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Снимка Ани Спрат

Каръл Ан Дъфи

Сняг

През декември

Тогава мъртвите разтвориха студени длани
и пуснаха снега, спокоен, скосен, смълчан,
огромна немота, падаше, скъсан език, трупаше се;
светът щеше да стане прихлупен, прибран. Незрими
трескави пчели край майката, с отрязан полет, зима.
Реката направи гримаса и се вледени.
					
Никъде не отивай –
помислиха си мъртвите чрез снега –
остани тук и подари цветето на дъха си
на бялата градина или няколко зрънца на птиците
от живата си ръка. Не можеш да си идеш.
Все по-силно и по-силно красивият сняг
стяга земята в бурната си прегръдка.
Прилича на смърт, но не е смърт; по-прелестно.
Премръзнал, притеснен, закъснял, какво ще правиш сега
с подаръка на останалия си живот?

Единичното легло
първо беше дървена лодка;
звездите ми превеждаха,
докато отплавах –
зимната ни къща, пълна с товар,
тънеше в мрак, закотвена –
а после една матрьошка,
край която притихнах в моите същности;   
шест тайни или шест подаръка
под развълнувано дърво.
Видях ковчег, носен на рамене
през снега и покрит
със студен дантелен саван.
Сега звънчета в див възторг
люлеят тази малка стая за гости
в коледната утрин.
Превод от английски: Калоян Игнатовски
на стр. 9
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Разкриването
на човешкото
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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Името на Елена Алексиева няма нужда от представяне
на читателите в България. Известна авторка на голям
брой стихосбирки, пиеси и романи, българската писателка
е получила престижни награди и нейните публикации са
преведени на много езици като френски, руски, испански
и други. Преди няколко месеца Алексиева се е върнала
при българската публика със сборника „Прекъсването на
самсара“, издаден от изд. „Жанет 45“. Книгата се състои
от единайсет разказа, всеки по около десетина страници, и
получи литературната награда „Перото“ 2021 в категория
„Проза“ в началото на ноември.
Заглавието на книгата е свързано с едноименно понятие,
което е характерно за някои източни религии – особено за
будизма – и означава буквално „кръговрат“ на санскрит.
Според тези религии всъщност раждане и смърт се
редуват постоянно, създавайки една кръгова траектория
в непрестанно движение. Прекъсването на този курс
съответства на достигането на нирвана и най-накрая на
освобождението на блуждаещата душа. Следвайки тази
логика, Алексиева събира шепа персонажи, върти колелото
на техните външни и преди
всичко вътрешни животи и
се опитва да прекъсва самсара
на всеки от тях. Или да ги
подтиква да го направят сами.
Палитрата на героите е
толкова пъстъра и характерна,
колкото и разказваните
случаи. Гроб като подарък за
рожден ден, танци в дискотека
вместо резките терапии на
психиатричното отделение,
масово измиране на птици,
зазидан прозорец, куче с
човешко име, стая, обзаведена
със злато, ослепяване,
полудяване, освобождение
от затвора. Колкото и да
изглеждат въобще различни на
пръв поглед, всичките епизоди
обаче са тясно свързани от
вечния въпрос за търсенето
на щастието и собствената
идентичност. Жените и
мъжете, представени във
въпросните случки, волю
или неволю са поставени
срещу своите най-интимни и
понякога болезнени желания,
и следователно срещу също
толкова болезнения избор
дали да преследват своите
мечти или не. Психологията

на персонажите постепенно възниква от всяка страница с
цялото свое противоречие.
Писателката внимателно изследва тайните и внезапните
пътеки на човешката природа, и всеки разказ е като
едно огледало, в чието отражение читателят може
да разпознае себе си. Алексиева кани своята публика да
помисли върху смисъла и тъканта на удовлетворяващия
живот и да участва активно в развитието на сюжетите.
Заключенията често изглеждат загадъчни, въпроси за
размисъл. Човешкото същество се явява като роб на своя
ум и съзнание, под зоркото око на различните животни,
които обитават всяка история – таралежи, кучета,
птички, и една котка с леопардова козина.
Всичко това не означава, че сборникът е тежък или труден
за четене. Напротив, ефективният стил на Алексиева
е обогатен от фина и от време на време леко горчива
ирония, която ту облекчава, ту усъвършенства кратките
съчинения. Езикът на авторката е богат и мощен и вдъхва
живот на ярки образи. Книгата работи тъкмо като балона,
споменат в последния разказ – издига читателя над нивото
на своето ежедневие,
за да му предостави
възможността да
разширява перспективата
към съществуването.
Именно в този
заключителен епизод се
разкрива „причината“
за създаването на
творчеството, сякаш
в невероятен случай,
че публиката би била
разочарована: „за щастието
много повече, отколкото
за скръбта, е нужно да се
разказва. Защото човек
е устроен така, че за
скръбта не му трябват
доказателства, а за
щастието постоянно са
необходими. И когато си
разказал за него на някого,
поне си сигурен, че го е
имало“.
Джорджа Спадони
Елена Алексиева,
„Прекъсването на
Самсара“, изд. „Жанет
45“, 2021.

A B R O A D

Четирима български поети в нова френска
„Антология на световната поезия“
С пищен театрален спектакъл в Париж беше отбелязана
премиерата на „Антология на световната поезия“,
издадена в два тома с марката на френското издателство
„Карактер“. Артистично оформеното със снимки, гравюри
и рисунки многоезично издание представя 372 автори от 96
страни, между които българите Екатерина Йосифова, Иван
Теофилов, Пламен Дойнов и Георги Константинов.
Първите трима поети са сред авторите на изд. „Карактер“
(основано от Брюно Дюроше през 1950 г.). Книгата
„Кафепоеми“ на Пламен Дойнов беше публикувана под
заглавие „Le temps d’un café“ („Докато изпиеш едно кафе“)
през 2006 г., стихосбирката „Mains“ („Ръце“) на Екатерина
Йосифова излезе през 2014 г., а идната година предстои
издаването на книга със стихове и проза от Иван Теофилов.
Преводач и на тримата е Ралица Фризон-Рош.
Съставителите на двутомната антология поетесата и
издател Никол Гдалия, френският поет Силвестър Клансие
и люксембургският писател Жан Портан са включили
автори от целия свят – от представители на големи
литератури като Аполинер, Жан Кокто, Рилке, Лорка,
Пабло Неруда, Езра Паунд и др. до поети от далечни страни
и океански острови, пишещи на редки езици.
Театралният спектакъл в празничната зала на кметството
на V район в Париж под режисурата на Морена Кампани,
смесвайки различни гласове и ритми, представи езиковото
и културно многообразие на антологията и напълно заслужи
наименованието си „Бъди многостранен като Вселената“,
по стих на Фернандо Песоа.
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През бинокъла
на Наталия Иванова
Понякога в
живота –
неусетно,
но и някак
неизбежно –
носталгията
по
отминалото
превзема
мисълта и
времето
започва
да тече с
обратен
знак. И като
че човек се
вглежда през
бинокъл в
него, поема из
поляните на
детството и
през „всичко,
дето вече е
напуснато“,
обземат
го отново
всичките съмнения, споменът за първите любови
и разделите. После някъде по пътя си ще спре и ще
поиска прошка за това, което е било или пък не е, за
пътите, в които смелостта не му е стигала, и накрая
ще се сбогува. Към това ни приканва Наталия Иванова
в стихосбирката си „Човек с бинокъл“ („Арс“, 2020)
– към един бавен танц с паметта за нещата и за нас
самите.
Макар и дебютна книга за нея, това далеч не е
първата є изява. Наталия Иванова е отличена в
немалко конкурси в областта на литературата, но
и на журналистиката като „Liternet“ (2014), „Васа
Ганчева“ – за постижения в журналистиката (2015),
„Боян Пенев“ (2015), „Веселин Ханчев“ (2016), „С море
в сърцето“ (2016), „13 века България“ – за литературна
критика (2018) и др., а стихосбирката е финансирана
по програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“.
Нейни стихове са публикувани в „Литературен
вестник“, „Кръстопът“, както и в две антологии за
съвременна българска поезия – „Jamђs olvidados / Никога
забравени“ и в „Зоната“, том 1 („Арс“, 2020).
Тя е редактор и журналист и може би именно това
задава отчасти подхода є – едно внимателно взиране
в живота, наподобяващ Маркесовия магически
реализъм (чийто създател впрочем също е журналист)
с „кашпите, прелели от петунии“, благоуханията,
нижещите се едно след друго поколения, неспирния
дъжд, пророчествата и вглъбеното очакване, че скоро
нещо ще се случи или ще прозрем това, което вече
е било. При нея дъждът се извалява под формата на
спомени, разказани от един извънвременен говорител,
който ту е дете, ту жена в разцвета на младостта си,
ту възрастен в залеза на живота си.
Стихосбирката включва 30 творби, подредени
композиционно в три части: I. „Отдалечаване“,
II. „Наблюдение“, III. „Приближаване“, а заглавията
са кратки или обобщителни, импресионистични,
използващи части от самото стихотворение или
ключови думи така, че да насочват към най-важното.
Първо идва споменът за детството, където
колебанията ни дотогава не покълват и в което,
вкопчени с детинска инатливост, желаем да останем
още 5 минути. После следва младостта с всичките
си обещания за „утре“, без да знае, че се остарява. И
накрая идва ред на старостта и бавното изтляване
на тялото, когато се възвръщат всички спомени.
Вглеждането през бинокъла прави миналото свидно. И
незначителният спомен се превръща в скъп, например:
как меко пада светлината в един следобед.
Като в билдунгсроман героят напуска дома,
отдалечава се и забравя за него, за да се сблъска
със света и да го наблюдава със собствените си
очи и тези на своето поколение. В последната
фаза – на зрелостта, намира пътя си към вкъщи
или пък осъзнава, че накъдето и да поеме, пътят
винаги го връща. Това е и фазата на примирение с
действителността и намиране на място в нея. И
Наталия Иванова, без да има тази опитност, се справя
със задачата с една условност – запазва правото си да
се съмнява до края и до крайност в себе си и в живота:
Все по-зорко гледам
и все така не знам кое е истина,
един бог знае има ли такова нещо:
да си сигурен въобще.
(„Взиране“)

В „Отдалечаване“ темите за детството, напускането
на дома и пътя, който следва, не са единствените.
Те се смесват с тези за времето в различните му
форми (изтичащо, изтекло, циклично, синхронно…).
А градът се явява основен топос на паметта, като
безвъзвратно отминалото се възражда чрез привидно
незначителната памет на сетивата:
Нямам друго родно място освен града,
от детството си помня дърветата,
оцелели за радост между кооперациите,
мириса на йод от единствения орех,
мириса на чай от единствената липа…
(„Път“)
Във втората част, „Наблюдение“, героят проглежда
собствената си маломерност в света, наблюдава
младостта си, собствения град и изобщо всичко
свое. Младостта е винаги надменна към старите,
„преминали през същото на пръсти“, забравяща, че не е
вечна. Смирява се впоследствие и иска прошка. Темите
за прошката и милостта към себе си и другите
(защото те са част от нас самите) също са централни
в стихосбирката:
човекът не е чужд, когато е човек,
той носи сенките на другите,
когато те не са го разпознали в тъмното
и в миг са се изплашили за себе си. („Милост“)
Разбереш ли другия, си успял да разпознаеш
собствената сянка. Простиш ли му, значи си простил
на себе си. А дистанцираното наблюдение е първа
необходима стъпка.
В тази част пак говори същият човек, непрестанно
съмняващ се в себе си, в истините и действията си.
Но в акта на самокритика прозира всъщност смелост:
да снемеш мантията на силния на деня, да приемеш
упреците, които сам на себе си изричаш скришом, да си
признаеш, че те е страх от това и това, че не с всичко
си съгласен, но се чувстваш малък, липсва ти куражът
нещо да направиш:
Но ето ни
с отложените бунтове и къса памет
живи сме и нищо няма да направим,
не се страхувайте от нас,
защото утре ще са равни раменете ни
и с вас ще питаме кои са тези,
които все повтарят „трябва“.
(„Трябва нещо да направим“)
„Отложените бунтове“, за жалост, са симптоматични
не само за младите, но и за изминалите поколения на
уморените. Показателни са и за съвременния човек,
който в наши дни отказва вече да се жертва.
Веднъж отстъпили крачка назад и прогледнали цялото,
следва повторната крачка напред – „Приближаване“то. В тази трета част обаче сякаш темата за
любовта е водеща. Въведена е чрез спомените за
онази любов, която вече е отминала, за настоящата
или неосъществената. И любов ли е било въобще?
Незавършените истории се доизмислят непрестанно,
а с годините дори трагичните заприличват на изгубен
рай. Защото паметта е винаги измамна. Тя се ражда
при отдалечаването, за да ни приближи отново към
почти същото, но някак видоизменено.
В „Човек с бинокъл“ движението е и вертикално:
от корените към короната, от града към планински
върхове. Особено видимо е в стихотворението „Път“,
където колкото повече човек се изкачва, толкова
по-малък става, а щом високото бъде постигнато,
пред погледа, изненадващо, отново изниква домът.
Това обръщане назад е едновременно равносметка
на извървяното, но и осъзнаване на тепърва
предстоящото или още – един анализ на крехкото и
неизбежното.
Затова Наталия Иванова ни приканва да хванем
бинокъла със собствените си ръце и да поемем
по стъпките на своя опит. При нея частното
и индивидуалното извикват личен спомен и се
превръщат в активно съпреживяване. Стихосбирката
ни подтиква към едно носталгично пътешествие
в паметта през онова, което сме мислили и сме си
обещавали, множеството колебания, собствените
ни победи и разочарования. Към едно сладостно, но и
болезнено завръщане с „надеждата познатото да бъде
вечно“.
Гълъбина Захариева
Наталия Иванова, „Човек с бинокъл“, изд. „Арс“,
2020.

„Опашката“ – скок
между илюзия и
реалност
Романът „Опашката“ на Захари
Карабашлиев, публикуван в
началото на 2021 г., повежда
читателя през свят, в който
се редуват разминаване и
среща на илюзия и реалност,
на безоблачно съвместно
съжителство на една двойка
и утопичните обрати във
връзката є. „Опашката“ е
книга, която има странното
свойство едновременно
да запраща читателя в
имагинерна реалност чрез
нотката фантастика, която
носи в себе си и същевременно
да го държи здраво стъпил на
земята посредством злободневните проблеми и тревоги,
които вълнуват общестовото в днешно време. Доста
често границите на понятията илюзия и реалност се
размиват и не е изключено читателят да се изгуби между
двата свята. Темата за „заразата“, както Карабашлиев я
нарича, води началото си още от античната литература
– още в „Илиада“ тежка чума, пратена от бог Аполон,
поразява войници, а писателите в днешно време, които
си позволяват да черпят вдъхновение от пандемията,
върлуваща по цял свят, доизбистрят образа є. Последният
роман на Карабашлиев не просто тематизира причудливите
явления и странности във връзката на Павел и Невена, а
хвърля яснота върху живота на съвременния човек по време
на световна пандемия, носеща със себе си бурни размирици и
вълна от негодувание.
Наглед типична, връзката на Павел и Невена взема обрат
в момента, в който Павел открива, че на годеницата
му є е пораснала опашка. Заглавието на романа в голяма
степен пояснява едната сюжетна линия, но същевременно
сюжетът контрира представите на читателя, давайки му
нова перспектива и поле за размисъл. Докато Невена приема
факта, че има опашка с пълно спокойствие и стоицизъм, у
Павел се пораждат силни, граничещи с паника емоции и той
всячески се опитва да изтрие от съзнанието си мисълта за
израстъка, с който се е сдобила годеницата му. В началото
на романа повествованието, което се води от първо лице,
т.е. от името на Павел, проследява хода на събитията в
две от сюжетните линии – именно появата на опашка
на Невена и върлуващата пандемия. Тези събития си
приличат по характер, тъй като и двете рязко преобръщат
обстоятелствата в дотогава монотонния живот – от
една страна на Павел и Невена, от друга, на обществото.
Сякаш и двете събития вадят човека от коловоза, в който
е влязъл и докато опашката на Невена рефлектира върху
вътрешния свят на Павел, то световната пандемия,
станала основна линия в много съвременни европейски
романи, се отразява върху цялото общество. Наблюдават
се сходства между неспокойствието на индивида и
неспокойствието на обществото по време на криза.
Представата за пандемията в твърде напреднал и
вероятно изпълнен с апокалиптични събития етап е
подсилена от наситения с описания език на автора, който
навярно цели да насочи читателя към търсене на решение.
Динамиката, с която се развиват действията в романа,
подтиква читателя да разлиства страниците в стремежа
си да открие отговори от личен и световен характер, с
което да внесе равновесие не само в своя, но и в света на
околните. Езикът е стегнат и въздействащ. На отделни
места в романа се наблюдава употребата на чуждици –
като например популярни фрази на английски език или част
от текстове на американски песни. В зависимост от
това доколко читателят е склонен да разчупи мирогледа
си и да допусне идеята за жена с опашка, би могла да бъде
отчетена степента на възприемчивост. От друга страна,
третата сюжетна линия, която разкрива желанието на
Павел за изява в политиката, ловко отмества вниманието
на читателя от основните проблеми, които намират почва
в романа и го връща в реалността. Умело е постигнат
балансът между фантастика и реалност чрез скоковете
между сюжетните линии.
За разлика от „Хавра“, която със сюжета си отвежда
читателя назад във времето, „Опашката“ се концентрира
в голяма степен върху бъдещето, като същевременно може
да бъде съотнесена към настоящето. „Опашката“ е роман,
даващ свобода на мисълта, роман, който изпраща послания
в няколко различни посоки и кара читателя да потърси
своето място в сюжета.
Дариана Борисова
Захари Карабашлиев, „Опашката“,
изд. „Сиела“, С., 2021.
Литературен вестник 22-28.12.2021
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Отвъд припомнянето
Маргарет Атууд,
„Сърдечно“, прев.
от английски
Ангелина
Александрова, изд.
„Orange Books“ , С.,
2021, 142 с.,
21,90 лв.
„Сърдечно“ е последната издадена
стихосбирка на Маргарет Атууд, която
съдържа стихове, писани в периода 2008
– 2019 г. През 2020 г. с нея писателката
печели “Goodreads Choice Award” в
категорията за поезия. А темите в
книгата са откриваеми и в цялостното
творчество на Атууд – миналото,
загубите, странността, природата,
измеренията на човешкото…

Георги Борисов,
„Откаченият
вагон“, изд.
„Фабер“, Велико
Търново, 2021,
580 с., 35 лв.
Авmобuографuчнаmа u eceucmuчнa nроза
на noema Георгu Борuсов може да се
чете като ключ към собствената му
поезия, но и като път към вкусовете,
пристрастията, оценките на поета и
издателя за големите в литературата.
Затова и наред с размислите му за
поезията четем есета за Боmев, Вазов,
Фypнaджueв, Георгu Mapkoв, Paдuчkoв,
Консmанmuн Павлов, Вера Муmафчuева,
Мuряна Башева, Георгu Руnчев, Велuмuр
Хлебнukов, Евгенuй Замяmuн, Курцuо
Maлanapme, Вeнeдukm Ерофеев,
Влaдuмup Бykoвcku, Юз Aлeшkoвcku,
Дмumpuй Прuгов, Влaдuмup Шаров,
Вukmop Ерофеев, Евгенuй Поnов...

Нели Станева,
„Другото време“,
изд. „Жанет 45“,
Пловдив, 64 с., 12 лв.
Нели Станева
живее в Швейцария, има една издадена
стихосбирка – „Виновни рими“, 2001,
поддържа и онлайн блог www.nellystaneva.
com.
„Другото време“ е втората є книга,
за която Катерина Стойкова пише
в анотацията на корицата, че това
е поезия, която „дръзва да разкаже
своята истина с рима и ритъм и
завърта сезоните“, вкарвайки читателя
в кръговрата на това интересно
пътуване.
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Накрая всички стигаме до поезията.
Ето това си помислих, когато прочетох
книгата със стихове и фрагменти
на Ирен Иванчева. „Парчета“ от
разпарчетосващото ни (женско) битие,
което мъкнем със
себе си навсякъде по
света, това също си
го помислих – или го
почувствах...
Книгата е двуезична, с
предговор и послеслов,
но всъщност е книгасвят за едно духовно
пътуване из поезията
и смисъла, сътворена
и подредена с много
препратки към любими
стихове и автори,
с изящна носталгия
и кураж да гледаш и
истината, и миналото, и
(не)състоялия се живот
в упор.
Има ли отговор на
въпроса „какво е
любовта“, надали, но
Ирен Иванчева намира
своя. Има ли отговор на
въпроса какво правим
„между слабия и силния
миг“ – сънуваме или се
пробуждаме? Тази особена, трепетна
тревожност владее думите на Ирен –
вероятно защото думите и опитът є
са натрупани в години на изпитания и
неравновесия, а и защото са набъбнали
от твърде много познание. „Преминало е
всичко. И всичко предстои“.
Стиховете в книгата „Парчета“ са и
съхранено-чувствени, и ефирно-любовни,
паяжинни, бих ги нарекла аз, и някак

естествено ни преизпълват с красиво,
трепетно съмнение, подготвят ни за
срещата с кратките фрагменти, които
звучат другояче, носят увереност
и особен вид горчиво разбиране за
четенето, писането и
живеенето.
Следват и три дълги
„парчета“, които
дописват целостта
на книгата. Затварят
кръга, тъй да се
каже, тръгвайки
от три различни
отправни точки –
в „Катеричката“
това е детството,
крехката ни
символна опора, към
която мистично се
завръщаме, когато
обстоятелствата
ни позволят
или наложат. В
„Малко от моята
филосотека“ е
капителният
размисъл за дълга.
Длъжни ли сме,
кому и колко –
как се справяме
с житейския
си дълг? Есето „Килим, българско
производство...“ е естественият, и
трагичен, и мъдър, и личен, и общ край
на тази своеобразна, двуезична книга,
илюстрирана със „сантиментални
фотографии“. Ирен Иванчева разсъждава
върху едно автентично писмо от
далечната 1879 година, написано от наш
сънародник до директора на Лионската
кредитна банка в Константинопол.

Затова ще си позволя един по-дълъг
цитат: „Колкото повече чета и мисля
за този текст, толкова по-символичен
ми се струва той за всички нас, за
всички българи... Независимо какво
работим, на каква възраст сме или на
каква географска ширина се намираме,
дори и смятаните за най-преуспели от
нас, все трябва да разчитаме на видими
и невидими спасители, за да ни из
тръгнат от ръцете на нещо неумолимо
– национална карма, да го наречем найобщо... Все трябва да благодарим и да
пращаме по железницата нещо българско,
частица от нас, тоест екзотично
за другите... и всичко това без друга
грешка освен тази да сме българи...“
Нарекох своя кратък отзив „Отвъд
припомнянето“ по две причини:
първо, защото книгата „Парчета“
съществува самостойно отвъд многото
и различни форми на припомняния в нея,
включително предговора и послеслова,
другите текстове на Ирен Иванчева,
които сме чели преди много време в
българската литературна периодика,
снимките, носталгичните описания.
Второ: отвъд личното ми припомняне
за Ирен, с искрящата є метличинова
синеокост, професионализма є, борбения
є характер, приятелските ни срещи и
разговори.
Мирела Иванова
Ирен Иванчева, „Парчета“, стихове
и фрагменти, двуезична, превод
на английски Холи Карапеткова,
предговор Катя Станева, послеслов
Георги Цанков, художник Константин
Жеков, издателство „Полис“, София
2021.

За Богомил Гюзел – вместо прощаване
На 22 април тази година ни напусна
големият македонски поет, драматург
и есеист Богомил Гюзел. Роден през 1939
г., той завършва висше образование по
англицистика в Скопския университет.
Работил е като драматург на Драматичния
театър в Скопие и като програмен
директор на международния литературен
фестивал Стружки вечери на поезията. Бил
е секретар на Македонския ПЕН-център и
секретар по международните отношения
на Дружеството на писателите. През
1994 г. той става един от основателите
и пръв председател на Независимите
писатели на Македония и главен редактор на
тяхното списание за литература и култура
„Наше писмо”. Избран е за редовен член
на Македонската академия на науките и
изкуствата.
Богомил Гюзел е автор на около
двайсет книги с поезия и седем с проза.
Представител е на талантливото
поколение литератори, което се появява
в средата на петдесетте години на
миналия век и което допринася много за
деидеологизацията, дедогматизацията
и модернизацията на македонската
литература, за разширяването на нейните
творчески хоризонти и за излизането є
от изолация. Той е и утвърден преводач
на англоезична литература – превеждал е
творби на Емили Дикинсън, Уолт Уитман,
У.Б. Йейтс, Т.С. Елиът, Езра Паунд, Дилън
Томас, Шеймъс Хийни и др. Преводач е и
на антологията „Съвременна американска
поезия”, на девет от Шекспировите драми
и на представителни пиеси на Самюъл
Бекет и Харолд Пинтър, както и на „Алиса
в страната на чудесата” на Луис Карол и
„Книга за джунглата“ на Ръдиард Киплинг.
Негови книги са преведени на много езици,
в това число и на български. Лауреат е на
авторитетни македонски и международни
награди за поезия.
С Богомил ни свързваше сърдечна дружба,
ненакърнена в продължение на четвърт век
през многобройни срещи и гостувания от
двете страни на границата. Когато преди
четвърт век се срещнахме за първи път

– чак в Единбург, на един от конгресите
на ПЕН, ние се разговорихме на английски,
но скоро се разсмяхме и минахме на нашия
раздвоен майчин език. Никога не сме имали
нужда от преводач, дори и сега, когато
Богомил без всякакво предупреждение
упорито замълча. Той впрочем и преди не
говореше много, но говореше така, че да
бъде чут. Липсва ми гласът му, който
приличаше на гръмотевица и в най-тихия си
регистър. Това стихотворение е написано
след една от нашите срещи на магичните
Стружки вечери на поезията преди осем
години. Досега не съм го публикувал. Той
беше единственият му читател.
Александър Шурбанов

Още

Снимка Chuttersnap

На седемдесет и четири години Богомил още с лекота преплува километър и повече в
примрялото от утринна нега Охридско езеро.
Гласът му е още дълбок и плътен, а думите – тежки валуни, изгладени властно от
волята му.
Стиховете му още са пълни с тътен и с неочаквани мълнии.
В присвитите му очи под комитските вежди още святкат камите на младата
палавост.
И брадата, макар посивяла, още се къдри надолу по шията му като козината на Пан
виночерпеца.
Още обича да черпи приятели и умее да не сяда на празник с враговете си.
Eдна детска рана дълбоко в сърцето му все така мълчаливо кърви и държи юмрука му
свит, а гръбнака – изправен.
Младите жени около масата му още обръщат към него оголени колена и внезапно
замлъкват насред изречението.
По лицето на Лиляна, която някога успя да го грабне от прегръдката на шотландката и
да го задържи в любовта си,
виждам колко вече є дотежава ден след ден да отпъжда от чашата му несвършващите
пияни мушици на късното лято.
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Хишам Матар: Писането е едновременно
най-лесното и най-трудното нещо
Либийският писател, спечелил
множество литературни награди,
разказва за травмата, причинена от
изчезването на баща му, и за спасението,
което намира в изкуството

Хишам Матар

Лиса О’Кели
Хишам Матар е либийски писател, който
живее в Лондон и Ню Йорк. Написал е два
автобиографични романа, „Мъжка страна“
(2006) и „Анатомия на едно изчезване“
(2011). И двата проследяват историята
на момче, което расте в Кайро и Триполи,
също като Матар, момче, чийто баща
е отвлечен в Египет, където бяга от
режима на Муамар Кадафи. Това се случва
и с бащата на писателя – покушението
срещу либийския активист Джабала Матар
е извършено през 1990 г. и Матар никога
повече не го вижда. Мемоарите на писателя,
The Return (2016), книга, която печели
редица награди, включително „Пулицър“
и „Фолио“, ни запознават с опитите на
Матар, който посещава Либия 25 години покъсно, след падането на режима на Кадафи,
да разбере какво се е случило с неговия
баща. Новата му книга A Month in Siena ни
връща към спомените му за периода между
завършването на мемоарите от 2016 г. и
тяхното публикуване. Тя описва неговото
самотно пътешествие до италианския
град Сиена, насладата от картините в
тамошните галерии и опита му да открие
пътя, по който да продължи напред.
В книгата споделяте своята възхита
и удивление от картините на
художниците от Сиенската школа, с
които се запознавате в Националната
галерия в Лондон, когато сте на 19
години. Какво ви омагьоса в картините
на Лоренцети, Сано ди Пиетро и
Джовани ди Паоло?
По това време изгубих баща си по един
особено драматичен и съкрушителен начин.
За всичко това не можеше да се говори
открито. Мисля, че моят отклик на тези
картини беше свързан с това събитие
– те хармонираха по някакъв начин с
желанието ми за прямота. В тях откривах
забележителна първичност, изчистени и
добре подредени композиции. Картините
идваха от друг свят – свободен, поставящ
въпроси, изпълнен с желания. Всичко това ме
привличаше.
Колко важни бяха музеите и галериите за
вашето израстване?
Ако не бях имал достъп до тях или до
обществените библиотеки, целият ми
живот щеше да бъде различен. Нямах
достатъчно пари, така че музеите за мен
бяха не само места, които ми доставяха
удоволствие и от които черпех идеи и
култура, но и убежища, топли места,
където можех да прекарам обедните часове.
Като студент отивах в Националната
галерия по обедно време и изяждах
сандвичите си пред една и съща картина
всеки ден в продължение на седмица.
Следващата седмица правех това пред
друга картина. Харесваше ми фактът, че
имам цел, към която се стремя, за мен
тези посещения бяха като срещи с някого,
който споделя с теб нови неща всеки ден.
И по-късно следвах този навик. Понякога
прекарвах два месеца, наблюдавайки
една и съща картина, а нерядко това
продължаваше цяла година.
Цяла година наблюдавате една и съща
картина?
Да, почти година. Например в момента
наблюдавам картина на Веласкес в
„Метрополитън“, на която той е нарисувал
мъж, който е бил негов роб – Хуан де
Пареха. Де Пареха е арабин, който бил много
добър художник. Веласкес се възхищавал на
неговата работата и му дал свобода. Това е
сложна картина, изобразяваща двама души,
които не са равни в обществото, но са
равни като човешки същества.

Пишете в мемоарите как с годините
Сиена се превръща в място, към което
изпитвате „изпълнено с вълнение
благоговение“, това, което вярващият
човек изпитва към места като Мека,
Рим или Йерусалим. Какво е чувството
да пристигнеш в град, за който си копнял
25 години?
Чувствах го като място, което е плод на
въображението, метафора, която може
да ми послужи. Мисля, че такива срещи се
случват твърде рядко. Вероятно всеки от
нас се движи по определена траектория и в
точен момент попада на конкретни книги,
хора, места, произведения на изкуството.
В такъв момент се получава искра. При
известни обстоятелства сякаш ги виждаш
за първи път и откриваш нещо специално за
себе си. В Сиена се получи такава магическа
среща, която ме възроди; същевременно
почувствах, че мястото беше „съживено“
от моето любопитство и то отвърна на
това.
В един момент от престоя ви в Сиена
разбирате, че този град се е превърнал в
мястото, където скърбите за своя баща,
след като не откривате следите му при
пътуването си до Либия. Може ли да ми
разкажете повече за това?
Тъй като не знаех със сигурност какво се
е случило с баща ми, не осъзнавах къде е
границата между надеждата да го открия
жив и потребността ми да оплаквам
смъртта му. В Сиена почувствах, че съм
достигнал тази граница. Проумях, усетих
дълбоко в себе си, че е мъртъв. Почувствах,
че вероятността да не намеря неговите
останки и никога да не узная как е умрял, е
твърде голяма.
С лекота ли пишете?
Писането е едновременно най-лесното и
най-трудното нещо. Какво е онова, което
го прави лесно или трудно, за мен е неясно.
Зная само някои неща, които увеличават
шансовете да се пише с лекота.
Кои са тези неща?
Когато не го правя заради себе си. Човек
трябва да подхожда към писането с
чувството, че служи на някого, да е воден
от хуманизъм и признателност, без да желае
някой след това да го потупа по гърба.
Кои книги са на шкафчето до леглото ви?
Купчината там не е много голяма. Преди
да си легна, чета малко и главно поезия. В
момента това са събраните творби на
Уолъс Стивънс, който особено харесвам.
Това е една изтънчена, свръхестествена
поезия.
Кои са авторите на художествена и
документална проза, които творят днес
и на които най-много се възхищавате?
Романисти: Питър Кери – заради
неизчерпаемата му енергия и
дисциплина; Хавиер Мариас – заради
интелигентността и богатството
от идеи; Колъм Тойбин – заради

дълбочината на чувствата, прецизността
и елегантността на прозата му; Али
Смит – заради оригиналния є ум и стила
є; есетата на Адам Филипс – заради
чувството за свобода, което създават;
Светлана Алперс и книгите є за
изкуството, както и поезията на Крисчън
Уиман.
Коя е последната стойностна книга,
която сте прочели?
Препрочитам много книги, защото
преподавам [в Барнард Колидж, който е
част от Колумбийския университет в Ню
Йорк]. В момента това са произведенията
на В. Г. Зебалд, Светлана Алексиевич и
Джоузеф Конрад. Препрочитам и Пруст
– „По следите на изгубеното време“ –
смятам, че той е изумителен автор.
Дали преподаването оказва влияние върху
вашето писане?
Преподавам само един семестър в годината.
Това за мен е чудесен опит, защото
научавам много неща; нищо друго не ме
въодушевява така, както една аудитория,
пълна с блестящи млади умове, които не се
нуждаят от убеждаване и учат с желание.
Учебната зала се превръща в място, което
предлага безкрайно много възможности. Тя
е антидот на отровата в политиката и на
всичко, което се случва в света около нас.
Има ли класически роман, който не сте
прочели и се срамувате от това?
Не съм прочел много книги. Чета бавно. Но
не изпитвам срам, само вълнение – очакват
ме толкова много съкровища, книги,
картини, музикални произведения, които
още не познавам.
Какъв читател бяхте като дете?
Четях много поезия. Прочетох първата
книга извън задължителните списъци в
училище на 18 години. Тогава понякога
си мислех – и бърках, – че прозата не е
достатъчно стойностна и ако човек иска
да чете висока литература, трябва да се
обърне към поезията.
Коя книга бихте дали на млад читател?
Обичам ранните разкази на Итало Калвино.
Остроумни и забавни кратки текстове от
една-две страници, в които зададеният в
началото принцип винаги се „преобръща“.
Четях ги на племенниците си, когато бяха
юноши.
Коя е най-хубавата книга, която сте
получили като подарък?
Съпругата ми, актрисата Диана Матар,
създаде книга за мен в един-единствен
екземпляр, която се състои от 100 снимки,
направени на различни места в Либия. Тази
книга е уникална за мен и в двата смисъла на
думата.

Нели Закс,
„Смъртта още
празнува живота“,
прев. от немски
Любомир Илиев,
Издателство за
поезия „Да“, С.,
130 с., 20 лв.
Книга, чакана дълго, книга събитие, която
представя голямата световна поетеса
Нели Закс. Писателката е близка със
Селма Лагерльоф, Стефан Цвайг, Целан…
Забранявана е по време на фашизма, по
една случайност не попада в концлагер,
успявайки в последния момент да получи
виза за Швеция, дълго остава непризната
в Германия. Но равносметката е – голяма
поезия и много награди, сред които
„Дросте“ на град Меерсбург (1960) и
учредената на нейно име в град Дортмунд
награда „Нели Закс“ (1961), както и
Нобеловата, която получава през 1966 г.
„за изключителните є поетически и
драматически произведения, които със
завладяваща мощ тълкуват съдбата на
еврейския народ“.

„Скритите
букви“. Поетична
антология, съст.
Тодора Радева, изд.
Фондация „Прочети
София“, с., 2021,
114 с.
„Скритите букви“ е проект на Тодора
Радева и Кирил Златков. Идеята на
инициативата е да отвори повече градски
пространства за четене, като за целта са
създадени 12 оригинални пейки с формата
на буквите от кирилицата, които нямат
аналог в латиницата и гръцката азбука
– Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю,
Я. Към проекта са включени и стихове
от български поети, сега събрани в
настоящата антология. Сред авторите
са Георги Господинов, Цочо Бояджиев,
Надежда Радулова, Силвия Чолева, Марин
Бодаков, Иван Ланджев, Петър Чухов,
Мирела Иванова…

Кирил Мерджански,
„Бъдеще на
Античността“.
Поезия, драма,
преводи, анкети и
за него, съст. Ирен
Иванчева, изд. „Фо“,
675 с.
Внушителният том, съставен от Ирен
Иванчева и мислен по повод 60-годишния
юбилей на Кирил Мерджански, излиза с
известно закъснение, но това не променя
факта, че появата му определено е
значима и представя един от важните
български творци в различните му роли –
поет, драматург, преводач. Представена
е и рецепцията на неговото творчество
през включени избрани критически
отзиви. Специално внимание заслужава
и Анкетата с Мерджански, дело на
съставителката.

Преведе от английски:
Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 19 октомври 2019 г.
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Джеймс Патерсън: Бих могъл да пиша проза
на едно прилично ниво, но не искам да правя това
Джейк Керидж
Ако литературата беше спорт, Джеймс Патерсън
щеше да бъде фигура от ранга на Дон Брадман1 или
Юсеин Болт – откъснал се толкова напред от своите
съперници, че няма нужда да се оглежда или обръща
назад. Много критици твърдят, че Патерсън не
заслужава да стои дори близо до подиума – неговите
трилъри са критикувани заради липсата на ясна
структура, сюжети, изпъстрени с клишета и
едноизмерни персонажи – но как да спорим с продажби
в световен мащаб, възлизащи на повече от 385
милиона копия. Писателят често заема първа позиция
в ежегодните списъци на списание „Форбс“ за найбогати писатели в света (миналата година е спечелил
85 милиона долара само от продадени книги в САЩ) и
за разлика от много свои конкуренти, тези пари идват
почти изцяло от публикуването на книги, а не от
филми или телевизионни адаптации.
Струва си да изясним, че Патерсън не притежава
свръхчовешките качества, за които говори
библиографията му, състояща се от 250 книги,
сред които дузина книги за деца, тъй като не пише
книгите си сам. Писателят спомена този въпрос,
когато получи наградата за изключителни заслуги
към криминалния жанр на Фестивала за криминална
литература в Харогейт, Англия. Той очарова
публиката с остроумна реч, която включваше и разказ
за неговото ежедневие: „8 ч. сутринта, обажда ми се
Бил Клинтън... 9 ч. – слизам в мазето и пускам навън
своите съавтори“.
Други писатели напоследък недоволстват, че
Патерсън получава големите печалби от книгите си,
докато съавторите му, чиито имена присъстват
на предната корица, изписани с възможно найдребния шрифт, вършат черната работа. Когато се
срещнахме в хотела в Харогейт, попитах писателя,
който извън сцената не е особено поривист и разпален,
дали има истина в тези думи. „Нахвърлям план за
книгата – създавам три или четири чернови – преди
да го изпратя на съавторите. Една година написах
повече от 2500 страници суров материал“. Как се
осъществява съвместното писане?. „Създаваме
странни приятелства, тъй като общуваме главно
по телефона, но по време на целия процес много се
забавляваме“. Дали винаги има последната дума?
„Имам първата и последната дума, както и думата по
средата“.
Става сериозен, когато говори за Клинтън, с когото
заедно създават трилъра The President Is Missing.
„Той се държи почтително, винаги. Непрекъснато
повтаряше: „Това е твоя територия, не моя“. Зная,
че е от хората, които често пристигат в последния
момент. По тази причина не му изпращах въпроси в
очакване на писмени отговори, а отивах у тях и му
задавах около 30 въпроса при всяка среща. Клинтън
е работохолик, искаше да включим в книгата повече
детайли от политическия контекст, но аз настоявах
да запазим напрегнатостта на действието и да
не се отклоняваме“. Патерсън и съпругата му се
сприятеляват със семейство Клинтън. „В тесен кръг
Хилари е толкова топла, забавна, земна. Първия път,
когато вечеряхме заедно, два или три пъти забелязах,
че с Бил се държат за ръка – нещо, което хората не
биха очаквали от тях“.
Писателят е на 72 години и е нисък на ръст. С
тъмната си коса, кожа, осеяна с петна и кръгли
очила, има излъчването на благ човек с лошо зрение.
Патерсън работи в рекламния бизнес, когато през
1976 г. публикува първия си роман – The Thomas
Berryman Number. Дали има амбицията да напише
книга, която да е свързана с ранните му интереси и
стремежи? „Не мисля. Учех в частен университет в
Нашвил с пълна стипендия, започнах и докторантура
– в един момент разбрах, че не искам да пиша романи
за тези хора. Чета много книги, мисля, че мога да пиша
проза на прилично ниво, но не искам да правя това“.
Последният роман на Патерсън, The Inn, е написан в
сътрудничество с младия австралийски автор Кандис
Фокс и разказва историята на група хора от малък
град в Масачузетс, които водят битка с улични
търговци на дрога. Докато го четеш, е възможно да
жадуваш за внимателно изпипаната проза на
Дон Брадман (1908 – 2001) е австралийски състезател по
крикет, известен в целия свят като най-добрият играч на
позицията батсман (батер) за всички времена. – Б.пр.
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Джеймс Патерсън
Снимка Стефани Диани

Лий Чайлд; все пак книгата те провокира да очакваш
жадно възцаряването на справедливостта дори ако
представите ти за справедливост са много по-сложни
от тези, които предлага романът. Ценностите,
изповядвани от хората в американската провинция,
в крайна сметка винаги побеждават – предполагам,
че това е посланието на книгата. Патерсън обаче
настоява, че никога не проповядва в своите книги:
„Отворен съм за различни гледни точки към света“.
Дипломатичен е по въпросите, свързани с политиката,
настоявайки, че повечето политици се опитват
да дадат най-доброто, на което са способни, „дори
Борис Джонсън, по свой собствен странен начин“.
Какво би казал за Тръмп? „Разговаряхме с Клинтън
след изборите и той ми каза, че Тръмп се държи като
човек, за когото сякаш нищо особено не се е случило
– за него всичко това е просто игра“. „Противно на
разпространяващите се слухове, е малко вероятно
Тръмп или Клинтън да са знаели нещо за дейността
на финансиста Джефри Епстайн“, който е в затвора
в очакване на процес за трафик на непълнолетни с
цел сексуална експлоатация2. Патерсън изследва
историята, свързана с обвиненията срещу Епстейн,
в книгата Filthy Rich, провокиран от липсата на
интерес от страна на пресата към този случай. „Защо
не пишеха за него преди повече от десетилетие?
Вестниците вече нямат репортери, само хора, които
стоят пред компютрите?“3
Всичко това извиква интересната представа за
едно бъдеще, в което писатели мултимилионери се
заемат с разследващата журналистика, замествайки
вестниците с ограничено финансиране, но Патерсън
е свикнал да върши работата на другите вместо
самите тях.
През 2018 г. той дарява три милиона долара за
програма за ограмотяване, осъществявана от
Университета във Флорида – „държавата не дава
нищо за такива проекти“. Създава и програма за
Седмица след публикуването на тази статия медиите
обявяват, че Джефри Епстайн се е самоубил в затворническата
си килия. – Б.пр.
3
Още през 2007 г. множество жени подават жалби срещу
Епстайн за сексуални посегателства. Той успява да избегне
съдебен процес, след като се признава за виновен и сключва
сделка с федералната прокуратура. – Б.пр.

подкрепа на изявени книжари чрез парични бонуси от
500 долара. „Моите издатели в САЩ ми казаха, че
бонусът е трябвало да бъде 1500 долара. Отвърнах им,
че при техните заплати и 500 долара, които падат от
небето, ще бъдат достатъчни“.
Тези думи са интригуващ начин да надникнем в
съзнанието на човек, който има много точна преценка
за стойността на парите, качество, което не ни
изненадва, като имаме предвид, че е израснал в бедно
семейство и е живял в бедност, след като завършил
университета. „В живота си бях беден, след това
станах част от средната класа, после отново бях
беден, а след това – представител на средната класа.
Сега съм богат, но смятам, че моето минало ми даде
възможност да разбирам и съчувствам на хора от
различни класи. Не искам да се откажа лесно от част
от парите си, но мисля, че богатите хора в Америка
днес трябва да бъдат облагани с далеч по-големи
данъци.“
Заедно със съпругата си Патерсън живее в Ню Йорк
и Палм Бийч, Флорида; имат син, Джак, на 20 години.
При настоящата данъчна система, която не наказва
богатите, за какво харчи парите си? „Имам Тесла.
Хм... често летя с частен самолет“. Излиза, че не е
екстравагантен прахосник.
Не може да обясни защо отделя толкова много време
на добри каузи („За мен е толкова естествено да го
правя“). По същия начин му е трудно да определи какво
го кара да работи седем дни в седмицата („Това не е
въпрос, който стои пред мен. Изобщо не се замислям
за това“). Вероятно е невъзможно да се превърнеш в
най-добре продавания по света писател, ако отделяш
много време за самоанализ.
Няма намерение да забавя темпото. Като има предвид
намека за сбогуване, който се крие в наградите за
цялостно творчество, които получава, той казва:
„Това няма да ме спре. Не пиша, за да си изкарвам
прехраната, правя го, защото за мен писането е игра.
Защо да спирам да играя?“
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Източник: „Гардиън“, 3 август 2019 г.
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Албена Тагарева, театровед, театрален
изследовател и критик
1. За разлика от предходната 2020 г., през изтичащата
вече 2021-ва не липсваха театрални събития. За мен найзначимото от тях дойде през месец ноември, когато за
първи път публика влезе за представление в голямата
зала на регионалния център за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“. Въпреки че официалното откриване
предстои през следващата година, новопостроената и
най-нова театрална зала в страната вече приема както
международни, така и български артисти и публика
като премиерата на представлението на френския
хореограф Жером Бел „Гала“, част от програмата на ДНК
„Мигриращото тяло“.
След затишието през предходната година следва да
отбележим прилива на значими международни гостувания
през 2021 г. Това бяха представленията от програмата
на фестивалите „Световен театър в София“ и МТФ
„Варненско лято“, „Антистатик“, АСТ Фестивал за
свободен театър, които въпреки несигурните времена
успяха да покажат на българската публика спектакли
като сръбския „Тартюф“ на Игор Вук Торбица, „Зловещата
долина“ на Римини Протокол, „В почит към Мърс Кънингам“
на Паула Розолен, „Алея на космонавтите“ на Саша Валц,
„Планината“ на испанската компания „Сеньор Сорано“ и
др. И другото голямо събитие през изтичащата 2021-ва
безспорно е премиерата на „Бурята“ в НТ „Иван Вазов“ на
режисьора Робърт Уилсън.
2. За мен антисъбитието на 2021 г. е тенденция от няколко
години насам и вероятно ще продължава и занапред. Това е
доминацията в репертоарите на театрите на еднообразни
и дори булевардни заглавия, чийто театрален език не
представлява предизвикателство нито за артистите, нито
за публиката.
3. Да не се страхува да експериментира и да търси нови
посоки в театралния език.
Николай Йорданов, театровед, театрален
изследовател и критик
1. За мен това е премиерата на „Бурята“ от Шекспир
в постановката на Робърт Уилсън в Народния театър.
Гостуването на режисьор от такъв ранг трябва да бъде
отбелязано като изключително събитие. Р. Уилсън задава
една различна хипотеза за сценичната творба и макар
вече да е в залеза на своята творческа кариера, е добре,
че Народният театър го покани и успя да реализира този
проект.
2. Поради Covid ограниченията тази година посещенията
ми в театралните зали бяха по-малко от обикновеното.
Затова не бих могъл да претендирам за всеобхватност
на случващия се театрален живот. Но бих посочил като
крайно негативно явление нежеланието на част от хората,
работещи и посещаващи театъра, да се ваксинират, с което
обрекоха на риск други хора, а в някои случаи се стигна и до
падане на представления. Впрочем това не е проблем само
за театралното съсловие, а крещящ проблем за цялото ни
общество.
3. Преди всичко да се върнем към нормалността, което
поради изложените по-горе причини очевидно няма да стане
лесно, но все пак дано да се случи. И в същото време дълбоко
се надявам, че от тази глобална криза ще излезем по-мъдри.
Пожелавам същото и на целия български театър.
Илко Ганев, театровед, режисьор
1. Театралното събитие на 2021 г. безспорно е ,,Бурята“
на режисьора Робърт Уилсън в Народния театър
,,Иван Вазов“. Въпреки противоречивата реализация на
спектакъла, представлението все пак успя да внесе различно
усещане у публиката спрямо всички останали премиери,
на които бяхме свидетели. Разбира се, откриването на
новото културно пространство на Столичната община
,,Топлоцентрала“ също е значимо събитие. Изборът на
актьор за министър на културата е моята последна
,,номинация“ за театрално събитие, с което по-скоро с
надежда можем да изпратим календарната година.
2. Останалата част от репертоара на Народния театър
(с някои изключения) бих посочил като антитеатрално
събитие. Като че ли редовните зрители и почитатели
на академичната трупа останаха разочаровани от
репертоарния избор, докато актьорите продължиха да
се борят достойно и в Народния театър, и във всички
останали театри в страната, отстоявайки позиции, че
не работят в ,,предприятия“, както ги определи бившият
служебен министър на културата.
3. Пожелавам на театъра през 2022 г. да съумее да излезе
от пандемичните ограничения както по отношение на
публиката, така и по отношение на мащабността си – помалко моноспектакли и камерни форми, повече смелост и
отборност.

1. Кое е според вас театралното събитие на 2021?
2. А кое бихте определили като театралното антисъбитие на 2021?
3. Какво бихте пожелали на театъра през 2022?
Асен Терзиев, театровед, театрален критик
1. Като цяло фактът, че въпреки продължаващата да
изненадва пандемична криза театърът остана отворен,
а публиката демонстрира, категорично и недвусмислено,
че има нужда от него и го цени. През 2021 г. се появиха
интересни заглавия в българския афиш. Единият от моите
фаворити е „Ива е онлайн“ в Театър 199 – различно, силно
и вълнуващо драматично продължение на предишния
моноспектакъл на Ива Тодорова в същия театър. Вторият
ми фаворит е „Бурята“ от Шекспир под режисурата на
Робърт Уилсън в Народния театър – за първи път творец
от такава световна величина поставя у нас, което ме кара
да се надявам, че и в бъдеще ще има подобни проекти. Друго
важно събитие е дългоочакваното откриване на новото
пространство за съвременно изкуство – „Топлоцентрала“.
В лично професионален план се радвам, че с колегите от
фондация „Виа Фест“ успяхме да реализираме издания на
живо на МТФ „Варненско лято“ и платформата „Световен
театър в София“.
2. Задълбочаващата се криза с театралните пространства
в НДК. Театър „Азарян“ и ДНК, в които бе вложено
толкова много, за малко повече от 5 години се превърнаха
в модерни, професионално оборудвани места за съвременен
театър, танц, музика и пърформанс. Те направиха възможни
множество оригинални български и международни проекти и
създадоха своя публика. Ако те не успеят да бъдат съхранени
и развити, ще бъде не просто жалко, а срамно заради всички
вложени усилия!
3. Здраве и сила, за да се справя с продължаващата пандемия.
Камелия Николова, театровед, театрален
изследовател и критик
1. Театралното събитие на 2021 г. за мен без всякакво
колебание е първата постановка на Робърт Уилсън в
България – „Бурята“ на Шекспир в Народния театър.
Отдавна беше време на сцените у нас – както е в
останалите европейски страни – да можем да гледаме
спектакли на някои от най-значимите съвременни
театрални имена. Другото важно театрално събитие
е появата на „Топлоцентрала“ – регионалния център за
съвременно изкуство, който отвори врати с историческия
спектакъл на Саша Валц „Алея на космонавтите“ от
програмата на АСТ фестивал за свободен театър. Безспорно
събитие беше и силният афиш и провеждането на живо на
Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и
на „Световен театър в София“, както и гостуването на
„Напречна ориентация“ на Димитрис Папайоану в рамките
на One Dance Week. И не на последно място – събитие е и
появата на немалко интересни и амбициозни спектакли на
различни театри и трупи въпреки здравната криза.
2. Голямото театрално антисъбитие продължава да
бъде пандемичната ситуация, която и тази година
затормозяваше същинското случване на театъра – като
неповторимо преживяване на съвместност и заедност,
които все повече и повече ни липсват – и като отделни
личности, и като общество.
3. Здравната криза да бъде преодоляна и театърът да се
върне към нормалния си живот!
Михаил Байков, театровед, театрален критик
1. Отиващата си 2021 г. като че ли беше една идея посмела от предходната. Това позволи някои процеси,
останали на stand by досега, да продължат по своя път и
да се реализират. Разбира се, най-лесно е да затворим очи
и да кажем „Бурята“ – режисьорът Робърт Уилсън беше
дълго чакано име. Но все ми се струва, че покрай голямата
планета, винаги има едни по-малки спътници, които никак
не са за подценяване. В този ред на мисли, „раждането“ на
ново пространство, каквото е Центърът за съвременни
изкуства „Топлоцентрала“, намирам за изключително
важно в контекста на необходимостта от такъв хибриден
сценичен субект. Заедно с това „Дигитален архив –Театър
XX век“ на фондация „Хомо Луденс“, който предлага
свободен достъп до спектакли с историческа стойност на
едни от най-значимите фигури в сценичните изкуства през
изминаващото столетие намирам за истинско събитие. В
по-малък мащаб, но не и по значимост, е излезлият от печат
английски сборник със статии от Списанието за театър –
Homo Ludens 2000 – 2021: Selected Theatre Essays. През тази
година излезе и изцяло чуждоезиковият брой, на френски и
английски език, на сп. „КуклАрт“. Лично за мен много ценна и
необходима е книгата на Камелия Николова „Режисьорите в
европейския театър“. Не би било честно, ако от скромност
не спомена труда и смелостта на постановъчния екип,
който стои зад „Майстора и Маргарита“ на Булгаков –
един спектакъл, за който вярвам, че ще се говори и през
следващата 2022 г.
2. Не бих го класифицирал точно като „събитие“, а поскоро като тенденция, но със сигурност в анти полето,
е засилващата се разделителна линия между т.нар
„независим сектор“ и представителите на държавните
репертоарни театри. Изпитвам изключително
притеснение от желанието да се „яхне“ тази помоему
изкуствено създадена вражда, наместо да се търсят
методите за овладяване на проблемите, които и едните,
и другите имат. Сектор, който се дели на „зависими“ и
„независими“, на „свободни“ и „несвободни“, не го чака нищо

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

добро и ми се иска тази антитенденция да остане в тази
година.
3. Това, което бих пожелал на театъра е това, което
бих пожелал на културата като цяло – да намери себе
си, да се пребори за достойното място, което заслужава
в българското общество; да срещне през театралните
мениджъри – добрите текстове и смелите режисьори,
талантливите артисти и сценографите с въображение, и да
ги покаже на нас, зрителите. Бих му пожелал, а чрез него и на
себе си, този така обещаван 1% от БВП за култура да му се
отрази не само количествено, но и качествено.
Ангелина Георгиева, театровед, театрален и
танцов критик
1. Тази година се случиха различни по вид гостувания на
представления на знакови артисти от съвременната
европейска театрална и танцова сцена, които съществено
допринасят за разширяване на театралните ни хоризонти.
Тук бих посочила изпълнения от робот спектакъл
„Зловещата долина“ на немския колектив „Римини
Протокол“ (МТФ „Варненско лято“ 2021 / „Световен
театър в София“ 2021) и „Напречна ориентация“ на
сценичния артист Димитрис Папайоану (One Dance Week
2021). В тази поредица ключово събитие е и реализирането
на „Бурята“ на американския режисьор Робърт Уилсън на
сцената на Народния театър – то допринесе не само за
техническото обновяване на театъра, но срещна актьорите
и публиката с различен вид постановъчна работа и
естетическо преживяване.
Дългоочаквано събитие беше откриването на Центъра
за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в София, който
създава по-голяма сигурност за развитието на независимите
изкуства. Амбициозната му програма обещаващо стартира
с представянето за първи път в България на спектакъл на
една от иконите на съвременния танц Саша Валц (с „Алея
на космонавтите“) и българската версия на спектакъла
„Гала“ на френския хореограф Жером Бел (в копродукция с
ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс) –
той демонстрира обединяващата сила на танца и излъчи
изключително хуманно послание, от което в тези сложни
времена имаме нужда.
2. Отношението на новото ръководство на НДК към ДНКпространство за съвременен танц и пърформанс, поставено
в ситуация на доизживяване.
3. Устойчивост и високи цели.
Петър Денчев, театрален режисьор и изследовател
1. Ще се възползвам от случая на така зададения въпрос
да отбележа две събития, които малко или много внасят
чужда опитност и непривични нагласи за нашата театрална
среда – първото е реализацията на спектакъла „Бурята“
на Робърт Уилсън на сцената на Народния театър, който,
макар и представител на късния следвоенен неоавангард,
внася различен естетически опит. Другото събитие е
гостуването на „Алея на космонавтите“ на Саша Валц
и гости в „Топлоцентрала“ в рамките на фестивала
за свободен театър. Разбира се, гостуването на този
спектакъл не ни изправя пред нещо конкретно ново,
но ни показва колко важно е вглеждането в темата за
емиграцията и мултикултурализма. И на трето място, но
не по важност би трябвало да се отбележи откриването на
ново театрално пространство, каквото е „Топлоцентрала“.
Не само заради политико-естетическия си профил, а и
защото всяко ново пространство е принципно добра новина.
2. Настояването на мнозина български театрали въпреки
пандемията и въпреки яснотата, че пазарният принцип
подкопава театралната технология в нашите условия,
че все пак в репертоарния театър трябва да присъства
нискокачествената комерсиална продукция, която дори не
се опира на жанрови жалони.
3. На българския театър, най-вече на държавния, бих
пожелал да се измъкне от блатото на криворазбраната
комерсиализация, да се модернизира технологично и да се
върне към добрите практики за мисленето на театралния
спектакъл като произведение, а не като
продукт. Да се завърне към полифонията от
гласове. Театърът не е нито услуга, нито
социална дейност.
на стр. 8
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Елена Ангелова, театровед, театрален и танцов
критик
1. Театърът през 2021 г. все още се адаптира към сложната
пандемична обстановка. Поради тази причина ритъмът на
театралния живот е променен, той е възстановяващ се,
предпазлив, несигурен. Макар и трудно, театрите отново
заработиха с идеята публиката да се върне в салоните,
програмирайки множество премиерни заглавия в началото на
сезона.
Сред тях като ярки и очаквани театрални събития
бих откроила моноспектаклите на две актриси,
доказали се като търсещи и винаги откриващи пулса на
съвременността в своите представления. Това са Снежина
Петрова с „Една българка“ по Иван Вазов и „Ива е онлайн“
от и със Ива Тодорова. Приобщаването на българския
театър към световните имена в театъра с гостуването
на Робърт Уилсън в Народния театър и силно визуалната
интерпретация на „Бурята“ от Шекспир е категорично
театрално събитие, вероятно не само на 2021, но и в
развитието на нашия театър изобщо. Откриването
на „Топлоцентрала“, най-новия център за съвременни
изпълнителски изкуства у нас, също е една нова страница
в развитието на сцената. Бих го определила като солидно
начало, което вдъхва смелост – с гостуването на световни
имена от света на танца като Саша Валц, включването
на български артисти в продукцията на Жером Бел и
не на последно място, любопитни български премиери
(„Бартълби“, реж. Марий Росен).
2. Като антисъбитие на 2021 г. не бих посочила конкретен
спектакъл, но има съвкупност от проблематични
тенденции в последните години, които кристализират в
слаби постановки. Те могат да се обобщят в произвеждане
на театър като халтура и забавление вместо като
провеждане на смислен диалог от сцената с интересен
текст и актуален проблем.
3. Бих пожелала театърът да се освободи от границите,
които сам си налага, да преоткрие откривателския дух,
който е заложен в принципите му на съществуване и да се
възстанови окончателно от последствията от пандемията.
Също така бих пожелала 2022 г. да ни открие лицата и
на едно ново поколение режисьори, актьори и сценографи,
които да проявят интересни творчески избори.
Милена Михайлова, театровед и театрален
критик
1. Театралната 2021 г. беше изпълнена със запомнящи
се събития. Наблюдава се стремеж дори за живително
общуване между артисти и зрители, споделяне между
човеци, вълнуващи срещи, „потапящи“ ни в едно друго
„тук и сега“ време, далеч от пандемията, даващи шанс за
вглеждане в себе си или в нечии автентични истории… живи
човешки разкази, които ни размислят и въодушевяват,
напомнят, че животът е сложен, нелек, но и вълнуващ,
озаряващ и трябва да (го) продължи (м) въпреки всичко.
Значими в този смисъл са театралната инсталация на
открито „Експонати – изчезващи човешки видове“ и
изложбата-пърформанс „Летопис – проект за съхранение на
паметта“ в Гьоте-институт на Студио за документален
театър „Вокс Попули“; потапящата визуално-сетивна
инсталация на Християн Бакалов в The Steps; филмът,
проследяващ протичането на имерсивната театрална
инсталация „Наследство – пиеси без хора“ („Римини
Протокол“ – Германия, дигитален портал „Виа Фест“);
петте сетивни онлайн пърформанса в Zoom на “Inner
Theatre Company” за всяко от петте сетива – обоняние,
слух, вкус, зрение, осезание, провокиращи автентични
изживявания дори и онлайн. Истинско и много радостно
събитие е и откриването на новото пространство за
съвременно изкуство в София „Топлоцентрала“, както и
представеният там танцов пърформанс „Гала“, проект
на френския хореограф Жером Бел, срещащ на сцената
професионални артисти/танцьори и аматьори с разнородни
характеристики, в случая от България, защото всяко тяло
може да танцува – важни са автентичното стремление и
емоция, а човечността и постигнатата взаимност между
тях развълнува и всички нас в залата. Ценя и спектаклите:
„Опашката“ по З. Карабашлиев (реж. Явор Гърдев, ДКТ –
Плевен) и „Духът на Гогол“ по Н. Гогол (реж. Биляна Петрова,
ДТ – Ловеч). За театрално събитие определям, разбира се,
и спектакъла „Бурята“ по Шекспир на световноизвестния
режисьор Робърт Уилсън с български актьори в Народния
театър. Също и стойностната театрална програма на ACT
фестивал за свободен театър, Международния театрален
фестивал „Варненско лято“ и платформата „Световен
театър в София“.
2. Антисъбитието COVID 19, продължаващо вече две
години, за жалост, през 2021 г. все още води до отложени
премиери, отменени гостуващи представления, изискването
за нововъведения зелен сертификат също отблъсква
иначе желаещи да гледат театър зрители. Въпреки всичко
това обаче Covid кризата провокира жажда за театрално
случване, за пътешествия и отвъд конвенционалния театър.
3. На театъра през 2022 г. желая смелост, целеустременост
и вяра в пътя напред. Социална
ангажираност и широки творчески
хоризонти. Живи и здрави да сме всички!
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„Силата на кучето“, режисьор
Джейн Кемпиън, Нова Зеландия,
Великобритания, САЩ, Канада, 2021 г.
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1. Кое е според вас събитието в
българското и световното кино през
2021?
2. А кое бихте определили като
филмовото антисъбитие на 2021?
3. Какво бихте пожелали на
българското кино през 2022?
Ингеборг Братоева-Даракчиева, киновед,
кинокритик
1. Голямото събитие в българското кино е
едновременната поява на „Уроци по немски“ на Павел
Веснаков, „Януари“ на Андрей Паунов, „Рибена кост“ на
Драгомир Шолев и „В сърцето на машината“ на Мартин
Макариев. Моят фаворит е „Уроци по немски“, в който
социалното аутсайдерство е интерпретирано на
екзистенциално ниво.
Световното киносъбитие според мен е „Властта на
кучето“ на Джейн Кемпиън („Пианото“) с могъщо
присъствие на Бенедикт Къмъбрбач в главната
роля. Бих прибавила и два стрийминг сериала: „Сцени
от един семеен живот“ на Хагай Леви, римейк на
филма на Ингмар Бергман от 1973, и „Squid game“, на
корейския режисьор Хуанг Данг-хюк, който бих превела
като „Детски игри“, защото буквалното „Игра на
калмари“ не означава нищо на български. В ситуацията
на глобална криза, следствие от ковид пандемията,
нискобюджетната продукция се превърна в световен
феномен – сто и единадесет милиона зрители видяха в
нея актуалното разделение на човешкото общество и
собствената си обреченост.
2. Присъждането на „Златната палма“ в Кан на „Титан“
на Жулия Дюкурно. Драматургията е несвързана
поредица от шокиращи сцени на насилие. Главната
героиня изживява трансформация от хиперсексуална
стриптийзьорка, през състоянието на бременно
момче (забременял/а от секс с лека кола), до серийна
убийца, а режисьорката прекрачва всички граници на
нормалността. Това не е просто трансджендър история,
каквито напоследък гледаме постоянно, а е тотален
трансхуманен трансхорър – фантастична история за
човешко тяло, подложено на всевъзможни метаморфози,
докато достигне крайните си граници. Трансгресия
заради самата трансгресия.
3. Нови идеи, професионализъм, ангажираност и
задълбоченост – нека продължи тази тенденция,
очертала се през последните две, много тежки за
всички ни години. И публика със свободен достъп до
киносалоните, за да се състои истинската му среща с
нея.
Деян Статулов, киновед, кинокритик
1. Много е важно, че световната филмова индустрия
започна да се адаптира спрямо кризата свързана с Covid
пандемията – бавно и с леки стъпки. Пандемията
засили ролята и мястото на телевизиите и стрийминг
платформите. Промяната е толкова голяма, че дори
френското правителство, което предостави милиони за
подпомагаме на националната филмова индустрия – от
производство до дистрибуция, включи задължението
за финансиране и излъчване на платформи като Netflix,
Amazon и др. Голямата новина дойде и с желанието
на WarnerMedia да насочи очакваните блокбастъри,
които отложи през миналата година, за директна
премиера едновременно в своята платформа HBO Max
и киносалоните. Фестивалите възстановиха своята
дейност, а още по-голямото предизвикателство е

зрителите да се върнат в киносалоните. В България
режисьорът Виктор Божинов рискува и го направи с
разпространението на своя филм „Голата истина за група
„Жигули“. При това още когато салоните допускаха до
30% от капацитета на салоните.
2. Определено като антисъбитие на 2021 г. ще посоча
промените в Закона за филмовата индустрия, което
доведе до нулева година. Идеята беше да се приеме нов
закон или поне с промени в съществуващия да се запълнят
липси, отстранят недостатъци, да го осъвременят
и да го фокусират спрямо съвременните европейски
тенденции. През годините професионалистите в
българското кино настояваха политиците да изпълнят
предизборните си обещания да създадат фонд „Българско
кино“; да насърчат меценатството и възможностите
за алтернативни източници за финансиране; да
въведат санкции и да предотвратят нарушаването
на авторските права от пиратските сайтове за
споделяне на филми. Години наред държавата позволява
свързани фирми едновременно да притежават салони и
да разпространяват филми. Нито една от тези идеи не
беше изпълнена с промените в закона. Тази нездравословна
атмосфера се допълва от налагането на манипулативна
нагласа за качествата на съвременното българско кино,
както и постоянните скандали в общността.
3. Би било много оптимистично, ако си пожелая най-после
да се приеме изцяло нов Закон за филмовата индустрия.
Бих искал да се увеличи не само производството на
филми, но и тяхното разпространение, така че да
достигне до повече зрители. Би било много хубаво
най-после да се намери възможност анимационното и
документално кино да имат по-широк показ, за да бъдат
видими. И накрая пожелавам филмовата общност да
стане по-сплотена, а повечето творци да превъзмогнат
егото си, за да успеем да се обединим около общи идеи, а
киното ни да стане по-видимо извън страната.
Божидар Манов, киновед, кинокритик
1. Миналата година в същата анкета писах: „Все повече
сериозни и талантливи автори работят за новите
стрийминг гиганти и на следващите „Оскари“ (25 април
2021) половината филми ще са продуцирани от мощната
платформа Netflix.“ Така и стана! Нещо повече: през
2022 г. Netflix, Amazon и Disney+ ще инвестират 16%
от своя оборот във френска и европейска аудио-визуална
продукция! А това е същностен обрат в 125-годишната
филмова индустрия! Братя Люмиер отдавна са се
обърнали в гроба, какво ли си мислят сега с очи надолу?
Иначе „Белфаст“ (Кенет Брана), „Силата на кучето“
(Джейн Кемпиън), „Уестсайдска история“ (Стивън
Спилбърг) са добри, но ги няма големите филми с мощни
откровения за времето, в което живеем. Защото Covid
е само лакмусът, много други тектонични „диагнози“
къкрят в световния социум.
2. В „каймака“ на световното кино отекна
разочарованието от „Златната палма“ в Кан за
„Титан“ (2021, реж. Жюли Дюкурно), присъдена от
жури с председател Спайк Лий. Сега ще видим дали
и американските му колеги мислят по същия начин
(филмът е френски кандидат за международен „Оскар“).
3. Какво да пожелая на българското кино, като си
спомням горчивия афоризъм на един от моите учители:
„Всичко в киното е предпоследно“. Миналата година му
пожелах нов Закон за филмовата индустрия и Правилник
за прилагането. Сбъдна се, ала излязоха калпави. Сега
се говори за още по-нови. Джузепе Томази ди Лампедуза
казва: „Нещата трябва да се променят, за да останат
същите“. Починал е 1957, едва ли е имал предвид
българското кино!
Анкетата подготви КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Каръл Ан Дъфи

Александър Байтошев

Хрупкане

Светлина

Вали сняг! Дванайсет, тя хуква вън на студа.
Аз от кухнята след нея, в ръка държа ябълка,
която се канех да обеля и нарежа. Тя пищи, силно,
снежинки се топят върху езика є, после тупва долу,
весела като в комикс, сияйно малка. Идват кучетата,
смешно смутени, джафкат по сенките на растенията,
хапят небето. Преди седмица влизаха крадци – Дрога,
допусна полицаят, или отказан кредит, – на свой риск,
карта Visa, чекова книжка, подаръците под елхата,
лаптоп, телевизор. Гледам как снегът се трупа ли, трупа
като… с какво да го сравня? Дълг? Бедност?...
представете си ръка в ръкавица, пъхаща моите ненужни
карти в някоя стена, онзи друг живот; и тя ме пита:
А за обед? Мятам ябълката, радост, хрупкане долита.

Аз съм Кръст от пепел пиещ от плътта на глада.
Чувам музиката и гласа ти.
Вътре в огньовете, пътуваме заедно.
Ние сме изтръгнати сърца с космически тела.
Дълбоки гласове викащи в светлината,
без да могат да я поберат в себе си.
Пияни звезди на Ксанакс – всички опиати
и храмове ще останат неми.
Неми от светлия ни Вик.

Няма да споменавам момичето
Гледаме „Криле на желанието“
на Вендерс в „Одеон“.

Декември
Годината се смалява до проблясващия
червен скъпоценен камък на декември,
рождения ми месец.
Небето поруменява
и полага буза
върху искрящите поля.

Oбръщам се към теб в полумрака,
зазидан съм в стена.

Има една сцена от с Ник Кейв,
пее за едно момиче,
а аз съм призрак
със сиво сърце.

Стихотворение за откраднатата
красота
(да откриеш човека
да споделиш глада)
Когато търсим прахта и мълчанието
забравяме имената си.
Тогава дъждът е тих.
Успявам да прегърна въображаемите ангели
докато чета една от твоите книги
забравям за мръсните си дрехи
и хващам ръката ти в кино „Влайкова“.
Бертолучи открадна красотата ти,
а ти:
зазидан призрак
не искаш да излезеш от мен.

След толкова години
разлагаща се рана.

После здрачът повива стадата.
Силуетите на добитъка –
прости като вяра.
Тези нощи са подарък,
ръцете ни развиват мрака,
за да видим какво имаме.
Влакът лети в екстаз – натам,
където сияеш в безброя,
звезда моя.

Коледна песен за пчелата
На Бъдни вечер в късен час
превърта се безшумно ключ;
градината е цяла в лед –
фриз под лунен зрак –
освен пчелите в зимния рояк.
Потръпват, вече не летят,
дарява всяка топлина.
Царицата не ще умре,
сгушена е пак
сред пчелите в зимния рояк.
Подарък друг не ми носи
освен един златист буркан.
Ще вкуся само сладостта –
мед да заделим
за пчелите в зимния рояк.
На Бъдни вечер да вървим
да видим кошера заспал –
самотно трепкат вън звезди, –
нека възхвалим
на пчелите зимния рояк.
Превод от английски: Калоян Игнатовски

Анна Ахматова

Рождество
Жива бира – туй е ясно,
гъската дими на масата...
Тостове за царя и дворяните
всички ще повдигнат в празника –
поздрави, побутвания, детски
стихчета – какво ли не покрай попийването;
със нецензурност дебела некакъв,
друг пиянски нажален за нещо минало.
И навсякъде се кряка здравата
може би от виното, от празната глава... Затуй решиха умните:
– Най-добре е да пасуваме.
Превод от руски: ЙОРДАН ЕФТИМОВ

Снимка Ани Спрат
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Уловени в кадъра на историята. Репортажите на
Адриана Ковачева
Първите професионални репортажи за България на полски
език се появяват в началото на ХХ век. От тогава
възникват и се оформят различни начини на разказване
за страната, макар че тази проблематика е сравнително
рядка на фона на бързо развиващия се репортажен жанр. С
темата за България се занимават писатели и журналисти
с различни убеждения и възгледи – като започнем от
Тадеуш Станислав Грабовски и завършим с Леслав
Бартелски и Вилхелм Мах. Публикациите от началото
на XXI век преосмислят както традициите, развиващи
се преди Втората световна война, така и следвоенните
тенденции. Целта на настоящата статия е да
покаже и разгледа поредната промяна в репортажната
литература, осъществена чрез публикувания през 2019 г.
том „Златни прахоляци“. Сборникът с репортажи
на Силвия Шедлецка трудно може да бъде причислен
към начините на писане, оформили се през последното
десетилетие. Въпреки че авторката посещава различни
краища на страната (пътува до южната є граница – до
местността Рупите около Петрич, където е живяла
и работила пророчицата Ванга; отива в планината –
стига до връх Бузлуджа, за да посети изоставения домпаметник на Българската комунистическа партия),
нейният разказ не привлича читателите с обещание
за приключение, каквото дават мимоходом или
директно пътешествениците, описващи ex post своите
странствания1. Тук пътуването във времето е много
по-важно от покоряването на географски пространства.
За това свидетелства изборът на представените
персонажи – всеки от тях, макар повечето да са
съвременни хора, познаващи добре глобализиращия
се свят, е спохождан от духовете на миналото.
Авторката показва как през съвремието прозира
миналото, нейните герои я интересуват не само като
представители на определени ежеденевни практики,
а преди всичко като екскурзоводи по българската
история.
Шедлецка няма за цел и да създава културологично
изследване за българския манталитет, което да разяснява
на полските читатели местните обичаи и поведение.
Такава стратегия би изисквала преводаческа дейност и
ангажираност в претворяването на чуждата културна
тъкан в разбираем за полската аудитория, четивен
текст2, от което авторката се отказва. Предоставя
богата информация за България и порядките на българите
– безспорно нейната книга има огромни познавателни
достойнства, но цялото усилие да се свърже тази
информация в последователна интерпретативна цялост
Шедлецка оставя на читателите. Писателката не
морализира и не поставя оценки – отваря пространство
за различни гледни точки и аксиологични системи
и показва множество възможности за обяснение и
разбиране. В текста за Людмила Живкова авторката
отбелязва непрозрачността на фигурата на дъщерята на
Първия секретар на НРБ:
Дребното, триъгълно лице е хилядократно увеличено
на снимките, които ще бъдат окачени в учреждения,
заседателни зали, по футболни стадиони и в училищата. Но
дори да копираме тази снимка милион пъти, изобразеното
на нея лице няма да ни каже много, а ако го увеличим
допълнително, резолюцията на образа става с още по-едро
зърно. Затова, след като се отдалечим, ще видим поглед,
взрян не в обектива, а някъде встрани. Може и част от
причината да е в късогледството на Живкова, а може би тя
не иска да приеме това, което є налага окото на фотографа,
желаещо да види българската принцеса, великата
наследница на фамилията, управляваща България. Лицето є
се съпротивлява на моя поглед, разпада се на много различни
истории. (Siedlecka 2019: 37)

Смяната на перспективите, представянето на
свидетелства за многообразието и разнородността на
разказвания свят – тази концепция на писане и мислене
за България, обобщена в първия репортаж, е следвана
в целия сборник. Последователното приближаване
и отдалечаване, калибрирането на репортерската
перспектива се превръщат в специфичен начин на
представяне на описвания свят. Шедлецка неведнъж
създава психологически портрети, кара ни да надзърнем
в личното пространство на нейните герои (тогава
описанията є вибрират от лиризъм и гротеска), а след
това ситуира тяхната уединеност в по-широк социален и
Пътешественици, които по-късно стават автори на
репортажи са поетът Артур Новачевски и блогърката Аня
Яцковска. Техният начин на писане не създава обща база за
сравнение, ето защо тук не става дума за съпоставяне на
стила или формата на текстовете им. Хостелът на номадите
(Nowaczewski 2017) и Сама из Балканите (Jackowska 2011)
принадлежат към една и съща жанрова категория, защото това
са дневници от пътувания, а основна конструктивна роля в тях
играе автентично преживяното пътешествие.
2
С тази практика са се ангажирали
авторките на книгите В балканския
котел. Разказ за България (Iliev 2019)
и Няма проблем! Българско
приключение (Gajęcka 2020)
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Снимка Chuttersnap

политически контекст. Тази техника на гледане отличава
репортажите в „Златни прахоляци“ от интимния тон на
разказите за България в нововъзникващото литературно
течение на генеалогичните репортажи, в които
опознаването на страната е свързано с откриването
на собствената семейна история3. И щом наративът
не е типичен пътепис (travelogue)4, нито типично
етнографско-антропологично описание и са му чужди
дилемите на идентичността, струва си да се замислим
от каква позиция е формулиран и какво казва за България.
За да можем да отговорим на тези въпроси обаче, найнапред трябва да проверим къде се намира България на
Шедлецка.

Във Виена, Истанбул и Москва
Географията – както ни убеждава Пшемислав Чаплински,
позовавайки се на Едуард Саид – е производна не на
твърди данни, а на възприятието и литературата
умее не само да обръща внимание на този факт, но
и притежава силата да отрича съществуващите
географски карти (Czapliński 2016: 9-11).
Повествованието на Шедлецка не се ангажира с анализ
на дискурсите, диктуващи въображаемата география
на България и не се опитва да вписва пространството
в мрежа от значими взаимоотношения с великите
сили, с които е свързана историята на страната.
Точно обратното – авторката оспорва географските
определения не толкова назоваващи фактически
черти, колкото описващи даден регион като ментален,
представляващ конкретни културни ценности – като
система от социални структури, конфигурация на
политически и икономически сили (Łebkowska 2019: 187).
Избягвайки от семантичния детерминизъм на основните
посоки на света: Изток – Запад, Север – Юг, Шедлецка
използва категорията Централна Европа – например
в репортажите за Людмила Живкова и за настоящия
премиер на България Бойко Борисов и отношението му
към бежанците от Сирия. Тези два примера сигнализират
несъгласието на авторката с Кундеровата география на
Централна Европа, ограничена до Полша, Чехия и Унгария
(Kundera 1984). В същото време е трудно да намерим
потвърждение на разширената формула на Анджей
Сташук, според когото Централна Европа се простира
чак до Балканите (Stasiuk, Andruchowicz 2000, Stasiuk
2004). Балканското от своя страна е категория, която
се появява в „Златни прахоляци“ изключително рядко
(предимно като характеристика на ежедневни дейности,
например в контекста на описанието на музикалния
феномен чалга, съответстващ на сръбския турбофолк
и румънското манеле) – въпреки че, както ни убеждава
авторката, то е доста по-ясно изразено в ориенталския
произход на много обичаи и много наименования. В
репортажа за насилствената смяна на имената на
живеещите в България турци от 1984 – 1985 година и
наречена от властите възродителен процес, авторката
пише:
Петстотинте години под османска власт са оставили
в българския език много турски думи, които няма как
просто да бъдат изтрити или отречени. До такава
степен са се сраснали с българския език, че за тях няма
местни съответствия, тъй като често предметите,
които назовават, са се появили или са били възприети от
други култури в периода на османско владичество. […]
Чадър, чаршаф, чекмедже. Джудже. И красивата дума лале.
(Siedlecka 2019: 87)

Шедлецка обаче не ориентализира България. Нейното
повествование, написано след уроците на Саид и
Представителка на това литературно течение е Магдалена
Генов, която свързва проницателните си наблюдения за
историята, ежедневието, традициите и културата на България
с дилемите на мултикултурализма, двуезичието и проблемите
на детството, прекарано в атмосферата на две различни
култури (Genow 2019).
4
В полската традиция този жанр е с неясна характеристика
и обхваща както дневници от пътувания, подчинени на
поетиката на ежедневния запис (т.е. фрагментарност,
тематична непоследователност, фокусиране върху
субективното преживяване), така и по-дисциплинирани
форми на писане, например особено популярните в епохата
на модернизма писма или записки от пътувания, писма
кореспонденции, репортажи (Łebkowska 2019:189).
3

постколониализма, успява да избяга от този лесен
стереотип5, а евентуалното натрупване на наблюдения,
които биха могли да свидетелстват за такъв подход,
само създава погрешен ориентир.
В сборника „Златни прахоляци“ географските категории
са поставени под въпрос най-малко по четири начина.
Първо, чрез осъзнаване на историческата им изменчивост
посредством полагане на географската карта по оста
на времето. Затова, когато се говори за Централна
Европа, то това е Централна Европа от епохата на
социализма. Когато пък става дума за Ориента, то само
в конкретното му въплъщение като Османска империя,
а не като метонимия на Изтока. Другият начин, по
който репортерското повествование излиза извън
стереотипната семантика на географските категории,
е чрез свързаността с конкретно наименование, много
често отразяващо локалната история. Шедлецка
се отказва от главните посоки и въвежда местни
координати: от София до Златни пясъци (Siedlecka 2019:
32); изрежда: Русе, Кърджали, Варна, Пловдив, Стара
Загора, Бургас (с. 111); обръща йерархията на значимост:
Имало е поне четири действащи турски театъра, в
това число един в Разград, недалеко от Севар (с. 75);
проследявайки историческите промени на топонимите,
показва как властта контролира географията: след
това напуска Делиормана, или, както е новото му име –
Лудогорието (с. 73).
Поредната стратегия, насочена срещу колониалните
закономерности на въображаемата география, е
организирането на повествованието не около конкретни
места (макар че всеки репортаж е свързан с такава
точка от картата), а около конкретни биографии.
Въпреки внушителните описания на София, благодарение
на които градът се превръща в равноправен герой
на повечето репортажи, Силвия Шедлецка изплита
своята фабула върху платно от човешки биографии
– на дъщерята на диктатора Людмила Живкова, на
ясновидката Вангелия Пандева Димитрова, на архитекта
Георги Стоилов, поета Хасан Карахюсеинов и неговия син
Мехмет, който се самозапалва, на Юлия Кръстева, на
цирковия артист Александър Балкански, диригентката
Дора Христова, премиера Бойко Борисов и т.н.
Пукнатини в дихотомичните географски разделения се
появяват и при внимателно вглеждане в противоречията
и несъответствията, забележими в градското
пространство. София най-често става лаборатория
за такова ексцентрично взиране. Силвия Шедлецка ни
убеждава, че столицата на България – град без център,
град-палимпсест – проваля всеки опит за еднозначно
определяне на географската є принадлежност. Градът
помни не само древните времена на траки и римляни,
но носи върху многолюдното си тяло и белезите от
близкото минало, когато тоталитарните владетели
мечтаят да завладеят космоса. Вървейки по улиците на
София, покрай строените през комунистическия период
сгради с чудовищни размери, виждаме реставрираните
крепостни стени на Сердика, еднофамилни къщи от
началото на ХХ век и нови, ултрамодерни многоетажни
бизнес центрове със стъклено покритие. Както
установява авторката: Само по времето на една
разходка можем да се почувстваме като че ли сме във
Виена, Истанбул и Москва едновременно (Siedlecka 2019:
29). Усъмняването в утъпканите пътеки, официалните
пространства и големите наративи на географските
категории отразява избраната от авторката стратегия
на последователно вглеждане отблизо и наблюдаване
отдалеч, на очертаване на възможности: вместо
дефиниране, търсене на многозначност.

Духовете на Бузлуджа
Излизането извън дихотомиите Запад – Изток, Север –
Юг и проблематизирането на географията в репортажите
от сборника „Златни прахоляци“ водят до по-стабилното
ситуиране на България върху времевата координатна
система. Събитията от периода на Народната република
създават ретроспективен хоризонт за всички прояви
на съвременния социален живот и за всички биографии,
представени в сборника. Това е поредната проява на
променящата се гледна точка, макар този път да
се изменя не с разстоянието между разказвачката и
представения фрагмент от света, а историческата
перспектива. Настоящето, описвано в своята сетивна
конкретика, се превръща в знак на миналото. Историята
не само прозира през човешките животи и съвремието
– българите не могат да се освободят от нея, тяхното
ежедневие продължава да се случва в сянката на НРБ.
Тоталитарното наследство определя политическия
живот в страната, за което свидетелства представената
в репортажа „Селянинът от Банкя“ биография на Бойко
Борисов, започнал публичната си кариера като охранител
на Живков. Нещо повече – това наследство продължава да
5
Ориентализацията на България обаче продължава да бъде
маркетингова стратегия на издателите на споменатите порано репортажи и дневници от пътувания. Почти във всички
информационни материали се появява информация за страна,
която в продължение на повече от пет века се е намирала
в границите на Османската империя и продължава да бъде
тайнствена и непозната, примамваща с безлюдните си маршрути.

Силвия Шедлецка за България
тежи и върху интелектуалците, защото те не успяват
да го преодолеят докрай (за това говори репортажът
„Сабина“, колаж от фрагменти от досието на Юлия
Кръстева, нейни изказвания, интервюта и есета), да го
изследват изчерпателно, да разкажат за него (в репортажа
„Бузлуджа“ една от героините заявява: В България
липсва цялостен поглед: няма музеи на комунизма, в
гимназиалните учебници липсва достоверна информация, а
ако има такава, тя е оскъдна (Siedlecka 2019: 68).
Недостигът на памет не е учудващ. От една страна,
съществуват редица събития или, както казва Георги
Господинов – неслучили се събития (Господинов/
Gospodinov 2008), които българите биха предпочели
да забравят. Шедлецка ги изброява (и списъкът със
сигурност е непълен), отбелязва и възможните причини за
послушанието на обществото към властта. Участието
на български войски в нахлуването на страните от
Варшавския договор в Чехословакия, предложението
за присъединяване на страната към СССР, отправено
от Тодор Живков към Никита Хрушчов, липсата на
„подземна“ издателска дейност, недостатъчното
разхлабване на цензурата по време на „размразяването“
от втората половина на 50-те години, липсата на
дисиденти – това са теми, които, макар споменати
между другото, намекнати, непроблематизирани
като политически въпроси, влияят върху живота на
представените в репортажите герои, живеещи в свят на
разрушена човешка общност (Siedlecka 2019: 82).
От друга страна, авторката отбелязва настроенията
и тенденциите, допринасящи за непрекъснатото
актуализиране на миналото. Шедлецка твърди, че
съществуват две сфери, организиращи колективното
въображение на българите, които са особено податливи
на влиянието на традициите от периода на НРБ –
теократичното възприемане на властта и религиозната
вяра, наситена с мистицизъм и често отдалечаваща се
от християнската ортодоксия. Авторката внимателно
проследява взаимозависимостите между склонността
да се приписват божествени атрибути на владетелите
и фатализма, чиито следи открива в парадоксалната
духовност на Людмила Живкова, явно популяризирана
в атеистична комунистическа България и в ранга на
ясновидката Ванга, назначена за съветник на Живков и
почитана до ден днешен:
Няма да видим Ванга по билбордовете, но митът за нея
е жив. За това се грижи фондация с нейното име, много
влиятелна и едновременно тайнствена, тъй като не
фигурира в официалните регистри на неправителствените
организации. […] от момента на създаването си
комплексът на Ванга е един от най-доходоносните
религиозни центрове в страната […]. (Siedlecka 2019: 133).

Тези две черти на българското общество го приближават
до Изтока, а според Шедлецка го позиционират и в
особено положение спрямо Русия и по-точно – спрямо
Съветския съюз, с който е свързана историята на
Народна република България. В репортажите от
сборника „Златни прахоляци“ Съветският съюз се
превръща в сила, която не само определя стандартите
на политическия и икономически живот, но и организира
личния живот на гражданите, включително забавленията
и свободното им време. Не съществува пространство
или биография, през която да не би могла да проникне
всеобхватната власт на СССР. Тази власт е навсякъде:
от домовете на управляващия елит (вероятно Людмила
Живкова е отровена по поръчение на КГБ), през
архитектурата (Георги Стоилов следва в Москва и
прилага придобитите там знания към всички свои сгради
независимо от тяхното предназначение, нещо повече –
времето с нищо не променя неговия заучен подход), та
чак до начина на организиране на почивните дни (честване
на годишнини, популяризиране на киното и цирка като
любими на Ленин изкуства). Признаците є се забелязват
и в живата тъкан на градското пространство, а
авторката с удоволствие ги събира и каталогизира:
За Георги центърът е на няколко крачки от жилището му,
т.е. до катедралния храм „Александър Невски“ – огромна
църква, която няма начин да не забележим, защото
златните є кубетата блестят на слънцето и са толкова
много, сякаш през нощта са се размножили чрез пъпкуване.
Благодарение на този храм София прилича на руски град […].
(Siedlecka 2019: 42)
Хора, които в ежедневието нямат никакъв контакт
помежду си, през този един ден заедно съставляват
демократична тълпа от богати и бедни, пенсионери,
бандити и студенти и се изкачват по високите стъпала
до позлатения храм „Рождество Христово“, построен на
това място от руснаците в памет на руско-турската война
от 1877-1878 година, в която участие вземат и български
опълченци. Този храм е първият исторически паметник на
руско-българското приятелство, открит през 1902 година и
до 2005 година остава собственост на Руската православна
църква. Можем да кажем, че това обновено бижу е една от
визитните картички на руско-българските отношения.
(Siedlecka 2019: 65)

Както се оказва – върху сянката на НРБ тегне сянката
на Русия.
Противопоставянето между Запада и Изтока обаче
нито веднъж не е директно формулирано от авторката.

То се появява в изказването на Евгений Бакърджиев,
който решава да взриви мавзолея на Георги Димитров,
твърдейки, че: излагането на мумия пред погледа на
обществото се вписва в болшевишката, азиатска традиция
и не приляга на един европейски, християнски град,
какъвто е София (Siedlecka 2019: 156). Повествованието
в „Златни прахоляци“ дискредитира подобна дихотомия
и демитологизира както разказа за наложената отвън
комунистическа власт, така и убеждението, че излизането
от сянката на собствената история означава победа на
културната, икономическа и политическа опция на Запада.

Интензитет на погледа
Познавателната самостоятелност на репортажите
на Силвия Шедлецка е следствие от етичната
и естетическата позиция на авторката. Тук
чувствителността към разнообразните интерпретации
на света е свързана с интензивността на писателския
поглед и писателското светоусещане. Повествованието се
направлява от субект, който се поддава на въздействието
на сетивата и впечатленията, т.е. на материалните
знаци, които – за разлика от знаците на света и любовта –
единствени казват истината и оживяват като открита
от даден индивид същност (Deleuze 2000: 18). Разказваният
свят е преживян телесно, прониква през кожата и ноздрите:
Над лечебните извори се носи гореща пара, която сгъстява
въздуха и оставя върху кожата ми невидим влажен слой
(Siedlecka 2019: 111); в кинозалата в Бояна мирише на прах
и загрята кинолента, а старият унгарски прожектор диша
шумно (Siedlecka 2019: 242). Образите на заобикалящата
действителност са очертани чрез техен характеристичен
детайл, пораждат отвращение, трептят или ни откъсват
от естественото кинестетично състояние. С други думи,
светът е уловен в движение и е важно не това какъв е, а
как въздейства на говорещия субект. Интензивността на
впечатленията е характерна не само за текстовете от
сборника „Златни прахоляци“, а като цяло за прозата на
Силвия Шедлецка, която е авторка на книгата с разкази
„Палета“ (2010) и на романа „Отбранителен ров“ (2015).
Мачей Роберт определя нейния стил на писане като смесица
от прозрачно чиста, направо бездушна описателност и
неочаквани поетични елементи (Robert 2015: 67). Марек
Шладовски пише, че Шедлецка хипнотизира читателите
и не оставя време за изразяване на емоции (Szladowski
2011: 141). В „Златни прахоляци“ интензивността на
впечатленията оказва влияние и върху структурата на
книгата. Тя се състои от самостоятелни, изразителни и
отлични като композиции фрагменти, които са свързани
чрез представяни от различна гледна точка, повтарящи
се тематични нишки. Сетивното възприятие на света
нарушава последователността на наратива.
Особено интересен е фактът, че въпреки усилената работа
на сетивата, вкусът не присъства6. Тук България не се
превръща в предмет за консумиране. Това е много важен
жест на отказ от участие в глобалния маркетингов процес,
при който всичко придобива своя пазарна цена – жест
от принципно значение за начина, по който писателката
се отнася към своите събеседници, осведомители и
герои. В репортажа за историята на трите поколения
Карахюсеинови – Ахмет, т.е. Аспарух – срещата с членовете
на семейството е съпроводена с гощавки. Шедлецка е
лаконична и конкретна в описанието на ястията, те не
се превръщат в самостоятелен обект на представяне.
Важни са със своето символично значение на размяна и като
признак за създадените отношения. В описаните сцени
разказвачката е равноправна участничка в почерпките,
но споделя храната съгласно принципи, установени от
местните:
Младата Шемсие, която ме гледа от снимката, има черен
ореол от коси около главата си, изразителни скули, изпъкнали
под маслинената кожа, и очи, в които искри любопитство.
Шемсие, която седи срещу мен на масата в италианско
ресторантче в центъра на София, е по-възрастна от жената
на снимката с половин век, но очите є са същите. Поръчва
си чаша бяло вино и порция торта с пресни смокини. Отделя
парче от десерта в чинията си и го поставя в моята.
(Siedlecka 2019: 80)7

който е едновременно и процес на отхвърляне на властта
на пишещия субект. Писателката не знае повече от
своите герои, не им налага своите правила за познаване
и организиране на света, не ги оплита в мрежата
на собствените си интерпретации на явленията и
фактите. Иска да е в контакт с тях, иска да ги вижда
и слуша. Остава є обаче свободата да избира с кого
гради взаимоотношения и тя прави този избор напълно
съзнателно, без да претендира, че създава цялостна
картина, изчерпателен разказ. Отбелязва множеството
предоставящи є се възможности, мисловни нишки,
проблеми и теми, както и необходимостта да ги редуцира:
Георги е на тридесет и няколко години и е облечен със
светлосиня, добре подбрана блуза. Поставя пред мен
шоколадови бонбони и ми казва да се почерпя. Не зная коя да
избера измежду петте отворени пред мен кутии (Siedlecka
2019: 71).
Най-често от репортерското полезрение са изключени
съвременните политически конфликти и настоящият
културен живот. Връщащото се към настоящето
минало скрива проблемите на поколението, за което
историята на комунистическата държава не е така
важна. Социологичните портрети на българите са
поместени в тясно очертана времева рамка – от края
на Втората световна война до момента на записа, но
глобализацията, всепроникващият поток от информации
и идеи, пренасянето на човешките взаимоотношения във
виртуалния свят и наднационалните климатични проблеми
остават извън кадъра. Авторката обаче не обещава, че ще
гледа в бъдещето. Заглавието на книгата е първият сигнал,
че разказът на Силвия Шедлецка е отчет за присъствието
в пукнатините между тектоничните плочи на историята.
Сборникът с репортажи „Златни прахоляци“ е една от
най-добрите книги не толкова за съвременна България,
колкото за деконструирането на стереотипните начини
на мислене и писане за България, а също и една от най-добре
разказаните истории за дългото траене на НРБ.
Преведе от полски: Марина Огнянова
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Етиката на неприсвояването ни позволява да излезем
извън собствените си културни навици или познавателни
стереотипи и дава възможност да участваме без
предубеждения в процеса на общуване и създаване на
взаимоотношения. Именно такава е етичната позиция,
която Шедлецка предлага на своите читатели – авторката
показва процеса на влизане в конкретна взаимовръзка,
Репортажите на Кшищоф Варга за Унгария – Гулаш от турул
(2008) и Чардаш с мангалица (2014) са контрапункт на тази
съществена липса. За функциите на националната кухня и
нейната символика при Варга виж Czapliński 2016: 290-293.
7
Тази сцена заслужава особено внимание, тъй като показва колко
съществено се различава репортерската практика на Шедлецка
от воайорството на Кристина Курчаб-Редлих (виж Czapliński
2016:42-47). В „Златни прахоляци“ няма асиметрия на погледа.
Не само писателката гледа, а самата тя е наблюдавана. Също
така прави впечатление отказът є да снима, т.е. да контролира
видимия свят. За разлика от Курчаб-Редлих Шедлецка не
използва възможностите си да води записки и да архивизира
преживяванията си по начин, който ограничава свободата на
местните хора или нарушава тяхното достойнство.
6
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КРИСТИН ДИМИТРОВА, писател:
Още не съм чела „Мисия Туран“ на Алек Попов и кой знае още
какво, така че преценката ми не е оптимална, но все пак:
От поезията – „Парче от икона“ на Тони Теллалов, много
буйна, много свободна книга, и „Смъртта. Антология“ на
Владимир Сабоурин – книга със своя стилистика, със своя
възмутен анархизъм. Стоварва се като чук.
От преводите – „Балади“ на Гьоте в превод на Любомир
Илиев, който отново е брилянтен в стихосложението, без да
прави компромиси с оригинала.
От дебютите – „Лято в Бурландия“ на Момчил Миланов.
Весело-мрачно-сладко-солено връщане в детството на един
пораснал човек.
От семейните истории – „Семейни истории“ на Николай
Аретов. С подозрението, че са само наполовина разказани.
От прозата – „Избрани разкази“ на Людмил Тодоров, чийто
превод излезе в Accents Publishing, САЩ. Той с лекота ме
вкарва в света на разнообразните си герои и не се срамува от
ръбчетата на реалността. В момента с удоволствие чета
новия му роман в ръкопис, но ако той още не го е издал, и аз
няма да го издавам.
ЯНИЦА РАДЕВА, писател:
Събитията и през тази година бяха белязани от знака на
Covid кризата. А този факт още повече фрагментира
литературното ни пространство, обостри самотата и
затрудни възможността за споделяне.
Но наред с това е безспорно, че годината беше богата на
литературни юбилеи. По повод 90-годишния юбилей на
Иван Теофилов беше организирана онлайн кръглата маса
„Иван Теофилов – поет на града и на света“ с участието на
поета, организирана от Георги Господинов. Домакин беше
Институтът за литература на БАН. Другият важен юбилей
беше на Александър Шурбанов, който издаде книгата си
с поезия и кратка проза „Закуска с нар“. Значим юбилей,
честван наскоро и на който не можах да присъствам заради
ограниченията, свързани със зеления сертификат, беше този
на Иван Цанев. Той бе организиран от Пламен Дойнов. За 70годишния си юбилей Цочо Бояджиев издаде стихосбирката
„Кухата сърцевина на живота“ и подреди фотографската
изложба „Убежище“. Това са само част от честванията,
които заедно с юбилея на Петър Чухов наистина ни карат
да се чувстваме като живели в богата откъм събитийност
година.
В същото време не мога да подмина траурните събития,
които белязаха литературата ни по особено болезнен начин.
В края на миналата година загубихме Федя Филкова, през
есента на тази внезапно ни напусна Марин Бодаков, който
тази година навърши 50 години. Празнините, останали след
тях, са като извадени зъби. Никаква протеза няма да запълни
липсите. Сигурно е едно, литературата ни няма да е същата.
Улавям се, че искам да им пиша, но мога да се обърна само към
спомените или към онези, с които заедно все още сме тук и
можем да поддържаме духа на литературата. И ако успеем,
това ще е най-доброто събитие не само за тази година.
ИРЕН ИВАНЧЕВА, литературен историк и критик,
университет на Синсинати, Охайо:
Смятам за голямо литературно събитие Международния
литературен фестивал София 2021, който се проведе и
онлайн и успя да ни срещне с много интересни български и
чуждестранни писатели, вкюлчително и с български писатели,
живеещи и творящи в чужбина. Специална благодарност
към организаторите на фестивала – Амелия Личева и
Мирела Иванова – за изключителния професионализъм
на организацията, както и за поканата към мен и Кирил
Мерждански да участваме в разговора с модератор проф.
Светлана Стойчева, което бе един интелектуален празник.
Също искам да благодаря на Деси Алексиева и издателство
„Фо“, което издаде в последния месец на 2021 г. дълго
работения ни проект – книгата, на която съм съставител,
със събрано на Кирил Мерджански „Бъдеще на античността“
– включваща и моята литературна анкета с него. Още
една лична благодарност към Мила Вълкова и издателство
„Полис“, което ми даде възможност да издам в прекрасно
оформление двуезичната си книгата „Парчета“ със
стихове, фрагменти и есета. Това са моите наистина лични
литературни събития.
Смятам за изключително едно продължаващо събитие от
последните няколко години – рецепцията на творчеството
на Георги Господинов в чужбина, което е успех и за цялата ни
съвременна литература. Надявам се и други наши писатели да
постигнат заслужено подобна рецепция в близко бъдеще.
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ПЛАМЕН АНТОВ, писател и литературовед, Институт
за литература – БАН:
Събитие – твърде силна дума ми се струва тая, не живеем
ли отдавна в постсъбитийната епоха на постисторията?
– Нека го кажа по-скромно и по-интимно. Личното ми
откритие през 2021 беше поезията на няколко млади
момичета, на която имах щастието да се натъкна съвсем
случайно като член на журито на тазгодишния конкурс
„Южна пролет“ в Хасково, особено Стамена Дацева (кн.
„Градина на ръба“) и Габриела Манова (кн. „Навици“), но също
Наталия Иванова (кн. „Човек с бинокъл“) и Гергана Панчева
(кн. „След дланите“). Към тях прибавям и Александър
Арнаудов (кн. „Дъно в небето“).
Не се сещам и за антисъбитие.
ЧАВДАР ЦЕНОВ, писател:
През есента две годишнини – 80 на Иван Цанев и 70 на
Цочо Бояджиев – фокусираха и оразмериха мащаба на
творчеството и личностите им (разбира се, фигурата на
Цочо Бояджиев далеч не е само литературна). За огромно
съжаление, нещо подобно извърши и ненавременната
смърт на Марин Бодаков, за когото дълго ще скърбим...
Италианската награда на Георги Господинов, добавена
към другите няколко международни, допринесе за
осъзнаването на факта, че той се е превърнал в
европейски писател.
От книгите, които прочетох, в прозата ще отбележа
„Черните обувки“ на Десислава Неделчева, „Прекъсването
на самсара“ на Елена Алексиева, „Кутия за спомени“ на
Константин Петров, „Накрая авторът умира“ на Герган
Ценов, „Момичето, което предсказваше миналото“ на
Красимир Димовски, както и едно документално четиво
– „Семейни истории“ на Николай Аретов.
КАТЯ ЗОГРАФОВА, литературен историк, главен
уредник на къщата музей „Никола Й. Вапцаров“:
Обзорът ми тази година е съсредоточен върху българската
литература, в която се появиха отлични белетристични
заглавия. Фаворитът ми сред тях е „Библия за прелюбодейци“
на Ана Боянова. След „пробива“ си с автобиографичната
сага „Да се родиш виновен“, сега авторката (преди това я
познавахме от няколкото є добри поетични книги) постига
ниво на модерно „женско“ светоусещане, което впечатлява
със смелост, драматична сложност и талантлив романов
изказ. На другия светогледен полюс е сборникът разкази
„Островът Уикенд“ на Гергина Дворецка, чиято гледна
точка на ... „скандална“ семейственост не само има право
на съществуване в нашето време на всеобщи разпади, но е
пресъздадена завладяващо и не без чувство на самоирония.
Може би защото самата аз съм подвластна на
„разследващата“ потайностите на градове, родове и
личности документалистика, книгата на Тони Николов
„Спомнена София“ ме изкуши и възхити със своите 20 почти
неизвестни, концептуално прицелени, едновременно с това
увлекателно разказани истории. Такива са в своя жанр и
„Софийски истории“ на проф. Кирил Топалов. Що се отнася
до „пловдивските“ (по местообитание) автори, няма как
да не отбележа Красимир Димовски с „Момичето, което
предсказваше миналото“ и Александър Секулов с „Жена на
вятъра“.
Фундаментално приносни в литературната история и
теория са двете книги на том 2 от тритомника „Как
работи литературната история?“ на проф. Михаил Неделчев
„Литературноисторически и персоналистически сюжети“.
Особено уводът на първата част – „Литературният
персонализъм“ – обобщение на откритията, които от
десетилетия прави авторът в това проблемно поле – от
дефинирането и школите на философския, религиозния,
литературния персонализъм (и антиперсонализъм), до
четенето на „сюжетите“ в европейски и световен
контекст, през призмата на една могъща културна ерудиция,
каквато почетният професор на НБУ комай единствен от
съвременните ни изследователи притежава. Сам по себе си
този предговор е достоен за отделна монография.
Сред лирическите гласове бих откроила Ана Цанкова с
нейната поетична „Гибла“, защото е достойно продължение
на дълбинните „разкопки“ от предходната „Археология
на белезите“. И книгите на двама учени в битността
им на поети – двуезичните „Парчета / Pieces“ (стихове
и фрагменти) на Ирен Иванчева и „Кухата сърцевина на
живота“ на проф. Цочо Бояджиев.
И накрая – дано не сте пропуснали томчето стихове, статии
и писма, „отархивирали“ от забравата Христо Белчев,
поета – финансов министър на Стамболов. Съставен от
колежката Румяна Пенчева от Националния литературен
музей, той е своеобразно допълнение към двутомника на
съпругата на Христо – Мара Белчева, дело на проф. Милена
Кирова и изследователска група, в която участвах през 2018 г.
Оформено е изящно в познатия от изданието на Мара Белчева
сецесионен стил от графичната дизайнерка Красимира
Деспотова.
БОЙКО ЛАМБОВСКИ, поет:
Литературният фестивал в НДК, може би защото ми са
пресни впечатленията, ми се видя организиран смислено
и целенасочено, без патетична мъгла и високопарни
излияния за „повече духовност“. Повечето участници
бяха интересни, а виртуалните срещи с тях – динамични
и с добра познавателна стойност. От заглавията, които
прочетох: „Мисия Туран“ на Алек Попов ме разсмя поне
двайсетина пъти, но за жал не видях книгата да буди
същия ефект сред много колеги. Други изненадващи неща
– „Керван за гарвани“ на Емине Садкъ, „Превъртане“ на

Петър Денчев... И неизненадващи: „Резиденцията“ на
Георги Тенев, преводното „Палечка“ на философа Мишел
Сер...
Светли празници на читатели и писатели!
МИТКО НОВКОВ, литературен наблюдател:
За мен събитие е появата на романа на Емине Садкъ
„Керван за гарвани“. Не, не защото е някакво свръхизпипано
произведение – има си своите местенца за „поправки“
(Франзен), а защото в литературното ни пространство
изникна име, което – ако успее да защити и развие непомерния
си талант, с който я е надарил Господ, ще се превърне
в явление. Силно се надявам психически Емине Садкъ да
издържи на огромното налягане, което литературата оказва
на всеки, посветил є се. Примери в обратна посока – наспорил
Бог…
Иначе и романи, и разкази, и стихове красиви – рояк: Алек
Попов, Захари Карабашлиев, Христо Карастоянов; Елена
Алексиева, Константин Петров, Тони Николов; Кирил
Василев, Валери Валериев, Цочо Бояджиев…
Смъртта на Марин Бодаков е за мен антисъбитието. Но
и антисъбитията като събитията – връхлитат ни (по
Дерида). И внезапно осъзнаваме колко много е струвал и колко
много е създавал един човек, когото си приемал някак за
даденост. И колко много ти липсва днес, сега, в бъдеще, след
като вече го няма… Помня те, помним те, Марине!
АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА, литературен
историк и критик, професор във Великотърновския
университет
Списъкът е дълъг, тъй като, въпреки кризите, които
преживяваме от различен порядък, литературата
и нейното естетическо самосъзнание, критиката и
литературната история са не само живи, а и в своеобразен
възход. Не бих премълчала В пукнатините на канона на Г.
Господинов или Чудна лятна нощ на Яна Борисова. Но ще
акцентирам върху онези книги, които достигнаха до мен
като колегиален подарък, но и като съкровен приятелски
жест. Иван Цанев. Археологически разкопки. Книга, събрала
иванцаневските звънтящи мигове, открехващи страниците
на „седмодневника“ и водещи ни към най-желаната поанта:
„свят светува“; книга, взряна през процепите на звездите
в малките събития, вслушана в тихите шепоти на
естеството – от буквите в „тетрадката на първолака“
до еклисиастовите притчи за книгата на битието ни, от
падането до въздигането, от жуженето на „кадифената
дума“ в училищния кошер до удара на последния звънец,
когато краят вече е начало. Книга на жаждата по
съвършените стихове, по „абсолютните думи“ – „като дъх,
като лъч“. И в тази връзка – Пламен Дойнов. Изковаване
на шедьовъра. Иван Цанев. Пл. Дойнов е майстор в
изковаването на критически формули, които заковават
характерологичното на коментираните художествени
светове. Такава незаобиколима формула е и заглавието на
книгата му, посветена на съвременника ни класик. Евгения
Марс. Полувековна България 1878-1928 – монументален
том, преиздаден днес по идея и с усилията най-вече на
Милена Кирова. Панорама на историческото и патосно
държавностроително време на България, благотворителен
жест от страна на Евгения Марс, не само по вазовски
вярваща в националния идеал, но и ревностна съзидателка на
националната памет. Предговорът на проф. Кирова откроява
по достойнство делото на бележитата българка, но и
увлекателно „разказва“ и интерпретаторски типологизира
внушителната „статистика“, свързана с всички сектори в
градежа на Нова България и поднесена от най-видните учени и
интелектуалци на онова време. Михаил Неделчев. Как работи
литературната история?, том 2 – Литературноисторически
персоналистически сюжети. За М. Неделчев персонализмът
е не само литературноисторическо време, а собствено
– професионално и човешко – светоусещане, начин на
културно-интелигентско живеене и мислене, състояние
на ума и екстаз на чувствата. Персонализмът не само
като епоха, а като религия, като дома и времето, които
М. Неделчев обживява всеки ден, всеки час – със слово и
жест, с тяло и дух. В този внушителен том М. Неделчев
сътворява българската литературно-персоналистична
вселена, цял един съборен свят от творчески субекти,
в който засияват, всеки със собствената си светлина,
образите на онези писателски фигури, които ни удържат
през времената – като смисъл и ценности, като познание
и обща духовна съдба. Идеи за нов университет. Изящна,
фасцинираща и като съдържание, и като оформление
книга, посветена на 30-годишнината от създаването на
НБУ, събираща програмни текстове, академични слова
и публични лекции, прозвучали за първи път в НБУ и в
този смисъл това е една празнично-ритуална книга на
интелектуалната духовна заедност, устремена към високите
идеи за университета като пространство на гражданската
инициативност и творческата свобода, като щастливо
местообиталище, като идеално времеубежище, в което
тържествуват образованието, културата, хуманизмът.
Книга на и за НБУ като институцията, която сдобива
с престиж. Пламен Дойнов. Краят на литературната
автономия: 1946. Като историк и критик Пл. Дойнов
винаги е отстоявал автономията на литературното поле,
концептуализирайки антагонизма между световете на
изкуствата и политиките. Тук изследователската му лупа
се е фокусирала върху литературната 1946-а като година на
избора между зависимостта и свободата. Книга за историкополитическите граници, но най-вече за моралните избори.
Морис Фадел. Детективи, разузнавачи. Студената война.
Криминалната и шпионската литература в сравнителна

перспектива. Първото, но не само поради това, базисно
изследване върху криминалната литература от епохата на
НРБ в компаративистичен дух, което аналитично съполага
криминалната класика и соцреалистическите є вариации.
Елена Налбантова. История на българската литература
в Бесарабия и Таврия XIX-XXI век – единственото по рода
си акуратно издирваческо изследване, представляващо
едновременно културна археология, литературноисторическа
реконструкция, проникновена интерпретация и
типологизация на литературното наследство на българите,
заселили се по тези земи, бягайки от ужасите на историята.
Начинание – подвиг. Записки от „прехода“. Петър Динеков,
книга 2 – дело на един сред най-вещите и винаги вълнуващи
с избора си на творчески персони и културни явления
изследвачи на литературните архиви Евелина Белчева.
Дневниците на акад. Динеков – духовна биография на
българската интелигенция за целия XX век. Откровена и
рефлексивна книга, заплитаща всички значими фигури на
българската култура. Александър Христов. До първата
сянка. Впечатляваща поетическа сбирка на пътуванията
– реални и метафизични – през дълбините на свои и чужди
светове към така мъчително търсеното познаване на себе
си. Татяна Ичевска. Българската литература. Сюжети,
контексти, проучвания. Предлагайки нови проблемни полета,
тематично-образни и екзистенциално-философски фокуси
към българската литература, авторката разказва непознати
истории, превежда през неподозирани приключения,
осветлява загадъчни пространства, за да ни съпричасти
с изпепеляващи драми, за да ни припомни общественополитически битки и ни сблъска с идеологически брони, за да
ни потопи в мъката и болката на битието, но и да ни изведе
към метафизично прозрените художествено-философски
истини за българина и мястото му в света. Милко Коларов.
Хорови и солови песни. Едно „разкошно“, както ги наричат
в началото на миналия век, издание, в което двата езика – на
словото и музиката се сговарят в органичен синтез. Книга
на композитор, влюбен в българската литературна класика,
с тънък усет за онова, което творбата говори, но и за
което мълчи. Милко чува думите, но още повече тишината
на българската литература. Книга, събрала стиховете и
нотите на великолепните песни шедьоври – Идеше есен по
Иван Давидков, Пролет по П. К. Яворов, Родината е в моето
сърце по Лили Ябанджиева, Баба Яга по Валери Петров,
Светлият дъжд по Никола Инджов, Защо чука капчука по Леда
Милева и колко още… През цялата година ме съпътстваха
Страница, Портал Култура, Християнство и култура,
Литературен вестник – издания, в които българската
естетико-философска и литературна мисъл четем като
световна.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, литературен историк, почетен
професор на НБУ
За мен това бе година на юбилеите. Комплексното
ознаменуване на стогодишнината от смъртта на Иван
Вазов, юблилеят за 100 години от издаването на в. „Развигор“
с конференция в НБУ (след миналогодишните ни акции за 100
години „Златорог“ и предстоящите в следващата година
за 100 години „Хиперион“). Голямото събитие бе юбилеят
на Иван Цанев, ознаменуван с паметното тържество в
Столична библиотека и с издаването на стихосбирката на
поета „Археологически ракопки“ и монографичната книга
за него „Изковаване на шедьовъра: Иван Цанев“ на проф.
Пламен Дойнов. Друго събитие бе уникалният 95-годишен
юбилей на Цанко Живков с представянето и на неговия
нов тритомник. Тук ще прибавя и издадената по случай
шестдесетгодишнината му стихосбирка с „избрано“ от
пет книги „Запокитеност“ на Петър Чухов и публикуването
на абсолютно оригиналната книга с 51 стихотворения,
коментирани от съвременници за петдесетгодишнината на
Йордан Ефтимов „Още ли не са открили отсъствието ми?“.
Прибавям белетристичните книги „Вечерна сватба. Разкази
от други времена“ на Иван Станков и романа „Мисия Туран“
на Алек Попов, циклизирания сборник „Драки и къпини“
на Албена Стамболова, както и документалната книга
„Спомнена София“ на Тони Николов. Критика и литературна
история: Пламен Антов – „Пред непостижимото: Емилиян
Станев и Мартин Хайдегер“ и Пламен Дойнов – „Краят
на литературната автономия: 1946“. И три стихосбирки:
„Парче от икона“ на Тони Теллалов, „Ти, който избиваш
пророците“ на Димитър Калев и „Приятелю Тунхай“ на
Калоян Игнатовски.
МЛАДЕН ВЛАШКИ, литературен критик, доцент
в Пловдивския университет, редактор в списание
„Страница“
Изтичащата 2021 г. бе силно заразна. На полето на
политическата власт доминираха разделението и всяването
на омраза. Страховете на българите бяха мощно подхранвани
от медийното поле. На този фон за мен е важно, че
литературното поле не прихвана заразата. Това е хубав знак
за неговата автономия. В сферата на белетристиката,
която наблюдавам, доказателства са сборниците с разкази
на Елена Алексиева „Прекъсването на самсара“ (Жанет 45),
на Иван Станков „Вечерна сватба“ (Хермес) и на Красимир
Димовски „Момичето, което предсказваше миналото“
(Хермес). Още повече че са видими и ходове в полето, които
видимо укротяват патетиката – Александър Секулов с
литературната основа на спектакъла „Народът на Вазов“ и с
романа си „Жена на вятъра“ (Хермес, 2021) е симптоматичен
пример за този обрат. А дебютът на Емине Садкъ с романа
„Керван за гарвани“ (Фабер) подсказва, че и младите автори
имат усет за подобна добра литература.
Българските романи, които станаха най-видими през

на поезията на Георги Рупчев в „Перото“ (както и
забележителната статия на М. Новков за него в Портал
„Култура“); юбилейният брой на ЛВ за Иван Цанев;
конференция за прозата на Георги Марковски, проект на
НБУ, НАТФИЗ и Институт за литература при БАН.
Липсваха ми литературни прояви на внимание към
създаденото от други юбиляри на същата тази 1941 г.,
а тя изглежда е особено благодатна за българската
литература, когато са родени и Екатерина Йосифова, и
Евгени Кузманов, и Димитър Коруджиев.
Снимка Chuttersnap

годината, са свързаните с интерпретации на политически
и исторически теми – „Т като Ташкент“ (Жанет 45) на
Христо Карастоянов, „Резиденцията“ (Колибри) на Георги
Тенев, „Мисия Туран“ (Сиела) на Алек Попов са книги,
създадени в традиционни за своите автори литературни
подходи и стилове. Но „Т като Ташкент“ е и дълбок роман
за страшната воля на властта да унищожава хората
на словото, които прозират истината. В тази своя
характеристика той е обобщаващ за предходните романи
на Карастоянов, свързани с българската история през
двайсетте години на ХХ век и с нейните последствия за
националната ни съдба до днес. Хубав знак за развитието
на тенденциите в полето е и този, че в жанровото писане
темата за тайните обвързаности с миналото бива
разгръщана вече не илюстративно или сензационно, както
това ставаше в романите за новата българска мафия. Хубав
пример за добро жанрово писане с граждански ангажимент
е романът на Александър Чобанов „Дъждът оставя следи“
(Хермес).
Лично за мен изключително важно събитие в българското
литературно поле е навършването на 30 години дейност на
ИК „Хермес“ (първата му книга излиза през ноември 1991 г.),
защото в тази своя зрялост „Хермес“ е знак за стабилност,
за съчетаване на издаването на световни бестселъри с това
на добра българска литература, за успешна децентрализация
на полето и в същото време за негова спойка, т.е. за
качества, които са естествената ваксина за автономията
на литературното поле против пандемии, каквито ни
притискаха и през 2021 г.
АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА, литературен историк и
критик, професор в Пловдивския университет, лектор
по българска литература и култура в Белградския
университет
Очертавам срещите си: това, което е моя тема –
дневниците на Петър Динеков „Записки от прехода“,
представени от Евелина Белчева. Този жанр отпраща
надалеко, предизвиква множество реставрации на бит,
интриги и закономерности на времето. В подобен разред са
и „Личните бележници на Антон Чехов“ със съставител и
преводач Денис Коробко. С интерес и голяма полза прочетох
монографията на Морис Фадел „Детективи, разузнавачи,
Студена война: Криминалната и шпионската литература в
сравнителна перспектива“. Отдавна липсваше такъв поглед.
Иван Станков продължава да изненадва като белетрист.
Тук разказите му са старинни фотографии на някогашен
живот. Трите тома събрано на Георги Гроздев впечатляват с
цялостната картина на автор с важно присъствие.
По отношение на преводната литература задължително
уважение трябва да се отдаде на превода на Людмил
Димитров – „Франце Прешерн. Поезия“, както и на общия
превод, пак на Людмил Димитров „Мъртвият идва за
любимата си. Пет словенски пиеси. Вкл.: „Любов“ от
Зофка Кведер; „Поквара в долината на свети Флориан“
от Иван Цанкар; „Случката в град Гога“ от Славко Грум;
„Мъртвият идва за любимата си“ от Светлана Макарович;
„А Леонардо?“ от Евалд Флисар.
Очаквам с любопитство премислянето на книгите
„Стратегии без тактики“ от Йордан Ефтимов, „Краят на
литературната автономия: 1946“ от Пламен Дойнов и „До
Чикаго и назад. Отвъд пътеписа. Към генеалогията на Бай
Ганьо“ от Пламен Антов. Сигурна съм, че диалогът между
мен и тези изследвания ще бъде плодотворен. Но най-вече
очаквам срещата си с анкетата на Радой Ралин „Просто
живях…“, направена от Вихрен Чернокожев и издадена
от съпругата му Росица Чернокожева. Знам каква страст
влагаше Вихрен в тази анкета, от нея се очаква твърде.
Иначе с радост следя списание „Страница“ – сериозно,
динамично, адекватно.
Събитията: Марин Бодаков си тръгна завинаги. Иван Цанев
отпразнува своите 80 години.
МАРИАНА ТОДОРОВА, литературен критик
Книги за собствена библиотека: колосалният труд
на Георги Борисов „Откаченият вагон“, есеистична
автобиография и панорамна картина на литературния
живот. Разпознаваем личен стил в „Закуска с нар.
Нови стихотворения и приписки“ на Александър
Шурбанов, „Жена на вятъра“ на Александър Секулов,
„Прекъсването на самсара“ на Елена Алексиева (плътен
език, съвършен ритъм). А в избора на хуманитаристика
– „В пукнатините на канона“ от Георги Господинов;
„Стратегии без тактики“ от Йордан Ефтимов; „Краят
на литературната автономия: 1946“ и миналогодишната
„Линия на разполовяване. Осем персонални случая в
литературата на НРБ (Дора Габе, Елисавета Багряна,
Константин Петканов, Илия Бешков, Асен Разцветников,
Иван Пейчев, Александър Геров, Емилиян Станев)“ от
Пламен Дойнов.
Литературни събития, чиито акценти през 2021 г.
градят смисъл на професионализма в изкуството: прочит

ЮЛИАН ЖИЛИЕВ, литературен критик и преводач
В една от предишните анкети „Литературно събитие
на годината“ Йордан Ефтимов искаше да посоча до три
книги, най-много. Така се правело по света. Сигурно. Само
че номинираните, които биха могли да получат награда
на годишните конкурси у нас, са винаги повече от три.
Вероятно удоволствието да пропуснеш някое заглавие е
далеч по-голямо от предимството да го посочиш. Въпреки
това: „Вечерна сватба“ (разкази) на Иван Станков,
„The End“ (роман-сингуларност) на Владимир Шумелов и
„Мопсът на Вазов“ (краткости) на Владислав Христов.
В поезията: „Смъртта още празнува живота“ от Нели
Закс в превод на Любомир Илиев и „Кожата на света“
(стихотворения) от Лъчезар Лозанов.
Извън всякакъв ред: „Погледът към Франция“
(подзаглавие), което спокойно би могло да озаглави
изследването на Ирина Генова „Българската перспектива
към художествената култура отвъд Желязната завеса
през 1960-те години“; не е ясно дали някой номинира
подобни (безподобни) книги. И още една от този вид,
подготвена и представена от Мая Горчева и Жоржета
Назърска – „Автономност на вдъхновението“ (студии) от
Жана Николова-Гълъбова.
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА, писател:
2021-ва беше особено плодоносна за българския разказ.
Сред добрите сборници три категорично се открояват с
тематичната си фокусираност и безупречното качество
на езика, със съвършения синхрон на регионалното и
общочовешкото. „Вечерна сватба“ на Иван Станков
ни връща сред вестникарските изрезки между двете
световни войни в Русе, за да ни разкаже вечни истории
за любов и смърт. „Момичето, което предсказваше
миналото“ на Красимир Димовски ни пренася в магично
село, за да ни накара да погледнем към големия свят
от първата половина на XX в. през микрокосмоса на
деца-разказвачи. „Прекъсването на самсара“ на Елена
Алексиева ни изправя пред човешката граничност и търси
спирачката в кръговрата от преходност и несигурност,
който представлява съществуването ни. И трите вече
бяха номинирани и/или отличени с награди. Годината беше
силна и заради внушителния брой стихосбирки на млади
поети, както и с появата на български на значими чужди
разказвачи като Лусия Бърлин и Елизабет Страут. Колсън
Уайтхед пък вече има три романа на български.
ИННА ПЕЛЕВА, литературен историк, Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“:
От новите български книги, които прочетох през
2021-ва, специално ще отбележа „Нас, които ни няма“
(А. Апостолова) и „Направени от вина“ (Й. Елми);
има за говорене също по повод „Т като Ташкент“ (Х.
Карастоянов), „Прошка“ (Д. Шумналиев), „Черните
обувки“ (Д. Неделчева), „Девети“ (Д. Божилов, не че
„Девети“ е точно литература).
Впечатлиха ме „Момичето, което предсказваше
миналото“ (К. Димовски), „Прекъсването на самсара“ (Е.
Алексиева), „От тази страна на смъртта“ (Р. Парушев),
„Шекспир зад храстите“ (С. Георгиева). Сполука са разкази
от „Жираф в чашата“ (Н. Ценков), части от „Мене ме
сънува мравка“ (А. Еленков; визирам текстовете, помнещи
Будзати), както и етюди в „Линия девет, или когато
пресъхнаха чешмите“ (Т. Николова).
Браво заради „Вирхов блус“; интересна конструкция е
„Още ли не са открили отсъствието ми?“ (Й. Ефтимов
и др.). „Все повече ми харесва да се разхождам сам“ (Д.
Ганев) и „Изкуството да се сбогуваш“ (избрано и ново, А.
Михайлова) са силни присъствия в пейзажа на ’21-ва.
Добра година.
ДЕЯН ЕНЕВ, писател:
1. Сборникът с разкази на Елена Алексиева
„Прекъсването на самсара“ (Жанет 45, 2021). Вътре има
два световни разказа – „Афганистан“ и „Балонът“.
Както и книгите с кратки прози на Владислав Христов
„Мопсът на Вазов“ и „Насън и наяве“ на Роман Кисьов, и
двете издадени тази година от „Ерго“. След като цяла
година поглъщах предимно романи, ми се дочете нещо
късо и си взех тези две книги от Панаира на книгата,
Мартин Христов ми ги даде с голяма отстъпка. При
Влади се забелязва далечен тътен от „Междуетажие“ на
Кортасар, толкова е бляскава и разнообразна според мен
книгата му. При по-мрачния Роман Кисьов на свой ред
има смайващи прозрения, които биха украсили челото на
всеки мъдрец.
2. Прикритата, наметнала плаща на
родното графомания, която трайно
се настани в челото на книжните
класации.
Литературен вестник 22-28.12.2021
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Снимка Ани Спрат

Албена Стамболова
Толкова добро дете, а не се храни, какво да правим с него?
Ти слушаше това и топката сдъвкана и непреглътната
храна в устата ти нарастваше. Във всеки един момент
можеха да видят как бузата ти се издува отвън.
Много добре беше чула и запомнила разказа на майка си за
това каква си била като бебе. Пищяла си по цели нощи и си
докарвала всички до отчаяние. След месеци мъки открили,
или се досетили, или някой умен стар или млад им казал,
че сигурно детето е гладно. И разбрали, че майка ти няма
достатъчно кърма. В началото намерили откъде да вземат
кърма, после се появило модерно сухо мляко „Хумана“.
В дома с многото баби твоят случай се превърнал в
семеен провал. Ти не знаеше дали оттогава се е изострил
семейният надзор над храненето – кой какво, колко, кога и
дали се храни. Надзорът постепенно станал повсеместен,
всички наблюдавали, или следели, или отчитали и поменели
маниера и навиците на семейната маса. А фокусът бил в
тебе, детето.
Говорели си за готвенето, какво се готви днес и какво
ще се готви утре, майсторлъците на баба ти нямали
равни. Баба ти се изтощавала всеки ден, за да осигури
супата, основното ястие, десертите, малките глезотии,
изненадите, да задоволи прищевките.
На масата ти наблюдаваше и запомняше кой как се храни.
Всеки си имаше място, седемчленно семейство, което се
храни заедно. Чуваше всяко сърбане и мляскане, чуваше звука
от самото дъвчене. Дядо ти например мляскаше силно и
всички погледи или полуизсумтявания не достигаха до него.
Прабаба ти нямаше нито един зъб, сърбаше и премляскваше,
макар и да се хранеше малко като мравка. Баща ти и баба
ти бяха със зъбни протези – баба ти с цели челюсти, а баща
ти с частични вследствие на катастрофата с мотор, от
която едва не беше умрял. И двамата издаваха различни
звуци докато дъвчеха: баба ти потракване, баща ти
проскърцване. А майка ти имаше навика, когато храната е
почти течна в устата є, да я всмуква преди да преглътне,
сякаш я преточва през езика си.
Ти не можеше да не се вслушваш всеки път във всички
тези звуци. Нямаше представа защо звуците ти бяха
непоносими. Години по-късно, колкото и да се опитваше, не
можеше да не се дразниш от хрупането на тиквени семки,
които любимият ти мъж толкова обичаше.
По-лошо беше, когато не всички бяха на масата
едновременно. Често оставаше сама накрая, за да доядеш
всичко в чинията си и това беше най-лошата част от деня.
И никога не успяваше, въпреки часовете, прекарани в нещо
като хранене. Някой от възрастните, най-често баща ти,
също се хранеше с теб, защото се беше прибрал по-късно.
Тогава дъвченето му се превръщаше в изтезание за теб,
звуците вземаха връх над всичко. Вслушваше се във всяко
преглъщане, в дишането през носа и в новата задала се хапка.
Следеше кога чинията му ще се изпразни, за да се свърши. И
изпитваше омерзителна наслада в очакването на следващия
звук, и на следващия, нямаха край.
Самата ти отначало забравяше да се храниш, унесена
в наблюдението, което те хипнотизираше. Когато
вече всички наоколо бяха приключили, чините измити
и прибрани, хората по стаите си, оставаше сама с
отегчения си надзорник, който ту пушеше на балкона, ту
отиваше до тоалетната, ту се оплакваше на майка ти
някъде в друга част на апартамента, ту се връщаше като
непреклонен обвинител. Беше виновна, винаги беше виновна,
че не искаше, не можеше да преглъщаш, че отказваше
да се откъснеш от гледката на хранещите се и нищо
неподозиращи хора.
С времето всичко това започна да се смекчава. Започна да
правиш разлика между храните. Може хляб и сирене, печено
пиле, ако пилето е цяло, пържени картофи. Баща ти носеше,
много рядко, може би два-три пъти в годината, голям
шоколад „Крава“, който обожаваше. Можеше да ядеш и
препечени филии с масло и сирене, препечени върху колелото
на печката и натрупани една върху друга с натрошено
сирене между тях. Можеше да вечеряш и с кисело мляко
със залъци хляб и скилидка чесън. Всичко останало беше
мъчение. Най-вече супите, всички възможни супи и меса.
Всички възможни зеленчуци. Хапваше и ябълки, през есента
грозде, но не всякакъв вид.
Мъчението с храненето се проточваше. Намериха отнякъде
пчелно млечице, което нищо не промени. Беше слаба и
продължаваше да слабееш с топката храна в бузата и на
масата часове след като всички останали бяха станали.
Десертите бяха особено непоносими, най-вече онези в
купички и чашки, всякакви кейкове и сладки, торти и пасти,
дори крем карамел.
В пети клас те изпратиха на лагер в Китен. И там, кой
знае защо, започна да ядеш супа. И част от другите ястия.
Започна да усещаш вкуса на храната. Седеше с още три деца
на маса и всички бързаха да хапнат, изгладнели от плажа и
морето. И ти с тях. Така научи, че можеш и да се храниш
както всички се хранят и че не
е кой знае колко страшно да се
яде или да не се яде. Никой не се
интересуваше дали си връщаш
чинията пълна или празна.
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Но вкъщи всичко си тръгна постарому с възобновен надзор.
После откри нещо, което свърза храненето с четенето.
Топъл крайшник пълен със сирене, „мечка“, и приказки от
Братя Грим, Андерсен, древногръцки митове, както и други
книги. По-късно, отвореше ли някоя от тези книги, от тях
винаги изпадаха трохи.
Постепенно започна да харесваш таратор, репички и
домати. Особено домати. В осми клас те изпратиха
на бригада от училище в едно село край Сандански.
Момичетата спяха в един гигантски хамбар, пълен с походни
легла, момчетата в друг. През деня беряхте домати и всеки
имаше норма от трийсет касетки. Носеха храна на полето
на обяд, но ти ядеше само домати, които бяха уханни,
големи, вкусни, някакви червено-оранжеви приятелски
топки.
Така постепенно започна да се наместваш в храненето, а и
като че ли надзорът отстъпи пред други наблюдения като
с кого си близка, какви са приятелите ти, косата прилично
сресана ли е и разбира се, училището.
Готвенето вкъщи беше изцяло във владението на баба ти.
А майка ти правеше най-фините френски сладкиши. Нито
едната от двете не можеше да се мери с другата. Всичко,
което се поднасяше, ставаше едновременно задължително
и специално, но не и за теб. Ти остана трайно привързана
към приготвената навън храна по ресторанти, крайморски
капанчета и всякакъв вид обществени заведения. Тази
слабост към поднесените от сервитьор ястия, които
можеха и да не се изядат, както и към липсващи в
детските години аспержи, авокадо, стриди, аншоа,
моцарела, рукола, киви, манго, броколи, киноа, кашу, гаспачо,
прошуто, пармезан и подобни, постепенно изместваше
традиционните боб, ориз, кюфтета, гювеч, сарми, кебапи,
кисело зеле, готвено месо и супи. Някои неща като спанак,
череши, грозде, лютеница, маслини, яйца и кисело мляко
успяха да оцелеят и от двете страни на тази разделителна
линия на съперничество.
Границата се очерта още по-отчетливо, когато много
години по-късно заживя с баща си за известно време. Беше
решена да му готвиш домашна храна, с която той беше
свикнал: супи, яхнии, кейкове и пълнени чушки. Да, ама не.
Той упорито не харесваше нито едно, нито едно-единствено
от тях. Мръщеше се дори на лещата ти, която ти знаеше,
че приготвяш добре. Стигна дотам, че направи абонамент
за носене на готвена храна вкъщи, за която сам плащаше
от пенсията си. А ти смъртоносно се обиди. Постепенно
се разбра, че той пък бил обиден от твоето авокадо с
домати и моцарела. Странно обръщане на някогашния
надзор над храната. И ти постепенно проумя колко е
обидно да не се храниш на масата на баба си и дядо си, да
те плашат с връщането на баща ти и да стоят на стража,
за да не изплюеш тайно топката от устата си. Всички
ветропоказатели на обидата бяха полудели и сочеха във
всевъзможни посоки.
Когато заживя с мъжа си, започна да възпроизвеждаш
отначало съвсем приблизителни, после малко по-добри
версии на бабините ястия, които никога не ставаха такива,
каквито трябваше да бъдат.
Тази история с храненето продължи да се развива нататък
по границата на случайните експерименти и изненадващите
резултати. Препечените филийки с копърка в доматен сос
успешно замениха попарата за малкия ти син, с когото
по-късно ходеше в чуждестранния „Макдоналдс“ заради
пържените картофки и сандвича с риба и вкус на тайната
им съставка натриев глутамат. Успя да объркаш и неговия
вкус с липсата на любимо и разпознаваемо семейно ястие.
Може би защото и семейството ти се разпадна както
сложните съставни вкусове се разпадаха на прости вкусове
и непреодолимо любопитство към неопитвани и екзотични
храни.

Не постигна по-голям успех и със сладките неща.
Шоколадът категорично измести изисканите кейкове,
соленки, кремове, агнеси и торти на майка ти.
Някогашното анорексично момиче, което беше, и на което
се носеше пчелно млечице, за да се повиши апетитът
му, постепенно се превърна в спортен тип с що-годе
хармонични пропорции, което обаче ти усещаше като
твърде дебело. Прекалено големи гърди, които трябваше
да се прикриват с малки сутиени, прекалено плътни бедра,
невъзможни за прикриване, задник, който привлича интерес
над поносимото и мускулести ръце, сякаш направени за
канадска борба. Този неочакван пубертетски сюрприз се
превърна в кошмар, от който никога не се отърва. С малки
изключения се чувстваше дебела, сравнението с другите
се превърна в потискаща мания с вечна губеща, която
беше ти. Това пък породи друга мания, тази, че е въпрос
на подходящи дрехи, за да изглеждаш добре. Отчаяната
страст към дрехи издълба много финансови и естетически
дупки до степен, че хората не те разпознаваха дори и когато
бяха съседи. И създаде сложни комбинации, неподлежащи
на повторение, и които бяха всичко друго, но не и стил.
Постоянното самонаблюдение постепенно се превърна в
обсесивно прикриване не само на това, което подозираше,
че си, но и на евентуалното ти бъдещо аз. Харесваше и
завиждаше на слаби, почти дръгливи фигури-щеки с дълги
крака и клечковидни ръце и коси. Докато не стигна до
почтена възраст дори не подозираше колко много любов и
приятелства бяха ограбени от живота ти.
А хруптенето на ядки и семки продължаваше да те
преследва като рефрен от детството. Мощното татково
дъвчене мина през непоносимо цъкане на слънчоглед
по междуградски автобуси и сред нищо неподозиращи
състуденти, през катеричото насечено разцепване на печени
тиквени семки, за да се установи окончателно в нервно
потръпване от всеки случаен звук, издаден от хрупнат орех,
фъстък или лешник.
По средата на живота си се срещна с болест и предпочете
неконвенционални методи на лечение. И храненето отново
изплува в плитчината на оцеляването. Проучи всички
достъпни системи на хранене, от които научи едно:
храненето не е удоволствие, а средство за поддържане на
здравето. То няма нищо общо с обичам, харесвам или не
ям, а единствено и само с искам да живея или не. Така се
отмениха повечето лични предпочитания, които обаче
от време на време все пак се завръщаха и предявяваха
правото си на съществуване под формата на внезапен
глад за кренвирши например или пък на пияни вишни. Така
малкото оцелели предпочитания възникваха с терористична
ярост, която често се уталожваше в дълги проповеди пред
приятели, опитващи се да спазват диета.
Затвърди се и култът към слабата телесност,
защото съвпадаше с предписанията на суровоядите и
гладолечителите. В късните години от живота си дядо
ти се оказа един от тях, само че с присъщия си разум беше
приспособил принципите към себе си. Само варено и печено,
и то предимно зеленчуци, колкото по-безвкусни, толкова подобре. Сред тях бяха и варените риби, негов специалитет,
който хвърляше в отчаяние майка ти с вездесъщите
си миризми. Веднъж в кухнята се разигра драма между
кандидат-рибата за варене и домашната котка.
Беше един от редките моменти, в които дядо ти беше сам
и ти намина да го видиш. Докато дядо ти чистеше едра
скумрия над кухненския умивалник, ти взе на ръце големия
сиамски котарак, който беше с парализирани задни крака
още от малко коте, и застана до дядо ти, за да си говорите.
Тази парализа беше едно от многобройните нещастия в
дома, ала животното упорстваше да живее и да расте
въпреки обичайното си меланхолично безразличие към всичко
наоколо. Стояхте с котарака до дядо ти, а той се смееше
и въртеше хлъзгавата риба в ръцете си под течащата
струя, говореше ти нещо и ти се чувстваше добре. Дълъг
момент, дядо ти и ти. И рибата, и водата. Радваше се, че
той е там в онзи момент, вкъщи, и че сте сами. И после,
всичко стана много бързо. Немощният котарак в ръцете
ти се стрелна, разтегна по змийски дългото си тяло, изви
се като дъга и захапа рибата. Невъзможно действие и все
пак реално. Рибата се изхлузи от ръцете на дядо ти и за
миг котаракът я размаха с неподозирана сила, после тя се
изхлузи от устата му и полетя по пода, за да изчезне под
някакъв шкаф. Гледахте се втрещени, после дядо ти се
разсмя, с онзи смях, който продължава дълго, даде ти време
и ти да се разсмееш и се смяхте още и още. Нямаше риба,
нямаше проблем, рибата се беше изпързаляла по плочките и
беше изчезнала. Беше се върнала в някакъв поток, не в своя,
в друг. Ако я беше видяла в онзи момент, ако можеше да я
видиш, нямаше да се учудиш да я видиш жива. Котаракът
се прибра в себе си, отпусна се в ръцете ти, а дядо ти пък
се отпусна на стола до масата и продължи тихичко да се
смее. „Прияде му се, каза, искаше да си хапне“.
Така в съпровод от хруптящи фъстъци, сумтящи
преглъщания, празнични преяждания и летящи риби
полека отминаваше драмата с храненето, или може би
не отминаваше, а само се преобразяваше в някаква друга
история, историята на това да се живее с хората, които
обичаш, които те дразнят, защото ядат, или пък ядат, за
да те дразнят, или още, дразнят се, когато ти ядеш и не си
спазваш обещанията да не ядеш.
Доброто дете, което не се храни, вече знаеше защо е добре
да не се храни. Или си мислеше, че знае. Но може ли да се знае
какво е храната, онази част от историята, без която не
може да се живее.
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Захари Карабашлиев, „Опашката“,
изд. „Сиела“, 2021, 396 с., 23,90 лв.
Ето как е възможен политическият
роман в съвременната българска
литература – действена фабула,
визионерски размах при представянето
на епохата, променящи се в
действието характери, мотивирани
обрати, остри дилеми, предизвикващи
безмилостен избор. Казано накратко,
майсторско писане. Най-впечатляващ
е онзи скок на мисълта, при който
алегорията за „опашката“ надхвърля
плоскодънната си моралистична употреба, за да се превърне в
многозначна метафора на застрашеното човешко. Образът на
опашката като възможност за възвръщане на невинността
в такова състояние на света, при което границите между
жертвата и саможертвата се изличават. Големият роман на
2021 година.
Елена Алексиева, „Прекъсването на
самсара“, ИК „Жанет 45“, 2021
Новата книга на Елена Алексиева
затвърждава репутацията є на един
от най-интересните автори на
разкази в днешната ни литература.
„Прекъсването на самсара“ е
вероятно най-впечатляващият
є сборник с разкази след първия,
„Читателска група 31“ от 2005 г.
Тук разпознаваемият почерк на Елена
Алексиева придобива нова дълбочина
и плътност. Жанровият потенциал
на разказа е използван оригинално и смело в посока на
максималната смислова кондензация и многоизмерността на
художествения свят. Сюжетите с лекота прехождат между
реално и нереално, между конкретика и универсализиращо
послание, израстват до почти архетипни обобщения за
човешката природа.
Мария Вирхов, „Вирхов блус“, съст.
Биляна Курташева, ИК „Жанет
45“, 2021
Десет години след смъртта на Мария
Вирхов „Вирхов блус“ припомня
поезията и личността є. Книгата
съдържа издадените є стихосбирки,
както и непубликувани приживе
произведения, а също и нейни преводи.
Внимателният подбор и подредба
на книгата, както и послесловът на
съставителката Биляна Курташева
правят повече от това да съберат
творчеството на Вирхов. Те го поставят в контекста на
90-те години, когато е създадено, уплътняват контурите
на това силно авторско присъствие, на една поезия на
бунта и прекрачването на граници – на езика, на смисъла, на
съществуването... Това прави от изданието не просто проява
на почит към поетесата, а истински жест на литературна
памет. Не може да не бъде отбелязано и рядко срещаното
единство между текст и оформление на книгата – между
поезията на Мария Вирхов и работата на художничката Люба
Халева има направо органична връзка.
Иван Станков, „Вечерна сватба.
Разкази от други времена“, ИК
„Хермес“, 2021, 144 с., 14,95 лв.
С тази книга Русе от междувоенното
време окончателно се превръща в
ретроутопия, а Иван Станков – в
един от най-виртуозните разказвачи
на истории за любов и смърт.
Четвъртата му книга е толкова
нагрята от страст, че спокойно може
да бъде използвана вместо керемида,
която всяка вечер се слага на душата,
за да лекува различни болки. Разбира
се, такъв почти лечебен ефект се предизвиква от особеното,
дълбинно сладкодумие на Станков, където в метафорични
конструкти се сплитат интимен и градски свят; те
живеят заедно, създават се един друг, взаимно се увличат в
единосъщно битие. Човекът и градът се свързват и разделят,
но винаги прорастват в някакъв надреден мегаперсонаж,
разлюлян в поредица от гранични ситуации. И накрая:
„Вечерна сватба“ преработва Йовковата хуманистична
традиция чрез съвременния език на всеопрощаващото
разбиране. Затова тазгодишната национална награда „Елиас
Канети“ толкова є подхожда.

Иван Цанев, „Археологически
разкопки“, изд. „Жанет 45“, 128 с.,
17 лв.
Антологичната книга на Иван
Цанев „Археологически разкопки“ е
разделена на четири части: „Късчета
от счупена поема“, „Преизбрани
стихотворения“, „Подбор от
недоизреченото“ и цикъла „Посветени
сонети“. Финалните 15-ина страници
са отделени за критически отзиви за
поета, появявали се през годините
от дебюта му през 1968 г. със
стихосбирката „Седмица“, та до ден
днешен. Сборникът е издаден в чест на 80-ата годишнина на
поета и представлява ценно томче с най-доброто от неговто
творчество. Всеки почитател на поезията му ще се радва
да го има в библиотеката си. Колкото до тези, които не я
познават, за тях находката е може би още по-ценна, защото
чрез „Археологически разкопки“ ще могат да разберат защо
поетът е сред най-влиятелните в българската литература
през последните 50 години, защо неговите стихотворения
носят печата „тиха лирика“, защо истинският героизъм не
крещи по площадите, а смирението е път към истината,
защо делникът е изпълнен с чудеса, а „значителното е край
нас, размесено с подробности“.
Умберто Еко, „Да кажеш почти
същото. Опити в полето на
превода“, прев. от италиански
Дария Карапеткова, изд. „Колибри“,
2021
Българското издание на „Да кажеш
почти същото“ от Умберто Еко
в превод на Дария Карапеткова
и с марката на „Колибри“ е сред
фундаменталните, незаобиколими
книги в сферата на превода и липсата
є беше много сериозна празнина
в нашата хуманитаристика. В
същото време – и това е важно да се отбележи – говорим за
относително късно произведение на Еко (на италиански излиза
през 2003 г.), поради което закъснението не е драматично.
Пред нас не е остарял труд, който да четем просто за
сведение и да го причислим към историята на идеите, а
много модерно и актуално изследване, истински наръчник по
превод. Подобни книги се пишат наистина рядко и само от
ерудити, които успяват да съчетаят високата теория с
практиката. Затова може да се чете дори като научен роман,
който изобилства с анализи, практически примери, казуси и
препратки към различни езици, тоест – като постмодерните
художествени четива на самия Еко. За щастие и българският
преводач на книгата Дария Карапеткова е и практик, и
изследовател на превода, така че на родна почва „Да кажеш
почти същото“ е намерила своя достоен преводач.
Дубравка Угрешич,
„Щефица Цвек
в челюстите на
живота“, прев.
от хърватски
Русанка Ляпова,
изд. „Колибри“,
156 с., 16 лв.
Дубравка
Угрешич,
„Епохата на
кожата“, прев. от
хърватски Жела Георгиева, изд. „Колибри“, 248 с., 16 лв.
През тази година „Колибри“ представи една от ранните
творби на Угрешич и някои от късните є есета. В романа, дал
тласък на цялата постфеминистка вълна на произведения от
типа на „Дневникът на Бриджит Джоунс“ нестандартно се
заиграва с кича, масовото, стереотипите, експериментира
се с постмодерните техники, а в есетата писателката
се обръща към съвремието ни, белязано от загубата на
достойнство, разкъсвано между приспособимостта и
залиняващата съпротива, плащащо дан на популизма,
невежеството, всепозволеността, доминациите на
пазарното. И всичко това под знака на вписаността на
самата писателка в едно търсене на идентичности, в
магнетично събиране на другостите и перфектно владеене на
иронията.
Александър Шурбанов, „Закуска с
нар“, изд. „Жанет 45“, 262 с., 20 лв.
„Закуска с нар“ събира нови,
непубликувани досега в книга
стихотворения и есеистични
миниатюри на Александър Шурбанов,
написани през последните няколко
години. Книгата продължава някои от
темите, подхванати в предишните
стихосбирки на поета – крехката
връзка на човешкото с природата,
уязвимостта и на човека, и на
природата, тайните, пред които ни
изправя вселената, бъдещето, което
ние хората предпоставяме, ролята на изкуството. Малко
е да се каже, че Алксандър Шурбанов по категоричен начин
поставя темата за връзката на екологията с литературата,
той прави това силно, безкомпромисно и с много талант.

Йоанна Елми, „Направени от
вина“, изд. „Жанет 45“, 2021,
328 с., 18 лв.
„Направени от вина“ е силен дебют,
добро и стегнато писане, което
успява да избегне мелодрамата
в иначе драматичните събития,
които описава, успява освен това да
разкаже възможно най-справедливо
едни толкова субективни и
болезнени спомени, свои и чужди.
Впечатляващо е умението на
Йоанна Елми да представи света,
човешките взимоотношеня, но найвече злото по един сложен, многопластов начин, който
не непременно кара читателя да заема позиция (но той
неминуемо го прави), който разколебава осъждането
и гнева и ги трансформира в тъга, внимателност по
отношение на крайните позиции и съчувствие. Но не
просто към жертвата или жертвите, а едно усещане за
емпатия към човешкото в неговата цялост, с всичките
му грехове и слабости. В този роман злодеят не просто
бие, троши кости и прави женското лице на кайма, същия
този злодей ще го видим да плаче, когато трябва да заколи
кокошка, ще видим друг злодей, който ще бъде прегърнат
от детето, което е заплашвал само няколко страници
по-рано, защото злото рядко е просто зло, злото може да
бъде прегръщано, може да бъде съжалявано и може да бъде
осъждано.
Петър Чухов, „Есенен Великден“,
ред. Емануил А. Видински, изд.
„Жанет 45“, 2021, 60 с., 12 лв.
„Есенен Великден“ е меланхоличнавъзвишена книга, която
обтяга възлите на баналното и
епифаничното и прави разриви в
тях: прозрения във всекидневието
и клишетата на възвишеното.
Стихотворенията минават
по цялата траектория между
краченето в руини и призоваването
на Бог, между малките имена и големите надежди,
между нищо-неслучването и жестовете, които
сътворяват смисъл. Петър Чухов в тази книга е в пълна
яснота, но все така влюбен в изкуството на поезията
– затова обичаме да го четем, защото стигаме някъде
по-навътре в себе си.
Аксиния Михайлова, „Изкуството
да се сбогуваш. Избрани и нови
стихотворения. 1990-2020“, ред.
Красимира Зафирова, изд. „Жанет
45“, 2021, 278 с., 20 лв.
Хубавото на книгите, които
събират стари и нови стихове, е
пълнотата, с която може да се
вникне в поетиката на техния
автор. В случая с Аксиния
Михайлова става дума за мощен
почерк, сдържан и сетивен, строг и
варварски непокорен. „Изкуството
да се сбогуваш“ ни учи как солта на изсънуваните сънища,
оставените любовници, прочетените книги, изгледаните
картини, стаените болки и блокажи престават да бъдат
своята финалност и се превръщат в език, добиват
форма, стават поезия. И при всички преображения
Аксиния Михайлова пази заветите на тялото, вслушва
се в неговото мълчание, чува неговите тайни. Световна
поезия.
Морис Фадел, „Детективи,
разузнавачи, Студена война:
Криминалната и шпионската
литература в сравнителна
перспектива“, изд. „Нов български
университет“, 2021, 208 с., 15 лв.
Научното изследване като
детективски роман е
приключение, по чиито следи
тръгва Морис Фадел, за да
съпостави традицията на
западната детективска проза
и комунистическите шпионски
романи. Неговите теоретични
съветници са Пол де Ман, Цв. Тодоров, З. Кракауер,
К. Гинсбург, Л. Болтански, но подходът му навлиза в
дълбочина на контекстуалната компаративистика,
за да очертае през призмата на този популярен жанр
структурните различия на изток и на запад от
Желязната завеса. Успоредното четене на Едгар Алън
По, Артър Конан Дойл, Агата Кристи и Жорж Сименон
с Богомил Райнов, Павел Вежинов изваждат наяве
естетически прозрения и идеологически слепоти.
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Мария Петрова

семка

Оставям ти тук два слънчогледа. Зелени са още.
Изстискай от тях и сок и колкото жълто ти трябва.
Те ще гледат вместо теб към оная светлина, която ти
винаги виждаше черна. Спомни си за семките, купчините
люспи, парченцата, заседнали между зъбите. Кихай, духай
си сополите, плюй алергичните храчки. Плюй ги, защото
алергия от живота не трябва да има. А слънчогледите ще
клюмнат надолу, съсухрени, кухи, ронливи. Ще увяхнат
и те, дълготрайни колкото подпален рус косъм. И ще ги
оставя тук, нека се впият в почвата, нека стигнат до
теб, нека станат твоето тяло. Бъди кост на птица,
бъди вена в листо, бъди дупката, от която тече смолата
в дървото. Почини си, разлей се, пътувай из пролуките в
почвата, потърси ме и мен в някоя каменна цепка. И кух
ще станеш и ти, кух като стебло на глухарче, и може
би тогава ще побереш тишината. Попий в ядрото, бъди
сочен, корав, изчезни. Напълни същността с празнина,
импровизирай, ела. А аз ще люпя твоите семки, ще плюя
лъжата и ще гълтам лилавите перли.

Болката говори
→
Емили Дикинсън
„Казват – лекувало времето.
Времето не лекува.
Мъката – като жилите –
със възрастта се подува.
Времето е проверката
за болестта голяма.
То би помогнало само там,
където болест няма.“

Болката:
Ще обуя планинарските си обувки с дебелите грайфери.
Ще затегна приставката, онази металната, с шиповете
за вървене по лед. И разхождам се по твоята почва, ала
така тежка съм, сякаш влача цял боздуган. И потъвам,
рохка е твоята кожа. Ще издълбая белег от стъпки, ще
ровя до корена, ще смачкам два бръмбара, ще разцепя
костилка от праскова. А вятърът, онзи във 10, който
започва с работния ден, ще зарови във ямите листата
от лаврови вишни и твоят бадем. Ще ходя, пораствам,
мълча, ще стана голяма колкото летния ден, ще натъпча
бабунката вътре във твоя корем. А ако нацеля стеблата,
стеблата, които изхранват тумора с мухъл и плесен, ще
стъпча и тях, ще изрежа застоялата плът и гнойната
есен.

думи
Често ми писва от думи. Писва ми да обличам всичко
в тесните дънки, писва ми да изрязвам с шаблон, като
детски цветни картинки. Писва ми да анимирам, да
снимам в черно-бяло, да моля езика да вникне в мен.
Понякога просто искам да грея, да цепя миди, да бъда
черна дупка, да ям сандвич с хайвер. Понякога просто
искам да бъда, да бъда в покой, но не във смъртта, о,
не, не в тебе, мила. Искам за малко да отпусна ръцете,
да забравя за тях, както забравям дали съм заключила
вратата. Искам за малко да спра да въртя спирали в
косата, да разплета сухата плитка, да накарам дебелите
пръсти да млъкнат. Искам за момент само да ампутирам
езика и не като инвалид, искам като хлъзгава риба да се
нося в тълпата, в тълпата глицинии, пердета, стотинки.
Искам тихо да дишам и само да дишам, без да се борят
рояци термити в главата.

Снимка Ани Спрат

Преслава Джонджорова

***

Онзи мой баща ме роди, след като го пришпорих.
Закърми ме с уроците на паденията си
и ме заплаши с гордостта на победата.
Онзи мой баща ме научи да бягам,
когато едва разбирах формулата на самостоятелната
стъпка.
Посочи ми слънцето – малко след върха на показалеца.
И земята – никога прекалено близо, за да се заровя
завинаги
(може само след залез и преди изгрев).
Вкара ме в обувките на младия му образ.
Събух ги. Ето ме.
Нито следя по ръцете си, нито съм под пясъка.
Стоя отгоре. Пружинирам по буквите.
Разтягам истории за всичките ми бащи.
Вдигам малкото си Аз от тартана като тежка топка,
готова да приземи неизгрелите звезди.
И пиша за онзи, който ме роди насила.

Графика на отчаянието
Пълзиш на пръстите на краката си,
по калта, докато стигнеш тротоара.
Еволюираш от сръчен в изправен човек.
Следиш светулката – невинния пътеводител.
Стъпваш тежко върху крехката земна надежда.
Едем е високо.
Изричаш молитва. Кръстиш се – едно, две, три – Амин.
Възнасяш се – след ден, два, три.
А гравитацията те забива долу като кърлеж.
Пръстта те притегля към земните недра.
Погребва глупака, а друг глупак го опява.
От устата ти повече не звучи хваление.
А ти биваш сол и светлина, вървейки по параболите
на падения.

***

Ти имаш средствата да купиш всяко откровение
и знаеш точно как да го използваш.
Храниш се с материята
само за да разбереш как се превръща във въздух.
Прочиташ Метаморфозата
и раждаш деца от бръмбарите в главата си.
Копаеш корена на страданието в светлината,
впиваш се като кърлеж в нея
и гълташ шумно закодираните истини.
Ти имаш смелостта да бъдеш слънчоглед,
нахално влюбен в слънцето
и синтезирайки лъчите му да изгориш.
Метафизиката на отчаянието не ти се удава.
Ти имаш смелостта да се научиш да обичаш.
Но не и смелостта да знаеш как да спреш.

***

Върбата пред блока посича собствените си корени.
Копнее детските є ръце да пипнат уличната лампа.
А те растат надолу,
разтичат се между плочките.
И сеят още поводи за болести.
Ти вътреутробно ме отрече.
Три пъти скъса пъпната ми връв,
преди да изпея първия въздух.
Копнееш да стана стебло, сграбчило слънцето.
А аз старея.
С болката в корема.
И гние онзи плод,
който още не съм родила.
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