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Прочити
 Весела Кучева
за Гарет Брукс
 Йоанна Нейкова
за Ясен Григоров
 Кристина Йорданова
за Емилия Дворянова
 Кремена Христова
за Тимо Парвела,
Бьорн Суртлан
 Николай Тодоров
за Хосеп Пла
 Радея Гешева
за Джеронимо Стилтън
 Стефани Ангелова
за Веселин Праматаров
За Федя Филкова
 Борис Минков
 Йорданка Белева
 Мирела Иванова
 Николай Бойков
 Цветанка Еленкова
 Камелия Кучер

Броят се издава с подкрепата на НФК

Поетичен Никулден
 Пламен Дойнов
 Елена Шекерлетова
 Меглена Плугчиева
 Александър Байтошев

„Отвъдно бяло“, Федя Филкова
Калиграфия: Маргарита Дончева

Графичната книга
на литературната лавица
Памет за Федя Филкова
Комиксът прекосява лесно границите на света.
Изображението е сертификатът, с който е навсякъде
приет. Започнал живота си в началото на миналия век
от карикатурите в сатиричните вестници „Българан“
и „Барабан“, разцъфтял през 40-те в първия комиксвестник „Чуден свят“, в който се появяват за първи
път у нас героите на Уолт Дисни, но и разказите в
картини по български произведения („Изворът на
Белоногата“), възродил се през 1962 г. чрез сп. „Космос“
и „Дъга“ (1979-1992), днес се питаме какво е мястото
му на съвременната литературна лавица. Дали, макар
че върви ръка за ръка с развитието на високата
българска литература, комиксът не се възприема като
изкуство за ценители, или обратно – се маргинализира?
Доколко за битието му днес е от значение, че първата
българска графична новела „Вечната муха“ излиза с
авторството на най-превеждания ни писател Георги
Господинов и художника Никола Тороманов? Дали
независимо от такива приносни книги като „Кратка
история на българския комикс“ от Антон Стайков,
знаем твърде малко за него, а когато знаем малко, сме
склонни да проявим пренебрежение.
Може би затова графичните книги са сред онези, които
често остават извън вниманието на изследователите.
За тях няма категория в литературните конкурси.
Ще тръгнем от тези най-общи констатации, за да
подновим разговора за графичната книга отреди
десет години в тематичния бр. 38 на ЛВ – „Жив ли
е българският comix?“, и за да насочим вниманието
ви към взаимовръзката между словото и образа и
към света, който изниква пред очите в резултат на
тяхната симбиоза. В броя ще прочетете няколко

текста за нови графични книги, както и ще се уверите
в реакцията на европейския комикс към световната
епидемия.
Другата важна тема за броя е Федя Филкова.
Изминалата година ни лиши от много литературни и
човешки приятелства. След заминалите остана празно
място, което спомените и думите няма да успеят
да запълнят, но очертават пространство на липса,
което, обратно на очертаното от графичната книга, е
празно място без слово и образ.
Смъртта на Федя Филкова отне на българската
литература поет, преводач, приятел. Лиши ни от
фината филантропия, с която тя се отнасяше
към всеки, у когото съзреше нужда от подкрепа
от всякакво естество. Загубихме двигателя на
Поетичния Никулден, на който тя връчваше наградата
„Николай Кънчев“ от 2012 до 2020 г. и го превърна в
чакано литературно събитие.
Обърнах се към много хора – приятели и познати на
Федя Филкова – които да споделят няколко думи за
нея, такава каквато тя е осветявала живота им.
Много от тях откликнаха и превърнаха болката
в думи, други отказаха, защото, както ми писа
един от тях, „нямам сили да пиша за Федя. Не съм
сигурен, че някога ще напиша“. Така страниците на
вестника, посветени на Федя, са повече отколкото са
отпечатаните. Останалите са в незримия на свят на
обичта, където четем само със сърцето.
ЯНИЦА РАДЕВА
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Пътешественик през отраженията
Тематичен център на
новия 166 брой на списание
„Християнство и култура“
е 200-годишнината от
рождението на Ф. М.
Достоевски, която е
отбелязана с текстовете
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.

Двестагодишнината от
рождението на Гюстав
Флобер е водеща тема
на новия 10 брой на сп.
„Култура“. Как четем
днес Флобер и даваме ли си
сметка, че той е бащата на
модерния роман? Разговор
с преводачката Росица
Ташева; анализ на историка Мишел дьо Жегер; есе от
1942 г. на Пол Валери – предговор към „Изкушението
на свети Антоний“ – озаглавено „Изкушението на
(свети) Флобер“; откъс от ранния роман на Флобер
„Спомените на един безумец“.
И още: накъде върви днешният свят? Анализи на Иван
Кръстев, Шантал Делсол и Норберт Болц. Интервюта
със Светла Ганева, Осне Сайерстад, Николай Аретов и
Джузепе дел Агата.
В рубриката „Галерия“ – дискусия между Чавдар
Попов и Станислав Памукчиев за „илюзията за
вещественост“; Бистра Льошевалие за „срещата с
необяснимото. В рубриката „Сцена“ – Анелия Янева за
„Без-бурността“ на Робърт Уилсън и Георги Каприев
за постановката по Ерик-Еманюел Шмит „Хотел
между тоя и оня свят“. И още: разговори с Гийом
Лорен, сценариста на „Амели Пулен“ за тайната
на добрия сценарий, а също и с режисьора Мика
Каурисмаки, както и размисъл върху алтернативните
филмови пространства. И още: юбилейно интервю
с пианиста Людмил Ангелов, който навършва 60
години. Фотографиите в броя са на Гергана Петрова, а
коледният разказ „Вазов“ е дело на Деян Енев.
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Преди някоя война най-много се говори за мира, преди
освобождението – за робството, преди залеза на една
общност – за нейния изгрев… Въпреки преломното време,
в което пише, и въпреки своя уверен изказ каталонският
писател Хосеп Пла (1897 – 1981), един от най-прочутите
творци на тази испанска провинция, не говори с гръмки
фрази. Навярно дългите странствания в най-различни
страни му помагат да създаде своя толкова ярък и
самобитен стил – в географско, емоционално или културноисторическо отношение. И навярно същите тези
странствания му помагат да прикрие своето вътрешно
изгнание от шума на тълпите или от екзотизма.
Работата като журналист тласка Пла да заявява своя
ясна позиция дори в най-кратките си бележки, докато
природната нагласа и класическото възпитание му помагат
с лекота да сменя историческата перспектива и дори
придават на иронията му странна многоликост, чудновата
мекота и приглушен блясък.
„Пътуване с автобус“ (1942) е една от най-прочутите
книги на Пла. Статиите или хрониките, събрани в нея,
всъщност са по-скоро разкази и напомнят на незабележимо
шлифовани скъпоценни камъни от неизчерпаемата
мина на живота. И тъкмо съчетанието от външната
непринуденост и изповедната дълбочина не е убягнало на
преводачката Детелина Димова. Писателят в крайна
сметка оставя десетки хиляди изписани и публикувани
страници, включително подробни дневници, но живият
човек зад тях може да се зърне единствено в малко
познатите дори за днешните му читатели писма.

Журналистическите жанрове като очерка и хрониката
за испаноезичната традиция и за Пла имат особено
разтеглива рамка и широк тематичен обхват. В тях може
да се зърнат както всекидневната мъдрост на римските
истории на Алберто Моравия, така и поетичният блясък
на „Крайпътно кученце“ на Чеслав Милош. Тъкмо това
съжителстване на праха от ежедневно преброжданите
пътища и обикновената човешка топлота, от една
страна, със сребристата нишка на иронията, от друга,
е най-удивително. Разстоянието между читателя и
обикновените жители на Каталония внезапно се е стопило,
но тук журналистът е отстъпил повече място на
автора на художественото слово и не е оставил място
за идеологии. Хосеп Пла, който е едновременно антиляв
и антифалангист, неизменно се вглежда в необичайното,
различното, новото, но бдителният му скептицизъм го
прави антипрогресист.
Ужасите на гражданската война в Испания през 1942 г.
са живи, но Пла не парадира с антимилитаризма си.
Нещо повече – неговата голяма чувствителност, дори
сантименталност, е овладяна и изобщо не прозира в
„Пътуване с автобус“, въпреки че тази книга се ражда в
периода на най-голямата страст в живота на Пла, свързана
с жена на име Аурора.
Николай Тодоров
Хосеп Пла, „Пътуване с автобус“, прев. Детелина
Димова, „Гутенберг“, 2021.
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Паметна вечер за Федя Филкова
във Виена
В рамките на Виенския панаир на книгата на 9 ноември т.г.
се състоя Паметна вечер, посветена на поетесата Федя
Филкова, високо ценена преводачка, удостоена през 1995 г.
с Австрийската държавна награда, и уважаван дипломат
със заслуги към изграждането на трайни и значими мостове
между българската и немскоезичната култура.
Събитието, подготвено, организирано и водено от
Анемари Тюрк, консултант към Европейската мрежа
за литература и книги „Традуки“, се проведе на знаково
за Виена място, в залата на Австрийското общество за
литература.
Множеството приятели, автори, преводачи и ценители
на поезията, дошли на вечерта в ÖLG, бяха приветствани
от председателя на Австрийското общество за
литература д-р Манфред Мюлер и чуха четири различни
разказа за Федя Филкова.
Българистът и преводач на стиховете є, включени в
книгата „Nachtgras“ („Нощна трева“) Андреас Третнер
сподели спомени за общата им работа и постави акцент
върху доверието, с което Федя е улеснявала неговата

задача да предаде поетичното изящество и дълбочините,
закодирани в лаконичните є строфи. Третнер отбеляза
и важните човешки качества на Федя Филкова –
великодушие и толерантност.
За дипломатическата работа и приносите в
изграждането и утвърждаването на културната
свързаност между Австрия, Германия и България говориха
Антие Контиус, ръководител на фондация „С. Фишер“ в
Берлин и д-р Клеменс Ренолдер, писател и литературовед,
основател на Университетския център „Стефан Цвайг“
в Залцбург. Двамата разказаха спомени, като подчертаха
изключителния професионализъм и всеотдайност на
Федя Филкова към каузата на българската литература и
нейното популяризиране.
Поетесата Мирела Иванова прочете текст за
изумителното си литературно и човешко приятелство
с Федя Филкова, за впечатляващото є достойнство и
духовна красота.
Стиховете на Федя Филкова на немски език прозвучаха в
изпълнение на актрисата Наеми Латцер.
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Награда „Златен лъв“
на Асоциация „Българска книга“
На 9 декември 2021 г. се присъди наградата „Златен лъв“,
определена от експертно и от журналистическо жури.
„Златен лъв“ за издателски проект на експертното
жури
Награда:
Издателство „Кибеа“ за „За архитектурата“ от Марк
Витрувий Полион.
Номинации:
Издателство „Парадокс“ за „Дълбините на въображението.
Приказки от един суфи“ от Ахмед Хилми Филибелията;
Издателство „Колибри“ за „Полувековна България, 1878 –
1928. Илюстрован юбилеен албум“, фототипно издание;
Издателство „Колибри“ за „Поезия“ от Франце Прешерн;
Издателство „Жанет 45“ за „Вирхов блус“ от Мария
Вирхов;
Издателство „Ентусиаст“ за „Виола“ от Сотир Гелев и
Пенко Гелев.
Експертно жури: проф. д-р Веселина Вълканова, проф.
Андреана Ефтимова, проф. Милена Кирова, проф. Виктор
Паунов, Веселина Райжекова.
„Златен лъв“ в категорията за издателски проект на
журналистическото жури
Награда:
„Един ден в музея“ на Тодор Петев, Зорница Христова и
Сияна Захариева, „Точица“.

Номинации:
„Смелостта за истината“, Мишел Фуко, „Критика и
хуманизъм“, 2021;
„Кухата сърцевина на живота“, Цочо Бояджиев,
Издателство за поезия ДА (отвод от С. Чолева), 2020;
„Чувствителният разказвач“, Олга Токарчук, ICU, 2021;
„Творения“, Велимир Хлебников , „Факел Експрес“,
2020;
„На конци. 1968. Една действителна история“, текст
и рисунки Веселин Праматаров, „Кибеа“, 2021;
„Не се наказва вината, а куража“, Илия Бешков,
„Изток-Запад“, 2021;
„Към езерото“, Капка Касабова, „Жанет 45“, 2020;
„Прекъсване на Самсара“, Елена Алексиева, „Жанет
45“, 2021;
„История на българското изобразително изкуство“,
Кирил Кръстев, „Лист“;
„Вирхов блус“, Мария Вирхов, „Жанет 45“, 2021;
„Между надеждата и страха. История на ваксините
и на човешкия имунитет“ на проф. Майкъл Кинч,
„Сиела“;
„Енциклопедия България“ на Научно-информационния
център „Българска енциклопедия“ на Българската
академия на науките и издателство „Книгомания“.
Журналистическо жури: Силвия Чолева, Иван Кулеков,
Николай Колев, Силвия Недкова и Даниел Ненчев.

Г л ас о вете

и М

ч у ваме

Как се създаде графичната новела „На конци. 1968.
Една действителна история“
Разговор с Веселин Праматаров
Колко време работихте по „На конци. 1968. Една
действителна история“? Как се зароди идеята за
комикса?
Работата по създаването на комикса от замислянето
до излизането му от печат в издателство „Кибеа“ ми
отне повече от година с няколко малки прекъсвания.
Идеята дойде от страна на г-жа Дагмар Остранска,
директор на Чешкия културен център, която беше
основен двигател на начинанието. Без нейните усилия
и енергия, както и тези на Чешкото и Словашкото
посолство в България, начинанието не би успяло. На
среща в Съюза на художниците с нея и с Антон Стайков
– историка на българския комикс, ми беше предложено
да се заема с проекта. Приех идеята присърце, стори ми
се изключително смислена и актуална – междувременно
протестите у нас вървяха с пълна сила. Първоначално
трябваше да получа готов сценарий, който да
визуализирам. Но това така и не стана, тъй че сам
трябваше да се заема с написването на историята. Много
ценни за мен бяха материалите, които ми предостави
Антон Стайков, както и посочването на ценни източници,
към които да се обърна. Изредил съм основните на
последната страница. Консултациите с Александър
Димитров – единствения жив участник в събитията,
бяха безценни не само за оформянето на сценария, но и за
самото графично изпълнение на комикс новелата.
Как стигнахте до главната история в книгата –
протеста на трима студенти през 1968 г.? От къде
ползвахте информация?
Преди да пристъпя към сценария, трябваше да се
заема с проучването на историческите документи и
материали и да синтезирам в едно цяло морето от
факти, с които бях затрупан. В началото си представях
всичко като класическа комикс история, следваща
относително популярна схема. Но тук бях изправен
пред предизвикателства, свързани най-вече с това, че
героите са действителни, че Александър Димитров е жив
свидетел и участник в събитията, че самата история
е реална – тоест историята в комикс новелата ми
трябваше да следва стриктно хода на действителната
история. Появи се и друго обстоятелство – изискването
изданието да може да бъде ползвано като учебно пособие

Момент от
работата по
графичната новела

Х у д о ж ник на бр о я
Маргарита Дончева е родена в
Ямбол. Завършва сливенската
Художествена гимназия. Магистър
е в специалност „Плакат и визуална
комуникация“ на Националната
художествена академия. Преподава
в Художествената академия от
2010 до 2015 г. в специалност
„Дизайн на детската среда“, където
защитава докторска степен на
тема „Буквеният знак в детското
възприятие“. Преподава в Националната художествена
гимназия „Димитър Добрович“. Автор е на множество
графични знаци, театрални плакати, пощенски марки,
корици на книги. Организатор е на творчески ателиета
по калиграфия и развитие на личния почерк. Работи в
областта на калиграфията. Неин учител и вдъхновител
е доайенът на българската калиграфия Димитър
Трендафилов. Носител е на наградата за млад автор на
V международно триенале на сценичния плакат. Участва
във форуми на плаката в България, както и в Лахти,
Москва, Украйна, Женева, Хонконг. Член на NVIG.

в образователния процес. Изведнъж 48-те страници,
които имах, ми се сториха нищожно малко. В тях
трябваше да опиша времето, да пресъздам контекста
на събитията, да проследя хода им и да обоснова това,
което правя. Самата 1968 година се оказва белязана със
съдбоносни събития, разтърсили света из основи. Как
биха могли да бъдат побрани в определения ми обем?
Затова изцяло промених подхода си. Трябваше да събера
хилядите парчета в едно, да поднеса на читателя не
някаква енигма, судоку, а стройна и ясна история,
която да не прилича на грубата и зловеща по мащабите
си политическа агитация, характерна за онова време.
Казано накратко, не можех да подходя като историк,
не можех да се отпусна като писател, страниците бяха
недостатъчни за една разгърната история в картинки
– и в мен някак естествено се зароди идеята да създам
колаж, конструкция от отделни знакови моменти,
които да бъдат организирани в едно цяло на принципа на
киномонтажа. Ето защо и самата комикс новела кръстих
„На конци“, тъй като водещ елемент в историята са
нишките, мотивите, зависимостите, повелите, линиите,
които следваме. Тези „конци“ са скритите герои на
комикса. Всъщност няколкото ни разговора с Александър
Димитров бяха може би най-важната нишка, която
трябваше да следвам, за да постигна желаното.
В комикса присъстват много политически личности
от комунистическото минало на страната ни и на
света. Обяснявате кои са те. Имате ли наблюдение как
се възприемат те от онези, които нямат спомени от
това време?
Така е, в комикс новелата се появяват някои от
основните политически фигури от епохата. Би могло
зад политическата фасада да се потърсят и по-сложни
мотиви, да задълбаем в по-дълбоки пластове, но това
оставям за друг комикс, друга история. В случая съм
се опитал да запечатам, да „щракна“ случващото се,
да намеря характерния момент. Всяка една от тези
личности навярно е имала свой особен живот, своя
„харизма“, но не това беше моята цел. Просто се опитах
да внуша представата за гигантски театър, в който всеки
играе ролята или на „кукловод“, или на „марионетка“.
Надявам се тази „карикатура“ на времето да помогне на
днешните млади хора по-ясно да видят границата между
едните и другите и да им спести фалшивите представи,
които една или друга идеология се опитва да насади дори
сега, когато вече има достатъчна дистанция за ясна и
точна оценка на случилото се.
Главните герои на книгата са млади хора, личности,
които са платили скъпо за това, че са били
единствените, които са се осмели да протестират.
Как стигнахте до тяхната история?
Макар да съм бил шестгодишен по времето на описваните
събития, все пак съм бил техен свидетел, пък и „живял
съм социализма“. Ученическите и студентските ми години
преминаха под знака на тоталитаризма и ръководната
роля на Партията. Докато се ровех в материалите,
разбрах, че кой знае каква разлика между 1968-ма и
годините до 1989-а не може да се открие – все същата
отровна атмосфера, все същият фалш. И тогава, и
по-късно децата бяха карани да носят червени връзки
и да крещят „Винаги готов!“, юношите не можеха да
избират дали да бъдат или не членове на ДКМС, от това
зависеше бъдещето на всеки един от нас, макар над всеки
от нас да висеше въпросът „Що за бъдеще пък е това?“.
Репресивният апарат на всички нива, огромната машина,
която помиташе всяко инакомислие, при цялата си
ефективност все пак се оказваха безсилни и съществуваха
„острови“, на които идеите за справедливост, за
лична свобода, за равенство успяваха да излязат на
повърхността като малки индивидуални бунтове,
искрици от човешкост, която се предава от поколение
на поколение. Прегледът на документите от онова време
показва много и различни несъгласия със случващото се,
които обаче старателно са били потулвани. Историята
на тримата студенти от есента на 1968 година е част от
това недоволство, те са прекрасен пример как стремежът
към свобода, към човешко достойнство успява да се
съхрани и да оцелее въпреки Държавна сигурност, затвора
и интернирането. „Ние не искахме да събаряме строя и
да превземаме властта – казва Александър Димитров. –
Ние искахме да изразим възмущението си от случващото
се в Чехословакия, тъй като то беше несъвместимо с
нормите на едно нормално човешко общество.“ Писането
и разнасянето на позиви срещу една масивна въоръжена
офанзива на пет армии се оказва единственото оръжие,
използвано да опази гражданското чувство, без което
е невъзможно съществуването на което и да било
общество.

Веселин Праматаров

Дали картината влияе извън езика? Имате една
илюстрация на чудовище. Разкажете повече за този
образ.
На някои картината влияе силно и извън езика, на други
недотам. Както казва Салвадор Дали в трактата
си „Завоюване на безсъзнателното“, това „зависи
от собствения ни параноиден капацитет“. Филмът
„Агресията“ за тези събития на режисьорката Ана
Петкова въздейства по един начин, книгата на Ангел
Филчев „1968. Смазването на Пражката пролет“ по
друг, статиите на Стефан Дечев, сайтът на Найо
Тицин – по трети. Всички тези свидетелства посвоему
допринасят за откриването на истината. С моя комикс
предлагам нов, неизползван досега у нас начин, а именно
със средствата на политическата графична новела да
бъдат обяснени съдбите на тримата младежи, дръзнали
да назоват с истинското му име „марионетка“ един
партиен функционер, провъзгласил се за „кукловод №1“
в Републиката, и платили тежка цена за това. Пример в
това отношение е и въпросното „чудовище“, както го
наричате. То е част от контрапункта, който въвеждам в
началото, между „светлото лице“, което търсят хората
в Чехословакия, и „истинското лице“ на социализма,
чийто върховен израз е Съветската държава, Големият
брат, на когото човешкото лице на малкия брат не се
нрави и който взима строги мерки то да не се случи.
Образът на чудовището е еманацията на този строй,
който в стремежа си за господство е забравил човешката
си природа. Появява се дори терминът „хомосос“,
социалистически човек, изкривено подобие на гражданина
на Русо и хуманистите от епохата на Просвещението.
Някои от илюстрациите в комикса са без реплики –
там оставяте картината да говори сама – такава
е онази, в която студените в Прага протестират за
повече светлина. Някои реплики пък използват ключови
за епохата фрази. В текст извън основната картина
сте поместили обяснителни бележки или цитати.
Може ли да се каже, че комиксът функционира като
своеобразна енциклопедия на социализма, не само на
1968 г.?
От гледна точка на чистота на изказа навярно е трябвало
да има повече илюстрации без реплики и без балончета.
Аз лично не без съпротива прибягнах до „бележките
под линия“, струват ми се прекалени за един комикс. В
интерес на яснотата и недвусмислеността се наложи
да направя тези компромиси именно защото днешното
поколение просто не знае за въпросните събития. Ако
това издание има шанса да се превърне в учебно пособие,
тези „вмъквания“ биха подсказали на любознателния
читател, който иска да научи повече за онова време, как да
задълбочи познанията си и къде би могъл да открие повече
подробности. По самата си природа комиксът няма как
да бъде енциклопедия. Въпреки че съм използвал немалко
преки цитати – от документи, от преса, от лични
спомени, използвал съм дори някогашни вицове, цитирал
съм старите имена на улици, вмъквал съм реклами и
лозунги, не мога да кажа, че това е енциклопедия, защото
знам колко много неща не съм успял да изразя. Например,
освен Младежкия фестивал, за мен беше много интересна
и писателската среща, проведена през онази година.
Нейното описание също би допринесло за долавянето
на тогавашната атмосфера и би засилило още повече
контраста между порива за социализъм с човешко
лице и действителния социализъм. В края на новелата
прибавих чисто документална, фактологична част, в
която са отбелязани само някои от възловите моменти.
Пълната хронология на събития оставям
на историците. Нямам претенции да
правя такава. За мен тя е от интерес
само дотолкова, доколкото обяснява
действията на моите герои.
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П р о ч ити

В итрина

Телогинариум:
малка книжка на метаморфозите

Паоло Касталди, „Диего Армандо
Марадона“, изд. „Жанет 45“, 2021, 184 с.,
29.90 лв.
Графичната новела „Диего Армандо
Марадона“ от Паоло Касталди нe е
биографична книга за Диего Марадона, не
е и книга за историята на футбола. Това е
комикс, който намира своето основание в
жанра на одата, за да се докосне читателят
до почти религиозно светоусещане.
Всяка от единадесетте части, колкото
са футболистите на терена, е разказ в
картини за това как страхът, срамът,
бедността и унижението биват преодолени
благодарение на някой, който навлиза в
живота на унижените и оскърбените като
спасител и утешител.

Юлия Карадачка-Симеонова, Евелина
Стойнева и др., „Александър Шурбанов:
Биобиблиография“, Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
2021, 250 с., 10 лв.
Издание на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ в чест
на 80-годишния юбилей на проф.
Александър Шурбанов. Указателят е
най-пълното библиографско издание за
изследователските, преводаческите и
поетическите публикации на Александър
Шурбанов, правено досега. Частта „Живот
в дати“ проследява по-важните постижения
и успехи в професионалната биография
на проф. Шурбанов, а текстовете от
проф. Евгения Панчева и доц. Марин
Бодаков осветляват многообразното му
творчество.

Гонсало М. Тавареш, Мадалена Матозо,
„Речникът на малкия Андерсен“, прев.
Даринка Кирчева, изд. „Точица“, 2021,
60 с., 20 лв.
Гонсало М. Тавареш успява да разколебае
договорените отношения между означаемо
и означаващо и да сключи с читателя нов
договор, който гледа на света като една подобра възможност. Книга, с която можеш
да растеш, но и да тръгнеш по обратния
път – към извора на детска мъдрост.
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Една изключително интересна поява в
полето на графичните книги представлява
„Телогинариум“, чийто автор е
илюстраторът, режисьор и разказвач
на истории Ясен Григоров. Тя събужда и
провокира едни колкото древни, толкова
и съвременни въпроси – за отношението
между духа и тялото, за метаморфозата,
за срещата с другия.
Книгата излиза през 2020 г. под шапката
на издателство „Точица“ и тяхната
поредица „Нов ред“. Като илюстратор
той работи и по други проекти на
издателството като книжките „Колко
ягоди растат по морето“ на Александър
Шурбанов, „Тетрадка за приказки“ на
Зорница Христова и др. „Ангелите
пазители“ и „Ако бях цвят“ пък са изцяло
дело на Григоров. Това взаимопроникване на
образ и слово бележи по един или друг начин
по-голямата част от работата му – а
под това може лесно да се забележи един
особен стремеж за разказване на истории в
тяхната многоизмерност и комплексност
– не просто като текст, нито пък
просто като образ. Не трябва да се
пропуска и това, че зад името на Григоров
стоят и два прелюбопитни филма –
„Малък – голям“ и „Лили Рибката“.
Последният излиза на голям екран през
2017 г. – историята на едно необикновенообикновено дете, което има способността
да се превръща от момче в момиче и
от момиче в момче. Фантазирането,
магията, играта на въображението удобно
се настаняват в световете, които Ясен
Григоров създава. Лесно може да се изведе на
преден план темата за преобразяването от
едно в друго, която тема изглежда е важна
за автора, тъй като именно нея поставя в
основата на книгата си „Телогинариум“.
„Телогинариум“ е малка книжка – дори може
да се каже, че е джобна книжка, такава,
която можеш да носиш непринудено и
постоянно със себе си – като бележник,
като дневник, в който са уловени различни
апокрифни мисли, превърнати в истории.
Книгата е изпълнена с 16 двойки фигури.
Предхождани са от великолепен предговор
на Марин Бодаков, който успява с
характерната за цялата книга лаконичност
да предостави на онзи, който ще се
докосне до книгата, своя ключ към нея.

Шестнайсетте истории са окръглени и от
епилог.
Важно е да се обърне внимание на това,
че авторът използва именно думата
фигури, за да означи както изображенията,
така и текстовете. В интервю с
Петър Грудов Григоров отбелязва, че
нарича илюстрациите фигури, тъй
като „изглеждат като доказателствен
материал за фантастични и шантави
истории“1 и подчертава връзката с
изображенията, поместени в учебници.
Именно с това, че са определени като
фигури се експлицира илюстративният
им характер. Но същото определение е
поставено и на текстовете, тъй като те
на свой ред ословесяват изображенията –
тогава може да си зададем въпроса кое на
кое е илюстрация – образът на текста или
обратното. Сякаш Ясен Григоров не иска да
даде категоричен отговор на това – двете
функционират едновременно в синхрона
между слово и образ, за да изградят един
разказ, който преминава ту във визуалното,
ту в текстовото. Тази особена флуидност
се забелязва и на тематично ниво.
За какво всъщност ни разказва
„Телогинариум“? Изглежда, че лесният
отговор е за тялото и неговите
чудатости, за човешкото в телата ни,
за един човек, за Човека. Едновременно с
това поместените истории са своеобразни
философски размишления – опити, мисловни
упражнения с границите на човешкото.
Така например във Фигура 7 един човек
изведнъж, докато си вървял по улицата,
се нагънал на множество гънки и се
превърнал в голямо парче плат, от който
плат впоследствие един шивач ушил
чуден костюм. Има други случаи, в които
превращението протича като процес,
или пък като непрекъснатата осцилация
между две различни състояния. Подобно
на човека от Фигура 2, който започнал да
отслабва и в процеса на слабеене в тялото
му се освободило толкова много място,
че частите на неговото тяло постепенно
започнали да се разместват, да разменят
местата си, да се преобръщат. Или пък
Интервю на Петър Грудов с Ясен Григоров
„Магическият реализъм на Ясен Григоров“:
https://boyscoutmag.com/2021/03/yassen-grigorovteloginarium-interviu/
1

може да погледнем човека от Фигура
12, който, полегнал на една поляна, чакал
толкова много време неговите другари
за игра да се завърнат, че постепенно
метаморфозирал в ябълково дърво.
Това, което представлява „Телогинариум“ е
именно опит върху метаморфозата, върху
нейните нови измерения, които обаче имат
древни основи. Неслучайно самият Ясен
Григоров отбелязва „отколешността“ на
изображенията в книгата и по какъв начин
това дава усещане за автентичност, как
показва достоверната страна на тези
на вид невероятни истории. Подобна
на Овидиевите „Метаморфози“, които
проследяват митологични фигури и
техните превращения, „Телогинариум“
проследява метаморфозата на човешкото
тяло и в този смисъл – на човешкото
въобще. Този особен герой от книгата
на Григоров претърпява различните
възможности за превращение на себе си
– понякога това превращение се случва
внезапно, ненадейно и сякаш изненадва
самия него. Друг път метаморфозата
е плод на определени усилия, на някакво
желание, което променя както тялото,
така и душата. В определени случаи
промяната е от едно състояние в друго, а
понякога дори води до изчезване и смърт.
Изпитанието на границите на възможното
и невъзможното използва езика на
фантастичното като онзи език, който
най-добре може да артикулира потенциално
скритото. Фантасмагоричното в
тези истории само подчертава сякаш
потенцията на човешкото, неговите
неизчерпаеми възможности да бъде друг.
Епилогът на „Телогинариум“ отваря още
един вход към книгата – за специфичната
метаморфоза, която настъпва при срещата
на човека с друг човек. Моментът на
докосване до другия разкрива нови пътища
в познаването на самия себе си. Книгата на
Ясен Григоров по внимателен и деликатен
начин показва това. Една финална
метаморфоза на погледа – метаморфозата
на собствения образ в окото на другия.

Йоанна Нейкова
Ясен Григоров, „Телогинариум“, „Точица“,
София, 2020.

Италианската библия за деца
от 0 до 100 години: Джеронимо Стилтън
„Да опознаем Италия. Хиляди чудеса“.
Това не е просто призив да посетим тази
великолепна страна. На български език можем
да прочетем великолепната книга по идея
на Елизабета Дами, публикувана от изд.
„Колибри“ (2021). Проектът е реализиран
от Министерството на външните работи
на Италия, а в България – благодарение
на Италианския културен институт в
София. Мишокът Джеронимо е главният
персонаж, който заедно със семейството си
трябва да посети 20-те области на Италия.
Включват се в игра, трябва да достигнат
до определени места, да изпращат есемеси,
да качват селфита и да публикуват в онлайн
дневник. Джеронимо има желание да прави
обикновени неща или подвизи в ежедневието
си, без значение дали се среща с каменоделци,
посещава Палио ди Сиена, влиза в пещери,
гмурка се, мечтае за космоса, докато е в
аерокосмичен център или просто да е на
термални бани, похапвайки традиционни
италиански специалитети.
Графичният роман в Италия набира все
по-голяма скорост. Добър пример за това е
поредицата с Джеронимо Стилтън, любима
на деца и родители. Според жанровото
определение става дума за детски роман.
Но за да сме точни, можем да добавим и
епитета „графичен“. Наистина става дума за
издание, което е насочено към деца. Безспорно
добро попълнение в детската преводна
литература на български език. И не само.
Книгата е част от поредицата, чието главно
действащо лице е именно мишофамозният
персонаж Джеронимо. Издаван е на над 35
езика в над 40-милионен тираж. Спецификата

на този графичен роман е именно
италианското тесто, от което е замесен.
Читателите могат да се насладят не само
на чара на всяка от областите в Италия,
но и на откритията на тази чудна държава.
Ключовата дума тук е чудо и наистина
животът може да бъде такъв, ако се погледне
под друг ъгъл. Италианците са представени
не само чрез стереотипите, с които можем
да ги асоциираме – пица, паста, мафия, но и с
някои от новостите си – например идеята
за висящо кафе, която тръгва именно от
Неапол.
Италианският графичен роман се
отличава със своята интертекстуалност.
Пословичните примери в този жанр
са „Поема-комикс“ на Дино Будзати,
„Последните дни на Помпео“ на Андреа
Пациенца, „Огньове“ на Лоренцо Матоти.
Друга особеност е наименованието им.
Италианците категорично приемат
разновидността на жанра като роман-комикс.
Италианският графичен роман отговаря
на всички изисквания на своите побратими
и посестрими от различни националности.
Съчетава в себе си хармонично слово и
изображение, понякога има комични моменти,
публикува се като книга. Специфика на
„Да опознаем Италия. Хиляди чудеса“ е
и шрифтът, който е с различен цвят и
големина. Така насочва вниманието към
ключовите думи.
Освен с шрифта, авторът си играе и с
въображението на читателите. В този
свят на 5G, милениуми и hi-tech живот на
пълни обороти, въпреки че има таблет и
куп други джаджи, Джеронимо и неговите

близки трябва да докажат, като едни
съвременни мишки, че ще могат да се
справят и с архаиката, и с технологията, за
да отговарят на очакванията на времето.
Приносът на този роман в развитието на
жанра е и езиков поради многобройните
реалии, свързани с културата на Италия
– трули, аранчини, Палио, както и
неологизмите.
Джеронимо успява да разведе читателите
из дебрите на съвремието и древността,
като същевременно представи
автобиографичната си история и
актуалните теми за човешкото
съществуване днес. Това са въпросите
за дома, семейството, приятелите,
пътуването, ролята на личността,
осмислянето на идентичността,
оценяването на собствената култура, род
и традиции, без значение, че понякога имат
слабости или не ни допадат. Истината е,
че Джеронимо Стилтън представя своята
Италия по един незабравим и неподправен
начин, което ни кара да изпитваме
уважение към тази мишка с човешки черти
и поведение. Поради това „Да опознаем
Италия. Хиляди чудеса“ е книга, която не
е само за малките. Библия за всяко дете,
на възраст от 0 до 100 години. Истинска,
динамична, автентична, каквато е и
културата, която я създава.

Радея Гешева
Джеронимо Стилтън. „Да опознаем
Италия: Хиляди чудеса“. София,
„Колибри“, 2021, 26 лв.

П р о ч ити

В итрина

„Кеплер 62“ – видеоигра с послания за бъдещето
В едно далечно
бъдеще, в което
Земята е пренаселена
и ресурсите не
достигат, братята
Ари и Йони се
докопват и превъртат
най-желаната и
трудна компютърна
игра – „Кеплер 62“, и
се оказва, че играта
е само началото на
тяхното приключение.
Графичният роман „Кеплер 62: Поканата“ е
типичен представител на жанра „киберпънк“
– действието се развива на бъдеща,
антиутопична Земя, в която технологиите
са станали неразделна част от живота на
човечеството, настъпил е социален упадък и
правителството контролира и следи всичко,
въпреки че „е наш приятел“.
„Кеплер 62: Поканата“ е първа част от
графична поредица от авторите Тимо
Парвела и Бьорн Суртлан и илюстрации на
Паси Питкянен. Основни теми в изданието
са глобалното замърсяване и класовото
неравенство, а корицата визуално предава
тези теми, както и важни елементи от
съдържанието по прекрасен и съобразен
с жанра начин. Като се има предвид, че
този графичен роман е предназначен за
деца между 9 и 13 години, е важно да се
отбележи, че както авторите, така и
дизайнерът са избегнали клопката да
„захаросат“ историята и илюстрациите
заради публиката. Всъщност Парвела
и Суртлан успяват да опишат тези
сериозни теми на достъпен език, без да
омаловажават читателите. Питкянен
също е намерил златната среда между
изискванията на жанра и аудиторията –
илюстрациите са достатъчно подробни,
за да описват и движат действието,
без сладникавите и кукленски елементи,
характерни за детската литература.

Използваните цветове също помагат на
читателите да усетят настроенията в
романа – действителността е обрисувана в
тъмната гама и така се постига внушение
за безнадеждността в света на Ари и Йони,
а светлите, пастелни нюанси, представящи
планетата Кеплер 62 в играта, загатват, че
може би има надежда. Важен за отбелязване
плюс на изданието от книгоиздателска гледна
точка е коректно поставеното гръбче (от
горе надолу), а също така и преводът от
фински на Росица Цветанова. Тя е успяла да
предаде особеностите на детския говор,
без да го осмива или да прекалява, например:
„Утрепахме го онова… онова… каквото
там беше“. Играта на думи със „сладур“ и
„чукундур“ също е сполучлива, независимо
че турцизмът има и значението „червено
цвекло“ в някои райони на България. В
някои случаи обръщането на словореда не
е най-доброто решение, ако се търси поестествено звучене – „Имаше обаче в него и
нещо, което вдъхваше страхопочитание“.
Макар графичният роман в своята същност
да предполага точност и краткост, нещо,
което ми липсваше в „Кеплер 62: Поканата“,
е описание на света, в който действието се
развива. На читателя се дават само отделни
отрязъци и само в началото на гл. 6 се създава
усещане за цялостната картина. Исках да
разбера повече за сушата и правителството,
както и за знака на орел с разперени криле,
който поразително прилича на Държавния
печат на САЩ. Може би повече подробности
ще се разкрият в следващите части.
Основни герои както в романа, така и в
утопичния свят, са децата. Обикновено
в детската литература винаги има
възрастен, който оправя нещата (като
в апокалиптичните филми, в които само
главният герой може да спаси света,
простиращ се предимно до Северна Америка).
Тук обаче децата държат кормилото – те
са „най-голямото богатство“, те заемат
важните и елитни позиции в обществото

(доктор Кумар е момиченце на 8 години, а
друго дете представя новинарската емисия),
а „сивите възрастни“ са магазинери, пазачи,
шофьори и др.
Ари и Йони са класическите киберпънк герои
– част са от маргинализираното общество,
и много добре знаят, че хубавите неща като
нови дрехи и плодове са привилегия само
на богатите. Въпреки че двамата братя
отразяват опозицията светло – тъмно (Ари
е светлокос и светлокож, а Йони е с тъмна
кожа и коса), в началото ми беше трудно
да ги разграничавам. И двамата са много
мъдри за годините си, характерен елемент на
антиутопията, но се забелязва и хаотичност
– в един момент Ари е типичният грижовен
голям брат, който се съмнява във всичко, но
тръгва с непознат, без да се замисля. Йони
намира нестандартни решения в точните
моменти, но приема подаръци от непозната
жена. Може би това е проява на детска
импулсивност, но читателят ги слива в един
герой.
Изданието е ценно с това, че за разлика
от популярната представа за главните
герои на комиксите, които трябва да са
свръхгероични и да спасяват света без
страх, тук са показани и позитивните, и
негативните чувства на двете деца. Децата
в „Кеплер 62“ са основните действащи лица
в един страшен свят и авторите не им
спестяват човешките чувства като страх,
отчаяние, самота. Това би имало добър
възпитателен ефект върху детето читател,
което ще се научи да приема без срам тези
свои чувства. Макар след прочита да имам
повече въпроси, отколкото отговори, тази
първа част от поредицата „Кеплер 62“
поставя добро начало и ни кара да се замислим
за настоящето и бъдещето.

Кремена Христова
Тимо Парвела, Бьорн Суртлан, „Кеплер 62:
Поканата“, „Жанет 45“, 2021.

За нишките и човешките съдби –
една действителна история от 1968 г.
Историята наука
за миналото ли
е и възможно ли
е да продължиш
напред, ако не си
направил и осмислил
необходимите грешки?
С тези и много други
въпроси се занимава
политическият комикс
„На конци. 1968.
Една действителна история“ на Веселин
Праматаров. Проектът е иницииран от
Чешкия център в София, посолството на
Чешката република в София и посолството
на Словашката република в София. Появи
се на пазара през есента на тази година от
издателство „Кибеа“.
Комиксът на Веселин Праматаров разказва
за реални герои и събития, случили се
през 1968 г. Именно това е годината, в
която на 20 януари за първи секретар на
Чехословашката комунистическа партия
е избран Александър Дубчек. През 60-те
години в Чехословакия все по-явно се усеща
недоволството от политическата система
и Дубчек осъществява редица реформи,
които нарича „социализъм с човешко лице“.
Промените и нагласите сред хората, събрани
под името „Пражка пролет“, не се харесват
на Съветския съюз, който ги приема като
заплаха за социалистическия строй.
СССР отправя предупреждение към
Чехословакия. Страната обаче не откликва
и Кремъл решава да предприеме по-сериозни
мерки. На 20 срещу 21 август 1968 г. започва
операция „Дунав“ и съветските войски
нахлуват в Чехословакия. Населението
се противопоставя на инвазията, но без
успех и Пражката пролет в крайна сметка
е потушена. На 16 октомври е подписан
договор между Чехословакия и СССР, който
позволява на съветските войски да се
разположат на територията на страната
за постоянно. В знак на протест няколко
месеца по-късно студентът Ян Палах се
самозапалва.

Макар и България да остава далеч
от тези събития и да не изживява
пълноценно своята 1968-ма, у нас все
пак също се чуват гласове на несъгласие
с онова, което се случва. Едуард Генов,
Александър Димитров и Валентин Радев
– това са имената на тримата български
студенти, които се противопоставят на
нахлуването в Чехословакия. Те написват и
разпространяват позиви срещу участието
на българската армия в потушаването на
Пражката пролет, за което са изключени от
университета, съдени и хвърлени в затвора.
Именно тяхната история разказва в „На
конци. 1968. Една действителна история“
Веселин Праматаров.
В комикса се разгръща една сравнително
непозната история за българската следа
в рецепцията на Пражката пролет у нас.
Едновременно с това събитията не са
просто част от миналото, а са поставени
в контекста на настоящето. В комикса
на Веселин Праматаров, от една страна,
сякаш като контрапункт на революцията
в Чехословакия се появява българското
мълчание. Когато Чехословакия изживява
своята Пражка пролет, а „Бийтълс“ издават
своя „Бял албум“, в България се провежда
Деветият световен фестивал на младежта
и студентите, който се осъществява под
наслов „За солидарност, мир и дружба“ и цели
да покаже „социалистическите успехи“.
От друга страна, през изминалата година
страната ни преживя едни от най-масовите
протести срещу властта. Хиляди изразиха
недоволството си, а част от тях бяха
незаконно арестувани и бити в центъра на
София. Комиксът на Веселин Праматаров
неминуемо прави паралел и с настоящето,
като повдига много въпроси за историята.
Закъснели ли сме с протеста и може ли
да се насили историята? Грешка ли е било
мълчанието тогава, или така е трябвало да
бъде? Може ли да бъде простено и забравено?
Въпросите, на които всеки един от нас
е свободен да намери отговора, Веселин
Праматаров задава чрез комикса – жанр,

който не е особено популярен у нас. И
докато вероятно голяма част от младото
поколение свързва комикса със супергероите
на „Марвел“ и „Ди Си Комикс“, Веселин
Праматаров поставя своите „супергерои“
в съвършено нов контекст. И макар
историята на Едуард, Александър и
Валентин да е подходяща за роман, именно
жанрът на комикса позволява тя да стигне
до много повече хора. От една страна,
чрез визуалните форми тези събития ще
достигнат по-лесно до децата, които си
заслужава да научат за тях. От друга страна,
чрез този жанр историята има възможност
да достигне и до по-зрелите хора, които в
забързаното си ежедневие биха предпочели
по-кратките форми.
Но разсъждавайки върху краткостта,
няма как да не отбележим сравнително подългото, но оригинално заглавие „На конци.
1968. Една действителна история“. Освен
че акцентира върху реалните събития,
заглавието ни връща и към една популярна за
времето си детска песен „Кукла на конци“.
Тя преминава през комикса като дребен,
но много важен детайл, както и други
„дреболии“ като вестник „Народна младеж“
и ресторант „Будапеща“. Именно детайлите
дават пълноценен облик на комикса, а
метафората за конците напомня, че светът
е „изтъкан от нишки“ и всеки „(трябва) да
следва своята“.
Комиксът на Веселин Праматаров
актуализира знаково за социалистическия
свят събитие и едновременно припомня една
забравена, но важна история за българската
следа в подкрепа на Пражката пролет.
Прави го по нестандартен начин, чрез който
историята има възможност да достигне до
много хора. А въпросите, които повдига, са
много, но отговорите оставя на нас.

Ян Фабър, Люк ван ден Дрис, „From
act to acting. Насоките на Ян Фабър
за изпълнителя на XXI век“, УИ „Св.
Климент Охридски“, 2021, 505 с., 30 лв.
Замислена от Ян Фабър – автор и
театрален творец, активно творящ от
70-те години на миналия век, книгата
е написана от Люк ван ден Дрис,
драматург и изследовател на театъра от
Антверпенския университет. Работена
десет години, тя е важно ръководство
по актьорско майсторство и хвърля нова
светлина върху революционното мислене на
Фабър за съвременния театър.

Лидия Гинзбург, „Записки на блокадния
човек“, прев. Здравка Петрова, изд.
„Жанет 45“, 2021, 18 лв.
Една от най-важните книги за обсадения
Ленинград от руската литературна
критичка и писателка Лидия Гинзбург
вече излиза на български. „Записки на
блокадния човек“ е писана четиридесет
години и първата є публикация е през
1984 г. В книгата си авторката не
показва толкова общия живот подобно
на „Ленинград. Живот под обсада“ от
Сергей Яров, колкото живота на сумарния
човек, представен като единица, като
интелигент, поставен в необичайни
обстоятелства. Гинзбург показва как
необичайното става обичайно, как
съжителстват довоенното и военното.
Вниманието є е насочено и към употребата
на пространството и не на последно
място – към приемането на променящото
се тяло. Изключително актуална книга за
запазването на човешкото в условията на
кризата, в която живеем.

Ромен Ролан, „Животът на
Микеланждело“, прев. Мариян Петров,
изд. „Персей“, 2021, 29.99 лв.
Добре издадената и богато илюстрираната
биография от нобеловия лауреат Ромен
Ролан за Микеланджело Боунароти
завладяващо разказва за този изпълнен със
страдания, мании, любовни вдъхновения и
изпитания живот. Както твърди Пламен
Антов в анотацията на корицата, „книгата
е изтънчено пиршество за духа“.

Стeфани Ангелова
Веселин Праматаров, „На конци. 1968.
Една действителна история“, „Кибеа“,
2021.
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Може да се каже, че не идвам, а се връщам в България
Разговор с преводачката Яна Скалкина, гост на Къща за литература и превод, София
Яна Скалкина е преводачка. Преподава български език
за чужденци. Популяризира българския език, култура,
традиции и обичаи в Instagram и чрез обучаващи видеа
в YouTube. Започва да се интересува от художествен
превод още като студентка по българистика в
Московския държавен университет „Ломоносов“.
Превежда Теодора Димова, Керана Ангелова, Георги
Господинов, Емануил А. Видински и др.
Вие гостувахте в България по покана на Къща за
литература и превод. Това не е Вашето първо идване
в България. Разкажете какво е впечатлението Ви от
преводаческата резиденция, как Ви посрещна България?
Всяко мое идване в България е различно: ту идвам като
турист да карам ски в Банско, ту за финал на някой
литературен и преводачески конкурс. Идвала съм няколко
пъти и за стаж като студентка. Може да се каже, че не
идвам, а се връщам в България. Това идване се е оказало
много ползотворно за моята работа, а и окуражаващо.
Бих искала да отбележа професионализма на целия екип
на Къща за литература и превод. Много съм благодарна
за възможността да работя, да се запозная с толкова
интересни хора, да участвам в събитията на Къщата.
По време на Вашата резиденция Вие се занимавахте с
превод на разкази от Здравка Евтимова. На кои нейни
творби се спряхте? Кое беше важното при избора на
текстове?
Първото нещо, което е важно, аз да харесвам разказа,
който превеждам, тогава се получава най-добре. Важен е не
само сюжетът, но и езикът. Обичам да има и интересни
преводачески задачи, например фолклорна стилизация на
текста, както в разказа „Чудотворецът“. Също така
преведох разказа „Кръв от къртица“, който ме запозна със
Здравка Евтимова, разказите „Априлски дъжд“, „Студено“,
„Юли не идва“, „Всички пътища водят към ъгъла на
храбростта“, „Глад“. Много са различни, изпитах голямо
удоволствие.
Успяхте ли да се срещнете със Здравка Евтимова?
Разкажете за срещата Ви с нея.
Много съм благодарна на госпожа Генова, която ми помогна
да уредя не само интересно събитие, в което заедно с
Красимир Лозанов говорихме за съвременната литература,
но и срещата ми със Здравка Евтимова. Интересно стана,
че преди да изляза за срещата, четох разказа „Ханове мои“,
действието му започва точно в градинката на Народния

записвам. Много ми е жал, че няма възможност да си купя
електронни книги от Русия. Поне на тези автори, които аз
харесвам. С класическата литература няма такъв проблем.
Следя няколко профила на редакторите от български
издателства във Фейсбук. Слушам българската литература
и в Storytel. И все пак най-любимият ми начин – не пропускам
да помоля хората, с които се запознавам, да ми дадат
своите препоръки.
Превеждат се някои заглавия на руски, но предпочитам да
чета българската литература на български език.  

Яна Скалкина със Здравка Евтимова

театър, където се срещнахме с госпожа Евтимова.
Обсъдихме доста неща, говорихме и за литературата,
и за превода, както и за най-хубавите места в България.
Следващия път задължително ще посетя Ардино.
Кои други български автори познавате и цените?
Георги Господинов, с когото „се запознах“ на лекциите по
българската литература. Прочетох не само разказите и
романите, а и новата му книга „В пукнатините на канона“,
която не е интересна само като извор за нови знания по
българската литература, но и да разбера, че съветските
деца доста си приличаха. И не само ние сега се опитваме да
мислим върху себе си, върху това, което се е случвало с нас и
с нашите родители. Главата за лексиконите събуди толкова
много лични спомени, че отидох на гости у майка си да
намеря своите.
Харесвам Керана Ангелова, върху превода на чийто роман
„Елада Пиньо и времето“ писах дипломната си работа. С
удоволствие чета Емануил А. Видински, Елена Алексиева,
Теодора Димова. В момента имам куп книги, препоръчани и
подарени от Яна Генова и Красимир Лозанов, които ще чета,
сигурно ще открия нови имена.
Как достигат българските книги до Русия и Вие самата
как си ги набавяте?
Всеки път, когато идвам в България, си купувам книги,
имам поръчки и от своите колежки в Москва. След това си
разменяме книгите. Освен това често гледам българските
новини, като видя нови имена, веднага ги търся в интернет
(например slovo.bg, liternet.bg, goodreads.com) или си ги

Доколко е позната българската литература на младите
българисти в Русия?
Разбира се, студентите българисти задължително имат
курс по българска литература, така че имат доста добра
представа и за класическата, и за съвременната литература.  
Вашето участие в Къща за литература и превод
съвпадна със Софийската алея на книгата. Ако сте
имали възможност да я посетите, разкажете за
впечатленията си от нея.
Останах впечатлена от мащаба на събитието, идвах
няколко дни по различни поводи и по всяко време имаше
много хора. Имам си любими издателски къщи, първо
отидох на техните щандове. Хареса ми, че има толкова
много хубави детски книги. Видях и най-новите преводи
от руски език. Почаках доста дълго на опашката за среща
с Георги Господинов, говорихме си с хората, много са мили и
интелигентни.
Понеже настоящият брой на „Литературен вестник“
има за тема графичната книга във всичките є
разновидности, моля да ни споделите Вашите
наблюдения за нейното място в Русия. Има ли тя
читатели и какви са те?
Доста съм консервативна, ако говорим за книгите, обаче
забелязвам, че навсякъде се продават графични романи,
дори съм виждала комикс „Майстора и Маргарита“. Засега
имам една графична книга в своята библиотека „Свобода.
Равенство. Сестринство“ на Марта Бреен и Йени Юрдал,
която е преведена от норвежки. Много е интересно, че
за най-актуалните идеи доста често се избира точно
тази форма. Синът ми е на девет години и много обича
комиксите, мисля, че съвсем скоро ще се запозная с
тийнейджърски графични романи, а те са наистина много.

Разговора води: ЯНИЦА РАДЕВА

Кръгла маса „Преходът след 1989 година в съвременната
българска литература“
На 5 ноември 2021 г. се състоя научна кръгла маса на тема
„Преходът след 1989 година в съвременната българска
литература“, организирана в рамките на изследователски
проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на
историческата промяна, социалния опит и културната
памет в съвременната българска литература“, ръководен от
доц. Ани Бурова и подкрепен от Фонд „Научни изследвания“.
Целта на кръглата маса беше да концептуализира прехода
като преломен за българската литература, култура
и история етап. Срещата обедини учени с различни
хуманитарни профили – литературоведи, антрополози,
театроведи и др., които споделиха своите възгледи, свързани
с процеси и явления на българската литература, театър и
кино от последните вече над тридесет години.
Първият дискусионен панел на тема „Социализъм и преход“
беше открит от проф. Инна Пелева с изложението
„Социализмът – стратегии на литературната
ретроспекция“. Тя коментира съвременни български романи
като „Поразените“ на Т. Димова и „Компарсита“ на Д.
Шумналиев. Като своеобразни акценти в тях И. Пелева
изведе изобразяването на българската действителност
след голямата промяна, която настъпва с края на Втората
световна война; различните стратегии за пресъздаване
на идеологическото; напреженията между реалното и
повествователното време и др. Една по-различна гледна
точка към проблематиката на прехода предложи доц. Гергина
Кръстева в доклада си „70-те години в пре/ход към новия
XXI век или паметта на лирическите автоантологии“.
Тя систематизира различните стратегии (тематична,
мемоарна, премоделираща собствения образ и др.), на
които автори като Вл. Попов, П. Анастасов, Ив. Цанев,
М. Башева, Е. Йосифова и др. залагат при изготвянето на
персоналните си лирически антологии. Панелът завърши
с наблюденията върху „Невидимото в
литературата на прехода“ на доц. Людмила
Миндова, която анализира ролята и
присъствието на невидимото като ключов
елемент не само в прозата и лириката, но и
в някои литературоведски книги.
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Следващият панел на кръглата маса – „Образи на прехода“
– тематизира различните образи на прехода в изкуството.
В своя доклад „Романът през първото десетилетие на
XXI век: какво се случва с нашия „критически реализъм?“
проф. Милена Кирова анализира мястото и функциите
на романа и по-конкретно на социалния роман в началото
на новото столетие; потърси отговори на въпросите
доколко той се оказва адекватен на бурните промени на
прехода и защо никой не пише „Гераците“ или „Тютюн“
на новото време. В своето изложение „Медийни образи
и сюжети на Прехода и преносите им в трансмедиални
текстови форми“ проф. Тотка Монова се спря върху романи,
които не са възприемани като „сериозна“ литература. Тя
коментира в каква степен медийното и литературното
поле се припокриват и възможно ли е възприемането
на романа като медия, въздействаща върху публиката
дори по-силно от таблоида. След изложението за условно
назованите от проф. Монова „таблоидни“ романи фокусът
се измести върху един от най-авторитетните съвременни
български писатели – Виктор Пасков. В изказването на
доц. Борис Минков на тема „Трилогията на Виктор Пасков
(„Балада за Георг Хених“, „Германия, мръсна приказка“,
„Аутопсия на една любов“) и преходът“ творчеството на
автора бе изведено като маркиращо случилото се преди,
през, във и след края на прехода. Същевременно то беше
концептуализирано и като пример за преждевременно
износване, изтляване, заглъхване, вероятно в резултат
на бързата смяна на обществените и литературни
парадигми след 1989 г. В доклада на доц. Ани Бурова на тема
„Преходът в съвременния български роман – тематични
акценти и семантични контексти“ бяха изведени някои
от основните типове образи на прехода в българския роман
от началото на 90-те години до днес. Като характерно за
интерпретацията на темата в съвременната литература
бе отбелязано отклонението от класическия, „епически“
подход на романа, прилаган в предишни периоди към подобни
теми и търсенето на нови жанрови възможности, както и
отказът от мащабни, обобщаващи изображения за сметка
на предпочитанието към различни, често фрагментарни
гледни точки. Пак в посока на концептуализирането на

образите на прехода проф. Камелия Николова в доклада си
„Образи на прехода в съвременната българска драматургия“
очерта параметрите на театралната среда, в която
се реализира драмата на прехода. Деветдесетте години
според нея биха могли да се обобщят като десетилетие на
свободата на творческите избори, тематиката и гледните
точки към драматургичните конфликти. Тя изведе две
поколения драматурзи след 1989 г. и характерните за всяко
от тях тематизации на прехода. Като по-различна спрямо
тази на театъра бе очертана ситуацията в българското
кино в изложението на д-р Галина Георгиева „Образи на
прехода в българското кино след 1989 г.“. Средищен тук беше
въпросът как и доколко то кореспондира с проблемите на
прехода и присъства ли той в българския филм. В доклада
на проф. Албена Вачева на тема „Социализъм и детство.
Съзряване и Преход“ на фокус отново беше литературата
и по-конкретно възприемането на прехода като съзряване
– както личностно, така и в исторически план. Средищни
за анализа бяха „режимите на изпитание“, в които е
въведена личността в романите на С. Чолева, В. Захариева,
М. Фучеджиева, Е. Георгиева и Н. Грозни. Панелът бе
завършен от проф. Николай Папучиев с представянето
на резултатите и изводите от анкета, осъществена в
рамките на изследователския проект. Инициирана от
проф. Даниела Колева, доц. Марин Бодаков и проф. Николай
Папучиев, тя обхваща интервюта, проведени с близо
200 участници в три възрастови групи и събира мащабен
материал за обобщения, свързани с популярни в обществото
оценки за прехода и възприемането на литературата и
културата през последните тридесет години.
Основен акцент в кръглата маса бяха дискусиите
между участниците. Трите десетилетия, изминали от
политическия прелом през 1989 г. изглеждат подходяща, а и
необходима дистанция за един възможен анализ на процесите
и тенденциите, които формират българската култура
от последните десетилетия. Участниците в кръглата
маса очертаха множество изследователски полета, чието
обсъждане очевидно предстои.

НЕДЯЛКО ЖЕЛЕВ
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48. софийски международен панаир на книгата –
акценти и събития
Нетърпението да чакаш на опашка за автограф и
вълнението да разгърнеш нова книга – тази година се завърна
в НДК. В рамките на шест дни (от 7 до 12 декември) се
проведе най-големият книжен форум у нас – Софийският
международен панаир на книгата. Събитието зададе много
въпроси – променил ли се е светът на литературата
по време на криза, а вкусът на читателя? Кои са найтърсените заглавия и къде са акцентите в програмата?
Важни са няколко точки, които да се отбележат в
тазгодишния форум. На пръв поглед панаирът се проведе
в по-малък мащаб – 800 квадратни метра приютиха 80
издателства. Въпреки това остава притегателно място
за четящи и пишещи. Обратно на предположенията, имаше
постоянна динамика и поток от хора. Различни възрастови
групи търсиха различни по жанр книги (от фентъзи
романи до дебюти с поезия, през… езотерика… наука и
история). Вкусът на читателя не се е променил по време на
пандемията. Единствено начинът, по който избира книги
е различен – по задълбочено и предварително набелязано
заглавие.
През 2020 г. фестивалът бе отменен заради епидемичната
обстановка в страната, за сметка на това сега е наситен
с богата културна програма – над 40 събития в рамките на
шест дни. Първото от които беше среща с писателката
Теодора Димова. Освен с нея почитателите на българската
литературата се срещнаха с Алек Попов, Георги Господинов,
Ирена Иванова, Елена Алексиева, Добромир Банев, Петър
Чухов, Мария Касимова-Моасе, Йордан Ефтимов, Захари
Карабашлиев… Това са само част от имената, заложени
в програмата. Наблягам на тези срещи, защото много
от посетителите споделиха, че са дошли специално за да
поговорят на живо с българските автори. Важен акцент
бяха имено тези разговори на живо, които очевидно липсват
на читателите.
Не беше подмината и темата с пандемията и
екзистенциалните промени, които тя предизвика.
Разликата с предишни издания е, че сега виртуалното
пространство се изпълни със сериозно международно
участие. Акцент в програмата бяха две мащабни онлайн
събития, посветени на тенденциите в съвременната
литература и книгоиздаване у нас. Изцяло онлайн се
проведоха – IX софийски международен литературен
фестивал и IV софийски международен литературен
фестивал за деца и младежи.
Мотото на фестивала за деца и младежи беше „Отвъд
буквите“. Организаторите от АБК за първи път срещнаха
децата със световни автори като полската писателка
Юстина Беднарек, писателя-пътешественик Хавиер

Писателят Петър Денчев
и Красимир Лозанов
от изд. „Жанет 45“

На щанда на изд. „Точица“

Качо, гръцкия писател Макис Цитас, италианския автор
Даниеле Аристарко. Въпреки липсата на жив контакт,
деца и възрастни от цялата страна имаха възможност
да се включат в събитията директно от домовете си,
сподели Цвета Брестничка, директор на фестивала. А
творческият процес и неговите тайни бяха разкрити на
децата от Петя Александрова, Петя Кокудева, Мария
Донева, Христина Петрова.
Друг акцент постави тазгодишното издание на деветия
Софийски литературен фестивал. Той премина под
мотото „ Думата имат думите“. В него се чуха актуални
писателски гласове от Европа. По-скоро думата имаха
дамите. На фестивала се усети значително женско
присъствие. Специални гости бяха Дубравка Угрешич,
която говори за темите, засегнати в есетата є „Епохата
на кожата“, изд. „Колибри“ (превод Жела Георгиева) и
романа „Щефица Цвек в челюстите на живота“, изд.
„Колибри“ (превод Русанка Ляпова). Една от големите
поетеси в румънската литература на XX в. Ана Бландиана
представи най-новата си издадена книга на български
език – „Имитация на кошмар“ (превод Румяна Станчева),
изд. „Панорама“. Друго световно име в поезията Фиона
Сампсън, автор на 29 книги със стихове, публицистика и
критика, носител на редица престижни награди, представи
„Колсхил“, изд. „Смол-стейшън-прес“ (превод на Цветанка
Еленкова). Всяка от срещите имаше свой специален
модератор. Въпросите, които авторите и водещите
поставиха на преден план бяха свързани с отстояване на
изконните европейски ценности, с това как да се справим с
кризите като явление и процес в литературата и в самите
нас. Фестивалът проследи тенденциите, които доминират
в литературата на континента и рефлексиите им върху

Деметра Дулева с новата си книга
на щанда на изд. „Хермес“

света от вчера, днес и утре. Разказите им вплетоха важни
теми от настоящето.
Сред интересните имена, познати с една книга на български,
бяха Ноеми Киш, Клаудиу Флориан, Кристина Гавран и Гаска
Шиян.
Тази година по време на Софийския международен панаир
на книгата и събитията около него на преден план се
утвърди идеята, че именно литературата е връзката,
която подпомага диалога, разбирането, изговарянето на
различията. Създава остров от съмишленици, остров
за среща с писатели, издатели, читатели, преводачи,
илюстратори. Престижният книжен форум се е утвърдил
като истински литературен празник и вдъхновяващо
събитие, превърнало се в традиция за хората, които обичат
книгите и срещите с тях.
Теодора Тотева

Цвета Брестничка: Опитваме се да разширим
представата за детската литература
Преди броени дни се проведе четвъртото издание
на Софийския международен литературен фестивал
за деца и младежи, организиран от Асоциация
„Българска книга“ с подкрепата на Министерството
на културата. Събитието, което тази година протече
под мотото „Отвъд буквите“, се проведе онлайн и бе
абсолютно безплатно за всички желаещи да се включат.
Oрганизаторите бяха подготвили изключително
богата програма – проведоха се 20 онлайн събития с
известни български и чуждестранни писатели.
За събитието разговаряме с Цвета Брестничка,
директор на Софийския международен литературен
фестивал за деца и младежи.
Огромно предизвикателство е да се прави литературен
фестивал по време на криза...
Да, литературен фестивал се прави трудно по всяко време,
а по време на криза – още по-трудно. Когато вниманието
ти е приковано към проблеми с оцеляването, трудно се
сещаш за нещо извън това. От друга страна, точно книгите
са тези, които могат да донесат светлина и надежда в тази
ситуация, така че смятаме, че сме истински полезни за
хората в този момент.
Фестивалът се проведе за четвърта поредна година.
Кое бе различното този път?
С годините фестивалът набира все по-голяма популярност
и в това издание имахме повече участници както от
България, така и от чужбина. Повече бяха и децата, чиито
желания намериха своите магьосници в кампанията „Едно
дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!“ – над
1200.
Всяка година фестивалът преминава под различно мото.
Тазгодишното издание бе под надслов „Отвъд буквите“
и това не бе случайно – опитваме се да разширим
представата за детската литература отвъд кориците
на книгите, да покажем връзката є с другите изкуства и с
живия живот.

Ако все пак трябва да откроим основните акценти, кои
бяха те?
Заради ограниченията и тази година проведохме фестивала
онлайн – това беше ограничаващо от гледна точка на
липсата на жив контакт, но пък даде възможност на деца
и възрастни от цялата страна да се включат в онлайн
събитията. Така достигнахме до доста широк кръг
хора – деца, родители, учители, библиотекари и всички,
ангажирани с подкрепа на детското четене. Освен това
мисля, че успяхме да разширим разбирането за детската
литература като път за опознаване на себе си и света, но и
като врата към другите изкуства.
Започнахме фестивала с кратък филм, който разказва
за пътя на Илия Бешков към детската илюстрация и за
неизличимата следа, която той оставя в литературата за
деца. Признати майстори на словото като Мария Донева,
Петя Кокудева, Петя Александрова и Христина Петрова
разкриха на децата любопитни тайни от творческия
процес. Музикалният педагог Петя Стефанова показа как
литературата се превръща в музика, а актьорите Симона
Халачева, Юлиян Малинов и Росен Белов – как оживява в
театъра... Така клишетата за детската литература бяха
разчупени и тя премина „отвъд бувквите“.
Имаше и доста международни участници...
Да, тази година имахме сериозно международно участие –
включилите се в онлайн събитията имаха възможността
да се срещнат с полската писателка Юстина Беднарек,
Сър Стийв Стивънсън, гръцкия писател Макис Цитас,
писателя-пътешественик Хавиер Качо, италианския
писател Даниеле Аристарко, Джеронимо Стилтън. Бяха
представени чудесни книги за деца, получили признание по
света и вече достъпни и за българските деца.
Съвременните деца често са обвинявани, че не четат
достатъчно и че дори изобщо не четат. Какво е
мнението ви по този въпрос не само като директор на
фестивала, но и като автор на детски книги?

Цвета
Брестничка,
личен архив

Има известна истина в това, че съвременните деца не
четат, но това не се отнася за всички. Все повече деца
посягат към книгите и според мен това най-вероятно се
дължи на факта, че все повече родители разбират колко е
важно да срещат децата си с качествени книги, подходящи
за тяхната възраст. Като всяко друго умение и четенето
е умение, което се усвоява с практикуване – както е казал
Мечо Пух, „колкото повече, толкова повече“. В този
смисъл родителите и учителите имат изключително
важна роля – да създадат у децата положителни
преживявания, свързани с четенето, така че те
да го обикнат.
Разговора води: ВЕСЕЛА СЛАВЧЕВА
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Веселин Мезеклиев: За шанса да си
зрител и актьор на Робърт Уилсън
Веселин Мезеклиев в ролята
на Просперо в „Бурята“
на Шекспир, режисура,
сценография и художествено
осветление Робърт Уилсън,
Народен театър „Иван Вазов“,
2021 г., фотограф Гергана
Дамянова

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 следващите ни броеве ще публикуваме отзиви
на театрални критици и мнения на участници в
спектакъла. Днес ви предлагаме разказа на Веселин
Мезеклиев, който споделя впечатленията си от
театъра на Робърт Уилсън както като негов зрител,
така и като изпълнител на ролята на Просперо в
софийската постановка на емблематичния режисьор.
По повод емоциите на възторг, възхищение, симпатия
или просто неразбиране, които спектакълът „Бурята“
на Робърт Уилсън в Народния ни театър предизвиква с
днешна дата, ми се иска да споделя своите „Бележки и
впечатления от спектакъла „Носорози“ на театъра в
Крайова“, които по онова време трябваше да представя
като отчет от една командировка. Бележки, които
за мен през последните месеци се оказаха „Спомени от
бъдещето“.
18.06.2017, Крайова
По време на представлението „Носорози“ от Йонеско
в театъра в Крайова до мен седеше дете на видима
възраст около 12 години. То се заливаше от смях, като се
забавляваше с онова, което виждаше. Персонажите от
пиесата, придвижвайки се по сцената, залитаха, препъваха
се или се сблъскваха, ръкомахайки едни на други, стряскаха
се от идващ от високоговорителите стилизиран
раздиращ, заплашителен рев на носорог. (Сигурен съм, Боб
го е записал, ревейки зловещо в микрофона.) Театралната
форма, в която Робърт Уилсън представя пиесата на
Йонеско като че ли беше за това дете съвсем близка
и позната от ТV екрана и явно наподобяваше за него
анимационен филм. Актьорите разказват историята
като че ли я разказват на едно дете. (Боб: Помнете,
че в салона винаги има едно дете, за което разказвате
историята.)
Няма и следа от битова или поведенческа житейска
реалност. Всичко е подчинено на специфичен авторов
код, нещо като: живот в сън. Робърт Уилсън, съкратил
диалозите на Йонеско, изгражда изящна в своето
съвършенство, красива визуална среда. Спектакъла е
пресъздал като анимиран, весело танцуващ носорог в
мъртва, вкаменена гора – абсурден образ на случилото се
отдавна мутиране. Апокалипсисът по Йонеско вече се е
състоял и хората са приели ужасната метаморфоза.
Представлението предлага истинско естетическо
пиршество с архитектурно величие и простота, която
бавно и систематично те смазва с мащаба си, взел на
всеоръжие целия арсенал от театралните компоненти
– пространствено-визуална среда, светлина, звук и
актьорска игра.
Изображението и думите не са свързани буквално. Имах
усещането, че ако затвориш очи, слушаш радиотеатър,
или ако ги отвориш, че гледаш ням филм, и то паралелно.
Всичко като че ли с удивителен синхрон танцува с лекота.
Всичко се извършва координирано във времето, точно
както в шедьоврите на нямото кино на Чарли Чаплин или
Бъстър Кийтън.
Никой не се движи ежедневно, естествено. Всички са
агенти на нова сценична действителност. В повечето
случаи жестът е съпроводен със звук и е сигнал за
светлинна промяна, която няма да се състои, ако
актьорът се е отклонил макар и сантиметър от
мястото, на което трябва да е. (Проверено, така
е.) Връзките между елементите изглеждат измамно
произволни, но очевидно не са, което неизбежно напряга
зрителя, засилва вниманието му и го въвлича изцяло
в действието. Нищо, което се случва на сцената не е
реалистично, натуралистично. Всички елементи (декор,
звук, актьорско майсторство, видеопрожекции) се
наслагват, въздействат мултифункционално. Движението
и текстът са напълно отделени, но движейки се във
времето, героите започват да изграждат своя смисъл.
В действителност това е театър, в който всички
елементи са еднакво важни, всички компоненти са
равни, имат самостоятелна тежест и не се стремят
да доминират един над друг. Липсват сенки и полусенки.
Виждат се простите контури на различни
по височина обекти, които, осветени
магически, променят цвета си или внезапно
добиват свойството да не се подчиняват
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Бурята“ от Шекспир,
режисура, сценография и
художествено осветление
Робърт Уилсън, Народен
театър „Иван Вазов“, 2021 г.,
фотограф Гергана Дамянова

на гравитацията. Пространствата
се менят, картините се редуват и
изчезват зад интермедийна завеса,
пред която от пода щръкват, като
отрязани, глави с опулени кални
говорещи лица.
На пръв поглед актьорът при Робърт
Уилсън е марионетка. Този вид
театър изисква да се повтарят едни
и същи движения, да се овладяват
строго фиксирани движенчески
партитури. Безкрайните
повторения са преобразували актьорските тела и е
постигнат забележителен ансамбъл, излъчващ освободено
от напрежение поведение. В дневника на репетициите,
публикуван в румънското сп. „Yorick“ от 1 юли 2014 г.,
режисьорът казва на артистите: „Научете техническата
форма. За 45 години не съм казвал на никого какво да
чувства. Получавате форма, овладейте я, и чак след като
я владеете, това, което чувствате, става важно. Но
първо трябва да се научи формата и техниката“.
Набива се на очи категоричният резултат от еволюиралия
метод на разнообразния актьорски тренинг, който може
да превърне редовите крайовски артисти в истински
партньори и естетически агенти на режисьора, в
чието лице няма да откриеш потисната актьорска
индивидуалност. Напротив, всеки от тях изпълнява сякаш
ритуална структура с артикулирани знаци, повтаряни по
един и същи начин във всяко представление, служейки си с
вид език, истинско вникване и компетентност в областта
на техниката, телесната и чувствената страна, свързана
в реакциите на живи човешки същества, изпълващи
специфичната пулсация на спектакъла.
Постигнати в съвършенство са всички изисквания
на режисьора. Всеки персонаж с влизането си на
сцената се вписва в пространството и се свързва
като в математическа графика към предварително
съществуващата преди появата му ситуация. Найважното нещо, което всеки актьор прави, е да участва
в играта с изключителното изискване – „игра в условие
на непрекъснатост“. Подчинен на цялото, артистът
е спокоен да слуша. Тренингът се е състоял блестящо.
Артистът слуша с тялото, с цялата си същност, като
животно. (Боб: Слушайте с очите си!) Ако слушаш само
с ухото, тялото остава мъртво. Те слушат тишината
преди да проговорят, и след това, проговаряйки, участват
в изграждането на непрекъсната звуково-движенческа
партитура. Очевидно целият актьорски ансамбъл
изпитва радост, всички се забавляват. Видимо слушат
тишината и постигат синхрон в блестящо организирана
игра. Героите имат звуково-речева маска, изпълнена с
респектираща прецизност, а телата са напрегнати,
очакват, в посока нагоре, в една фиксирана точка, от
която идва светлината. (Боб: Отвори широко очите,
вдигни брадичката!) Никога не общуват пряко, с поглед
към лицето на партньора. Актьорът говори с очите си,
а погледът е фронтален към публиката. Лицата са бели,
подчертани от характерен за образа грим и изкуствени
мигли. Ръцете жестикулират в танцувални позиции,
подчертани с ръкавици. Всичко е скулптирано. При
промяна на центъра на тежестта се променя позицията
на ръцете по посока на вертикала и в прецизността
си, сякаш балетно, всеки жест е свързан с центъра.
Пръстите са винаги малко по-разпръснати. Тялото е
пространствено насочено, усукано по основните диагонали,
като раменете са успоредни на сцената само в специални
случаи. (Проверено, така е.) Костюмът се обиграва като
специфично собствено актьорско пространство. Темпото
на придвижване е или леко забавено, или забързано, но
непременно се противопоставя на гравитацията и се

превръща в окрупнен сценичен жест, който се отпечатва,
за да запълни сцената, но притежава и енергия да
надхвърли рамките є. Нищо не е натуралистично. Телата
задържат точката на напрежение в умалените фази
на мускулно усилие и като че ли се разпъват, и по този
начин движението, разбрано като жест или придвижване,
скрива формалното си начало и край, т.е. никога не
остава статично. Актьорите на сцената се движат
само по права линия, а когато променят посоката на
движение – завиват под строго определена крива или ъгъл.
Движенията започват и приключват, като ни изненадват
и не знаем как ще продължат. Смесването на линиите
им, съотнесени с общата непрекъсната графика на звука,
изграждат общия стил на спектакъла. Всичко е в режим на
синхрон. (Проверено, така е.) Немислимо за представите
ни е взаимодействието на компонентите, изграждащи
цялото пред и зад кулисите.
Овладяването на тази партитура като че ли решава
проблема за актьора като творец. Честно и конкретно
маркирано пространство за творчество. Именно с това
архитектът-режисьор Робърт Уилсън ни се струва
като пришълец от друга планета, дошъл с антуража си
с подготвените предварително до най-малък детайл
партитури, които той синхронизира до последно, буквално
часове преди премиерата. (Сега свидетелствам, като
казвам: общата партитура на представлението „Бурята“
в Народния театър в София се съставяше по време на
репетициите, бавно, с удивителна последователност и
взаимно търпение, докъдето бяхме способни да издържим,
за което Боб накрая непременно ни благодареше.)
Актьорският поглед е съсредоточен към практическия
инструментариум за изпълнение на партитурите и е
опит да се подпомогне формулирането на конкретното
възприятие от представлението, на всичко онова,
което се вижда и чува от сцената. Това е специфичен,
неподлежащ на буквално копиране или имитации оригинален
начин на работа, водещ след себе си убедителен резултат,
скъсване със знанието за това какво театърът е, или не
е, или трябва да бъде.
4.12.2021, София
Сега, след като имах късмета лично да преживея
репетиционния процес на „Бурята“ на „Чичо Боб“,
както шеговито го наричахме зад кулисите, за мен
като изпълнител „трета варка“ (двама колеги преди
мен се бяха отказали) в ролята на Просперо в периода
18.10. – 14.11.2021 г. потвърждавам – описаните по-горе
мои впечатления и правила в „Играта на Боб Уилсън“,
забелязани от зрителната зала в Крайова, са същите
както и „отвътре“ в процеса „Бурята“. И всичко за мен
след 40-годишна актьорска практика като зрител и
изпълнител някак си идва на мястото.
ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ
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Необяснимото масово умопомрачение на тълпата,
изобразено чрез бродирана илюстрация
в графичния роман „Танцуващата чума“
Страница от графичния роман „Танцуващата чума“

Весела Кучева
През
Средновековието
бродерията
представлява
популярен начин за
украса на луксозни
текстилни
изделия. Често
в мотивите,
създавани със
средствата на
това декоративно
изкуство, са
вплетени значими
исторически
събития, културни
и социални
феномени. В
статията си
„Шевове през
времето –
средновековната бродерия в социалния є контекст1“
Маргарет Лабардж2 твърди, че бродерията често
е незаслужено отхвърляна като „женска работа“ и
остарял занаят без особен принос към изучаването на
историческите събития през Средновековието. Като
контрапункт на това канадската изследователка
утвърждава, че „средновековната бродерия заслужава
да бъде разглеждана с много по-голямо внимание
и разпозната като необичаен символ на статуса
(…) и също като имаща близкородствени връзки с
други главни форми на изкуството от периода като
илюстрираните ръкописи и тапицериите“3. Още
една употреба на бродерията в множество древни
култури, включително българската, е като начин за
осигуряване на символична защита за най-ценното –
бебетата, чиито дрешки и аксесоари са украсявани с
различни шевици, както и предметите, използвани в
богослуженията и като украса на пространството на
църквите.
В сферата на съвременните изобразителни
изкуства бродерията на пръв поглед също бива
възприемана като старомодно изразно средство, но
работата на отделни визуални артисти4 успява да
утвърди значението и ролята є в изразяването на
алтернативно художествено поведение. Британецът
Гарет Брукс е една от водещите фигури в сферата
на бродираната илюстрация. С този похват са
осъществени няколко от графичните му романи, които
носят заглавията „Черният проект“5, „Танцуващата
чума“6 и „Износени“7. Опитният художник използва
наслагването на шевовете по начин, различен от
декоративното, като често добавя допълнителни
формообразуващи подходи като колаж и линогравюра.
Бродерията и в трите издания не е употребена
случайно и самоцелно, а кореспондира с наратива
им. Протагонистът на „Черният проект“ е обсебен
от идеята да създава фигури от плат и конци и
постепенно се научава как да прави различни видове
шевове; в „Износени“ изобразените човешки тела
малко по малко се разнищват, което символизира
нестабилното им емоционално състояние; в
„Танцуващата чума“ илюстрациите кореспондират със
създаваната през Средновековието бродерия.
Това е така, защото в този последен графичен роман
сюжетът е базиран на действителните събития от
1518 г., когато жителите на Страсбург са обхванати
от непреодолим импулс да танцуват, на който не
могат волево да устоят и продължават да го правят
без почивка в продължение на месеци. Явлението
остава частично необяснимо и до наши дни и не е
Labarge, Margaret Wade. Stitches in Time: Medieval Embroidery
in its Social Settings. Florilegium, 16, 77–96. 1999. Достъпно на:
https://journals.lib.unb.ca/index.php/flor/article/view/19198
2
Маргарет Лабардж (1916–2009) – канадски учен и историк,
специализирала в изследване на ролята на жената през
Средновековието, работила като хоноруван преподавател в
Университета в Чарлтън.
3
Labarge, Margaret Wade. Stitches in Time: Medieval Embroidery
in...
4
Такива са работилите през 70-те години на ХХ в. художнички с
феминистки убеждения Джуди Чикаго, Мириам Шапиро и Фейт
Ринголд, както и съвременни артисти като София Нарет,
Ричард Сая, Кент Хенриксен, Илейн Райчек, Орли Коган, Брита
Маракат Лаба и др.
5
Brookes, Gareth. The Black Project. Oxford: Myriad Editions. 2013.
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Brookes, Gareth. The Dancing Plague. London: SelfMadeHero.
2021.
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Brookes, Gareth. Threadbare. London: Gareth Brookes. 2020.
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единственото такова в световен мащаб8. Счита се
за вид умопомрачителна мания на тълпата и въпреки
на пръв поглед смехотворното си звучене се оказва
смъртоносно – от танцуващата чума в Страсбург
умират по 15 души на ден9, някои от които получават
инсулт, сърдечен удар или страдат от изтощение
заради безспирното движение и недохранване. Найточното обяснение на причината за появата на
танцуващата чума от медицинска гледна точка е
психогенният стрес – специфично дискомфортно
усещане, чиято сила е непропорционална на стимулите,
които го предизвикат. Документирани са и други
психогенни болести като епидемията от смях в
Танганайка10 през 1962 г. или масовата истерия с
името коро – неоснователна страхова невроза,
която периодично се появява сред групи мъже в
различни части на света и е свързана с усещането, че
гениталиите им са изчезнали. Понятието „танцуваща
чума“ е въведено от Парацелз11, който характеризира
състоянието на жертвите като танцова мания или
„кореомания“ – от гръцките думи за танц – choros – и
мания – mania.
Въпреки че се случва в самия край на Средновековието12,
обясненията за събитието са типично средновековни.
Първоначално се смята, че чумата е изпратена от
дяволски, небесни или свръхестествени сили. Тези вярвания
са основани не само на светогледа на средновековния човек,
но и на поведението на засегнатите от заболяването –
те са описвани от очевидци като „подивели, обезумели
и имащи видения; танцьорите крещели имената на
демони, изпитвали отвращение към необичайни неща
като модерните за времето си заострени обувки или
червения цвят и казвали, че „се давят в червено море от
кръв“13. Като резултат от тези твърдения на корицата
на графичния роман всички фигури са изобразени с
яркочервени обувки. Най-популярно става твърдението,
че на танцуващите е направено проклятие от светец, и
по-точно от св. Вит, като самата чума става известна
и като „танца на свети Вит“. Според преданието този
светец е живял на остров Сицилия и е убит през 303 г.
по заповед на император Диоклециан като част от
организирано преследване на християните. През XVI в.
в Западна Европа се разпространява поверието, че този,
който на празника на св. Вит (15 юни) танцува пред
неговата статуя, цяла година няма да има здравословни
проблеми. Смята се, че епидемията от танцуващи може
да е започнала като част от култа към св. Вит, който
впоследствие прераства в неконтролируема мания.
Причината за прекалено трескавото изпълнение на
ритуалния танц би могла да бъде неистовото желание за
здраве като последствие от предишни скорошно преминали
епидемии от различни болести, както и недостигът на
храна вследствие на „малката ледникова епоха“ – период на
необичайно студено време, който в Европа трае между 1300
и 1850 г. и не само довежда до увеличаване на снеговалежите
и природни бедствия, но е придружен и от загуба на
посевите и глад.
Начините за справяне с танцуващата чума наподобява
отношението към вещици или еретици. Въпреки че
самите жертви често изразяват собствения си страх
Смята се, че Питер Брьогел Стари – най-влиятелният
художник от Холандския и Фламандския ренесанс, известен с
широкоформатните си картини, които изобразяват пейзажи
и сцени от живота на селяните – е свидетел на последващо
избухване на танцуваща епидемия през същата година
във Фландрия (северната част на днешна Белгия), което
документира в серия гравюри. По-скорошна поява на същото
заболяване се наблюдава в Мадагаскар през 1840 г.
9
Според данни, цитирани от историка Джон Уолър в: Waller,
John. A Time to Dance, a Time to Die: The Extraordinary Story of the
Dancing Plague of 1518. London: Icon Books. 2008
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Бивша държава и колония, съществувала самостоятелно до
1964 г. на изток от езерото Танганайка в Централна Африка на
територията на днешна Танзания.
11
Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм, по-известен
като Парацелз (1493–1541) – швейцарски лекар, учен, алхимик,
астролог, философ; първият медик, който публично споделя
мнението, че някои физиологични болести често се дължат на
психологически причини, занимава се усилено с психологически
заболявания, които нарича „невидими болести“ и пледира за
толерантност към всеки, който страда от тях. Въвеждането
на понятието „танцуваща чума“ от Парацелз е цитирано от
холандския професор по психопатология Ян Дърк Блом в неговия
„Речник на халюцинациите“ – Dirk Blom, Jan. A Dictionary of
Hallucinations. New York: Springer. 2009.
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Множество историци определят 29 май 1453 г. – падането на
столицата на Византия Константинопол под османска власт –
като формалния край на Средновековието, но според други
теории периодът продължава до около 1520 г., когато започва
възходът на колониалните империи в Европа.
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Waller, John. A forgotten plague: making sense of dancing mania.
The Lancet. Perspectives/TheArt of Medicine. Vol. 373, issue 9664,
p. 624 – 625, 21.02.2009 Достъпно на: https://doi.org/10.1016/S01406736(09)60386-X
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от случващото се и не продължават да се движат
по собствено желание, много от тях са насилствено
вкарани в църквите, където са измъчвани в опит да бъдат
прокудени демоните. Свещениците използват методи
като изливане на течности в гърлото, плесници, потапяне
във варели с вода или изгаряния на части от тялото,
съпроводени с четения на молитви. Тези смущаващи образи
са представени от Гарет Брукс в графичния му роман чрез
съчетаването на бродерия с рисунка с пирограф, който
на места нарочно е оставен да прогори видими дупки в
материята, върху която са изобразени илюстрациите.
Пирографирането, което само по себе си представлява
рисуване чрез изгаряне, директно кореспондира с темата
за мъченията. Почти навсякъде в изданието двата
художественоизобразителни подхода са използвани за
разграничение на смисловите пластове – танцуващите
хора от „реалността“ са представени чрез пирографиране
и притежават монохромната кафеникава цветност на
петно от изгорено, докато демоните, които жертвите
на чумата виждат в съзнанието си, са пълноцветни и
избродирани. Също така заради характера на рисунката с
пирограф хората са изобразени плоскостно и двуизмерно,
докато шевовете на бродерията създават усещането за
обем и леко повдигане от повърхността на книжния лист.
Стилово формообразуването и при двата изобразителни
подхода напомня това на украсата на илюстрираните
средновековни ръкописи, в които не се цели наподобяване на
натурата, а по-скоро символно изобразяване.
В илюстрациите представителите на свръхестественото
(както светците, така и дяволите) са показани в пряко
общуване с гражданите на Страсбург – те ги държат за
ръцете, танцуват заедно с тях, говорят им, обливат ги със
сълзите си, утешават ги и ги тормозят, като на места
светлите и тъмните сили влизат в пряко противоборство
за душата и тялото на даден герой, като всеки се опитва
физически да го придърпа към себе си, което понякога
приключва с фатален край. Неспособността на църквата и
властите да се справят по адекватен начин с епидемията
са изобразени в множество книжни разтвори, като в един
от по-впечатляващите избродирани червени реки от кръв
заливат улиците на града, чиито жители са обхванати от
разделение – онези, които са засегнати от танцуващата
чума, се опитват да спасят себе си и близките си от
удавяне, докато останалите – предимно свещеници и
властимащи – не възприемат заплахата и продължават
да бездействат, стоейки на мястото си или четейки
молитви, докато постепенно са изцяло залети и потопени
от червените вълни.
Графичният роман „Танцуващата чума“ неслучайно е
публикуван през 2021 г. в разгара на световната пандемия
от коронавирус Sars Covid-19. Чрез съчетаването на
документалното с фикционалния авторски наратив
произведението на Гарет Брукс поставя изключително
актуални за съвремието ни въпроси като разделението
на убежденията по въпрос, който цялостно засяга
обществото; масовите заблуди; адекватността на
управленските решения за справяне с дадена криза;
загубата на контрол върху функциониращия в света ред
и др. Едновременно с това художествената природа на
изданието легитимира бродираната илюстрация
като средство за изграждане на стойностни и
иновативни визуални произведения.
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Думи за Федя във Виена, един от
нейните градове
Всеки ноември, най-вече в слънчевите дни на циганското
лято, един спомен, винаги свързан с Федя, нахлува в мен.
Разходили сме се из центъра на София, отбили сме се в
любимата си малка книжарница и снабдени с новоизлезлите
поетични книги, сядаме в градинката до книжарницата
и четем стихове. Мълчешком. В двата края на пейката,
под милостивите лъчи на есенното слънце. Час-два четем
стихове, разменяме си книгите, а после отново тръгваме
пешком и си говорим за поезията.
Да, с незаменимата ми Федя, със скъпата ми приятелка,
която все повече ми липсва, обичахме да четем заедно
поетични книги – понякога и в моя кабинет в музея, и в моя
кабинет в театъра. Седнали една срещу друга, едновременно
сме заедно и поотделно, вгълбени в чуждите думи. Федя
притежаваше безупречен вкус, бе не само прекрасна, изящна
поетеса, но и блестящ редактор, и проникновен читател и
критик. Безупречен преводач – това се знаеше от всички,
разбира се.
Нашето познанство, по-дълго от 40 години, се превърна
някъде в края на осемдесетте в насъщно приятелство.
Дори си спомням как и кога: бяхме поканени да участваме
заедно през един януари на далечната 1988 в зимното издание
на фестивала на изкуствата „Аполония“. Обитавахме обща
стая, имахме съвместно четене, присъствахме заедно на
дискусии, прожекции, вземахме участие в артистичните
веселия до късно вечерта. Много се смеехме заедно, имахме
и достатъчно поводи – но всеки, познавал Федя, помни
нейния смях, сияйната є усмивка.
Усмихната или сериозна, с прибраната си назад коса, с
интересното си, открито лице, Федя бе много красива –
остана винаги много красива, магнетична, изискана, с
неподражаемо излъчване на аристократизъм.
Приятелството ни бе естествено като дишането. Дали
отблизо или отдалеч, винаги знаехме, че имаме само наше
си, вълнуващо общуване. Наши си ритуали, места за срещи,
суетни занимания, и естествено, тайни споделености.
Независимо от обстоятелствата, независимо от другите
си приятелства, независимо от разстоянията.
Да подчертая, че Федя не смесваше работата си, найчесто бе много отговорна, с личните отношения. Бе
изключителен професионалист – и като редактор в
най-голямото издателство за преводна литература, и
като културно аташе във Виена, и като дипломат, и
като секретар по външна политика в Президентството.
Притежаваше огромно достойнство, безупречна морална
мяра, чувство за дълг.
Бе от рядко срещаните хора, които съвпадат със самите
себе си – цялостна, последователна във възгледите
си, в действията си, вярна на високите си разбирания
за ценности. Благодарна съм на живота, че ми подари
приятелството с Федя – можех да му се радвам отвън и
отвътре, да го преживявам в самата му красива същност и
от дистанция.
Затова и днес толкова много ми липсва – с всичките му
неизброими подробности. Да обсъждаме политическата
ситуация, да си разменяме прочетени книги, да обикаляме
заедно книжарници и магазини за бижута и дрехи, да
обядваме в съботите в любимата на Федя пицария, да се
тревожим една за друга, да се радваме заедно...
Мисля, че в последните десет години бяхме почти
неразделни – помня, сякаш е днес, ден по ден и час по час
единственото ни общо литературно пътуване извън
страната. До Магдебург. С кратки престои в Берлин на
отиване и връщане.
Помня щедростта на Федя, колко обичаше белия цвят,
кадифето, каква слабост є бяха часовниците, с каква
вещина подготви последната си антология „Толкова е
кратко“, помня датата, 17 март, на която трябваше
да бъде несъстоялата се премиера на книгата, помня
последната ни среща на 1 ноември миналата година, бялото
сияние на Федя в онази вечер, когато получи голяма награда
на Портал „Култура“, предпоследното є писъмце по имейла
от 11 ноември, с което споделяше радостта си от първия
сняг, и най-последното – за литературната награда на
името на Николай Кънчев, в неделята на 6 декември, и
всеки следващ миг насетне... До последния ни телефонен
разговор. Тъкмо бях слязла от трамвая привечер, прибирах
се от работа много разтревожена, че Федя не отговаря
на обажданията и телефонът є е изключен, когато тя ми
звънна и с доста задъхан глас каза: „Обаждам ти се само за
да ти кажа, че още съм жива“ и затвори.
Да, моята Федя, и нашата скъпа, обичана Федя още е жива
– в поезията, в сърцата ни, в спомените ни, в представите
ни за красота и достойнство.
МИРЕЛА ИВАНОВА
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откъслеци: прения с правотите
От доста време отлагам този текст, доста-доста, вече
почти месец, и ето днес призори, докато се ровя в нета
за преводната поредица „Поетически глобус“ на „Народна
култура“, търсачката ме препраща към дописка от 2014
на АД за разговор на ПД с БМ и ФФ, според нея Федя
Филкова казва: „Добра литература се получава тогава,
когато пишещият си признае всичко за себе си, когато
е пределно искрен пред себе си и читателите...“. Бях си
преписал на листче парафразата (Смъртта е мой брат. //
По нищо не си приличаме / с този мъж, / който влиза, / без
да почука, / и без да попита сяда / насред стаята, / насред
деня, / насред живота / и разперва ръце, / и ме прегръща,
/ и казва: / – Толкова сме си близки). Бях замислял да
пиша за предметите, останали от ФФ в дома ми, бях
си направил и списък: 1. рибата 2. тенджерката 3. рашко
сугарев, ние праведните 4. музил, човекът без качества
5. червените обувки; „Ние праведните“ стоеше на
стойката на писалището да ме подсеща, подаваше се
изпод „Изгубените чевли на градот“ на ИШ и Малките
жестове на внимание на КК. Някога, преди 2012, ФФ ме
беше поканила в Брестница, може би на сбор, не помня
точно, помня, седим под звездите, отпред къщата, горе
небето е мастиленосиньо, звездите са сияйно ярки и
падащи и за нещо важно говорим, което вече не помня,
помня ябълките и съседката, помня скрина и перипетии
на тръгване оттам за Ловеч, помня, че се появи и ВГ с
жена си, и кой ли още?, и тогава сред книгите, в стаята,
където спах, се натъкнах на книгата на РС, завършил
хуманна медицина (според представянето на крилцето),
„Самото заглавие започва да поставя въпроси: правда
и истина, ние и правдата“ е второто изречение от
предговора на Николай Кирилов, взех да я чета (така и не
съм я прочел още), помня как ФФ, бях тъкмо на гости
в панелката на ТК, ми подава „Човекът без качества“,
тъкмо си беше прочела досието, и не искаше да има книги
от преводача, доносничал* за нея и НК, помня помещение,
в ярка светлина, където ми подарява тенджерката,
в която бе къкрило стихотворението (все така си я
ползвам): малки любови // на Екатерина Йосифова / в
ситния обеден дъжд в сумрака в ъгъла /в тенджерка на
котлона къкрят / дюличка джинджифил (остатък от чая)
/ две люти чушлета сол и ориз / (порция чашка ракия), не
помня дали тогава получих и рибата от някакъв навярно
скъпоценен камък, стои на движимата работна маса
зад мен, в кутия за пури, заедно с кибрит, 3 свещици,
монетки, щипчица, още една рибица, флашка, парица от
новогодишна пита (или бе коледна?) (бях ли є разказвал за
онзи тест с животните, в който отговорът ми: риба,
защото не трябва да говори, защото си живее като риба
във вода, защото е символ на спасителната жертва,
изричаше кой съм), помня в промеждутъка на лекцията
на Хъ Сяоджу (от поетите, срещали се с него в дворчето
на ЧК, само двамата бяхме отишли на нея), помня
стояхме в градския шум, отпред сградата на някогашния
Найчо Цанов, почти до вход-изхода на метрото, сякаш
бяхме се смълчали, Федя по багряновски помня в червени
лачени обувки с възнисък ток нещо изказва. Сега ми се ще
да кажа: за правото и правдата.
* Забележка: доносничал нарочно е така, авторово своеволие.
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Леля Фея и паметта като празник
От ученичка ненавиждам онова деление на автор/човек,
сякаш има противоборство помежду им и не можеш да
бъдеш едновременно и двете. В университета се шегувахме
как еди-кой си човек се държи като автор/авторът се
представя за човек.
Но има хора без граници в човешкото (независимо и въпреки
авторовия Аз) до степен на авторска доброта: само
тяхна си, по която да ги познаеш и да не ги забравиш никога.
Това си мисля натрапчиво за Федя Филкова. Дори дъщеря
ни изговаряше името є като „фея“ – леля Фея. Леля Фея є
подари мече и дрехи. За някои от дрехите още не е пораснала
– тогава не знаехме, че големите размери са и възможност
детето да си я спомня радостно години след срещата.
Защото точно това беше Федя: памет и празник.
Приравнени.
Показваше ни изравняването им и с Поетичния Никулден.
Той никога не се превърна в панихида, нито на Николай
Кънчев, нито на поезията. Показваше ни успоредните
пътища на паметта и празника, когато не пропускаше да
ни поздрави за имен ден, за рожден ден, за друго. Детайлно
внимателна. Към хората като към думи. Към хората като
към думите си.
Федя Филкова, незабравима навсякъде, където е оставила
думи и хора. Благодаря, благодарим за наследството, мила
лельо Фея.
ЙОРДАНКА БЕЛЕВА

Федя Филкова през 2013 г.
Сн.: Яница Радева

Енергията и Федя
С Федя Филкова ме запозна Николай Кънчев, който обичаше
щом седне с някой за първи път на кафе, да го оприличи на
някое животно. Аз бях кошута. Спомняйки си за това,
ми се струва, че Федя също стоеше близо до този образ.
Изключително фин и чувствителен човек, но прецизна
и голям професионалист в работата си и в поезията си.
Опознах я по-близо, докато изпипвахме книгата є. За
мен беше чест, че ме избра не само за издател, но и за
редактор на „Толкова е кратко“ – последната є книга със
събрани стихотворения. Всеки детайл беше премислян,
но в стиховете є имаше много болка и сълзи. Някъде ми се
виждаше прекалено и събирах смелост да є го кажа, а тя
отвръщаше: „Знам, Цвети, Николай също ме критикуваше
за моята сантименталност. Но аз съм си такава“.
Николай беше животът за Федя. Често ми казваше, че
тогава, когато той си е отишъл, сто пъти би предпочела
да е била на негово място. Казваше, че не є се живее без
него. А всъщност в нея имаше живот и креативност в
изобилие. Беше и изключително щедър човек. На наградите
„Поетичен Никулден“ не само спечелилият, но и всички
останали получавахме подаръци – коледна звезда, чадър,
яке за дъжд. Докато работехме, обичаше от време на
време да ми подарява по нещо – копринен шал, крем за
ръце, молив, пешкир от Панагюрище – там се лекуваше,
дори там беше помислила за мен. Федя също така беше
преизпълнена с енергия, като всеки честен и голям творец.
Чета биографията за Търнър „Стоящият сред слънцето“
от Антъни Бейли. В един момент авторът заявява, че
макар Търнър да не е имал надежда в този живот, тя е
била компенсирана от големия му заряд с енергия. Тя го
е спасявала. Тя, мисля си, спасяваше Федя, тя вярвам я
държи близо до Бога и сега.
ЦВЕТАНКА ЕЛЕНКОВА

За Федя – разговорите над
пукнатините на света
Федя казваше, че в чуждия език човек говори това,
което може, а не това, което иска. Чужд език е и
този, с който говорим за отсъствието на близки –
език, в който неизменно следим за правилата или се
придържаме към автоматизмите. Чужд и мъртъв.
Самата тя владееше езиците така, че да станат
нейни. Овладяваше ги постъпателно от момента на
влизане в тях. Започваше всеки разговор деликтно и
някак неуверено, а в действителност щадящо другите,
и в хода на единичното усвояване гласът є зазвучаваше
така, сякаш не съществуват автоматизми – самата тя
определяше правилата на своя език. Една от причините
за това е, че Федя Филкова живееше в поетическото си
съзнание за света – в множество традиции, в богатство
от интонации, образи, новопостроения. Друга причина за
това процесуално навлизане в езиците е значението, което
тя отреждаше на общуването. Не познавам друг човек,
който във всеки един момент да разговаря едновременно
приятелски, дори интимно, като пази следите на шегата,
който неусетно да превключва между водене и следване
на разговора, без да губи нито за момент нюансите на
една леко доловима официална строгост. Тази строгост
няма нищо общо с дипломатическия език, а е свързана
с вроденото „нетленно благородство“ на Федя. Но
основното присъствие на този жизнен рефлекс е насочено
другаде: към даряването на другия със значимост, с
внимание към самата ситуация на срещата. С трайното и
активно помнене дори на най-незначителния разговор. Дори
в чуждия и мъртъв език на болката и скръбта намираше
своите думи, изпълнени с лаконизъм, който побираше с
удивителна лекота усещането за ранимост, чувството за
пукнатините на света, и достойнство. – Тази нагласа към
езиците на света, тази благодарност за разговорите водеше
Федя към различни активности и присъствия – творческа
фигура сякаш от други времена, но с пълноценно съвременно
присъствие, винаги с усет и отклик за новостите в света.
БОРИС МИНКОВ

П амет

Спомен за Федя
Има хора, с чиято загуба светът обеднява. Когато си
спомням за Федя, си мисля: тя му е необходима, на света –
за да не изгуби светът достойнството в погледа към
човека, да не се обезличи. В такива моменти отварям
книгите є, зачитам стиховете и отново, за миг, вярвам в
човечността на бъдещето.
Ако беше тук, Федя сега щеше да се засмее, да направи
онзи неописуем жест с ръка: хайде, хайде, излишни са тези
работи, гледай по-философски на нещата, Ками. Моето име,
изречено от нейната уста, ме е съживявало както нищо
друго за трийсет и шест годишния ми живот.
Споменът за Федя е като чифт очи, които надничат
тук и там: виждам Федя пред компютъра, с чаша кафе, с
пепелника, как ми пише писъмце. Ръцете є, пръстените,
часовника. Усмихнатите є очи, докато ми описва
изминалата седмица. Как подписва писъмцето с обич.
Деликатните є движения като деликатните є думи –
категорична деликатност, благородна, винаги вярна на себе
си, на истината, на вътрешния си свят.

за

Ф едя

Ф и л к о ва

Виждам как обикаля книжарниците за поетични книги.
Тя така организираше поетичния Никулден – самичка,
с помощта на шепа любими приятели – сама купуваше
книгите, четеше ги и вярна на себе си отсяваше и
избираше. Със съвестта на истински читател, служещ
на онази истина, която е отвъд човешките отношения,
злободневието, бита.
Помня как изглеждаше, когато споменаваше Николай.
Грейналите очи, загледани там, където беше той – вътре в
нея. Федя умееше да изпълва със съдържание неизреченото.
То оставаше в погледа є, в жестовете на тази толкова
красива жена, която носеше себе си с достойнството на
човек, който никога не мисли за достойнството си, понеже
то не е добродетел, към която се стреми, а естествено
продължение на вътрешния є свят.
Помня последните месеци. Писъмцата ни, засмения є глас
по телефона, който споделяше неволите телеграфно –
една кратка хронология на нещата – а после: хайде сега
да говорим за важните работи. Не ми позволяваше миг
слабост, миг сантимент.
Федя умееше да дава без да се разпилява, без да се губи.
П о ети ч ен

Всички ние, които я познавахме и обичахме, сега носим по
нещичко от нея в себе си. Мисълта за нея, като очи свише,
смирява, прави ни по-добри, насочва ни към онова, което
осмисля пребиваването ни тук.
Трудно е да пиша за Федя в минало време, толкова силно е
присъствието є.
Федя, жената, която за четири години ми даде повече,
отколкото човек получава за цял живот.
Федя, жената, от която все още се уча.
КАМЕЛИЯ КУЧЕР

Апология на поезията
Насилие.
Лудост и отмъщение.
Отшелничество.
Самоубийство.
Общуване с един жив и безпощаден Бог.
АЛЕКСАНДЪР БАЙТОШЕВ

Н ик у л ден

Поетичен Никулден и поетическа общност
Слово при откриване на Поетичния Никулден 2021
Пламен Дойнов
Тази вечер сме се събрали да направим нещо
непостижимо. Всички ние, които излизаме отпред,
пред вас, ще се стремим да опишем една неописуема
липса. Знам предварително, че това усилие е обречено
на неуспех. Само че в самия опит да опишем тази
неописуема липса се състои смисълът на общуването,
смисълът да съградим отново общност.
Искам да говоря точно днес за общността на
българските поети, част от които бяха фасцинирани
от респектиращата осанка на Николай Кънчев през
годините. Същата тази общност беше привлечена от
магнетичното присъствие на Федя Филкова, особено
тогава, когато след 2007-ма тя реши да поддържа чрез
този Поетичен Никулден паметта за Николай Кънчев
и четенето на неговата поезия. Всичко това Федя
Филкова правеше в името на идеята, че съществува
една различна, специална общност от български поети.
Много често през последните месеци ми задават
въпроси, а пък аз задавам същите въпроси на други
хора, т.е. взаимно се питаме: Можем ли да направим
така, че Поетичните Никулдени да продължат да
съществуват? Ще се присъжда ли отново наградата за
поезия „Николай Кънчев“? Кой ще върши това? Как ще
го прави?... Само знаем кога трябва да го прави – винаги
на 6 декември. Но отговорите на първите въпроси, боя
се, никой не знае.
Участвайки в организацията на този Поетичен
Никулден, аз се опитах да стигна до отговорите на
поне част от тези питания и в момента никак не съм
сигурен в техните отговори. Защото голямата дилема
е дали съществува българска поетическа общност,
която иска да има своя Поетичен Никулден. И трябва
ли да има такива раздори в нея, заради които поетите
да не си говорят помежду си? Защо тези раздори
правят така, че на поканите за участие в Поетичния
Никулден понякога отвръща една голяма тишина?

Благодаря на всички вас, които сте тук! Особено
благодаря на онези, които отговориха на поканата и
се съгласиха да прочетат стихотворния от Николай
Кънчев и Федя Филкова. Защото това съгласие е
отвъд обичайната куртоазия, отвъд традиционната
суета да се изправиш и да прочетеш текст пред
публика. Разбирам как на някои от вас им се е наложило
да преодолеят различни предразсъдъци и прегради,
изпречили се в миналото между нас, за да бъдат
днес тук. Благодаря на всички, които по една или
друга причина отказаха да участват, но отговориха
на поканата и любезно отклониха възможността
да четат стихотворения тази вечер по различни,
наистина извинителни причини.
Но аз няма да инвентаризирам мълчаливите откази
от участие в това четене. Няма да позволя да се
правят интриги от тези факти. Защото би означавало
да тръгна срещу собствените си думи. А те звучат
така: Можем ли ние, които искаме да запазим духа
на Поетичния Никулден, да преодолеем натрупаните
между нас недоразумения, да продължим да си говорим
и заедно да продължим да правим този празник? Кой
има нужда от Поетичния Никулден? Кой има нужда
от наградата „Николай Кънчев“? Кой се нуждае от
обикновеното чудо – общуването между съвременните
български поети?
Отговорите на тези въпроси предстоят. Нека след
тази вечер всеки насаме си отговори на тях.
Най-важното е да бъдем чисти пред паметта на
Николай Кънчев и Федя Филкова. Не дължим това
на никого освен на самите себе си. Защото имаме
нужда от този разговор. Защото, както казва в едно
стихотворение Николай Кънчев, поезията на двамата
разговаря на български с всички народи по земята,
където безсмъртниче нека цъфти. И докато ги чуваме,
докато ги четем и помним, имаме шанс да бъдем
истинска общност от поети.
6 декември 2021 г.

Четем и помним Николай Кънчев
и Федя Филкова
На 6 декември 2021 г. в галерия „Средец“ към
Министерството на културата се състоя
традиционният Поетичен Никулден. Този път не
беше връчена награда, а се проведе поетично четене
под надслов „Четем и помним Николай Кънчев и Федя
Филкова“. Водещи събитието бяха Милен Миланов и
Пламен Дойнов. Пламен Дойнов се обърна към гостите
и поетите с кратко слово за Поетичния Никулден и с
въпроси за неговото бъдеще. Той благодари на поетите
в залата, които са приели да участват в четенето,
защото съгласието им за участие в събитието е „отвъд
обичайната куртоазия, отвъд традиционната суета да
се изправиш и да прочетеш текст пред публика“.
Наградени и номинирани между 2012 и 2020 г. поети
прочетоха по едно стихотворение от Николай Кънчев
и по едно от Федя Филкова. Стихотворения четоха
Амелия Личева, Белослава Димитрова, Бистра Величкова,
Йордан Ефтимов, Марияна Фъркова, Мирела Иванова,
Надежда Радулова, Надежда Тричкова, Николай Бойков,
Петър Чухов, Цветанка Еленкова, Яница Радева. Двама
от участвалите със слова за поезията литературни

критици – Михаил Неделчев и Георги Гочев, казаха
няколко думи за Федя Филкова. Михаил Неделчев прочете
избрани откъси от втория том на най-новата си книга
„Как работи литературната история?“. След това
Георги Гочев каза няколко кратки, но запомнящи се
изречения за Федя Филкова. Той я нарече майка, заради
умението є да събира хората, заради естественото є
пребиваване в поезията, така както майките пребивават
в майчинството, и заради огромната работа, която
извършваше за Поетичните Никулдени, без самата тя да
натрапва своето присъствие.
В края на вечерта преводачките Ана Димова и Майа
Разбойникова-Фратева прочетоха преводи от Николай
Кънчев и Федя Филкова, сред които бяха творбите
„Гинко билоба“ и „Зюлейка“, стихотворението „Любов“
от есето на Криста Волф „Сянката на един сън“ в
превод на Федя Филкова и др.
Както всяка година г-н д-р Митко Василев, главен
управител на Германо-българската индустриалнотърговска камара, осигури подаръци на всички, участвали
в Поетичния Никулден’2021.

Статуетката на Наградата
„Николай Кънчев“. Сн.: Яница Радева

Скъпи близки и приятели на Федя и Николай и
почитатели на тяхната поезия!
Преди години, когато си отиде големият български поет
Николай Кънчев, неговата съпруга и любима и наша обичана
приятелка Федя създаде Поетичния Никулден – като
духовен и неръкотворен паметник на поезията на Николай,
на поезията въобще. За нас беше чест и вълнуващо
преживяване да споделяме нейната отдаденост към тази
инициатива, да я подкрепяме, да се радваме с нея, че
Поетичният Никулден се превърна в Празник на поезията
и на хората, които живеят с нея.
Благодаря ви, че продължавате този празник! Това е найхубавият начин да пазим паметта за тяхната поезия, за
тяхната любов и за дълбоката следа, която са оставили в
душите на всички ни.
На тези от вас, които утре ще бъдете заедно в
София, сърдечни поздрави от Берлин и прекрасни
мигове с поезията и аурата на Федя и Николай! Ние,
отсъстващите, ще бъдем с вас със сърцата и мислите си.
ЕЛЕНА ШЕКЕРЛЕТОВА, извънреден и пълномощен
посланик на Република България във Федерална
република Германия
Искрено съжалявам, че не мога да споделя с
Вас Поетичния Никулден на 6.12.2021 г. поради
ангажиментите ми като посланик. Възползвам се обаче
от възможността не само да Ви благодаря за поканата,
но и да изразя поздравления и възхищението си от
инициативата Ви „Да помним и четем Николай Кънчев
и Федя Филкова“! Инициативата за продължаване на
Поетичния Никулден е най-добрият подарък, който съм
сигурна, че Федя би си пожелала.
Поклон пред прекрасното творчество на Николай и Федя,
което ще четем и помним, защото ни зарежда с духовна
красота и доброта!
Респект и благодарност към организаторите!
МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА, извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Черна гора
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Криза и exodus в „Мир вам“ на Емилия Дворянова
Кристина Йорданова
Изричането на кризата е точка на културно средоточие.
Сега повече от всякога, сега може би не повече от
всякога. Мисленето на света като криза се превръща
в текст, който ни обикаля през повторението,
демагогията и пропагандата в политиката и медиите,
през тавтологията на интимизираното публично
говорене помежду ни. Общностите и обществата
празнуват целостта си през сплотяването
около травмата, липсата, която конструират и
генеалогически, и като модел на преживяване на
настоящата си реалност. Но кризата е и чудовище,
което разроява, обеззвучава, ликвидира езиците на съобщаване. Кара ни да говорим в себе си, да говорим на
вятъра. Значението на понятието за криза смислово се
свързва с фазата на болестта, с мястото на повратната
точка, която ще укаже възможния край – оздравяване или
смърт. Но кризата като културен разказ не иска нито
да оздравее, нито да достигне пълен разпад. Тя не иска
да изчезне. Тя се съсредоточава върху удоволствието
от репрезентациите си, върху предвидимо
неосъществимите си очаквания за идеална
форма на спасение. Схващането на кризата
като екзод е само утопична страна на форма на
културна фикция, защото като структуриращ
разказ на потребността да мислим себе си
изходът от кризата е неокончателен, тя вечно
ще се завръща.
Литературата и българската литература в
частност също винаги е имала привилегировано
(и канонизиращо) отношение към разказите
на кризата. Били те социални конструкции
или вградени в гласа на вътрешния човек, на
субекта на екзистенция. Често в литературата
кризата се придвижва представена като една
едновременно летлива, но значима по смисъл фикция
за съвременния живот. Тя намира своето око в
разказите за смъртта, за разпада на общността, за
опразваното откъм ценности време или пък влиза
в образите на отчуждения човек, за когото вече е
невъзможно да разкаже себе си през принадлежности
като общество, общност, семейство и вместо това
прибягва до ритуалите на изпразненото от хоризонт
ежедневие, до затварящата идеосинкретична реалност
на повторението и виждането на живота като
изпразнено от смисъл безкрайно и циклично настояще.
Посоките и примерите могат да са много. Фокусът тук
обаче е върху романа „Мир вам“ на Емилия Дворянова и
начина, през който се моделира разказът за (справяне с)
кризисното битие.
Прозата на Емилия Дворянова я превръща безспорно
в едно от явленията в българската литература от
90-те насам, за което свидетелстват множеството
награди на авторката, солидната критическа рецепция
на текстовете є и активното є превеждане. Винаги съм
смятала, че въпреки отбелязваната и през рецепцията є
бариерност, сложност, философизация/теоретичност/
екзегетичност, бароковост на писането є, които
я правят може би недостъпна за масовия читател,
романите є всъщност много добре се вписват в една
европейска и дори небългарска представа за модерния
Аз. Със своите буржоазни, интровертни и изтънчени
героини (хора) с изграден естетически вкус и с любов
към изкуството, за които животът е и битие в
изкуство и които мислят себе си в невидимите (и
несподелими) пътища на музиката, изобразителното
изкуство, литературата, които познават Шопен, Бах,
св. Тереза, Томас Ман, библейския разказ, житията
на светците и живота на Мария, Леонардо и Дюрер,
авторката се доближава до представата за ерудирания
европейски човек и читател, оставаща все пак встрани
от национално съсредоточения разказ за българина в
литературата, но пък приобщаваща я към европейската
литература и публика. От първия є роман „Къщата“,
през знаковия „Passion или смъртта на Алиса“, през
новелата „La Velata“, следвана от романите „Госпожа
Г.“, „Земните градини на Богородица“, „Концерт
за изречение“, „При входа на морето“, та до „Мир
вам“ Емилия Дворянова се фокусира силно върху
преживяването в субекта, търсещ пътя към и през себе
си. Сложността на героините є често е очертана през
използване на азов наратив, типичен за съвременната ни
проза, но при авторката поставящ и ударението върху
сложността на субекта, невъзможността по някакъв
начин вътрешното преживяване да бъде преведено
през езиците на външното, да бъде прозримо, както е
в някои класически романови схеми през проявяването/
удостоверяването на субекта през реалното, през
неговите действия, реч, поведение, насочени към другите,
изнесени извън самия себе си. Енигмата на личността,
която не е прозрима, която
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не може да бъде разгадана и хваната в капана на
действителността, е едно от настойчивите движения
в романите на авторката от „Passion или смъртта
на Алиса“ до „При входа на морето“. Затова човекът
на Дворянова съобщава самия себе си през потока на
съзнанието, през фонацията на вътрешните си речи,
през едно сложно и напрегнато себе си, което плува в и
без това флуидния език на авторката и трудно може да
побере окончателна и непроблематична идентичност.
Изключение, но което потвърждава правилото, от тази
стратегия е „Passion…“, но там разказите за Алиса са
тези, които показват и тази невъзможност да се улови в
цялост вътрешният човек през представата на другите.
Читателят, който за първи път се среща с текста
Дворянова (Милена Кирова), разбираемо ще бъде повлечен
от стихията на езика на писателката. За този език е
писано много. За него е говорила и самата авторка. Това
е език, който критиката определя като бароков, като
écriture féminine, като поток на съзнанието, като излизащ
от българската литературна традиция.

Този език, който разчита и на словесното изящество,
и на самолюбуването, и на потока на метафорична
асоциация, постепенно се вдълбава с „При входа на
морето“, разчитайки на имплицитното знание/значение
повече, отколкото на експликативната естетизация.
С „Мир вам“ той достига и до смирение, по-точно до
помирение на езика със света, с битието. Разказът се
лапидаризира, изречението става кротко, посочващо, то
съ-общава, стреми се да изрече света в символичната
му простота и чистота. Имплицитният наратор,
който вклинява в себе си и вътрешната реч на Мо,
главната героиня в романа, разчита на повторението,
на описанието близо до същината на нещата, до писане
за потребното, на сричането на словата на светостта.
Наричането е кратко, оголено, имената на героите са
сведени до сричка. В романа както вещите се делят в
разбирането на Мо на потребни и непотребни (но красиви
и затова съхранени), така и езикът изговаря потребното,
нужното за битието, докато достигне близо до финала
до режима на видението, в което именно душата и
погледът са това, което ще улови света и в този смисъл
езикът ще стане непотребен (посочващ красивото без
изричане), но и пречистен, вътрешен за героинята, тя
няма да изрича, да говори на себе си, както прави преди
това. Тя ще полети и през видението гледка, което ще
є се открие към божия свят, самата тя ще се слее с
божествената светлина и промисъл на боготворения
свят. Именно през видението, този ням език на
чудесното и истинното, героинята ще види и света като
пречистен, като свят и след Сътворението, но и след
Апокалипсиса, празен от хора, природно божествен свят.
Разказът в „Мир вам“ ни среща със свят, преживял
криза отвъд своето сега, далече в забравеното си и дори
непотребно за помнене минало. От него са останали
само ненужни фрагменти, отпадъци като бандите,
които са ограбвали оцелелия свят/ селата в търсене
на потребни вещи и храна. После и те са изчезнали.
Светът обаче е реквием, за който никой не тъгува.

От този свят е останало само селото на Мо и Ут.
Това е светът-село-битие на младата (във всеки случай
най-младата в селото) Мо, дошла неясно откъде, от
нищото, намерената, лишената от всякаква биография
и минало, живеещата единствено в настоящето,
лишената от представа за време, та нали именно за
да съществува, времето се нуждае от хоризонт, от
минало и бъдеще. Това е светът на Ут, закрилница на
селото и смисъла, на броенето на душите, разчитаща
Писанието, божественото слово на общността си.
Бабата, възрастната Ут, която прилича малко на баба
Сребра („Време разделно“) и повече на баба Неделя
(„Корените“), майката на общността, паметта и
пребъдването. А и как да не прилича на баба Неделя,
та нали и в „Корените“, и тук се намираме в неделята
на селото (при Васил Попов), в неделята на живота
и света, в последните дни при „Мир вам“. Романът
тръгва от начало, в което обеднелият, изпразненият
рудиментарен свят е парадоксално и свят на пълнотата
и самодостатъчността. Именно в рушащото се
здание на някогашния манастир, в периферията на
селото, в пристройката с изпочупени прозорци Ут е
намерила дом за битието си, при това достатъчен.
Оголеният живот е идиличен живот, ежедневието не
се изсушава в общуването с едно и същото, защото е
родено от природата, от потребното, от чистото.
Както манастирът, така и селото са свят постепенно
заличаващ следите на цивилизацията. Нейните вещи,
знаци, функции се изтриват. Те са там единствено
през вещи като генератора на ток в селската кръчма.
Заличаването на цивилизацията и обществото
ретроактивно отключва в романа възраждането на
идилията и общността.
В този свят все пак има две събития – появата
отникъде пред портата на Мо на нямото дете момче
и пътешествието на Мо по молба на Ут в търсене на
това дали някъде другаде съществува свят, или всичко
е празно. За да тръгне за „другадето“, за света отвъд
утопията село, Мо поверява детето на грижите на
Ут и се отправя в пътешествието на ритуалната
седмица – седем дни трябва да върви в едната посока
и за седем дни да се върне обратно. Пътешествието
се проточва и това, което Мо открива, е, че няма
свят, приличащ на селото. Светът е пуст, населен
тук-там с отломки бродници, които спят в
землянки. Светът загива, но светът се и разроява.
Мо се сблъсква и с разроението антиутопия на
един свят под гъба похлупак, в който хората не
познават смъртта, но и не живеят в естеството,
а в среда, защитена както от микроби и болести,
така и от общуване с природата. Единствената
дума, която пратеникът преводач на тази нова
реалност не успява да преведе от древния език на
Мо е думата „свят“, в новата действителност
такава дума просто няма. Този прекрасен нов
свят също е лиминален, както и селото на Мо.
Излезе ли човек от неговия купол, той вече не
е защитен и смъртта го достига. Това е свят, към
който Мо отказва да се присъедини, за да се върне
обратно там, където принадлежи – в идилията природаБог. Правейки избор, героинята получава прозрение за
битието, завършва своята пречистваща индивидуация,
възвръща способността си да лети и сдобива знание за
божествената същност на света. Езикът є утроба на
битието се развързва и тя получава смелост да назовава
името на Бог.
И тъй като един от проблемите на този роман е
времето, именно през времето и пространството
разказва той, когато Мо се връща в лоното на идилията,
открива, че времето, което е минало, е безкрайно дълго.
Няма ги селяните, няма я и Ут. Чака я обаче порасналото
дете Иса, спасителят, който я пренася отвъд, там,
където нейната общност я очаква.
И ако обобщим, в „Мир вам“ exodus спасението,
тръгването отвъд се случва много след като кризата
е отминала. Времето между апокалипсис и спасение е
безкрайно дълго. Второто няма връзка с първото и се
случва, когато вече кризата не се помни, в момент, в
който старият свят отдавна е разрушен и възвратът
към него е невъзможен. Спасението не идва като
решение и следствие на кризата, а като следствие
на просветлението (индивидуация на личността),
което прави отвъдността близка, на съседния хълм.
Тя всъщност е тук и сега в утопията на безвремието,
просто ние не я виждаме. Отпътуването към идеалната
отвъдност е възможно само за живота, познал битието,
прост и чист.
Въпреки убедеността ми, че един внимателен
екзегетичен прочит ще каже много повече за смислите
в романовото тяло на „Мир вам“ и въпреки че тук
пропуснахме да говорим за свързани с това неща като
заглавието поздрав на Учителя Христос към неговите
ученици, както и за параболичните алегоризации и за
старозаветните препратки, мога да кажа, че това е
текст, който носи освобождаване, утеха и просветление
за читателя си най-малкото защото ни връща към един
свят утроба, в който божественото е и никога не си е
тръгвало, просто трябва да го видим.

За мъртвите
души в
студените
северни нощи

Маргарита Дончева

Петър Тушков

Откъс от романа
„Свидетели на небеса“
Емилия Дворянова
Господ им даваше всеки ден мляко и блини. Рано сутрин
чугунената печка в кухнята бумти, отгоре є тенджера
с мляко, млякото поема топлината, докато топлото
стане на каймак, каймакът се сгъстява, превръща се
в похлупак и млякото под него започва да се надига
неудържимо, точно в този миг Машошуша притичва
и дърпа тенджерата от зачервената плоча, така
удържа неудържимото. Машошуша е майка є, всички
я наричат така, а тя е Галинка и ще бъде Галинка,
докато се превърне в Галина. После ще претърпи и други
превъплъщения, но в този момент, когато седи до
зачервената печка, те са все още неизвестни, известно е
обаче, че Машошуша ще отдели пожълтелия от гъстота
каймак с голяма плоска лъжица, ще го сложи в чинийка, ще
го наръси със захар, ще го постави в средата на масата,
ще налее и три чаши мляко. После идват блините и баща
є. Тримата благодарят на Господа, майка є за насъщния
хляб, Галинка за блините, баща є мълчи и се възползва от
тяхната благодарност. Едва тогава Галинка започва да
маже каймака върху блината и е вкусно.
Един ден обаче, още докато годинките на Галинка се
побираха в едната є ръка, вместо да дойдат блините,
Машошуша сипа млякото в купички и надроби хляб,
Къде са блините?, попита Галинка, и майка є, след като
помълча, се усмихна, но усмивката се получи не истинска,
а виновна, Започна война, Галинка, нали знаеш какво
е война?, няма блини, ще ядем попара, потърпи и ще
намерим яйца, а войните са обичайни и свършват, освен
това татко ти няма да се бие, защото вече се е бил.
Трябваше да прозвучи утешително, но не прозвуча и на
Галинка є се прииска да убеди майка си, че не тя е виновна.
Не знаеше как, затова се гушна в нея и предизвика
единствено сълза по бузата є. После седнаха пак тримата
около масата и благодариха. Машошуша за насъщния хляб
в купичките, Галинка за млякото, но наум тайно помоли
Господ пак да им даде блини.
Нещата с Господа обаче се оказаха по-сложни и съвсем не
за ума на Галинка, защото в същия ден, когато изчезнаха
блините, изчезна и най-големият є брат, синът на баща
є. Получиха телеграма и майка є плака, въпреки че той не
беше неин син, а баща є не пророни сълза от достойнство,
и както от молитвите се възползваше, така се възползва
и от нейните сълзи. Галинка попита трябва ли да плаче
за този голям полубрат в униформа, който живееше
докато беше жив в място, което наричаха Казарма и
не можеше често да идва при тях, Плачи, каза майка
є, важно е мъртвите да се оплачат, и тя се разплака.
Вечерта, когато си легна, августовският вятър духна
в бялото перде на прозореца и го превърна в крило на
ангел, довя мирис на застояли речни треви и го превърна
в ноздрите на Галинка в миризма на тамян, и вместо пак
да плаче, тя се помоли, Мили Боже, не взимай повече, а
дай ни блини. Молитвата є беше съвсем уместна, защото
Галинка имаше още един не толкова голям брат, син на

баща є, който също се биеше някъде из степите или
другаде, и след като единият изчезна, можеше да изчезне
и той. И голяма сестра имаше, близначка на брата, който
изчезна, тя също живееше другаде, но не в Казарма, а в
дома на друга майка, защото жените не се бият. И баща
є няма да се бие, след като вече се е бил, униформата му
виси в дрешника, медалите му са затворени в кутия, а
оръжията заковани на стената. Галинка малко се успокои,
друго за изчезване сякаш нямаше, и се зае да заспива.
Този път Господ чу молитвата є, защото на сутринта
при тях дойде Мурочка-дурочка, сестрата-близначка
на брата, за да плаче с тях, и донесе яйца. Двете с
майка є заедно направиха блини, и докато ги пържеха,
ту плачеха, ту не плачеха. Галинка със сигурност видя
поне една сълза, която капна в тестото. Когато седнаха
да ядат, баща є каза, Да му направим опело, Ще му
направим опело, разбира се, като ехо отвърна майка
є, още днес ще отидем с Галинка на „Страстная“ в
манастира, трябва и тъй да видя свещеника. Като чу
за „Страстная“ и манастира, Мария, която наричаха
Мурочка, и само тайно прибавяха „дурочка“, пак заплака,
защото брат є лежи в гроб някъде далече, в степите
ли, къде ли, Къде точно лежи?, попита през сълзи, за да
си представи, а баща є каза, В Таненберг, и Мурочкадурочка пак не си представи, нито пък Галинка, но пък
гробът навсякъде е гроб, а пръстта пръст. Още същия
ден с майка є наистина отидоха на „Страстная“, в
църквата на манастира, където братът ходел докато
е жив да се черкува, да поръчат опело, но се оказа
невъзможно да се случи веднага, чак след седмица, каза
клисарката, която записваше опела, сега много мъже
умират и в църквите не спират да опяват от сутрин
чак до вечерня, нейният внук също го убили немците
и чакала цели пет дни, въпреки че работи в църквата,
та затова, каза, след като сега и мъртвите страдат, а
душите им бродят около нас, не ни остава друго, освен
да страдаме с тях, и молете се! Записаха опелото за след
осем дни, после постояха пред иконите, за да се помолят
както клисарката каза и да изчакат свещеника да излезе
от олтара, майка є искаше да го види лично и лично
да му съобщи, защото го познава отдавна и той є бил
обещал една книга. Изчакаха го, целунаха му ръка и той
благослови, Да благослови Бог, Мария Мотрофоновна,
намерих ви книгата, Галинка погали по главата и тогава
тя му съобщи. Отчето въздъхна, подръпна брадата си и
каза, Познавах го, горкият, добър човек беше, ще го опея
и ще го споменавам четиридесет дни, а вие всеки ден
четете Акатиста на Спасителя за умрели. После влезе в
олтара и се върна с книга, дебела, с тъмнозелени корици,
каза
- четете, Мария Митрофоновна, не знам дали това ще
ви утеши, но изглежда наистина сме в края, търпете. И
предайте съболезнования на съпруга си.
Майка є втори път му целуна ръка, прибра книгата в
чантата си и тръгнаха, а Галинка, която винаги слушаше
внимателно помисли, че щом са в края, значи войната
скоро ще свърши.
на стр. 14

Авдотя Семьоновна, Бог да прости грешната є душа,
обичаше да казва: „На комунист и патриот вяра
нямай, но им покажи пътя“. С това Дуня Семьоновна
искаше да каже, че е едно да живееш сред хората, но
съвсем друго да им покажеш пътя към Исуса Христа
нашия спасител.
– Госпожо Симеоновна – казваше нашият пàстир
Славейков и се подсмихваше, – как беше там, на север?
– Градове до небесата – отвръщаше тя. – Хорска
смрад. Работа от сутрин до вечер и греховност.
– Че как... греховност? – питаше нашият пастир. Той
беше млад пастир и си мислеше друго.
– Ако видиш нечовек – отрежи му главата и го закопай.
Ако те налегне болест, пази си имането – отвръщаше
тя и му показваше шестте пръста на лявата си ръка,
искайки да каже: „Виждала съм и лошо“.
Нашият пастир винаги забравяше за шестте є пръста
и всякога се впечатляваше. Повече му се искаше да
знае за другата греховност като че ли, но за това Дуня
Семьоновна никога не говореше.
Една година – беше първата седмица на Коледния
пост и трябва да е било 1949-а, защото отпосле не
ни даваха да празнуваме Коледа, а цялото църковно
настоятелство беше изселено от София или
разстреляно по време на процесите – старушата
ме намери в задния двор на нашата евангелска
протестантска черква, зает да рендосвам врати в
дърводелската ни барака. Настани се на скрина, където
държах инструментите, подпря брадичка на дръжката
на метлата и без да каже дума, въздъхна.
– Защо така, Дуня Семьоновна? – рекох помирително,
един вид, за да я предразположа. – Не бива.
– Не разбираш ти, Костя, не разбираш – отговори тя и
отново въздъхна.
Аз разбирах, но реших първо да си довърша работата,
за да є дам време да помисли. Понякога не є минаваше,
друг път се засмиваше и отиваше да си домете
стълбите и да смени празничната свещичка пред
амвона.
Мерех вратите, отбелязвах си с молив и є хвърлях
по едно око, за да видя как върви и какви ли мисли
є минаваха през главата. Вече се канех да включа
абрихта, когато тя въздъхна за последен път, но някак
си по-решително, и рече:
– Мъчно ми е, Костя.
– И за какво, Дуня Семьоновна?
– За родината, ето за какво! – каза тя и придоби
мрачен вид.
Сега беше мой ред да я погледна мрачно. Пълничкото є
лице се бе зачервило и по всичко личеше, че се кани да
заплаче. В дърводелната си аз не можех да допусна жена
да пролива сълзи.
– Каквото било, било – рекох спокойно. – А за
експериментите забравихте ли?
– Не съм – отвърна кротко тя.
– За помощите с отровно брашно, за мъртвите
без души, дето тропат по нощите по прозореца,
забравихте ли?
– Не съм забравила, Костя – каза тя и ме погледна с
ония бистри сини очи на вдовица от Севера. – Не мога
да забравя. Отдавна беше, но още ми е мъчно за тия
мъртви души и това си е.
И с това Авдотя Семьоновна погледна празното
чуканче на мястото на шестия пръст на дясната си
ръка, потърка го замислено и като че нещо я доядя на
нея самата, защото стана и бързо излезе да си довърши
работата.
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Откъс от романа „Свидетели на небеса“
от стр. 13
Направиха опелото след осем дни, на него липсваше тяло
както е редно, но в същия ден един офицер дойде у дома
им точно преди да тръгнат за църквата, и донесе сабя
със златна дръжка, за нея Галинка беше слушала как лично
Царят я връчил в ръцете на брата заради храбростта му
още преди войната. Всички много се развълнуваха и майка
є каза, Виждате ли, нищо не е случайно!, и покани офицера
на опелото. Офицерът нямаше око, нямаше и превръзка
на окото, но не беше страшен, а тъжен, приятели на
брата заръчали да предаде сабята, той лично не го
познавал и не можел да каже как точно е убит, но разбира
се, ще дойде на опелото, защото други убити познавал.
Така всички заедно тръгнаха към църквата и там, върху
масата, вместо тялото сложиха сабята. Свещеникът
закади и Вечная памят се възнесе към свода на църквата,
златната дръжка светна в светлината на свещта върху
масата и напълно замени тялото. Всички без баща є
плакаха, дори и светците, които гледаха от иконите и
стените, Галинка видя това съвсем уверено и на душата
є стана радостно, защото братът е и опят, и оплакан.
Когато се прибраха, баща є окачи сабята на стената до
собствените оръжия, с които някога се е бил в далечна
земя, негова Родина, и едва тогава най-сетне и той
заплака.
Войните свършват, защото са обичайни, беше казала
майка є, тази обаче се оказа толкова обичайна, че съвсем
се сля с живота и отказа да свърши. Годините бяха
изпълнили едната ръка на Галинка, пълзяха по пръстите
на другата и тя вече едва си спомняше времето, когато
сутрин седеше пред чугунената печка да гледа как
млякото се надига под гъстия похлупак в очакване на
блини. В обичайното на живота тръгна на училище и
сутрин нямаше време да седи до печката, в обичайното
на живота се научи да чете и вечер, пред огъня на
камината, не Машошуша є четеше жития на светците
вместо приказки, а тя сама прехвърляше страница след
страница, защото да четеш се оказа най-утешително
и книгите напълно заместваха блините. Машошуша
є предлагаше и приказки, но Галинка предпочиташе
книгата с истински истории за особените хора, които
на картинките стискаха в ръцете си кръст, някои само
светци, други светци-мъченици, защото им режеха
главите, горяха ги на клади, измъчваха ги, а после Господ
ги прибираше веднага при себе си. Тази книга с истински
истории беше много дебела и ръцете є едва я удържаха,
с черни корици и везана със злато по краищата, вътре
с рисунки, а на първата страница с красиви ръкописни
букви пишеше притежание на Филарет Дроздов,
архиепископ Московски, поради което майка є всеки
път я предупреждаваше да внимава, Внимавай Галинка,
това е Чети-Минеят на твоя прапрапра вуйчо, той
също е станал светец при Господа, само още не е
включен в книгата, но ще бъде. Казвайки това с едни
и същи думи, сякаш искаше Галинка много ясно да ги
запомни, Машошуша посочваше и портрета над пианото
в дневната, на него беше изобразен монах, седнал на
кушетка до масичка, върху масичката мастилница, в
мастилницата перо, а в ръцете му същата книга. Галинка
гледаше книгата в ръцете си, книгата в неговите ръце,
и се убеждаваше – същата е. Това, че е станал светец
при Господа, беше поразително и озадачаващо, защото
другите светци от книгата бяха икони и тя не можеше
да си представи, че някога не са били, този обаче,
нейният пра-пра-вуйчо е станал, значи светец се става,
не се раждаш необикновен, може да станеш необикновен
като в житията… Галинка се оплиташе в тези си
мисли и може би не є беше съвсем ясно, но виждаше как
Машошуша често се моли пред него, въпреки че беше
портрет, не икона, говори му, значи той сигурно є е
отговарял тайно, иначе защо да го прави. Когато Галинка
го гледаше, той є се усмихваше, усмихваше се и на майка
є, когато сядаше да свири, Галинка несъмнено виждаше
усмивката и я намираше за съвсем естествена, след като
са от една кръв, роднини пра-пра през времето, а той,
щом е светец още невписан в книгата, е жив на небето
и не е странно, че се усмихва. Затова когато вечер
майка є запалеше бронзовите свещници, прикрепени на
предния капак на пианото, и щом разтвореше нотите
върху пюпитъра, Галинка сядаше зад нея, но вместо
в ръцете є, гледаше Владиката и дебнеше усмивката
му. Никога не оставаше излъгана. За жалост, майка є
рядко свиреше поради тежестта в душата, Тежко ми
е, казваше, и ставаше от пианото едва-що започнала,
музиката не притежаваше достатъчна сила, за да
повдигне тежестта. Душата на баща є също тежеше, и
той казваше Тежко ми е, защото от втория син твърде
рядко идваха вести, а понякога и никак не идваха с
месеци, той се биеше в Кавказ
насред планините, което
освен далеч, беше и високо,
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и бащата с нищо не можеше да му помогне, затова
Машошуша често го съветваше, Не се чувствай виновен,
Владимир, Владимир обаче се чувстваше виновен, че вече
не е войник, защото ако наистина си войник, оставаш
такъв до края на живота си, казваше, като свещеник,
казваше, но неговите войни бяха свършили и как така
войник без война, особено когато войната бушува?, и
за да облекчи тежестта на душата, когато Галинка и
Машошуша отиваха в неделя в Църквата, той взимаше
един голям скицник, кутия с въглени и излизаше някъде
вън да рисува дървета, понякога и езера. После ги
показваше на Галинка и Машошуша и питаше харесват
ли ви?, те гледаха и виждаха, че дърветата винаги са
черни поради въглена, езерата приличат повече на блата,
значи тежкото не е олекнало, но и двете в един глас
отговаряха, Да. С времето обаче тежестта на душите
също ставаше обичайна без надежда за разсейване,
всичко се превръщаше в обичайно, особено за Галинка,
която друго, освен войната, вече не знаеше. Всеки ден
се споменаваше някой като брата убит, всеки ден се
споменаваха далечни места, където някой се бие и още
не е убит, всеки ден майка є започваше молитвите си с
Боже, Царя запази, защото войната съвсем се е закучила
и не се вижда избавление, а навярно само Царят може да
я спре, предполагаше Галинка. Всичко това се превръщаше
в обичайно, а най-обичайно от всичко течеше времето
и неусетно минаха три години, откакто Галинка седеше
до чугунената печка, за да гледа как млякото постепенно
се надига в очакване на блини. Така насред обичайното се
промени и Градът, неусетно и същевременно неузнаваемо.
Сгради опустяваха, магазини затваряха, улиците ту се
изпълваха с много народ, ту обезлюдяваха, и се носеше
тътен сякаш градът също има душа, на която е
много тежко, тежкото се превръща в мъка и избива в
повърхността. Като изпод земята изникваха странни
хора със сиви лица, пришълци с шинели, валенки, калпаци,
винтовки, такива преди Галинка не беше виждала, и
бродеха мъже, на които части от тялото липсваха.
Особено в неделя след Литургия цяла тълпа такива мъже
във военни шинели обикаляше около църквата на светеца
Василий от Кесария, където с майка є се черкуваха, не
влизаха вътре, движеха се бавно като на парад, а навярно
и не можеха по-бързо с патериците си, някои ги носеха
на ръце, защото нямаше върху какво да стъпят. После
тръгваха по „Тверская-Ямская“ до Триумфалната арка,
точно по техния път към дома, и с Машошуша по неволя
вървяха до тях, други също ги следваха поради пътя си
или нарочно, жени с воалетки, до тях овързани с кърпи
баби, мъже с агнешки калпаци, до тях просяци, всичко се
смесваше, поради което майка є стискаше силно ръката
є да не се изгубят, а сивата тълпа ги притискаше и във
въздуха се носеха викове, примесени със заклинания и думи
на мъка,
Помазаника Божия, Царя с его народом спасите!
Се, оставляется дом ваш пусть!
грядет антихрист,
грядет антихрист,
грядет антихрист,
и защото това звучеше страшно, майка є още по-силно
стискаше ръката є, привеждаше се и шепнеше в ухото є,
не ги слушай, Галинка, не ги слушай, като чуеш това,
казвай Молитвами Богородицы и всех Святых, Господи
Иисусе Христе, помилуй нас…
и Галинка повтаряше Молитвами Богородицы и всех
Святых, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, но
същевременно разбираше, че „не ги слушай“ означава
единствено „не се плаши“, и внимателно слушаше,
защото вечер, докато тя четеше край камината книгата
за своите светци, баща є и майка є, също край камината,
четяха друга книга, тихо, шепнешком, заедно, и тя беше
онази книга, която им даде свещеникът от „Страстная“.
Галинка имаше очи да гледа, неведнъж беше прочитала
тайно заглавието, и книгата се наричаше точно така,
„Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле“,
а щом свещеникът я е дал, значи е истинска истина. И
признаците за идването на онзи беше чувала в шепотите
им, Галинка имаше уши да слуша, и знаеше, че когато оня
дойде, изобилие от мъки ще последва, значи изобилие от
мъченици. Затова, когато веднъж забеляза в тълпата от

Рисунка Маргарита Дончева

сиви шинели един войник
без лице, и си спомни,
че е виждала такъв
обезобразен светец
на картинка, реши
да си изясни въпроса
докрай и попита майка
си, Този там мъченик
ли е?, тези без крака
мъченици ли са?, а
Машошуша, за да бъде
точна, отвърна, Почти,
не съвсем. Галинка сама
си обясни „почти“ с
това, че Господ още
не ги е взел, и въпреки
че са се намъчили, още
се мъчат, а оня иде, но
още не е дошъл. Оня
обаче не можеше да си
представи, въпреки че
се опитваше, не го беше
виждала на картинка,
дявол беше виждала, но
оня не беше точно той,
дяволът и тъй си го
има, няма защо да иде,
тъй че най-злото зло си
оставаше безобразно.
За беда обаче, и може
би именно поради
тази си безобразност,
то проникваше
незабележимо,
Послание на Апостол Павел към
за да произведе в
Коринтяни, Маргарита Дончева
незабележимото
съвсем забележими
неща, и в обичайното изтичане на времето настъпиха
и дни, когато с майка є се наложи да пропускат
Литургията в неделя, или ако отидеха, бързаха веднага
да се приберат, като избираха малки улички, защото
Москва настръхваше, ставаше все по-опасна, и наред с
мъчениците се появяваха огромни тълпи мъже и жени,
които викаха, вееха знамена, размахваха пушки, трябваше
конната гвардия да ги разгонва, за да не стане беля.
Градът се държеше като млякото в тенджерата и като
че всеки миг се готвеше да кипне. Баща є ходеше умислен,
все по-трудно намираше картофи и хляб, понякога зеле,
все по-неразличими от въглена се получаваха дърветата
и езерата, а майка є все по-горещо се молеше, но въпреки
горещите молитви войната отказваше да спре, само се
трансформираше.

Н о ва

бъ л гарска

Оля Стоянова

Как ни спасяват природните закони
Рязката светлина на декември
не може да излъже никого –
нито красотата ще спаси света,
нито купищата цветя, в които липсва радост.
– Всички ще умрем! –
крещи непознат мъж, вместо утеха,
и после целува опечалените.
– Това е кръговрат! –
убеждава ги той и размахва ръце,
все едно говори за водния цикъл в природата,
чертае с ръце доказателства
за непрекъснатия процес на преминаване
на водата в пара,
на парата – в дъжд,
на дъждът – в реки,
на реките – в океани,
а океаните – в облаци,
а всички тези хора, вкопчени в цветята,
участват в кръговрата на скръбта –
и не си дават сметка, че всяка тяхна сълза
се превръща в поток,
река,
море,
облак.
– Един си тръгва и друг идва. Така трябва.
Иначе ще стане потоп на земята! –
крещи онзи мъж.
Може би е луд.
Или поне философ.
В краен случай – учител по физика,
който рисува сред опечалените
огромни кръгове във въздуха –
преговаря невидимите процеси,

Из

„Пътеводител на хубавите места“
Оля Стоянова, Живко Джаков

Ветрен се намира там, където няма нищо. На края на
географията, във възможно най-забитото място, в найдолния ъгъл на картата. От едната страна има хълмове
и долове, от другата – пак същото. Границата минава
някъде между баирите на Осоговска планина, но е трудно
да се различи кой склон е български и кой – македонски.
Между тях има само къщи, които се разпадат под
собствената си тежест, и черни пътища.
Но когато за първи път стигаме в село Ветрен,
Кюстендилско, заварихме там да кипи бурен живот:
стари камиони вдигат облаци червеникав прах по
пътищата, наоколо си подвикват мъже, разгърдени,
завързали ризи на кръста. Някой е пуснал радио и гърми
шейсетарски рок. Не, не сме попаднали на селски събор.
Тези мъже, които кипят от енергия и едва ги сдържа
на едно място, са дървосекачи. Млади, 30-40-годишни,
подивели от цялата пустош наоколо, в която живеят
вече месец. Камионите са огромни, без регистрационни
табели и толкова очукани, все едно са излезли от склад за
черни метали. Живко е възхитен от машините, децата
мрънкат заради жегата, но когато виждат камионите и
те млъкват за момент, явно впечатлени от гледката. За
мен е цяло чудо, че тия таратайки въобще вървят. Още
повече че са натоварени догоре с огромни трупи. – Това
е Джуган, руска машина, върви навсякъде, няма спиране –
така един от мъжете представя камиона си вместо себе
си. Не се ръкуваме, защото ръцете му са омазани с масло.
Просто го питаме как да стигнем до оброчищата. – Какви
оброчища? –пита той. – Кръстовете, кръстовете –
подвиква друг мъж до него, за да го подсети. Село Ветрен
се намира на 30-35 км от Кюстендил. Споменава се още
през XVI в. в турските регистри. Преди Освобождението
населението достига до 500-600 души. Сега само седемосем души живеят в селото, разпръснато на двайсетина
махали. По-късно границата разделя селото на две.
Отсреща, в Македония, също има село, което се казва
Ветрен. Когато човек се качи върху хълмовете, вижда,
че македонските села са големи и до тях водят широки
пътища. От тази страна на планината пътища никога
не е имало, но както разбираме, камионите ЗИЛ 157 това
не ги спира. Обезлюдяването на Ветрен не се случва за
първи път. Според историческите книги през XVII в.,
когато започва усиленото помохамеданчване в този край,
хората бягат и селото сигурно пак е изглеждало по този
начин. След стотина години обаче хората започват да се
връщат, но вече не се събират на едно място, а всеки род
оформя своя махала из гънките на планината. А когато
хората живеят на подобни отдалечени места, обикновено
си създават свои оброчища – църкви под небето, където
идват да запалят свещ направо върху камъка. Махалите
във Ветрен са отдалечени на по 10-15 километра една от
друга и почти всички са обезлюдени. Според сметките,

които правим, излиза, че на две-три махали се пада по
един жител, даже по-малко. Повечето са старци, след
няколко години тук вече няма да има нищо. И ние сме за
месец, после си тръгваме и край – казва един от мъжете,
онзи, който знае къде се намират оброчищата. В този
край оброчищата са малко по-различни. Пак става въпрос
за свещени места, отбелязани с култови знаци: големи
скали, кръстове или колони. Пак хората почитат светец
или правят курбан на някой християнски празник. Но
да сте чували за купол, издялан от камък, който се
използва за кръщене под открито небе? Тук има такова
място и се нарича Кръсто блато – каменният купел и
кръстът се крият в сянката на огромно дърво. Кръстът
е небрежно подпрян до ствола на висок дъб, а до него има
каменен купел, който се пълни с дъждовна вода. Допреди
30-40 години тук все още са се правели кръщенета сред
природата. Днес никой не ходи до кръста – като няма деца,
какви кръщенета!? Обаче всички знаели, че мястото е
свято. Така ни казва един от дървосекачите, после тръгва
да ни разказва още нещо за каменния купел, но се спира:
Абе, не ти е работа... Нещо се чуди. Мълчи. Двоуми се.
Накрая изплюва камъчето и признава, че преди време двама
от местните пияници се напили и се хванали на бас кой ще
отиде и ще се изпикае в купела. – Срамна работа! – казва
мъжът. – Но после ония двамата си отидоха. – Как така?
– питам аз. – Ами така. Отидоха си – казва мъжът все
Н о ва

през които преминаваме –
изпарение,
кондензация,
поройни дъждове,
водни пари,
скръб.
После някой от онези мълчаливи и тъжни хора –
може би далечен роднина или добър приятел,
внезапно се засмива на глас –
кратко и силно,
проумял най-сетне онзи урок от пети клас,
който ни прави безсмъртни.

Португалски за начинаещи
Bairro значи квартал.
Bairro de Padre Cruz
е най-бедният квартал на Лисабон.
Тук живеят потомствени безработни –
хора, които вече дори не правят опити
да изплуват –
семейства с деца,
жени,
които крещят на света
на непознати езици,
мъже,
които рано сутрин стоят на прага
на ниските бели къщи,
и се взират само напред,
без да мигат.
Bairro de Padre Cruz
не се различава по нищо
от другите квартали на Лисабон –
има прави улици,
детски площадки,
а фасадите на блоковете

едно това е най-естественото нещо, като нарушаваш
правилата, правиш грях и си заминаваш. – Тези места са
святи. Всички знаят – повтаря мъжът. Ние не спорим.
Дано е така. В една от другите махали на Ветрен може
да няма хора, но има оброчен кръст с височина почти
три метра. Намира се до отдавна обезлюдената махала
Дамянците. Оброчището е наречено Очовден. – Глупости,
това е Кръстати камен. И не е в махала Дамянците,
а в Пръдльовците – твърди същият човек, при това
съвсем сериозно. – Не знам какво пише по книгите, но
онези къщи са на Пръдльовците, така си ги знаят всички
тук. Не питаме кои „всички“. Мъжът ни сочи пътя,
обяснява ни как да стигнем и накрая, между другото, ни
предупреждава, че преди няколко години иманярите са
съборили големия кръст, да не се изненадваме. Огромният
кръст наистина е полегнал върху камъните зад него.
Всичко наоколо е разкопано, а при падането камъкът се
е пукнал на две. Но и така е внушителен – с височина
почти три метра, това е най-големият кръст, който
съм виждала. Предположенията са, че е направен от
местен камък още през VI в. на място, което преди
това е било езическо светилище. Днес светилището
представлява невисока скала, върху която са издълбани
многобройни кладенчета, канали, кръгли отвори и улеи,
за които може да се спори дали са били използвани от
тракийските жреци за ритуални жертвоприношения,
или просто по камъните е текла дъждовна вода и ги
е оформяла. Около скалата са се надвесили дървета и
храсти и тя почти се е сляла с пейзажа. Същото може да
се каже и за махала Пръдльовците – не е ясно що за хора
са били тия Пръдльовци, но къщите им са построени на
хубаво място. Сега повечето от къщите са се наклонили
на една страна и имат вид, че един по-силен порив на
вятъра може да ги събори, но катинарите още са тук:
ръждясали, но сигурни, здраво заключени. Чудя се дали
някой някъде все още пази ключ за тези къщи. Не е ясно
и какво е станало с Пръдльовците, дали някой някъде
започва семейната си история с думите: „Моят род идва
от Пръдльовците. Прадядо ми е бил най-големият от
Пръдльовците“, или всичко бързо се забравя, а имената се
сменят с по-благозвучни. Понеже е късно лято, клоните на
дърветата се прекършват под тежестта на джанките,
а от покривите на къщите са израснали млади дръвчета,
които също са дали плод. Изглежда така, все едно
Пръдльовците са потънали в стогодишен сън. Няколко
часа по-късно, на връщане, откриваме, че и дървосекачите
ги няма. Няма никого. Наоколо е абсолютно тихо,
пътищата са все така черни и прашни, разтоварените
камиони са накацали по хълма, разхвърляни, изгнили, без
регистрационни номера и така грохнали, че човек ще си
помисли, че от години не се движат.
„Пътеводител на хубавите места“ предстои да излезе
в изд. „Жанет 45“.

бъ л гарска

са изрисувани с цветни графити.
Всяко лято тук идват
доброволци от цял свят,
за да боядисат оградите на белите къщи –
и да видят колко кротко
е отчаянието.
Отвън нищо не си личи –
трябва да говориш португалски
за да разбереш, че тук –
където някога са започвали
Великите географски открития,
днес е пристан на хора,
които просто не могат
да продължат напред.
Трябва да станеш местен,
за да си дадеш сметка, че
Bairro de Padre Cruz –
не е неочакван феномен –
на всеки език съществува подобно място –
непреводимо локално име на несигурността,
на умората
и отказа да продължиш,
на нежеланието сутрин да се събудиш,
на недоверието,
че слънцето ще продължава да изгрява
всеки ден.
Трябва да имаш усет към чуждите езици,
за да откриеш, че и на твоя език
сигурно има подобна дума –
точно географско название на отчаянието,
което се надяваме
да не познаем.

За разликата в езиците
В тази чужда земя дори мелодията
на птичите песни
е различна –
трябва да се вслушаш по-внимателно,
за да разпознаеш по-дългия и провлачен звук
на песента на зелениката,
по-високите трели от мелодията на коса,
острият писък на въртошийката,
по-продължителното кискане на зеления кълвач,
но един звук никога не може
да се сбърка –
онзи шум от свистенето на крилата
на малкия ястреб,
който се спуска внезапно,
видял жертва.

Нива на възможни прочити
В библиотеката на един бежански лагер
нищо не е безобидно –
дори рафтът с детски книги –
стиховете на Салис Таджер „Родна къща“
или романът „Беглец“ на Николай Дубов –
стари издания от преди трийсет-четиресет години,
когато родителите на тези деца
още не са били родени,
но конфликтът,
който ги е изхвърлил тук,
вече е назрявал.
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Теодора Лалова
Лъжичката почуква леко стените на чашата,
разбърквам кафето заради сладостта на този звук.
От нашата маса се вижда дъното на бара и високият

прозорец,
няколко момчета нареждат сцената.
Още е твърде рано, твърде празно,
гласовете ни се чувстват неудобно да тичат наоколо.
и шепнем, главите ни – почти допрени една о друга.
Мирише на препарат за миене и на дърво,
денят се свива в себе си, примигва веднъж и изгасва –
главичка на карфица оттатък улицата.
Завалява сняг, прецизно;
снежинките закърпват лилавото на нощта към сградите.
Като в ореховата черупка от приказките,
ние сме на пауза, предстоим.

***
Ще ми се този текст
да бъде малка клетка от тръстиково дърво,
лека и поръсена със златен прах,
между чиито ребра да наднича началото,
даже не, не самото начало,
а предчувствието за него,
плътта на първите разходки вечер,
светлото неудобство при мисълта за ръката ти

в моята.
Или пък да е музикална кутийка,
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в сърцевината є – да се върти удоволствието
от прочита на чуждо стихотворение,
онова поемане на дъх след думите
сякаш е лято в някоя по-нежна година.
А бих могла да бъдa и по-алчна:
да пожелая този текст като врата,
през която с един жест ще се връщам
при пропуснатите разговори с онези любими,
които вече не са тук.
Духва вятър, буквите се разбягват –
мравки в пръстта под краката ми.
Сгъвам листа в ръцете си, правя обещание
за книжен самолет или пък за лодка.

***
Слизаме по улицата зад Консерваторията, април е.
На втория етаж е отворен прозорец, а нотите –

сребърни стрели –
се забиват в младата, мека трева.
Малко сме объркани от изискванията на сезона,
от жуженето на земята. Почти очакваме да се разминем
със самите себе си.
Все още усещам вкуса на меда и маслото,
на кифлите и чая от закуска. Струва ми се,
че слънцето се е запиляло в яката на ризата ти.
На лицето ти е паднала мигла, още една малка

сребърна стрела.
Иззвънтява преди да я докосна; някой друг, някога

другаде
си е пожелал този миг. Убождам се.

„Две хубави очи“, Пейо Яворов. Калиграфия: Маргарита Дончева

Марианна Георгиева

н. като естрагон
като чепка грозде, смачкана между пръстите на н.,
н., имам предвид като никой,
не мога да я оприлича на нищо, есента вече кърви, а
аз все още не съм н., не разговарям,
аз се страхувам да погледна през прозореца,
защото там знам, че ме очаква онази мразовита
картина на стъпки, които избледняват в болния сняг,
отново картина като н., като нищо, лозницата е вече заснежена,
като обратна осмоза се самосъхранявам,
защото не мога да отроня нито цвят, нито листо, нито зърно,
аз правя всички движения така машинално,
като порива на вятъра, който минава и изтрива
всичко, което някога сме могли да знаем,
някой ден като н., като не знаем кога,
настоящото е непознаваемо, подобно на н., на нищото,
настоящото впрочем също е н. нищо,
н. настоящият ден е същият като вчера, и
непременно ще се повтори, ще се прероди,
ще се ококори, докато свенливо свежда очи,
никакво, неспособно да проговори, то е н., никой,
още от ранна възраст не н., не говори,
шум от количката на старица, която тътри своя товар
нанякъде, на н., но да не се повтарям,
звънкият смях, който се счупва под прозореца,
може би само кучешките очи, които примижават
сред полусветлината, могат да успеят да се вкопчат
за миг към посоката на н., никъде

аngina melancholica
хората не умират, нито оцеляват, по телата им пада сняг,
но те не замръзват, а са речни камъни, които влачат след себе си спомени
кожа хладка, гладка и хлъзгава, по която може да прокараш пръсти
тя ще писне в животински рев, ще разроши косите ти и ще спи с теб,
докато прогледнеш в тъмнината сякаш се е случила една голяма загуба
и оставаме сами в стаята, където може да говорим само за поезията и децата,
твоите млечнобели очи, клепките на които се затварят като нежна длан
и ти я държиш пред мен заключена, аз съм все там,
пред стиснатия ти юмрук и не знам какво ме очаква,
аз съм все още сам,
самоготов да се превърна в затворник, който
нито се бръсне, нито се сресва, а в твоето отражение, ето, аз
пристигам обръснат, отгледан, за да пожертвам цялото си достойнство
и да се превърна в човешко същество,
аз съм на ръба на свършека, и не знам кой е виновен,

че не мога да прережа себе си насън, да скъсам онази връзка,
която ме тласка по течението на вечността,
на епигенезата, и когато се събудя,
искам да осъдя виновните, да предам на властта престъпниците,
да съсипя убийците, в тази страна на педали и страхливци,
аз искам да намеря виновния,
а ти стоиш пред мен със затворената си длан като очи,
обърнати към пулс, който ми се причува,
като разговор, който започва от поезията и завърша с децата,
длан, която отдалеч прилича на сърце, отблизо има мириса на удар,
който сам не мога да си дам,
и аз се питам какво държиш в себе си, какво се крие в ръката ти,
отдалеч е по-малка от тази на пеленаче,
отблизо е забранен театър на насилието,
и аз се мятам насън като хладна змия
и търся виновника, и никого не намирам,
и все още съм там

червеят
не различавам тъжните от болните, така, както
зрението понякога е замъглено,
докато проливен дъжд се изсипва пред погледа ти и
не може да видиш асфалта, пътя, който отвежда
към гнездата на костенурките кагуама
с техните бляскави влажни коруби след неочаквана буря,
лежащо меланхоличните, чиито очи сменят цвета си,
защото очните им ябълки са огледални и отразяват небесата,
аз се изкачих няколко стъпала напред и я видях –
това беше актриса с кичозен вид, с кръгло лице,
подпухнало под ударите на не една тежка нощ,
хвана ме за ръката и ми каза, че днес сме на погребение,
но аз не пожелах да я чуя,
не обичам натъжените, които говорят, мълчат или пият заради болката си,
сякаш тя е всичко, което има да се научи за тях,
болнавите с техните бледи лица,
меланхоличните, които искат да убият отражението си,
вгледани във вечерния залез,
социалните аматьори, които си представят,
че нещо би могло да започне с лозунг,
подобно на големия взрив и всички глупости,
които европа прошепна през 60-те, ако имах плът,
щях да накажа всички, като се оттегля като персеид,
като абсолютно черно тяло, като червена двойка карамфили,
които оставяме опечалени, за да могат онези, които гледат нагоре,
да ни намерят
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