се да стане и се срути по
лице. Пепър се изкачи по оставащите стъпала и изрита
пистолета му встрани. Карни го намери чак след седмица,
докато метеше пода.
– Бях на отсрещния тротоар – каза Пепър. Той помаха
с нескрита досада, за да разсее дима от лицето си. – Все
някой щеше да се появи. Ако си ти или братовчед ти, ще
си имам помощник за издирването. Полунощна смяна. Ако
е той, направо ще го приключа. – Той кимна с глава в посока
към улицата. – Май ще ти трябва нов катинар на оная
врата откъм пряката.
Кръвта на Маями Джо бавно, но сигурно се стичаше към
бюрото. „Господи!“ – възкликна Карни и донесе от банята
парцал.

– Сложи го като бент, аз поне така правя – каза Пепър и
пъхна клечка за зъби в устата си. – Къде живее тая Бети?
Карни построи бент с парцала.
– В „Бърбанк“ – каза. – На 140-а улица.
– Кой апартамент?
– Не знам.
Пепър сви рамене.
– Братовчед ти май е добре?
– На него все му се разминава.
Пепър тръгна към салона.
– Чакай – спря го Карни. – А с него какво да правя?
Пепър се прозя.
– Имаш микробус, нали? И баща ти е Майк Карни. Ще се
оправиш.
Карни се облегна на вратата на офиса, докато Пепър
излизаше през входната. Видя го да тръгва към реката.
Покрай витрината в обратна посока минаха двама
младежи, които се шегуваха помежду си и си подвикваха.
Нощта се движеше по своя булевард. Въпрос на физика.
Камионетката на баща му свърши работа. Преди
изгрев-слънце вече бе изхвърлил тялото в Маунт Морис
парк според местния обичай. От начина, по който
вестниците пишеха за парка, той очакваше едва ли не
да има опашка. Да се отървеш от нечий труп, се оказа
по-лесно, отколкото си представяше, поне така каза на
Фреди, когато братовчед му се завърна от ваканцията
си долу в Гринич Вилидж. Едва не го изненадаха двама
мъже, които се съвкупяваха под една бреза, също така
похабена проститутка, която си търсеше клиенти в
малките часове на нощта, и мъж с яка на проповедник,
който ругаеше луната и никак не звучеше като божи
човек. Освен това се налагаше да приспадне цената на
килима „Марокански лукс“, в който уви тялото, но все
пак: по-лесно, отколкото си представяше. Ако нещо
бе научил през последните дни, то бе, че здравият
разум и практичната нагласа са огромно предимство в
извършването на криминалния деяния. А също, че има
часове на нощта, в които другите хора не са съвсем
видими, защото собствените ти призраци са толкова
ярки. Той почисти кръвта в офиса. Прибра се и си легна
между Елизабет и Мей. Две секунди по-късно вече спеше.
Докато слушаше разказа за тази съботна нощ, Фреди
клатеше глава и въздишаше. Изглеждаше гладен. Накрая
попита: „В килим?“.
След като жегата се разнесе, месецът се оказа в крайна
сметка доста приятен. Клиентите се завърнаха и
двамата с Ръсти направиха някои добри сделки. Имаше
повторни посещения. Като продаваш качествени стоки,
хората идват отново. Двата телевизора „Силвъртоун“
си намериха нови собственици в един четвъртък следобед,
един след друг. Ароновиц му каза, че имало още.
Елизабет не припадна повече нито веднъж; и ако майка є
бе разказала за онази караница, то по нищо не пролича. Тази
сметка щеше да пристигне по-късно.
Месец по-късно Карни получи пакет по пощата.
Интуицията го накара да заподозре нещо, така че затвори
вратата на офиса и спусна щората на прозореца към
салона. В кутията, увита във вестник като риба, се
намираше огърлицата на мис Лусинда Коул. Рубинът се
втренчи в него като зло гущерско око. С детински почерк
Пепър бе написал само: „Можеш да я разделиш с братовчед
си“. Не го направи. Изчака една година, докато утихне
шумотевицата. Бъксбом му плати и Карни скъта парите
за апартамента. „Може да съм без пукнат грош, но поне не
съм лош“, рече си. Макар че, да си каже право, може пък и
да беше.
Превод от английски: АНГЕЛ ИГОВ
Романът е под печат в изд. „Лист“.

Атанас Вълов

Пирографиране на думи
На Марин Бодаков
Така и не се случи да гравираш
човекоядни сцени
по розовата кожа на
новородено стихотворение.
И как би могъл? –
Сърцето ти бе мисионер,
не ядеше месо,
не късаше със зъби отворените рани,
а ни превързваше със думи
сред архипелазите на самотата.
Правя го вместо теб с
една детинска надежда –
докато смила и това стихотворение
на гърлото на Човекоядката поне веднъж
да заседне буца.
„Към два и половина всеки ден
ми се умира. И днес
два и половина
мина бързо.“ Благовеста Пугьова

Всичко е нормално
времето се влачи едно такова хубаво облачно
като за два лева
Всичко е нормално
колите летят по Баучър воланите не са
десни
Всичко е нормално
обсъждаме правата на човека губят се в
превода
Всичко е нормално
Дъждът се стича в чашата съботата се
топи
Всичко е нормално
снежните човеци на почивните ни дни са във
ваканция
Всичко е нормално
виновно е глобалното затопляне локалната
мизантропия
И понеже всичко е толкова шибано нормално
защо часовникът сочи два и половина вече
трети час?

Snuff
Мъжете
бели ризи черни вратовръзки
костюми ръкавели на Boss
няколко кредитни карти два лева в джоба
дипломи специализации cv-та
събиращи стотинки за бира муфтещи цигари
кривите лица гневните очи псуващите усти
в кафенета тото пунктове еврофутбол
бирарии таверни клубове
празните глави в които се е отпечатал
единственият закон на вездесъщия долар
адвокати счетоводители общи работници –
латексови кукли на конци
нишките се дърпат всяка вечер
светлината на монитори телевизори видеопроектори
канали с родителски контрол интернет страници
няма я миризмата на женски коси
на пот по кожата на настръхнали зърна
на език в ухото между зъбите
вместо това души на цигари призраци на бутилки
полтъргайстът на виновното самозадоволяване
мъжът и компютърът интимно
жените лесни достъпни на един ентер разстояние
хиляди еднакво различни сюжети
принцесите от приказките разпънати овързани
затиснати между треперещи бедра силиконови членове
сменяме жанра според настроението скуката преситата
bondage gang bang interracial DP MILF blowjob bukake
ръцете миришат на сперма сапунът не я отмива
В края на вечерта децата ни изхвърлени
По подове канализации стени кошчета салфетки
латексови пръстени
хилядите неродени поколения крещят в три
през нощта докато
обичта ври в казанчето на тоалетната –
мастурбация с вкус на убита любов
залепнала по опаковките от презервативи.

Триста и няколко дни по-късно
без хаштагове покани публика
приближаваме до стартовата права
за кой ли път няма рима няма ритъм
музика от привидности има ли значение
кой ще си тръгне първи
кой ще затвори вратата
почетна обиколка на меридианите и паралелите
на отсъствията ни текат залозите за победителя
не рискувам нищо от душата нищо от сърцето
на масата са няколко оргазма и венец
венерически болести
смесвам пепелта от цигарите с уискито
с надежда да повърна преди
откриване на картите прибиране на залога
в повечето случаи се справям
трябва да съм мъртъв пиян или близо до някое от двете
за да не чувам тракане на токчета по
коридорите на съзнанието
за да не мисля
най-вече за
теб

Изхабяване на думите
Похабихме думите –
премятахме ги до безкрай
и протъркаха се неусетно:
зазвучаха кухо обещанията,
молбите, клетвите ни станаха
безгласни и тръгнахме
да търсим нови.
Стъпките ни губеха се в успоредност
и спирахме под червеникави скали
по залез,
опитвахме да видим нещо отвъд сянката,
но прахът във шепата така и не
пробуди гласове.
Отпадахме по пътя си, оставяхме
безмълвни паметници на години ялови,
кръстовете си над тях побивахме
и скитахме се докато нозете ни се
вкорениха.

Като стенопис се роня на бавни късове.
Навън е късна пролет,
с очи различни, неверни.
С надежда гледам към жиците,
но всички лястовици по тях са черни.

Художествен живот
искам да живея в роман на Пруст
да бъда момиче в цвят
да имам цялото време на света
облечена в панделки и букли
да бъда ловец на пеперуди и щурци
на път за Суан
но
времето свършва
няма време за нищо
нищо
за следобед сън
за взиране в слънчеви зайчета
лежане в треви
съзерцания…
идва краят на лятото
после краят на есента
вървя към зимата
и вместо в оня бленуван роман
се скитам
между книгите на Кафка и Достоевски
и студ обзема телата
и душите плуват удавени
и се вкаменява всичко
всичко

Ахтопол

(спомен за море)
По пътя към брега намери извор.
Там нощуваха светулките
и таралежи бодяха тъмата
като гнила ябълка.

Накрая само вятърът ще пее над
земя безплодна, докато децата дойдат
и един със друг ни присадят.

Старият кораб изскърца
и се вряза в скалите.
Една вълна изтри сълзите му
след сто години самота.
Морето долу се претърколи
и изхвърли всички удавници.
Като фенери в мрака
светеха телата им по плажа.

Ще ни поливат често,
после ще треперят
сутрешна слана реколтата
да не попари,

Водорасли и дънери заплаваха по лунния път.
Загреба ги мъртвото вълнение.
Горе в старото бунгало
паяците запредоха нови нишки.

да смогнат да я оберат
и да предъвкват цяла зима
уроците ни по
умиране.

Познание

Есента в косите със зима се смени
и помнехме се бегло – останали без имена,
сънища разцъфваха по гърбове превити,
водата в корените по стъпките се връщаше.

Станислава Станоева

По жиците
Раста в този град като корен,
вкоренявам се в изкривените тротоари.
Взривено тепе съм в черно-бял филм
и субтитри
изписват небето с кемтрейлс
и изгорели газове.
Разбрах, пушенето не те убива,
но те прави по-малък –
без алвеоли, без душа, само тяло –
като речник без думи, като хвърчило,
полетяло над трафик и
разпилени хора.

Цял живот дълбаеш в кухините на камъка.
Присяда в нозете ти дъжд,
избелял от пътуване.
В бурен одраскваш мечтите за заминаване.
Домът ти е планина,
която изкачваш.
Зелените дни се затварят във елипса.
Не познаваш смъртта
зад вратите на другите.
И заспиваш,
научил последната истина, че животът
е нежно малко дърво
с обрулени ябълки.

на стр. 16

Люлякът прецъфтява и става грозен,
светкавица пропълзява между света и мене.
Косата ми побеля от липса на тишина и полет
и от всяка сирена усещам
сърцето ми как трепери.
Дишам азот и полека забравям,
че съм от звезден прах,
от божествени атоми,
а един голям взрив вечно ме гони
за малко живот
и малки спомени.
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от стр. 15

Станислава Станоева

Сън
ще се събуждаш цял живот
в гнездо
в утроба
в черупка на яйце –
напукан
крехък ембрион
от любовта на другите
и ти скрояват риза
с подгънати ръкави –
студа да облечеш под който зъзнеш
а после бавно те обрастват –
като мъх –
годините да преброиш
преди заспиване

Знак
Студът в черупката на охлюв
е този дом напуснат.
От тук до там през коридор,
до стаи без присъствие.
Балкон, на който да простират
раздадените твои ризи.
Да изтъняват като белег
вечѓрите изстинали.
Домът – от там до тук –
обувките, които тръгват.
На пътната врата оставен знак –
звънете непрекъснато.

Бояна Петкова
местата
обитавани от детството
имат банална магия
родителите да са млади
бабите да са живи
ти да гледаш света от ниското
но повече
да го опитваш
на вкус на мирис на допир на звук
да му шепнеш и той да ти отговаря
аз съм домът ти

***

***

галерията е
църква тихо скърца паркетът
колкото да усетиш
че си сама
и да се засрамиш
пред никого

събуждам се
сред плаващи отломки от сънища
(мои ли са или твои
някак прихванати от етера
кой може да каже)
сврачи скандал до палатката
20 хиляди крачки вчера
между морето и морския дом
бродене срещу вятъра
три ракии
и нито една сълза

църквата е
чуждо стихотворение
в което се приютяваш
и никой
не знае
къде
да те търси
стихотворението е
стълба
на която
са седнали двама
но ти ги виждаш
чак на второ четене
и си тръгваш
да не им пречиш
***
Изпращачо на всичко светло,
дали стана твърде тъмно при нас,
та те викнаха да посрещаш
оттатък

дете в меча пижама
пита
„мамо, докога ще ти е тъжно?“

***
докосвай света пестеливо
когато
се разтварят
небесата
и адовете му
не подбирай
повече той
по-малко ти

***

***
Бени чете „Оливия“
сетила си се да си сложиш шапка
заради тревогата
че си толкова обикновена
толкова чужда
на този неделен следобед
в града
когото населяваме с дегизираните си
азове
с главоболията си
с дълбоката си тъга
по себе си
в други животи
със скръбта си
по приятели
които живеят вече само между страници
в умове
в тишина
в чаша с малко уиски
и успяваш да си отидеш
с три буркана лютеница
и усещането
че си си дошъл

има нещо милостиво в есента
да потъгуваш по залязващото лято
да наблюдаваш как морето
става пак
на себе си
и как отмива
присъствието ни
от бреговете си
да се смириш
пред стихващата светлина

***
дрескод
дрехи за сватби и погребения –
невъзможен опит за адекватност
синята ми блуза на звезди –
небе –
обещание, че някой ден
ще дойда

Сезаи Каракоч
(22 януари 1933 – 16 ноември 2021)

Балкон

Майки и деца

Ако детето падне, ще умре, защото в къщите
балконите са заливите смели на смъртта
докато избледнява сетната усмивка на децата,
майките са, майките са вкопчени в желязото на перилата

Когато майката умре, детето є
е в най-самотното от ъгълчетата на парка
с черна пръчка
на устата с петънце

Вътре в мен и в къщите балконите
заемат място колкото ковчег
простирате бельото си – саван готов
легнете мъртви – ето ви шезлонг

Когато пък детето є умре
по-черно от катран е слънцето
в очите и не знае майката къде
въженцето в ръцете си да върже

Ще дойде ден когато
мъртвите ще ги погребват на балконите
Дори и след смъртта си
хората ще са лишени от покой

От всички бяга
няма да се спре
детето, майка му ако умре,
и майката, детето є ако умре

Не питайте „къде така“ –
отивам на бегом
отивам да целуна архитектите
които проектират къщи без балкони.

Стихотворение за снега
Когато видиш как вали снегът
ще разбереш пръстта която се покрива с него
Когато видиш че пръстта се е покрила с педя сняг
ще разбереш снега изгарящ сред снега

Когато Бог се сипне като сняг от небосвода
и снежинките докоснат топло-топло кичурите ти
и наведеш глава
ще разбереш това стихотворение
Едни и други идват и си тръгват
в твоите ръце сънят ми идва и си тръгва
отмъщение във всяка прошка идва и си тръгва
разбереш ли ти това стихотворение – и мен ще разбереш
Това стихотворение написах като влюбен трубадур
такъв един снежец се сипна че ръцете ми се вкочаниха
щом душата ми за теб се сети и засвети –
всичко ти ще разбереш ако ме разбереш

Рубаи
По мое мнение деца не съществуват
няма ги, такова нещо няма
вероятно са били измислени
като придатъци към меланхолиите на семействата
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