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Броят се издава с подкрепата на НФК
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Валери Валериев

как се сбъдват предсказанията
героят се явява в златни доспехи
яхнал белия овен
и тържествено декламира
„завърнах се от долната земя
чист и неопетнен
не вкусих от тяхната храна
не пих от тяхната вода
не легнах в техните легла
аз съм този, който очаквате
дайте ми ключа от царството“
а в долната земя царят награждава онези,
които са съобразителни
„яви се пред нас един самозванец,
самохвалко и крадец на овце
намразихме го с цялото си сърце
изпъдихме го с празни ръце“

нова сграда в стария град
пет години по-късно отново сме тук
нищо не се е променило:
ние сме същите
молим се за същото
и все пак, не съм прав
арматурата е покрита, след като е ръждясала
стените са варосани, след като са издраскани
катинарите са сменени, поставени са камери
на изхода се разминахме с човек,
който пристигна от съседното село,
за да удари камбаната
още на стр. 16
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Хайку кръг „Шошин“ има
удоволствието да обяви

издания) и да не са споделяни в никои от социалните
медии (включително затворени/лични групи).
Поетите могат да кандидатстват на английски или
български.
Всеки поет може да участва с не повече от 2 хайку .
Период на кандидатстване: 1 януари 2022 – 1
февруари 2022
Жури:
Весислава Савова
Гергана Янинска
Илияна Делева
Координатор:
Цецка Илиева
Имейл за кандидатстване: tzetzka2019.bg@gmail.com
Моля, пишете стихотворенията, името и държавата в
самия имейл. Прикачени файлове няма да се отварят.
Имената на спечелилите първо, второ и трето място
и техните хайку (с преводи на английски) ще бъдат
публикувани в края на месец март.

Трети ежегоден конкурс за хайку
„Мая Любенова“
Тема: МУЗИКА
Излезе
последният за
2021 г. брой на сп.
„Християнство
и култура“ – бр.
167/Зима, който
се открива
с есето на
Калин Янакиев
Рождество
и „Голямата
история“.
Първият тематичен център в броя е „Християнство
и истина“, в който са представени текстовете на
архим. Мелетий (Спасов) Бог като метафора и на
Александър Смочевски Ръкоположение без назначение
(Щрихи към един актуален канонично-правен проблем).
Темата е продължена в рубриката „Християнство
и съвременност“, където е представен анализът на
Христос Янарас Институционализация и секуларизация
на Църквата и разговорът с антрополога Катрин Уонър
За религията в посткомунистическите страни. Втори
тематичен център в броя е „Академичната свобода“,
където е поместен Доклад на отдела за култура и
образование на Вилхелм фон Хумболд от 1 декември
1809 г. и анализът на Мартин Осиковски Свобода,
съвест, академия. Публичното говорене и грижата
за „доброто име“ на университетите. Проблемът за
свободата присъства и в рубриката „Богословието
в България“, където е представен текстът на Борис
Маринов Идеята за църковната история в сблъсъка на
д-р Константин Цицелков с българското академично
богословие от средата на двадесетото столетие,
непубликуваната до днес на български статия на
Константин Цицелков Богословската мисъл днес,
а темата е обобщена в текста на Георги Каприев
Константин Цицелков и животът на богословската
мисъл. Рубриката „Християнство и философия“ съдържа
статията на Стоян Асенов (1960–2021) Два типа
словесност, или за възможността на повторението, а
„Християнство и политика“ – текста на Адам Селигман
и Дейвид Монгомъри Трагедията на човешките права:
Либерализмът и загубата на принадлежността. Броят е
илюстриран с фотографии на Томас Жорион.

„Карикатурата“ –
това е темата на
първия брой на сп.
„Култура“ за 2022 г.
Какво се случва
с политическата
сатира, щом
световни
издания през
XXI в. започнаха
да свалят
карикатурите
си? Губим ли
постепенно
свободата да се смеем без цензура? Колко
„невъзпитани“ или „възпитани“ са българските
карикатуристи? Отговорите на карикатуристите
Генчо Симеонов и Чавдар Николов, както и анализ
на изкуствоведа Красимир Илиев, посветен на
карикатуристите, съдени от „Народния съд“. И
още: Нобеловата реч на Абдулразак Гурна, както и
гледните точки на Нийл Фъргюсън и Ан Апълбаум за
„катастрофата и конспирациите“ или за „новото
пуританство“. И още: интервюта с Христо Илиев –
Чарли и Александер Клуге, с Галин Стоев, проф. Димо
Димов и Блик Баси. Поглед към стогодишнината на
патриарха на българското кино Васил Гендов, видян
от киноведите Александър Донев и Петър Кърджилов.
Фотографиите в броя са на Мисирков/Богданов
от проекта им „По следите на славното минало“,
а разказът в рубриката „Под линия“ е на Албена
Стамболова.
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пролетен вятър…
момчето дялка пискун
за гайдата си
Мая Любенова
Правила:
Конкурсът е отворен за всички, с изключение на
членовете на журито, координатора на конкурса и
техните роднини.
Изпратените хайку трябва да бъдат написани лично
от автора, непубликувани (онлайн или в печатни
К онк у рс
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„Прекъсването на самсара“
от Елена Алексиева
В този нов сборник с разкази Елена Алексиева
затвърждава майсторството си в разказването на
многоликата човешка природа с нейните чудатости,
противоречия и болки. Смисловата рамка, предложена
чрез самото заглавие на изданието, поставя в центъра
на този малък и същевременно даващ усещане за
всеобхватност свят идеята за прекъсване на познатия
ритъм на съществуването. С прецизен усет и
премерена ироничност, позната вече на читателите
от предишни нейни творби като „Читателска
група 31“, Елена Алексиева гради своите герои като
същества, които виждат и изпитват заобикалящото
ги по необичаен начин.
Едно от безспорните
качества на тази проза
е гъвкавостта на
стила и поетичната
образност на
езика. Мъжът, на
когото подаряват
гроб за рождения
ден, затворникът,
учителят емигрант,
момчето, отговарящо
за осветлението
в дискотеките,
и чужденката в
България са само
част от образите,
които преминават
през страниците, за
да се сблъскат челно
или за да стигнат
с малки стъпки до
прекъсването на
течението, което
ги връща винаги
на същото място.
Последната бележка
под черта – похват,
използван като
иронично смигване към
читателя във връзка
с традиционните
граници между автор
и творба – гласи: „…
човек може да прекъсне
самсара само тогава,
когато успее да изкупи
всичко, без да причини
страдание никому“.
Заслужава внимание способността на авторката
да вплете едно източно понятие в контекста на
местната религиозност по деликатно убедителен
начин, който поставя недвусмислен въпрос за
действителността на границите, които разделят
проявленията на човешкото. Друг обединяващ
елемент, който се разглежда по естествен и лишен от
драматизъм начин, е темата за смъртта и пътищата,
които ни свързват с нея. Чрез структурата и
сюжетните обрати страхът от смъртта се превръща
в катализатор на изкривяването на човешките
пътища в невъобразими посоки, които въвеждат
елемента на абсурда като похват и гледна точка.
В допълнение подчертаното напрежение между
собственото и чуждото изгражда един пълнокръвен
свят на противоречия, където различията са основани
на съмнителната и иронизирана истинност на
стереотипни образи. По този начин Елена Алексиева
вплита в своята проза теми, които са актуални и

болезнени в световен мащаб. Концептуалният є подход
може да се превърне в предизвикателство за читателя,
но красивият език го съпътства и мотивира по пътя
на тълкуването.
Полюсното разглеждане на идеите за грозотата
и красотата е друг смислово натоварен похват.
Възприятията на героите и отношението им към тези
два силно субективни белега, според които може да се
класифицират нещата от света, изваждат на показ
реалността на социалните разделения. Абсурдните
проявления на тези разделения водят до един всъщност
съществен въпрос за мястото на естетиката и
нейните морални
последствия.
Друг много силно
подчертан мотив е
този за лудостта.
Тя е видяна и като
беззащитност, и
като сила и е може
би най-недвусмислено
асоциирана с
възможността за
щастие. Образът на
лудия се извисява като
напомняне за това, че
светът е многолик, а
погледът към него е
въпрос на избор.
Структурата
в подредбата
на разказите
представлява още
едно смислово
развитие, което
затвърждава идеята за
прекъсването на един
кръговрат, изтъкан от
страдание и абсурд.
Според разбиранията
на школата Кагю,
част от тибетския
будизъм, самсара
се характеризира с
това, че природата
є е пустота,
проявлението
є е илюзия, а
характеристиката
є е страдание.
Чрез прогресията,
образувана от сюжетното развитие на разказите,
може да бъде открито все по-явното и категорично
прекъсване на този вид кръговрат в полза на
последвалото го намиране ако не на щастие, то поне на
надежда за един друг вид съществуване. Чудатостта
на избраните от Елена Алексиева герои е елемент,
който, подобно на лупа, увеличава незабележимите,
но съществени елементи в човешкия живот, които
спомагат за създаването на чувство за безизходност и
отчаяние, а посредством иронията, абсурда и нежната
сила на езика тя разкрива непрестанното присъствие
на възможността за избор.
ИВАНА ПЕНЕВА
Елена Алексиева, „Прекъсването на самсара“, изд.
„Жанет 45“, 2021.
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Какво е нормално?
Изминалите две години неминуемо поставиха под въпрос
разбиранията ни за нормалност. Глобалната пандемия
и последвалата от нея социална изолация коренно
промениха ежедневието ни, създадоха нови норми на
поведение и измениха начина, по който комуникираме.
Забраните за пътуване и затварянето на галерии и други
културни институции доведоха до невъзможността за
осъществяване на много и дълго планирани художествени
проекти.
Същевременно обаче ограниченията се оказаха и
катализатор на креативността. Търсейки начини за
адаптация към случващото се, човечеството успя да
изгради една „нова нормалност“, използваща познатите ни
технологии по непознати начини. Невъзможното се оказа
възможно – домът се превърна в офис, образованието
премина в онлайн форма, цялата жива комуникация бе
заменена от дигитална, връзката с външния свят стана
немислима без екраните на компютрите и телефоните
ни. Това от своя страна изцяло реформира ролята на
интернет пространството в ежедневието ни, превръщайки
го не в алтернатива на реалността, а в нейно естествено
продължение.
Светът на изкуството също бе повлиян от тези процеси.
Закостенялата институционалност отстъпи място на
алтернативните форми, на технологичните иновации, на
дигитализацията и демократизацията. Вълнението около
позабравеното след края на 90-те дигитално изкуство бе
възобновено. Започната бе дискусия за това кой, къде и
какво изкуство може да показва, което неминуемо доведе до
художествено разнообразие и желание за експериментиране.
Facebook и Instagram се превърнаха в дигитални изложбени
пространства, а Zoom, Skype и Webex – в място за
дискусия, срещи, анализ и обмен.
С ограничаването на пътуванията, пандемията успя да
ни лиши, поне за малко, от суетата на международните
панаири за изкуство. Тяхното място моментално бе заето
от новопоявилите се NFT1-платформи. Те от своя страна
направиха изкуството достъпно и интересно за непознати
досега групи, появиха се нови видове колекционери – на
дигитално изкуство. NFТ-технологиите поставиха под
въпрос познатите механизми и роли на пазара на изкуство,
давайки на художниците свобода и самостоятелност
в избора на медия, пазарна стратегия и публично
позициониране.
Несъмнено пример за подобен експериментален проект е
„Какво е нормално?“ – едно сътрудничество в три части
между галерия „Структура“, София и галерия „Radiator“, Ню
Йорк. Проектът представлява кураторска платформа за
обмен на идеи, показваща поредица от три онлайн изложби
с куратори Наоми Лев, Борис Костадинов и Грегъри
Волк. Рестрикциите, свързани с пандемията, както и
преосмислянето на ролята на дигиталния свят правят
възможен един трансатлантически проект, излизащ извън
рамките и комфорта на локалната сцена. При нормални
обстоятелства „Структура“ и „Radiator“, както и
техните публики вероятно нямаше да се срещнат, имайки
предвид физическото им местоположение. Изолацията и
последиците от нея обаче успяват да провокират един
обмен, за който иначе не биха достигнали време, енергия
и средства. Ненормалността ражда друга нормалност и
комуникация. Проектът „Какво е нормално?“ е един опит
за преразглеждане на популярните в момента формати за
представяне на съвременно изкуство онлайн.
Първата изложба от поредицата „Думи в действие“ с
куратор Наоми Лев документира работата на четири
NFT (non-fungible token) представлява уникален криптиран
запис на информация в даден блокчейн. Тази технология позволява продажбата и препродажбата на дигитално изкуство
в дигитална среда, удостоверявайки автентичността на
произведението, неговия произход, както и неговия притежател
и местонахождение посредством цифров код. От своя страна, архитектурата на метода за съхранение на информация,
наречен блокчейн, не позволява модификация и фалшификация на
данните, тъй като всеки един запис по веригата верифицира едновременно следващия и предишния. По този начин се гарантира
автентичността на всеки един блок от информация.
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Collective_View. “Shared View”, 2021

Денис Рудолф. “Home Apocalypse”, 2021

женски колектива на изкуството, занимаващи се с
различни социално-политически проблеми в различни
точки на света. Самата Наоми Лев е писател и куратор,
чиято практика е фокусирана върху подкрепата на жени
творци. Тя е и основател на Collective_View – платформа
за жени професионалисти в артистичната сфера, целяща
да дискутира и преразгледа женската ролята в света на
изкуството и в обществото като цяло. Централна тема
на проекта „Думи в действие“ са диалогът и човешката
комуникация като основополагащи фактори, спомагащи за
формирането на колективност, общност и общество. В
контекста на глобалната политическа ситуация изложбата
на Наоми Лев коментира ключовата роля, която езикът и
речта заемат при конструирането на реалността – като
инструмент за манипулация, като катализатор на промяна,
но и като първоизточник на солидарност, разбирателство
и подкрепа.
Колективът Oda Projesi (Истанбул, Турция) в
сътрудничество с Nadine Reschke (Берлин, Германия) е
представен с проекта си „Език“ – творческа педагогическа
платформа, занимаваща се с ролята и влиянието
на субективната реч в общността. Вдъхновени от
мултикултурния дух на берлинския квартал „Кройцберг“,
колективът Oda Projesi и Nadine Reschke задават въпроса
за това как можем да създадем форма на изразяване,
базирана на индивидуалното възприятие, а не на обществено
зададените норми. Проектът е документиран в книгаучебник, съдържаща практически упражнения по
новосъздадения език, която включва думи и фрази от
родните езици на всеки от участниците.
Женският колектив Mujeres de Maiz (Лос Анджелис, САЩ)
провежда церемонии, поетични четения, шоупрограми и
подкрепящи общността „изцелителни“ събития, като
по този начин създава пространство за своите членове,
в което те да се събират и да разговарят. В изложбата е
показана видеодокументация към техния проект WE RISE
– серия от събития и интерактивни арт работилници,
състояли се през май и юни 2021, които адресират темата
за менталното, физическото и емоционалното здраве.
Collective_View (Ню Йорк) организира поредицата от
домашни изложби Shared View с произведения на своите
членове, позволявайки интимност и свързване във времена
нa социална изолация, когато човешкият контакт и
физическото присъствие са от огромна значимост.
В рамките на онлайн изложбата „Думи в действие“ участие
взема и групата „8-ми Март“ – единственият изцяло
женски творчески колектив в България. В изложбата
Reflextions Multiplied, курирана през 2006 г. от Мария
Василева, две поколения художнички разглеждат своето
творчество като инструмент за политически и обществен
коментар. Наоми Лев кани Алла Георгиева и Аделина
Попнеделева, участвали в първоначалната изложба, както и
Боряна Росса и Даниела Костова, като представителки на
по-младото поколение, да направят творческо проучване,
свързано с промяната във възприятието ни за женственост
в последните 15 години, отразявайки тяхната комплексна
роля в света на изкуството и в живота. Онлайн изложбата
е придружена от интервю на Наоми Лев с Мария Василева и
четирите художнички.
Втората част от кураторската платформа „Какво е
нормално?“ е проектът на Борис Костадинов „Между
зверове и ангели“, който изследва механиката на
взаимодействието между човек и изкуство, при което
машината е централен инструмент, посредник и
вдъхновение.
Заглавието на изложбата цитира италианския
философ Джовани Пико дела Мирандола, съзнателно
поставяйки рамката на ренесансовия контекст.
Докато културният преврат на Ренесанса от
XV и XVI век съпоставя човека с божествената
йерархичност, то днес, през XXI век, осмислянето на

човешкото става чрез съпоставянето му с вселената
на технологичното.
В основата на този проект стои аналитичният текст
на Борис Костадинов, разглеждащ промяната в ролята
на технологията и дигитализацията в изкуството,
настъпили като отговор на пандемията и свързаните с
нея рестрикции. „Между зверове и ангели“ се занимава
и с пазара на изкуство, криптовалутите, с новата
икономическа и социална позиция на артиста, както и с
новаторската концепция за това, че стойността на едно
произведение се състои само и единствено в неговата идея,
а не във физическия материал, от който то е създадено.
Текстът е придружен от онлайн изложба, включваща 11
художници, познати в международен контекст, и техните
произведения, създадени и съществуващи единствено и само
в дигитално пространство. В проекта вземат участие
Йонас Блуме, Ева Давидова, Мередит Друм, Карла Ганис,
Клаудиа Харт, Джен Лиу, Йонас Лунд, Дженифър и Кевин
Маккой, Марк Х. Рамос и Денис Рудолф. Те задават въпроси
не само за това как функционират новите технологии
в съвременното изкуство, но и интерпретират и
дискутират „Третата индустриална революция“ с нейните
практики, политики, икономика, творчески потенциал,
вкус, етика, естетика и образование.
Третата и последна изложба „Контакт“, курирана
от Грегъри Волк, премества дискурса обратно към
природата. Вместо да разглеждат природата като
субект обаче, произведенията по-скоро си сътрудничат
с нея, отразявайки я като активна сила. По думите
на куратора, „Контакт“ не изобразява възвишената,
красива и вдъхновяваща природа, която сам е изследвал
като запален турист. Напротив, включва работи с поразличен подход, такива, които поставят под въпрос
чувството ни за превъзходство, антропоцентризма и
идеята, че ние – създания, населили съвсем скоро планета
на четири и половина милиарда години – сме някак
отделени от природата и нейни господари. Тази илюзорна
фантазия за човешкото превъзходство освен абсурдна,
изглежда и опасна. Екстремните метеорологични условия,
повишаването на нивото на океаните, сушата и горските
пожари всяват хаос навсякъде по света.
Въпреки че онлайн изложбата „Контакт“ е създадена и
замислена по време на пандемията и очевидно по време
на глобалното затопляне, тя не е за тях. Нито една от
работите не е дидактична или ориентирана към определена
тема. Вместо това всички те използват ползотворния и
понякога изненадващ контакт с природата, включвайки
елементи като лава, вода, дървета, птици, растения, гъби,
едноклетъчни организми и светлина. В книгата „Vibrant
Matter: A Political Ecology of Things“ (2010) Джейн Бенет
пише убедително за „силата на нещата“ – действието
и жизнеността на нечовешките организми и предмети,
определяйки ги като „жизненоважните материалности“,
които протичат през и около нас“. „Контакт“ включва
човешко и художествено взаимодействие с тези
„жизненоважни материалности“. В изложбата участват
художниците Ребека Бърд, Марта Джурина, Адам
Фрелин, Клара Хобза, Ричард Ибхи и Марилу Лемънс, Рагна
Робертсдотир, Оскар Сантилян, Димитър Солаков, Леда
Ванева.
МАРИНА СЛАВОВА
Трите изложби, както и придружаващите ги текстове, материали
и интервюта са достъпни на специално разработения уебсайт
www.whatisnormal2021.com и чрез онлайн
платформите на галерия „Структура“ и галерия
„Radiator“.
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В итрина
Димитър Воев,
„Непрочетено“, съст.
Димитра Воева, изд.
„Парадокс“, С., 2021.
Внушителен том,
събрал поетическото
наследство на Димитър
Воев. За създаването на
книгата съставителката
е работила с ръкописния
архив на Воев, така че в нея е включено
почти всичко, създадено от поета – от
най-ранните до последните му творби.
Подредени в прецизно композирани раздели,
те могат да бъдат прочетени през
тематичните линии, протичащи в поезията
му. Важен герой в книгата е оформлението –
многото фотографии и рисунки на Воев не са
илюстрации, заедно с поезията те създават
един цялостен естетически свят. Книга –
реконструкция на едно авторско присъствие,
но и на цялото свотоусещане, белязало
прелома между 80-те и 90-те години на
миналия век.
Камелия Николова,
„Режисьорите в
европейския театър“,
Институт за изследване
на изкуствата – БАН,
Фондация „Homo
Ludens“, Сдружение
„Литературна къща“,
София – Пловдив, 2021.
Мащабно изследване
върху историята на европейския театър,
разказана през една от най-важните фигури в
това изкуство – режисьора. Монографията
обхваща голям период от време – от
появата на режисьора през 70-те години на
XIX в. до наши дни. Проследен е статутът
на режисьорската фигура в театралното
изкуство, както и режисьорските подходи
и естетически концепции в различните
периоди. Изследването постига успешен
баланс между обобщението на театралните
концепции и естетики през отделните
периоди и персоналистичния акцент върху
представителните за тях режисьори.
Анализирани са и знаковите им постановки.

Сборник с научни текстове от
Юбилейната международна научна
конференция „Филологията – традиция и
предизвикателства в новата реалност“
(7-9 октомври 2021 г.) по повод
30-годишнината от създаването на
Филологическия факултет при ЮЗУ
„Неофит Рилски“. Литература, етнос,
култура; Лингвистични проблеми. Съст.
Цветан Ракьовски, Биляна Тодорова и кол.
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Филологически
факултет, УИ „Неофит Рилски“,
Благоевград, 2021.
Сборникът съдържа научни текстове от
международна филологическа конференция.
Статиите се отнасят към различни
филологически дисциплини и засягат широк
кръг проблеми на литературознанието,
езикознанието, антропологията,
фолклористиката. Изследванията
са показателни за многообразието в
съвременните филологически подходи –
част от статиите се концентрират
върху класически проблеми на филологията,
други търсят нови научни полета и
интердисциплинарни възможности.
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Загадката с криминалния
роман в НРБ
„Детективи, разузнавачи, Студена
война: Криминалната и шпионската
литература в сравнителна перспектива“
на Морис Фадел е поредният фрагмент
от пъзела, наречен „Литературата на
НРБ“ – книгата е част от едноименната
поредица1.
Излизането на монографията сякаш не
може да намери по-подходящ момент
– ключова дума за „социалистическия
шпионски роман, маскиран като
криминален“2, е конспирацията. Дума,
ключова и днес, особено през последните
две години.
Основният предмет на изследването е
криминалният жанр и неговият вариант
в НРБ, а текстът е резултат от
няколкогодишни занимания на автора с
темата. Книгата е разделена на четири
главни части (с тематични глави), три
от които се съсредоточават върху
(не)осъществяването на криминалния
роман в българската социалистическа
литература.
Опирайки се на основни
литературоведски изследвания на
детективския жанр и на
криминалната литература
(З. Кракауер, Ж. Дюбоа, Т. Нарсежак,
Д. Ф. Бел, К. Гинсбург, Л. Болтански)
и сравнявайки представителите
на жанра от различните традиции
– англоезична и френскоезична
(Едгар Алън По, Артър Конан Дойл,
Агата Кристи и Жорж Сименон),
Фадел проследява особеностите
на класическата криминална
история, като детайлно подплатява
изследването с различни аналитични
гледни точки – културологични,
литературнотеоретични, лингвистични
(структуралистични). Във втората
част на книгата говоренето за
жанра е най-вече през призмата на
политическото и идеологическото,
а и няма как иначе – единствено
правилният метод за художествено
творчество в НРБ е социалистическият
реализъм. В критически оценки
от периода можем да срещнем
твърдението, че някои произведения
(соцреалистически некоректни)
отразяват „като в криво огледало“
социалистическата действителност.
А дали кривото огледало не е
самият метод на социалистическия
реализъм, който изкривява образа на
действителността, нагажда го според
конюнктурата? Кривото огледало
е вече счупено от пукнатините в
канона – алтернативните творби, но
Монографията на Морис Фадел е книга
№ 18 от поредицата на департамент „Нова
българистика“ „Литературата на НРБ:
история и теория“.
2
Фадел, Морис. Детективи, разузнавачи,
Студена война: Криминалната и шпионската
литература в сравнителна перспектива, изд.
на Нов български университет, 2021, с. 11.
1

за да подредим нашата литература от
периода, за да я огледаме добре, а и преди
да се погледнем в чуждите огледала, е
необходимо да залепим, възстановим
частите. В този смисъл книгата на
Фадел е важно парче от счупеното вече
криво огледало на литературата на НРБ.
Криминалният жанр в същността
си е потенциално алтернативен, има
опасност да отрази социалистическата
действителност накриво, както и
Фадел уточнява: „Криминалният
разказ е идеологически невъзможен
(социализмът се стреми да е найсправедливото общество, ето защо там
престъпността е случайно и периферно
явление)“3. Затова и от всички
варианти за назоваване на жанра през
70-те – „криминална проза“ (Св. Игов),
„криминалистична проза“ (П. Зарев),
„криминално-разузнаваческа тематика“
(Св. Игов)4, се налага понятието
„приключенско-разузнаваческа
литература“, приемана обаче за сериозна
и отделена от литературата за забавно
прекарване на времето. Основният
герой на този жанр пък е разузнавачът,
натоварената с негативно значение дума
„шпионин“ е отредена само за „врага“5,
съответно и произведение, което се
нарича „шпионски роман“, може да бъде
само „вражеско дело, западно“6.
Така трансформиран, жанрът в
България, както показва Фадел в
изследването си, получава подкрепа от
режима, защото е впрегнат в целите
на метода – той идва като „войнствен
Фадел. Детективи, разузнавачи… , с. 11.
Пак там, с. 119.
5
Пак там, с. 133.
6
Пак там.
3
4

защитник на социалистическата
кауза“7, основният герой в тези четива
– разузнавачът, дори се припознава
като решението на проблема за новия
тип герой, защото, „поставен в
изключителни обстоятелства, той
може да изяви в пълна степен моралните
си качества, социалистическия си
патриотизъм“8.
Освен обобщена критическа рецепция
в книгата си Фадел предлага и
сравнителноинтерпретативен поглед
върху българските представители
на жанра – обявения за „чужд на
българската действителност“9 роман
на Павел Вежинов „Синият залез“
(като несъстоял се жанр), книгите от
издателските поредици „Лъч“, „Следа“
и „Героика и приключения“ и разбира се,
историите за Емил Боев (на Богомил
Райнов) и Авакум Захов (на Андрей
Гуляшки). Странна е обаче липсата в
изследването на един знаков сюжет –
може би най-емблематичния сблъсък на
„нашия“ и „чуждия“ – този на Авакум
Захов и Джеймс Бонд в „Срещу 07“,
където българският агент се изправя
срещу (и побеждава) чуждия. Но пък
Фадел детайлно проследява разликите
в романите на Гуляшки и Райнов, не
пропуска да отбележи и приликите в
поетиката, художествените образи и
героите, както и присвоените елементи
от „враждебната западна литература“
и специфичния, открит от автора,
похват за „снизяващо одомашняване“ на
Запада у Райнов.
Трудът на Морис Фадел е принос
в изследването на българската
литература от периода на НРБ,
детайлно съсредоточаване в
разузнаваческо-приключенското
четиво, „маскирано като криминална
загадка, сякаш за да запълни липсващия
елемент в Менделеевата таблица
на литературните жанрове“10.
Чрез съпоставките с поетиката на
представителите на класическата
криминална история изследването би
могло да грабне интереса не само на
литературоведи, но и на читатели,
изкушени от криминалния жанр. Един
от засегнатите в книгата въпроси
е и дали криминалните четива са
ниска или висока литература. Което
ни подсеща за другия нееднозначен
жанр – научната фантастика.
Научнофантастичните романи също са
потенциално алтернативни пукнатини
в канона на соцреализма – с привидната
си затвореност и отдалеченост от
действителността те биха могли
да проблематизират неудобни за
идеологията истини.
В този смисъл се надяваме някоя от
следващите книги от поредицата
да е посветена на българската
научнофантастична литература – още
едно парче от счупеното огледало на
НРБ.

Оскар Сантилан. “How Rivers Think”, 2018
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За Софийския международен
литературен фестивал 2021
Разговор с Амелия Личева, програмен директор на фестивала
Амелия, ти отговаряше за програмата
на деветото издание на Софийския
международен литературен фестивал,
провел се през декември миналата
година. Кои бяха основните трудности
в организацията на форума – може би
фактът, че за втора поредна година
публиката не присъстваше на живо, а
събитията се излъчваха онлайн? Или
друго?
Имах колебания дали да поема фестивала
или не, защото, когато се работи
с толкова много хора, винаги има и
много недоволни. И не че ме е страх от
негативните оценки, по-скоро е друго.
Фестивалът наистина е най-голямото
литературно събитие у нас и е важно
участниците в него, а и публиката да са
удовлетворени, да виждат смисъл, да се
припознават като част от голямата му
общност. Сега, след като събитието
отмина, след обратната връзка, а и
големия брой гледания на всички събития,
си казвам, че успяхме да удържим доброто
наследство и да затвърждаваме фестивала
като разпознаваемо литературно
събитие. Имаше дух, имаше усещане за
екипност в максимално широкия смисъл, а
това са важни послания, които трябва да
се излъчват към читателите.
Иначе да, на всички ни се искаше срещите
да са на живо и до последно говорехме за
това да има жива публика при българските
участници. Но накрая взехме решението
всичко да е онлайн и сега, след края на
фестивала, не съжалявам. Нещо повече,
оттук нататък едва ли ще се разделим с
формата на стриймването, защото то
гарантира количества публика, която не
сме сънували на живите си срещи. Винаги
говорим колко е важно да разширяваме
публиките, да излизаме от центъра,
оказа се, че онлайн излъчването е един
от тези начини на демократизиране
и на отваряне, и отчитам това като
един от големите плюсове. Тук искам да
благодаря и на страхотния технически
екип на Sound Vision, с който работихме,
и специално на Илко Вакарелов и Камелия
А. Станчева, защото те направиха чудеса,
приеха всичките ни сервирани в последния
момент искания и подсигуриха отлично
качество на стрийминга.
А иначе онлайн форматът се оказа
решаващ и за чуждестранните гости.
При натоварената програма, която
много от тях имат, защото наистина
ставаше дума за звезди, едва ли щяхме
да ги съберем на едно място. А сега
успяхме да ги убедим да участват – Кони
Палмен, Давид Гросман, Фиона Сампсън,
Мюриел Барбери, Ана Бландиана, Дубравка
Угрешич, Алексей Салников, Елвира
Семинара. Тук отново искам да благодаря
и на издателствата – „Колибри“, „Сиела“
и „Лист“, както и на Британския
културен институт, които ни помогнаха
много в каненето и убеждаването на
гостите. АБК пък успя чрез FEP да
осигури участието на автори, носители
на Наградата на ЕС за литература. И
разбира се, бих искала да подчертая
цялостната ангажираност на Десислава
Алексиева и Елена Георгиева в името на
това фестивалът да се случи по възможно
най-добрия начин.
Зад кулисите на фестивала.
Сн. Боряна Пандова

Каква беше водещата
концепция при
съставянето на
програмата? Имаше
много дискусии с български
автори, но и както ти
спомена, подчертано силно
присъствие на чужди
писатели – този баланс ли
търсехте?
По отношение на
българските автори –
читателите да чуят
разговори за важните книги
Кадър от дискусията „Кой има право
през годината. За щастие,
да превежда“. Сн. Боряна Пандова
следя относително плътно,
доколкото това е по силите на един
начин обглеждането на темата за превода
човек, какво се случва в литературата
и политическата коректност, за превода
ни и се опитах в програмата да обхванем
и професионализма, както и за различните
възможно най-много автори и тенденции,
преводачески практики, получи наистина
свързани със случвалото се през 2021
много измерения, включително с връщане
година. Нямаше автор, който да откаже
към историята на превода.
участие, и това е другото нещо, което ме
В дискусията за критиката и
радва, защото потвърждава авторитета,
авторството много ценно беше
който фестивалът си е извоювал в
участието на Снежина Петрова. Покрай
годините. Признателна съм и на хората,
нейния последен проект „Една българка“
които се съгласиха да модерират, защото
се поставиха важни теми за ролята на
в някои случаи това означаваше да се
критиката по посока на училищното
балансира умело между различни автори,
образование, работата с канона,
стилове, почерци, но всички се справиха
отговорността на учителите и пр. Все
чудесно.
в духа на идеята за една цялост, която
Беше важно да се чуят гласовете на
трябва да представляват училищното,
различни поколения писатели, да се отдаде
университетското образование и цялата
дължимото на вече класиците, да се
литературна гилдия.
срещнем и с най-младите, както и да има
Много навременни бяха и дискусиите
относителен баланс между поезията
за ролята на биографичното и
и прозата, колкото и втората да е
автобиографичното днес, модерирана от
всеобемаща.
Силвия Недкова, и за онлайн присъствието
При чуждите писатели идеята беше
на литературата и критиката, водена от
да видим темите, които вълнуват
Темз Арабаджиева.
европейските автори, както и да имаме
истински звезди.
Има ли статистика колко са били
зрителите на събитията от
А как ги убедихте да участват? Както
фестивалната програма?
каза, при чуждестранните участници
Да, следяхме гледаемостта, имаше по
онлайн провеждането на срещите е
10 000 влизания на събитие. Сега вече ще
улеснение, но едва ли е единствената
се опитам да видя и по-конкретно каква е
причина толкова реномирани автори да
на всяко от тях и можем ли да отчетем
приемат поканата.
реалните гледания. Но е факт, че имаше
Да, вече споменах за това. Макар че част
голям интерес, включително и от чужбина.
от тези писатели след разговорите казаха,
Иначе ако питаш колко човека гледаха на
че имат желание да дойдат и на живо.
живо събитията, средно около 40-50. И
Надявам се например, че през пролетта
това е едно от другите предимства на
ще можем да посрещнем Ана Бландиана в
онлайн формата – хората гледат след това,
София. Освен на издателствата разчитах
когато им е удобно, когато намерят време.
и на личните контакти – най-вече на
Освен това читателите бяха активни и
преводачите – с техните автори –
по време на срещите, задаваха въпроси,
Румяна Станчева покани Ана Бландиана,
коментираха.
Дария Карапеткова – Елвира Семинара,
Светла Кьосева – Наоми Киш, Анета
Ще останат ли достъпни видеата на
Данчева – Маренте де Моор. Оказа се,
срещите от фестивала? Мисли ли се за
че Лидия Димковска добре знае своята
постоянен архив с видеоматериалите
модераторка Милена Кирова. Аз си писах
от събитията?
с Дубравка Угрешич. Както обикновено
Да, ще ги има и на страницата на
става, едновременно действаха и
фестивала, и в ютюб. АБК инвестираха
институционални, и лични контакти.
много усилия и в сайта на фестивала, така
че смятам, че и това ще даде своите
За теб самата кой е най-големият успех
резултати и ще се събере богат архив.
на това издание на фестивала?
Понеже досега говорих за авторското
Каза, че оттук нататък едва ли ще се
участие, иска ми се да кажа няколко
разделим с възможността за стрийминг
думи за дискусиите, защото те бяха по
на подобни събития. Какво от опита
ключови теми, със страхотни участници и с онлайн провеждането на фестивала
модератори. А и на тях също разчитахме
си струва според теб да се запази,
да отворят към нови публики.
когато литературният живот найМного оригинална и в същото време
сетне се завърне към традиционния си
болезнено актуална беше
ритъм и към живото общуване между
дискусията „Кой има право
писателите и публиката?
да превежда“, модерирана
Смятам, че всички живи събития трябва
от Дария Карапеткова и с
да имат и стрийминг. А също, ако големи
участието на Георги Ангелов, писатели са склонни на онлайн участие, а
Ренета Килева, Стилияна
не на живо, да го приемаме.
Милкова, Георги Вълчев и
Това е само в полза на
Нина Караманова. Изреждам
читателите, а и на всички
всички участници умишлено,
нас, които искаме поза да се види, че се получи
често да си сверяваме
диалог между действащи
часовниците с големите.
преводачи, теоретици
на превода, културолог,
Въпросите зададе
студентка, преподавател в
АНИ БУРОВА
колеж в Щатите и по този

В итрина
Марин Бодаков,
„Още не е загинала.
Разговори с полски
интелектуалци“,
изд. „Фабер“, Велико
Търново, 2021.
Книгата събира
интервюта на
Марин Бодаков с
полски писатели
и интелектуалци, публикувани през
изминалите десет години основно
във в-к „Култура“. Изданието е щрих
към личността и работата на Марин
Бодаков, когото загубихме преди няколко
месеца. Но тя е и свидетелство за
начина, по който полската културна
и литературна традиция присъства
у нас през последните десетилетия.
В книгата са включени някои от найважните личности на полската култура
от последните десетилетия – Криницки,
Загаевски, Липска, Бауман, Биенчик,
Токарчук..., а с дълбочината и обхвата
си разговорите с тях далеч надхвърлят
параметрите на обичайното интервю.
Гергина Кръстева,
„Гласове и страници
от вчера. Българска
лирика 2012 – 2020 г.“,
Сдружение
„Литературна къща“,
Пловдив, 2021.
Книгата събира
обзорните годишни
прегледи на българската поезия,
публикувани от Гергина Кръстева в
сп. „Страница“ между 2012 и 2020 г.
Прочитът картографира твърде
трудното за проучване, още повече
за подредба и йерархизация поле на
съвременната българска поезия с
изобилието є от почерци и теми.
Събрани в книга, обзорите излизат отвъд
първоначалния си едногодишен хоризонт,
оформят по-големи критически сюжети,
очертават тенденции и процеси в
лириката от почти цяло десетилетие.
Валери Стефанов,
Николай Чернокожев,
Митко Димитров,
Вася Велинова, „150
години „Славейков“
превод на Библията“,
УИ „Св. Климент
Охридски“, С., 2021.
Изданието е посветено
на 150-ата годишнина
от появата на т.нар. „Славейкова“ или
„Цариградска“ библия – първото пълно
издание на Библията на новобългарски
език от 1871 г. Четирите студии на
съавторите на книгата разглеждат
различни аспекти на този културен факт
– реконструират контекста, в който се
появява, проследяват обстоятелствата
около осъществяването на изданието,
извеждат значението, което има
за културата и книжовността
през Възраждането. Разгледани са и
библейските преводи в средновековна
България и значението на Светото
писание в книжовната традиция на
Средновековието.
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Телеграфен кинообзор на фестивалната 2021 година
Нева Мичева
Никога не бях гледала толкова много кино, колкото през
изтеклата година, затова и не знаех, че по-голямото
приближение до подобна динамична материя изкривява
общата картина. Когато минат определен брой,
съвременните филми предоставят образци за почти
всичко: и слабо, и силно, и класическо, и новаторско, и
смело, и подражателско; с какви ли не уклони, жанрове
и културни специфики. Ето защо, за да мога въобще
нещо да кажа за впечатленията си от 2021-ва, трябва
да се поместя в предварително очертани граници, и
то доста тесни. По-долу ще прелетя през трийсетина
заглавия от най-коментираните или най-ценните за мен,
излезли на екран и селектирани от някои от най-важните
международни фестивали в рамките на годината. Всичките
са пълнометражни, повечето – художествени, а наградите
им приемам по-скоро като отправна точка за разговор,
отколкото непременно като щемпел за качество.

Две видими особености
Не съм в състояние да изявя отчетлива тенденция в
киното през 2021-ва, но две „наслоявания“ ме впечатлиха
като неслучайни: румънският наплив по върховете и
„бежанската“ троица сред победителите в Анси. Румънци
взеха големите награди в 4 от общо 15-те фестивала от

престижния списък на Международната федерация на
асоциациите на филмовите продуценти FIAPF: в Москва
Андрей Хуцуляк получи „Златен Георги“ за #dogpoopgirl,
Сан Себастиан даде „Златна раковина“ на „Новолуние“
на Алина Григоре, във Варшава Гран При бе присъдена на
Богдан Джордже Апетри за „Чудо“, а Раду Жуде надделя в
Берлиналето с „Каръшко чукане, или шантаво порно“.
За отбелязване е, че първите два са дебюти, а всичките
четири – с главни героини жени (помощничка в къща за
гости; банкова служителка; монахиня; учителка). Успях
да гледам само „Каръшкото чукане“, който саркастично
разпердушинва един опит за публично линчуване и се
откроява със своенравната си камера, лакома за всяка
чудатост от букурещкия пейзаж.
В най-добрия случай повествователните изкуства дават –
освен информация, шанс за съпреживяване и естетическо,
етическо и друго удовлетворение – възможност за
поглед към същината на човека и състоянието на света.
Документалната анимация „Бягство“ на Йонас Поер
Расмусен е превъзходен пример за такова изкуство: буден
пред огромната сложност на събитията, скрупульозен в
детайлите, красиво направен. Действителните перипетии
на един мъж, избягал от родния си Афганистан през Русия
до Дания са само малка част от всичко, което предлага.
Във фестивала на рисуваното кино в Анси подгласници
му станаха други два солидни филма с родствени теми
– „Слънце мое Маад“ на Михаела Павлатова (цветна
Кадър от „Разговорът“ на Фран Кранц

кабулска история от началото на този век) и „Преходът“
на Флоранс Миаил (приказка без позоваване на конкретна
страна или период, която онагледява принципа на
бежанските кризи – как отделни хора или цели народи се
оказват без корен, покрив и място под слънцето).

Две спорни, но нужни победи
Тази година наградите в двата най-стари и прочути
кинофестивала в света бяха дадени на режисьорки. В Кан
крак повлече „Титан“ на Жулия Дюкурно, във Венеция
последва „Събитието“ на Одре Диуан. Две французойки с
втори филми, и то за бременни момичета – ура/помощ,
жените са на гребена на вълната! Само дето не са. И двата
фестивала се славят с изключително малко режисьорки в
основните си конкурси: от своето основаване през 1932 г.
Венеция дава „Златен лъв“ за най-добър филм на жена
едва за шести път, а за 74 издания досега Кан прежалва
„Златната палма“ за втори. Иначе казано, от общо 152-те
произведения със златното „клеймо“ на двата европейски
гиганта, режисирани от жени са само осем. Рано е да се
говори за нова ера.
„Титан“ е един от най-нелепите филми, на които
съм попадала. Като хорър е мъчително неоригинален, а
предполагаемият му феминизъм пÒ прилича на обикновен
мачизъм. Малословната главна героиня е сърдита на всички,
убива с шиш за коса и прави секс с демоничен автомобил.
Погледът към нея е постоянно опредметяващ: първото
ни доближаване към личността є е откъм опакованото в
лъскави шорти пространство между краката є (същият
„долничен“ ракурс е чест до края). Бременността є е
аномално състояние, което тя се опитва да заличи чрез
престорването си на мъж и смяната на обкръжението си.
Двете половини на филма (секс и убийства vs. симулиране
на пол и семейство) са като недописани чернови на различни
сюжети. И въпреки това награждаването на „Титан“ в
Кан приемам като акт на поетическа справедливост. Не
спрямо другите в конкурса, разбира се, а спрямо безумното
очакване малобройните допуснати до надпреварата
режисьорки да се явяват с незабравими шедьоври. Както
отбеляза един испански критик по друг повод: щом толкова
десетилетия по фестивалите са се раздавали награди на
добри, средни и лоши филми, правени от мъже, крайно време
е да преглътнем, че ще се отличават и добри, средни и лоши
филми, правени от жени.

О ткритието на младите

Да избършеш потъмнелите звезди
петата посока на
света, изграждаме
нетленния си дом“).
Когато жаждата
за завръщане е
всъщност жажда
за ново начало,
а необходимата
раздяла, изкуството
да се сбогуваш,
е осъзнато като
истинската
ценност на
човешкия избор,
онова, което може
би е равносметката
със себе си.
Надмогването на
умората, самотата,
несполуките,
оцеляването и
осмислянето на своя път е сред философските послания
на тази книга. Като дете поетесата се учи да срича
света „с други някакви сетива“ и пак като дете знае:

Аксиния Михайлова е познато име в новата българска
поезия от 90-те години на XX в. насам, както и като
преводач от френски език и съставител на сборници
с лирика. Тя е носител на няколко значими бълагрски и
международни поетични награди, между които една от
най-сериозните световни награди на името на Аполинер
през 2014 г., удостоена е и с високо отличие на Република
Латвия – „Рицар на Ордена на Трите звезди“ през 2011 г.
Сама признава, че пише малко и между първата („Тревите
на съня“, 1994) и втората є поетична книга („Луна в
празен вагон“, 2004) минават цели десет години. Пише
задъхано, после замлъква, за да се върне с книга, която
грабва поредна награда.
Новата книга на поетесата „Изкуството да се
сбогуваш“ – десета подред – е посвоему компендиум,
защото съдържа стихотворения от три десетилетия –
избрани и нови – в седем раздела.
Дали числата са значещи? Десет – с окръглеността си и
баланса, както и седем – съвършеното число, съчетаващо
земното и небесното. Това всъщност не е толкова
важно, макар в този поетичен свят случайностите да са
закономерни.
Като пулсираща идея в стихотворенията от различните
раздели минава идеята за сбогуването. Но ако сме точни
– това е по-скоро идеята за невъзможното сбогуване, за
невъзможния избор между няколко избора, между няколко
живота.

Сред ключовите думи в тази книга са думите белези,
памет, дом и свобода, птици и плитчини, знамения и
знаци. Всички те говорят за желанието на лирическата
героиня да опише опознаването на света – като
сочността на вкусен плод (стискам панер със смокини),
като мъчителна самота, но и като надеждата за
разперени криле на безсмъртна птица.

Всичко, което е част от теб,
има право да съществува

Или:

Не ми остава друго,
освен да сглобя детския си телескоп
и да бърша потъмнелите звезди
докато пак разсъмне.

Слънцето си ляга в ореха,
едно гущерче пробягва по зида
и кожата ми, освободена от теб, диша
на синора на този следобед в края на август,
на синора на едно свечеряване, в което те няма.

Тази книга не ни обещава разсъмване, но ни обещава
насладата от поетичното четене,
С подкрепата на насладата от споделената мъдрост и
Столична община красота, размисъл за истински важните
неща. А това никак не е малко.

Макар да знаеш, че трябва да избереш „от няколко
нежности най-правилната“, това е труднопостижимо.
Може би защото светът се сбъдва по-различен начин за
всеки и дори когато преживяваме една и
съща емоция, гледаме с различни очи:
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Това оранжево сред пръските
дали за теб и мен е същото?
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Така подхвърчаме по тротоарите
на този континент, всеки в своето ято,
кълвем зрънца, които случайността ни подхвърля,
препъвайки се в Запада, отдавайки се на Изтока,
и само един път в годината ставаме безсмъртна птица.
Дори повърхностният поглед открива удоволствието
от вплетената културна символика: асоциации от
Кавафис и Вивалди, през Октавио Пас, Ояр Вациетис, до
Ариадна и Овидий, приказки и легенди. Но поетичната
книга не е четиво за ерудити. Тя разплита духовната
биография на лирическата героиня, в която липсата на
любов или споделеността на света окръглят неговото
преживяване. И всички неща са свързани помежду си:
Една пеперуда се откъсва
от измачканата риза на небето
и върху корема на Вселената
изплува кървава драскотина.

Книгата „Изкуството да се сбогуваш“ е събрала
различните пътувания на поетесата: не само географски,
но най-вече духовни, пътувания, които не са завършени,
защото няма как да се сбогуваш с частица от себе си.
Когато търсиш петата посока („Така, преодолявайки

НЕДА-МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА
ПАНАЙОТОВА
Аксиния Михайлова, „Изкуството да
се сбогуваш“, изд. „Жанет 45“, 2021.
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БА Л КОН А

Мария Шрадер е интелигентно формулирана любовна
история с андроид, която дава възможност за трезв поглед
към романтичните заблуди, значението на близостта и
борбите на сърцето с разума. „Мама като малка“ на Селин
Сиама е алегорична миниатюра в приглушен цвят и звук –
момиченце се залутва в гората, озовава се в детството
на майка си и изкарва с нея цял ден извън безпощадната
праволинейност на времето. На измислен гръцки остров
„Изгубената дъщеря“ – филм на Маги Джиленхол по Елена
Феранте за родителството, личното пространство и
личната реализация – гради от ваканционни елементи,
случайни наблюдения и виновни спомени усещане за смъртна
опасност (Оливия Коулман е несравнима в главната роля;
второстепенните персонажи цитират Симон Вейл:
„Вниманието е най-рядката и най-чистата форма на
щедрост...“). Дивият Запад от „Силата на кучето“ на
Джейн Кемпиън е пищно зрелище с деликатни подтексти
и неочакван край – безукорната работа на целия екип
заслужава най-широкия екран и поне две гледания...

Умори и възторзи

Плакатът на „Бягство“ на Йонас Поер Расмусен

„Събитието“ (по автобиографичния роман на Ани Ерно)
връща в началото на 60-те години във Франция, когато
добрите девойки са длъжни да бягат от секса като от
чума, а ако някъде се препънат, обществото се погрижва
да си изпатят: абортът е нелегален, а желаещите да
хвърлят първия камък – винаги готови. Главната героиня
е бременна студентка по литература, която отказва
да гледа безучастно как животът є, какъвто си го е
представяла, става невъзможен. Разказът е схематичен и
даже леко декларативен („Болна ли бяхте?“/ „Да, от болест,
която хваща само жените и ги прави домакини...“) и въпреки
искрената игра на актьорите, не надскача очевидното. В
жанра „нелегален аборт“ по скàлата от кървавия „4 месеца,
3 седмици и 2 дни“ на Кристиан Мунджиу („Златна палма“
2007) до поетичния „Никога, понякога, рядко, винаги“ на
Илайза Хитман („Сребърна мечка“ 2020) „Събитието“
клони към първия.

Всяка сутрин, когато излизах за ранна прожекция в Кан –
малко след седем, за да стигне времето за проверката на
пропуски, зелени сертификати и чанти във Фестивалния
дворец, – по тротоарите настъпвах екстеншъни. Точно
така: кичури коса, прикрепени за разкош в нечия прическа и
изгубени в шемета на медитеранската нощ. Още ги помня.
За разлика от филмите на куп фестивални галеници, с които
– като кореспондентка на Българското кинообщество
(Filmsociety.bg) – се нагледах до преливане в Кан, Карлови
Вари, Сан Себастиан и Талин: бъбривият, безцелен
„Френският бюлетин“ на Уес Андерсън; печалната
сапунка „Три етажа“ на иначе големия Нани Морети;
бледото себеподражание на Алмодовар в „Паралелни
майки“; протяжното позьорство в Drive My Car на Рьосуке
Хамагучи и твърде много други.
И все пак в равносметката ми за киното на 2021-ва
преобладават паметните преживявания. „Разговорът“
(Mass) на Фран Кранц например – могъщ режисьорски
дебют, направен с джобни средства, поместен в малка
стая и съсредоточен в аргументите и чувствата на
четирима свързани с обща трагедия персонажи. Също
безбюджетният „Вовеки“ на царя на поглъщащите екранни
атмосфери Дьорд Палфи – дистопичен етюд от сърцето
на воюваща Европа. „Капитан Волконогов избяга“ на
Наталия Меркулова и Алексей Чупов – още една дистопия,

обаче по-мащабна, с по-осезаем фантастичен привкус и
изнесена в Ленинград от 30-те (чекист предприема отчаян
поход в търсене на прошка, която да го спаси от казàните
на дявола). „Нууча“ на якута Владимир Мункуев, който
през екрана отваря портал към Дивия Север от ХIХ в. и
виртуозно извлича епичното дори от най-семпли диалози
и жестове. „Сватбата“ на човека революция Войчех
Смажовски, който за пореден път громи лицемерието,
скрило стари грехове под неделните си дрехи. „Герой“
на мъдрия Асгар Фархади – нов морален казус, изложен
майсторски и още по-майсторски оставен без окончателно
решение. Неравното, но чаровно road movie „Купе № 6“ на
Юхо Куосманен – Русия от 90-те и двама спътници, които
се учат да общуват извън зоната си на комфорт. Първият
свят в целия си невротичен блясък, въплътен в младата
героиня от „Най-лошият човек на света“ на Йоаким
Триер, или в бъговете на огромната си социална и друга
напредналост, въплътени в „интернатските“ момичета от
„Семейството“ (La Mif) на швейцареца Фред Байиф.
Свръхестествената драма „Невинните“ на Ескил Фогт,
който умее да режисира деца, не се бои от тъмното и
владее изкуството на недоизричането. Обаятелният
дебют R#J на американеца Кери Уилямс, който – със
средствата на смартфоните и социалките – прави дързък,
но успешен превод на „Ромео и Жулиета“ на съвременен
тийнейджърски. Изненадващият „Филм за ченгета“,
в който с вербатим техника и оригинална мисъл Алонсо
Руиспаласиос влага два документални аудиозаписа на бивши
мексикански полицаи в художествена визуална среда и
заедно с четвъртата стена събаря и останалите три.
Извънредният, труден за преглъщане „Луд Бог“ (Mad God)
на Фил Типет, един от хората зад специалните ефекти на
„Междузвездни войни“ и „Джурасик парк“ – апокалиптична
стоп-моушън анимация, правена с десетилетия,
финансирана отчасти през Kickstarter и с премиера в
Локарно (незабравима сцена: „водолаз“ се спуска в дълбините
на разрушен, мутирал град и с тежките си обуща неволно
стъпква двама спорещи Дядо Коледовци). Груповото
бълнуване на „Петрови в грипа“ на Кирил Серебренников
(по неординерния роман на Алексей Салников), звучащо като
Вагнеров хор на бързи обороти. Двата социални филма от
Франция, които няма да станат любимци на широката
публика, но тясната ще наведат на бодливи мисли за
днешните класови неравенства: „Счупването“ на Катрин
Корсини (Валерия Бруни-Тедески е неистово смешна в
спешното отделение на парижка болница, където съдбата
събира героинята є с всички, с които тя не държи да има

Кадър от „Бебе нинджа“ на Ингвид Све Флике

От всички страни
Така или иначе, качественото кино на режисьорки
беше константа по фестивалите през 2021-ва и тук с
удоволствие ще дам няколко примера за разнообразието
му. „Бебе нинджа“ на норвежката Ингвид Све Флике
(неотдавна отличен като най-добра комедия на 34-тите
Европейски филмови награди) също се занимава с бременна
по неволя млада жена, обаче я поставя във времена и нрави,
които є позволяват вместо в изолирана самоотбрана
да влезе в режим на самоосъзнаване и благотворна
комуникация. Съвсем други са грижите на момичетата
в планинското селце от „Огнена нощ“ на мексиканката
Татяна Уесо (достоен филм с алтернативно заглавие
„Молитви за откраднатите“) – по макови поляни те
събират суровина за дрога, бащите си емигранти чуват
по телефона, а майките си виждат в постоянен ужас от
насилието наоколо. „Да разтвориш юмруци“ на Кира
Коваленко и нейният екип от всеотдайни натуршчици
отвежда в Северна Осетия, където в затънтено градче се
разиграва ежедневната битка на лъчезарната Ададза да се
откопчи от болезненото минало на тялото, семейството
и общността си. „Аз съм твоят човек“ на германката
Кадър от „Аз съм твоят човек“ на Мария Шрадер

вземане-даване) и „Между два свята“ на Еманюел Карер
(Жулиет Бинош влиза в ролята на писателка, която на свой
ред влиза в ролята на чистачка, за да проучи отвътре как
живеят непривилегированите деца на капитализма). Двата
ексцентрични черно-бели дебюта от талинските „Черни
нощи“: „Други канибали“ на Франческо Сосаи (за дълбоко
мрачната и фино комична среща на двама непознати, готови
на крайности) и „Човек и облак“ на Абхинандан Банерджи
(за постепенното сближаване на двама самотници –
единият земен, другият небесен).
И не на последно място: витаещият на ръба на
възприятията „Памет“ на Апичатпон Верасетакул, който
ни праща в Колумбия начело с Тилда Суинтън по следите на
един мистериозен звук. И по някое време, ей така между
другото, възнаграждава вниманието ни (най-рядката
форма на щедрост) с летяща чиния, чиято кратка, но
величествена поява взривява представите и очакванията
и отваря хоризонт за нови. Както подобава на
фестивалното кино.
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Никога достатъчни думи за една актриса
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„Да ти е светло под шапката“
Мултимедиен импровизационен моноспектакъл, включващ
музика, текстове, картини, пантомима и клоунада
Сценарий и режисура Теди Москов; Асистентрежисьор Атанас Кр. Атанасов; Режисьор и оператор
на видеоматериалите Иван Москов; Монтаж на
видеоматериалите Атанас Кр. Атанасов и Иван Москов;
Сценография и костюми Свила Величкова и Ванина Цандева;
Музика и аранжименти Антони Дончев
Сценарен екип Мая Новоселска, Никола Додов, Иван Москов,
Атанас Кр. Атанасов
Моноспектакъл на Мая Новоселска
Премиера: декември 2021 г., Сити Марк Арт Център
Актрисата е Мая Новоселска, а поводът да се изкажат
думи за нея е последният є моноспектакъл „Да ти е светло
под шапката” (режисьор Стефан Москов, Сити Марк
Център с подкрепата на Столична община, Национален
фонд „Култура” и „Овергаз“).
Когато преди години Мая Новоселска направи своя
забележителен спектакъл „Едно малко радио”, тя подари на
публиката парчета от душата си, като изповяда своите
любими думи, мелодии, образи, теми, почерпани от цялата
световна култура. Новото представление „Да ти е светло
под шапката” продължава тази линия на откровен разговор
с публиката. Личното споделяне, откриването на найдълбоките терзания и възходи в пътя на една актриса е
централната нишка в спектакъла. В последните години сме
свидетели на различни примери в полето на моноспектакли,
които поставят автобиографичното начало в
центъра и дават шанс за актьорска изява на творци
от различни възрасти. Но Мая Новоселска и нейното
театрално откровение е абсолютно уникален феномен на
трансформиране на чувствителността на актрисата в
театрални образи-лица на нейната богата, сложна и добра
душа. Ударението, което може да изглежда необичайно,
но е най-важно в този случай е върху добротата. Мая
Новоселска е защитник на доброто по своя неповторим
актьорски начин. В рамките на представлението това
изключва всякаква проповедно-илюстративна посока
и отрича притчово-иносказателното като подход.
Моноспектакълът просто е пропит от игровата
характерност на Мая, дискретно съчетаваща вкуса є към
оголване на болката през параболата на мотиви, стоящи в
полето на изненадващите съчетания.

Мая Новоселска в моноспектакъла „Да ти е светло под
шапката“, сценарий и режисура Теди Москов, 2021 г., фотограф
Иван Москов

„Да ти е светло под шапката” заимства драматургични
елементи от Чеховата „Лебедова песен”, за да постави
анонимния персонаж на Мая Новоселска в празнотата
на сцената, сред костюми и реквизити от театрални
представления и да даде тласък на монолога. Бързо става
ясно, че една актриса, преминала през своя театрален път,
сама в нощта се движи в пътеките на своите днешни
терзания за себе си. Огледалото, този задължителен
атрибут на актьорската гримьорна є представя образ,
означен от нея като двойник, с когото тя активно
разговаря през целия спектакъл. Тази ситуация на
автокомуникация е извор на сериозната нишка, изтеглена
майсторски и със средствата на автоиронията и играта.
Оттук се ражда и богатото поле на разиграни ситуации
от ежедневието, нови игрови версии на блянове и идеални
(или идеализирани) автопроекции, безпощаден хумор към
себе си, повтарящи се копнежи, мечти и желания. И никога
липсата или жаждата на актрисата не е ориентирана
към нещо материално. Животът за нея
е само и единствено в полето на духа.
Затова и диалогът, който актрисатаперсонаж води със събе си е наситен със
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спомени, свързани с преживявания, потопени в поетически
измерения. Дублирането на значения – актрисата-персонаж
и актрисата-Мая Новоселска, придобива неочаквани и
богати смисли. Върху прострения бял чаршаф изплуват
образи-видения от минали театрални представления,
вълнуващи цитати от бляскавите роли на Мая Новоселска
в „Мармалад”, „Фантасмагории”, „Улицата” и още, и още.
Всеки кадър носи свой нюанс в регистъра на носталгичното
мечтание, томителното настроение на бленуването
и реенето на душата в селенията на преживяването на
красивото. Срещата на погледите – Мая Новоселска, която
ни гледа от фрагментите на отминалите театрални
представления и Мая Новоселска, която ни гледа, гледайки
себе си пред нашия зрителски поглед – това изгражда
уникална ситуация на интепретации и всеки има свободата
да чете сцената според своя личен опит, спомен или
мечта. Разбира се, не може да бъде забравена музиката –
тази най-естествена територия на съществуванието
според Мая Новоселска. Актрисата – алтер его на Мая
Новоселска, достига до музиката в миговете на най-висока
емоция. Няма зрител, който е гледал Мая, да не разпознае
нейното уникално измпровизаторско умение. Джазирането
е сърцевината на нейния актьорски стил. Тя джазира и
когато пее, и когато танцува, и когато импровизира с
предмети и аксесоари, и когато интепретира драматични
монолози, и когато си партнира с реални или въображаеми
герои. Въздействието завладява зрителя, защото в
подхода към музикалната фраза, откриването на вътрешна
диалогичност в мелодията и обагрянето с личната є
чувствителност е винаги изненадващо. Мая Новоселска ни
подарява най-рядкото удоволствие – тя ни издига до себе
си, а в себе си тя е само душа. Всъщност това е може би и
природата на изкуството.
Актьори като Мая Новоселска са скъпоценности на
нашето време. Театърът, който тя прави заедно с мотора
на своето вдъхновение, режисьора Стефан Москов е някак
встрани от актуалните тенденции на „cool-изкуството”.
В този театър има преданост към високите изисквания на
актьорското майсторство (всеки млад актьор може да се
поучи от нея как се съчетава гротеската с откровението,
как се отхвърля пошлото чрез иронията към него, как от
тъжното и грозното се ражда красивото). В този неин
театър има отношение към публиката като довереник.
„Да ти е светло под шапката” е моноспектакъл, или
както вече го наричаме one man show или stand up comedy
(в спектакъла има много автоирония и в тази тема,

Мая Новоселска в „Едно малко радио“, режисьор Теди Москов,
Сатиричен театър „Алеко Константинов“, 2011 г., фотограф
Чавдар Гюзелев

ориентирана в посока на двойните значения, които
могат да се открият в пропадането или издигането във/
чрез театъра или комедията). Но в по-голяма степен
това е представление синоним на живота чрез театъра,
такъв какъвто го живее една уникална личност. Затова
чувството за хумор прелива повече в чувството за тъга,
чувството за гег прелива в чувствота за игра, а чувството
за човека прелива в грижа за човека.
ВЕНЕТА ДОЙЧЕВА

премиера

Първа премиера за 2022 г. в
театрална работилница „Сфумато“
Скъпи приятели, и през новата година „Сфумато“
продължава да изпълнява мисията си и да дава път на наймладите в театъра.
След премиерите през 2021 г. на „Мерсие и Камие“ на
Ростислав Георгиев, „Край на играта“ на Бюрхан Керим,
дебютната пиеса на Владимир Давчев под режисурата
на Димитър Марков „Рожден ден“, както и последната
премиера, състояла се през декември на голямата сцена
на театъра – „Мъгла: Знае ли някой какво означава да
обичаш“ на студента Дамян Михайлов, и през новата
2022 г. ТР „Сфумато“ продължава тази тенденция.
Още на 8 януари е следващата ни премиера –
съвременната българска пиеса „Тържество на самотата“
на Катерина Георгиева, чийто режисьор е Борис Зафиров.
Съвсем скоро очакваме и премиерата на „Театрален
роман“ на студентката Люба Тодорова.
И това е само в началото на годината. Възнамеряваме
скоро да ви припомним за неизменната връзка на
театралната ни работилница със съвременната
българска поезия.
На 8 януари 2022 г.
в Камерната зала на ТР „СФУМАТО“
се състоя премиерата на новата българска пиеса

Тържествуваме над маските си. Тържествуваме
в празниците си. Тържествуваме в ролите си.
Тържеството ни е безконечно, пищно и ненаситно.
Тържествуваме дори когато сме тъжни. Да изгубим в
тази изтощителна битка със себе си и да се предадем на
пътуването с ладия по реките на трудноизречимото.
„Тържество на самотата“ е спонтанно модно ревюшоу на вечното човешко бягство да признаем пред
себе си обикновени и понякога изкривени от значение
страхове. То е среща на няколко привидно налудничави
жени, които дълбоко в себе си вече не искат да носят
костюм, колкото и да е красив и зрелищен той, и искат
да размажат грима си и с усмивка да се надсмеят на до
болка познатите си женски „проблеми“.
Танц в опита да се приплъзнем по ръба на бръснача, да го
оставим да ни драсне и в откровения миг на болката да
засияем малко по-честни и повярвали. В празненството
на собствената си самота, където можем да чуем и
най-неясните си гласове, да сънуваме най-шантавите
си сънища и да бъдем по-близко до измеренията на
наивността и съкровеното – в любовта към самия
живот като единствен вълшебен еликсир.
Очаквайте следващите представления на спектакъла
през февруари в ТР „Сфумато“.

ТЪРЖЕСТВО НА САМОТАТА

от Катерина Георгиева

Режисьор: Борис Зафиров
Сценограф и видеоартист: Теодор
Киряков
Композитор и музикант-изпълнител:
Трифон Ташев
Костюмографи: Мария Василева,
Георги Добриански, Мариан Джеймс,
Шани Илиева
Участват: Деница Даринова, Василия
Дребова, Боряна Ангелова, Яна
Бобева, Катерина Стоянова
„Тържество на самотата“ от Катерина Георгиева,
режисьор Борис Зафиров, ТР „Сфумато“, 2022 г.

Защо да изследваме епиграфите
Ако не ме лъже паметта, първото ми осъзнато читателско
запознаване с практиката на епиграфа стана през
„Айвънхоу“ на Уолтър Скот. Трябва да съм бил на десет
или единадесет години, и помня, че по-голямо впечатление
от историята и персонажите ми направи дребната
подробност, че над всяка глава в книгата стоеше цитат
от някое друго произведение. Изданието беше снабдено
и с обяснителни бележки, които казваха по две думи за
източника на цитата. Така се получаваше нещо интересно:
сякаш едновременно четеш приключенски роман и
прелистваш енциклопедия – а аз обичах да правя и двете.
С други думи, грабнала ме е отведнъж междутекстовата
функция на епиграфа – неговото проявление като топос,
където четеш два текста едновременно.
От тази гледна точка епиграфът се намира именно там,
между два отделни текста, и прокарва неочаквана връзка
между тях, понякога внимателно премислена, понякога
почти фриволна. От друга страна, разбира се, епиграфът
се намира някъде до, над, покрай един конкретен текст,
едновременно е част от него и не е. Затова Жерар Женет,
както тепърва ще става дума, го поставя в категорията
на паратекста, редом със заглавието, посвещението,
предговора и дори книгоиздателската брошура. „Епи-граф“
буквално означава „над-пис“, така че самото название
подсказва надредност, каквато съзираме и в алтернативния
термин „мото“, предполагащ, че този елемент изразява
някакво намерение на основния текст или представлява
негово обобщение под формата на сентенция.1 Но макар
че мястото на епиграфа спрямо текста е визуално
фиксирано, неговият двойствен междутекстов характер
ни кара да заподозрем, че тази неподвижност е донякъде
условна. Епиграфът всъщност не стои на едно място или
поне не се побира в отреденото му престижно, ала тясно
пространство.
В още едно отношение епиграфът има двойствен характер
и тъкмо натам е насочен основният интерес на тази книга2.
Ако си зададем въпроса за какво все пак служи този вид
паратекст, може евристично да разграничим две основни
функции. Той или насочва към нещо определено вътре в
основния текст и така задава възможна интерпретация,
или набляга на връзката с чуждия текст, от който
произлиза. Действителните проявления на тези функции
могат да са по-елементарни или по-сложни, но в крайна
сметка става въпрос за това: епиграфът сочи или навътре
в съдържанието на текста, или навън, към други текстове.
Ще е полезно да разполагаме с кратки имена за тези две
основни функции. И така, насочения навътре епиграф
ще наричам ключ, а обърнатия навън – знаме. Смисълът
на тези метафори е, надявам се, прозрачен. Епиграфътключ отключва определена интерпретация, докато
епиграфът-знаме заявява отношение към друг текст. Това
разграничение е удобно, но за щастие, съвсем не изчерпва
проблематиката за функциите на епиграфа – инак не би
имало особен смисъл да се пише подобна книга. Епиграфътключ може да стартира разнообразни интерпретации
и да работи по различни начини, невинаги припокриващи
се с интенциите на текста и неговия автор. От своя
страна, епиграфът-знаме може да задава отношения
от всевъзможен порядък: от възхищение, през ирония,
до пряка полемика, а може и да представлява опит за
легитимация на гърба на класиците. И накрая, като казваме,
че поне от възприетата тук гледна точка, тези са двете
основни функции на епиграфа, това съвсем не означава,
че няма гранични случаи или че даден епиграф не може да
бъде едновременно и ключ, и знаме – с всички интересни
последствия от тази амбивалентност.
Навярно ще е добре още тук да дадем един бърз пример.
Поемата на Димчо Дебелянов „Легенда за разблудната
царкиня“ носи епиграф от френския поет символист Албер
Самен, съвсем кратък епиграф, гласящ: „Mon âme est une
infante” („Душата ми е инфанта“ или в по-свободен превод
„Душата ми е принцеса/царкиня“).3 Очевидно е, че чрез
недвусмислената отпратка към заглавието на поемата
веднага и властно се налага възможната интерпретация
на епиграфа като ключ, подкрепящ цялостен прочит
на текста като алегория за съблазните и страданията
на човешката душа, като в един опростенчески
Както личи, в семантичната мотивация на „епиграф“ и
„мото“ има разлика, но като термини те са взаимно заменяеми.
Като цяло в специализираната литература се предпочита
терминът „епиграф“, докато „мото“ е застъпен по-скоро в
популярната употреба. В хода на това изследване въпросният
феномен ще трябва да се назовава толкова често, че от чисто
стилистични съображения ще използваме свободно и двата
термина.
2
Настоящият текст в по-голямата си част представлява увод
към монографията „Знамена и ключове: поетика на епиграфа“,
която предстои да излезе от печат в началото на 2022 г. с
марката на ИК „Жанет-45“. Добавени са и няколко страници,
съдържащи конкретен анализ на произведение с фокус върху
функциите на епиграфа.
3
Впрочем поемата на Дебелянов и мотото към нея образуват
особено любопитен междутекстов триъгълник с едно
стихотворение на Езра Паунд, което употребява като
епиграф втората половина от същия стих на Албер Самен.
Това съвпадение съм проследил подробно другаде, отдавайки
се на подсказания от него паралелен прочит (виж Игов, Ангел.
„Царкиня в градината: кое е общото между Димчо Дебелянов и
Езра Паунд?“, Литературна мисъл, 62/2019, 56-69).
1

Дженифър и Кевин Маккой. “Quantum Leap”, 2021

Ангел Игов

психобиографичен вариант това би била не коя да е душа, а
именно тази на поета. Но същият този епиграф безспорно
представлява и знаме: заявление за естетическо родство
с френския символизъм, което на свой ред, в съответния
литературен и обществен контекст, придава и определен
престиж. Изглежда, въпросното мото с лекота съчетава
тези две функции, като в същото време те остават
ясно разграничими и не се намират непременно в някаква
взаимна зависимост. Ето как един минимален паратекст е
способен да съсредоточи сериозни и съществени значения,
при това в различни посоки, и по този начин се превръща в
неотменим фактор за възприемането и интерпретацията
на Дебеляновата поема.
Настоящото изследване ще се занимава с ето такива
– и по-фини – употреби на епиграфа в художественото
произведение, насочвайки интереса си специално към
поражданите от него междутекстови връзки, които,
както ще видим, съвсем не се ограничават с директното
заявление на знамето, а често изпълняват сложни задачи,
свързани с функцията на ключа. Изследваният материал ще
идва основно от англоезичната литература не само защото
това е специалността на автора, но и защото, както
ще покажем, тъкмо от англоезичната традиция започва
системната употреба на тази форма като литературен
похват. В същото време самата междутекстова природа
на мотото прави особено изкусителни паралелите и
сравненията с други корпуси – и може би не толкова с
аналогични по мащаб и престиж традиции, а по-скоро
с „малки“ литератури като българската, за да видим
дали отношението към епиграфа и задачите, които му
се поставят, няма да се окажат различни. Наистина за
пълноценно сравнение на цели литературни традиции би
било нужно и съответното количествено изследване, което
да събере и систематизира съответната информация. Това
на свой ред би било достойно занимание, но попада извън
целите на настоящия труд, който ще се занимава по-скоро
с case studies, с анализ на конкретни, особено привлекателни
случаи, а не толкова с литературната история – или
география – на епиграфа per se.
От друга страна, историческият преглед на развитието
на епиграфа е ценен подход, от който не бихме искали да се
лишим в интерес на някаква криворазбрана методологическа
чистота. Изобщо самата двойственост на епиграфа
сякаш предполага и двойствен подход в изследването
му. Видно е, че ако искаме да излезем извън скромната
описателност на позитивистичната критика, ключът и
знамето трудно могат да бъдат изследвани с едни и същи
инструменти. Ключът изисква близко четене на текста,
което пък не може да ни каже кой знае какво за знамето
– там по-проникновено се оказва „далечното четене“,
търсенето на тенденции, очертаването на своеобразна
карта, в която просветват междутекстовите връзки.
Затова изследването съчетава различни литературоведски
методи според тяхната приложимост. Самият епиграф
се явява в амбивалентно състояние, нито вън, нито
вътре, на прага на текста. Като се възползва от тази
двойственост и междинност, настоящото изследване
също се стреми в методологията си да балансира между
близко и далечно, между синхронно и диахронно, взира се в
текста, но не забравя системите, които го обуславят и
в които функционира. Във всеки случай зад моята работа
стои едно базово схващане за художественото произведение
като авторски градеж, чиито елементи могат да бъдат
посочени и изследвани дори ако този градеж е способен
също така да се самоподрива, да опровергава авторовите
интенции и да се осъществява тъкмо в своето разпадане.
Както личи от казаното, в методологията си това
изследване отчита по-радикалните постструктуралистки
възгледи, атакуващи фигурата на автора и целостта на
творбата, но само доколкото проблематизират тези
постулати, а не в ексцесивния им иконоборчески патос.
Особено важно е да се подчертае това по отношение на

понятието „интертекстуалност“, без което анализът
на епиграфи е немислим, само че в страниците, които
следват, интертекстуалността се схваща като по-скоро
конструктивно, отколкото дестабилизиращо явление.
Теоретичните проблеми около полето на изследване
съзнателно са отложени за втората глава на тази книга,
докато първата представлява бърз исторически преглед
на появата и развитието на епиграфа в английската
литература. Направил съм опит да проследя еволюцията
на тази форма от първите є аморфни проявления през
XVI-XVII в., видимо свързани с нововъведенията в
книгопечатането, през буйния є разцвет в края на XVIII
и началото на XIX в., до разнообразните и усложнени
употреби в литературата на XX век. Очевидно е,
че в такъв кратък обем не може и дума да става за
някаква изчерпателност, но целта ми не е била да
предоставям изчерпателен корпус от епиграфи, а да
очертая тенденциите в тяхното развитие на фона на
литературноисторическия разказ.
Втората глава, както стана дума, се занимава с
теоретичните проблеми, произлизащи от двойствения
характер на епиграфа, който представлява едновременно
паратекст и интертекст. В нея разбираемо е обърнато
сериозно внимание на основополагащата работа на Жерар
Женет в полето на паратекста. Очертани са основните
разновидности на епиграфа с оглед както на функцията,
така и на материалния му характер; второто не би
трябвало да се възприема като второстепенен въпрос,
тъй като разнообразието на източниците, които могат
да служат за епиграф, е достатъчно впечатляващо, за да
привлече на свой ред изследователски интерес. Все пак
като цяло настоящото изследване е обърнато повече
към функционалността на формата и в тази втора
глава е подробно изяснено и обосновано предложеното
разграничение между двете основни функции на ключ и
знаме.
Нека още тук подчертая, че това разграничение не бива
да се абсолютизира, нито да се схваща в онтологичен
смисъл; но следващите две глави, както е очевидно от
наименованията им, анализират конкретни епиграфи именно
с оглед на функционалността им в една от двете посоки –
навътре в текста или навън от него. Постарал съм се да
предложа прочит отблизо на текстове от С. Т. Колридж,
Мери Шели, Т. С. Елиът, У. Х. Одън, Джон Фаулз, Чарлз
Томлинсън и други, а същевременно и количествен подход
към внушителния корпус в творчеството на Уолтър Скот.
Епиграфите към тези текстове играят разнообразни,
понякога двусмислени, но във всеки случай изключително
съществени роли. В повечето случаи това е забелязвано
от изследователите, особено когато става дума за
канонични произведения, но целенасочените анализи тъкмо
на функцията на епиграфа са рядкост и в това отношение
главите „Ключове“ и „Знамена“ предлагат, надявам се,
достатъчно нови наблюдения и интерпретации.
Първоначалният ми замисъл беше да се съсредоточа върху
английската литература, която предлага достатъчно
богато поле не за едно, а за множество изследвания в
областта на епиграфа. Но в хода на работата периодично
изскачаше следният въпрос: щом е възможно да се
разкаже развитието на тази особена литературна
форма в една национална литература, нима не би било
интересно да се направят паралели с друга? Паралелът
именно с българската литература беше логичен и с тази
задача се заех в петата глава. Тя донякъде прилича на
завръщане към диахронния подход от първата, но вече със
съзнателна компаративистка амбиция в духа
на сравнителната литературна морфология.
на стр. 10
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Защо да изследваме епиграфите
от стр. 9
Проявленията на епиграфа в българската литература се
оказаха особено интересни, понякога куриозни, но също така
оформящи своеобразни тенденции до такава степен, че е
изкусително да говорим за специфичен български модел на
употреба. Характеристиките на този модел се изясняват
постепенно в рамките на последната глава, която обглежда
значителен корпус епиграфи: от Вазов и Михайловски,
през Гео Милев и Йордан Йовков, до Александър Геров и
Георги Господинов. И тук можем да кажем, че епиграфите
инцидентно са попадали във фокуса на изследователския
интерес, но твърде рядко са били пряк и специфичен
обект на изследване. Вярвам, че тази последна глава
демонстрира потенциала на един по-целенасочен подход
към тази проблематика и очертава възможни насоки за
нови проучвания. В този смисъл тя може да се схваща като
контрапункт, но и като отваряне на изследването, с вече
направените предложения за евристичен анализ, към нови
литературоведски територии. И за да не губим повече
време, а и с надеждата, че читателят е вече достатъчно
нетърпелив, ще спрем с въведението тук.
l
(...)
Във всички разгледани досега случаи видяхме как
епиграфът несъмнено отключва съществена част от
интерпретацията, актуализира структурни елементи и
конкретни мотиви, обуславя режим на четене, способства
за пълноценното осъществяване на произведението. Но
едва ли имаме основания да твърдим – дори за „Пруфрок“,
където епиграфът изглежда най-ключов – че без този
паратекст произведението не би могло да функционира
нормално, че без него изобщо не е възможна адекватна
интерпретация. Тогава въпросът е следният: има ли
произведения, за които важи именно това? Съществуват
ли текстове, до такава степен зависими от своя епиграф,
че отстраняването му би довело до провал, до колапс на
семиозиса?
Отговорът е: да, съществуват такива текстове и
тяхната зависимост от епиграфа е напълно преднамерена.
Един красноречив пример е стихотворението „Наемен
убиец“ (Assassin) от английския поет Чарлз Томлинсън,
публикувано в сборника „Тъй върви един свят“ (The Way
of a World) от 1969.4 Нека опитаме да се абстрахираме
от епиграфа към това стихотворение. Текстът
представлява първоличен монолог, в който убиецът описва
момента на убийството – не в графична конкретика,
а с акцент върху променящото се усещане за време и
пространство. Фокусът попада върху едно трудноописуемо
в мигновеността си преживяване: стремежа на говорителя
да улови и задържи замръзнал сякаш в стопкадър момент,
сгъстил в себе си потенциалността на необходимите
последствия, преди да започне действителното
им разгръщане. Петата строфа, фокусирана върху
извършването на удара, синтезира най-добре това търсене:
I strike. I am the future and my blow
Will have it now. If lightning froze
It would hover as here, the room
Riding in the crest of the moment’s wave,
In the deed’s time, the deed’s transfiguration
And as if that wave would never again recede.5
(Замахвам. Аз съм бъдещето, моят удар
ще го постигне сега. Замръзне ли
светкавица, тъй ще надвисне, в стая
летяща в гребена на вълната на мига,
във времето на деянието, в преображението му
и сякаш тази вълна не ще се оттегли никога.)
Настоятелната употреба на метафората „вълна“
подчертава „квантовия“ характер на това страстно
желание по неопределеността и неизчерпаемата
потенциалност на мига преди действието. Способността
на художествения текст да изразява подобни състояния
е от интерес за мнозина изследователи и е доста
подробно разгледана от Радосвет Коларов в „Поетика
на автотекстуалността“. Следното разсъждение на
Коларов, който системно си служи с квантовата метафора,
като че ли съвсем подходящо описва и ситуацията в
стихотворението на Томлинсън:
Във всеки момент в ситуацията на избор инидвидът
изживява, макар и за кратко, свободата, илюзията
за владеене на всички потенциалности, субектът,
Забавно съвпадение е, че заглавието на сборника,
представлявайки вариация на една клиширана фраза, ни връща
към пиесата на Уилям Конгрийв, която съвсем безпроблемно
приема тъкмо нея за заглавие: The Way of the World. Трудно е да се
предаде играта на думи в пределната є лаконичност, тъй като
разликата се състои само в употребата на неопределителен
вместо определителен член.
5
Tomlinson, Charles. Swimming
Chenango Lake: Selected Poems.
Carcanet Classics, 2018.
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фигуративно казано, временно пребивава във
„вълнова“ фаза върху всички „орбити“ – модалности
на възможното му съществуване, преди вълновата
функция да прекъсне и той, образно казано, да се
„втвърди“, да премине в „корпускулярна форма“ и да се
установи определено върху една от тях.6

В това стихотворение почти сладострастното
желание да се удължи неопределеността като че
ли е подсилено от факта, че в описаната ситуация
конкретиката е почти несъществуваща. Не научаваме
нищо за идентичността на убиеца и жертвата,
нито за мотивите – макар че assassin, за разлика от
murderer, предполага изпълнение на поставена задача
и изключва битов или чисто криминален характер
на деянието. Монологът оставя впечатлението за
особена значимост на извършваното – но убийството
така или иначе е по подразбиране екстремен акт с
огромни последствия. „Аз съм бъдещето“ – заявява
убиецът, но не казва нищо повече за целта и смисъла
на действията си. Тъй като стихотворението
е старателно изчистено от референции към
извънтекстовата действителност, не бихме могли
изобщо да кажем дали следва да свържем този монолог
с някакво действително събитие. Дори оръжието
на убийството е описано (само веднъж) с доста
смътната дума “spike”, т.е. какъв да е метален прът
с шип. Единственият друг описателен елемент е
неколкократното споменаване, че жертвата шумно
прелиства хартиени страници. За какво изобщо става
дума тук?
Разбира се, това твърде затруднено дирене на улики би
представлявало експеримент, защото при нормално
четене бихме се сблъскали най-напред тъкмо с
епиграфа:
‘The rattle in Trotsky’s throat and his wild boar’s moans’
Piedra del Sol, Octavio Paz
(Хрипът в гърлото на Троцки и глиганските му стенания
Октавио Пас, „Слънчевият камък“)
И това мото осветлява ситуацията съвсем ясно:
лирическият говорител е Рамон Меркадер в мига, в
който извършва убийството на Лев Троцки с пикел,
тоест стихотворението реферира не просто към
действително историческо събитие, а към едно от
най-прочутите политически убийства на ХХ век. Но
е факт, че единствената недвусмислена референция се
съдържа именно в паратекста. Без неговата „котва“
стихотворението би останало изключително смътно
и трудноразбираемо: търсенето на замръзналия миг
ще остане да личи, но ще се изгуби значението на
ключови образи и ще остане загадка настояването върху
съдбовната значимост на деянието („опънатото въже
на историята и необходимостта“). Стихотворението
може да бъде адекватно интерпретирано само чрез
излизане от вътретекстовата действителност, а това
в случая е възможно единствено с помощта на епиграфа.
Паратекстът е останал единственият път навън от
пределно сгъстения свят на текста – който от своя
страна тематизира именно пределното сгъстяване на
времето и пространството! Парадоксът е, разбира се,
че тъкмо осъществяването на деянието ще взриви тази
сгъстена потенциалност. Убиецът може да се надява, че
е движен от необходимостта, че затваря бъдещето в
самодостатъчния миг на своя удар – „и сякаш тази вълна не
ще се оттегли никога“, – но на финала мисловният му опит
да изнесе своето деяние извън времето претърпява провал:
But the weight of a world unsteadies my feet
And I fall into the lime and contaminations
Of contingency: into hands, looks, time.
Но тъй тежи един свят7, че краката ми поддават
и падам във варта на замърсяващата
случайност: в ръце, в погледи, във времето.
Стихотворението на Томлинсън е не просто много
изпипан, а особено иконичен текст: той е това, за което
говори и трябва да спре в мига, в който самозатварянето
му не може повече да бъде удържано, защото времето
започва отново, индивидът все пак извършва деянието и
по необходимост се „втвърдява“ в една от възможните
си модалности. А старателно изрязаната извънтекстова
действителност през цялото време присъства отстрани
– в паратекста. Допускам, че Женет би оценил по
достойнство този случай, който недвусмислено ни
показва, че интерпретацията на един текст може да
бъде изцяло зависима от паратекста (в случая – епиграфа)
и че самият този факт разкрива някои парадокси на
текстуалността.
Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение: поетика на
автотектстуалността. Просвета, 2009, с. 84.
7
При превода на този стих се помъчих да предам игрословицата
със заглавието на стихосбирката: сравни the weight of a world
с the way of a world, съответно „тъй тежи един свят“ и „тъй
върви един свят“.
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Дария Жилич е родена в Загреб. Завършва история
и сравнително литературознание в Загребския
университет. Пише поезия, есеистика и критика.
Превежда съвременни американски, словенски,
британски и арабски поети. Нейни стихове са преведени
на италиански, словенски, словашки, английски и
български език.
През декември 2021 г. тя гостува в София и участва в
литературна среща в Столична библиотека. Там є бе
връчена наградата „Орфей“, с която бе отличена на
едноименния фестивал в Пловдив през 2020 г.

Дария Жилич

Двупосочен билет
Хей, скъпа, искаш ли да избягаш? Че ти тъкмо купи
двупосочен билет. Какво ще кажеш на служителката,
докато є връщаш това парче хартия?
Че си настинала? Че си имала смъртен случай
в семейството? Някакво неотложно заседание?
Можеш да кажеш каквото и да е, но тя няма да
ти повярва.
Твърде добре познава копнежа на
гарите, размислянето в последния момент,
всички тези пристъпвания от крак на крак.
Ще ти каже, на вид официално: вие си
задръжте билета, там влаковете се движат по всяко
време. И ти тъкмо тогава ще решиш.

Бъдещето е светло!
Мисля от днес за утре.
На листа – запис за рибата тон,
на екрана на компютъра –
снимка на цвете във водата.
Бъдещето е светло, каза
Прословутата лекоатлетка и добави –
трябва да изживееш момента, и чак
после да мислиш.

Дъх
Вдишай и остави сенките на скрежа и коренището
да се разсипят и разтворят вътрешните ти градини
А сърцето, което години наред е събирало горчивината,
нека си почине под мекия допир
на нечия смирена ръка.

Начало
Безсмислени герои стоят на останките,
показват убежища,
в бившата фабрика пърформанс на живота,
в старото кино лекции за революцията,
в аудиторията пленуми, на улицата протести.
Светът винаги има своето начало:
слабо видимо място на презряна емоция.

Кой си?
Накъдето и да тръгна, ти ме следваш. Ти си като дух
от викторианските романи, който танцува в далечината
и все още търси другата си половина.
Когато сутрин си правя кафе, ти ме прегръщаш
и хвърляш на тъкмо оправеното легло и тогава,
сякаш си виждал Зевс върху Леда, ме
обладаваш.
И докато вървя по улицата, очаквам да ме нападнеш.
Изненадващо, в трамвая, пред множество хора
прекарваш език по лицето ми, но никой не вижда.
В полунощ, след кратък сън, отварям прозореца
и отново идваш, агресивен и мрачен, и скоро
си върху мен. Притискаш ме и ме газиш, и милваш.
Ако някой беше влязъл веднага след идването ти,
щеше да види голям пламък, който расте насред стаята
и после изчезва.
Превод от хърватски: ДИМАНА МИТЕВА

Сложната картина на литературната алтернатива
Якуб Микулецки е българист и славист, работи в
Славянския институт на Чешката академия на
науките в Прага. Завършил е славистика и история
в Университета в Пардубице, защитава докторат в
Пловдивския университет. Автор е на монография за
българската неофициална литература в периода 1944–
1989 г., публикувана през есента на миналата година в
Прага. Тя е и поводът за този разговор.
Господин Микулецки, преди няколко месеца в Чехия
излезе Вашата книга „Между дисидентството,
ъндрърграунда и сивата зона. Неофициалната българска
литература 1944–1989“. Разкажете малко повече за
интереса си към тази тема, как стигнахне до нея, как
протече работата Ви?
Здравейте, уважаема доцент Бурова. Благодаря за интереса
Ви към моята книга. Всичко започна преди няколко години
в Пловдив, където следвах докторантура. Темата на моя
дисертационен труд беше литературното творчество на
чешкия поет, писател и философ Егон Бонди, представител
на чешкия литературен ъндърграунд. Дисертационният
ми труд, макар и с чешка тематика, възникна в България,
в българска среда и върху българска почва, и така все понастоятелно питах сам себе си каква е била ситуацията
в т.нар. НРБ. По-късно, през 2018 г. спечелих конкурс за
постдокторантски стаж в Славянския институт към
Чешката академия на науките в Прага именно с проект
за българската неофициална литература от периода
1944–1989 г. Тогава вече сериозно се заех с работата върху
тази изключително интересна проблематика и така се
роди книгата „Между дисидентството, ъндърграунда и
сивата зона“. С това издание си поставих за цел да запозная
чешкия читател с положението в България – една страна с
подобна историческа съдба в следвоенния период. Надявам
се книгата ми да послужи като основа за едно бъдещо
компаративно сравнение между държавите от тогавашния
социалистически лагер.
Изследването Ви е с обем от 500 страници, така че
с този въпрос със сигурност ще Ви затрудня, но все
пак – ще щрихирате ли накратко основните си тези за
българската неофициална литература от 40-те до края
на 80-те години на миналия век?
Наистина много труден въпрос, но все пак ще се опитам
да обобщя някои от своите наблюдения. Неофициалната
литература в НРБ не е била свързана с организирани
дисидентски структури, в повечето случаи тя е била
проява на индивидуален творчески акт. Съответно доста
от авторите, на които обръщам внимание, са били малко
известни или съвсем неизвестни както в страната, така
и зад граница. В сравнение с чехословашкия случай, където
самиздатът е подкрепян до известна степен материално,
финансово и психологически от Запада, в България такава
помощ и „защита“ липсва. Докато в Чехословакия
властта вече няма силата да спре нарастващия самиздат
и се примирява с него, за българските комунистически
власти не е трудно да се справят с отделни случаи и
опити за самиздатска дейност – режимът се разправя
решително с подобен „произвол“. Що се отнася до самите
литературни текстове, бих ги поставил в две основни
категории. Първо, творби, които със своето съдържание
са насочени срещу доминиращия партиен дискурс и се
явяват като негова антитеза. И второ – литературни
творби, които не са пряко насочени против обществената
действителност и са стриктно аполитични; има любовна
и природна лирика, срещаме се също с философстваща
поезия, в която лирическият субект изживява дълбоки
екзистенциални драми и т.н. В българския контекст не
всички неофициални текстове са антитоталитарни и
не всички антитоталитарни творби са неофициални.
Например „Тихик и Назарий“ от Емилиян Станев е пълен с
антитоталитарни алюзии и излиза по официален път. Друго,
което е типично за българската неофициална литература
от времето на социализма, е един младежки бунт срещу
ценностната система на по-старите поколения. Особено
от 60-те години нататък бунтарите са до известна
степен вдъхновявани и повлияни от идеите на западната
контракултура. Тя, макар и „левичарска“, намира в България
плодородна почва, понеже и тук, в „социалистическия
рай“, вече е сформирана новата управляваща класа –
червената буржоазия, която живее своя буржоазен живот
за сметка на широките маси. Именно младите хора биват
обикновено чувствителни към обществените неправди и
имат смелост да се изправят срещу тях. Бунтът срещу
ценностната система на статуквото понякога прониква и
до официалната литература, но в повечето случаи е спиран
от цензурата и остава заключен в чекмеджетата или
стига до ограничен кръг читатели като самиздат.
Вашата родна литература – чешката, има огромна
неофициална традиция в периода на социализма и тя е
детайлно проучвана през последните три десетилетия.
По отношение на нея съществуват много по-ясни
разграничения между понятия като „алтернативна“,
„неофициална“, „самидздатска“, „ъндърграунд“

литература и т.н. В българската литература
явленията са доста по-дифузни. Как прилагате подобни
определения към нея и къде прокарвате границите
между тях?
Това е много важен и сложен въпрос. Понятието
„алтернативна“ може да се отнася както за
неофициална, така и за официално публикувана
литература, както показва например Пламен Дойнов
със своя „алтернативен канон“ в поезията, където
основната част от включените от него автори
са публикували своите творби по официален път в
държавни издателства. Те са алтернатива спрямо
соцреализма, а не спрямо официалната литература като
цяло, защото те са интегрална, макар и маргинализирана
част от нея. При „самиздатската“ литература е
друго, тя е такава, която е „самоиздавана“ в няколко
екземпляра, обикновено по аматьорски начин – найчесто в машинописни копия с помощта на индиго, но са
употребявани и други техники (списанията „Мост“ и
„Глас“ са фотопечатни издания). Самиздатът е начин
на разпространение, а не някакъв литературен стил
или направление. В чешкия случай като „ъндърграунд“
се подразбира само една част от неофициалната
литература, самоопределяща се като естетическа
и стойностна алтернатива не само на културния
мейнстрийм на социализма, а също и на консерватизма
на чешкото дисидентство. Според мен ъндърграундът
трябва да има определен контракултурен етос, да се
проявява като естетически и аксиологичен бунт срещу
общественото статукво. Струва ми се, че в българския
контекст това се отнася напр. до софийските
авангардисти от групата „Кукув ден“ от 70-те и 80-те
години.
Изследването Ви е много детайлно, спирате се на
различни аспекти на литературата от раглеждания
период и на творчеството на голям брой творци –
някои известни, други – слабо познати. Стигнахте ли
до някакви неочаквани за самия Вас открития в хода на
писането на труда?
Запознаването ми с непознати за мен дотогава автори
беше много интересно и вълнуващо. Когато прочетох
например романа на Филип Дахилов „Хроника на жестоките
дни“, се учудих защо този изключително интересен автор
е така малко познат в България. Също сред поетите,
чиито творби са били публикувани като самиздат, могат
да се открият изключително интересни творци. Поети
като Васил Урумов, Севдалин Генов, Христо Николов –
Ричката, Красимира Алексиева бяха съвсем непознати за
мен, а те всички и много други са издавали своите творби
под форма на самиздат – извън издателските структури,
контролирани от партията-държава. Трябва да призная,
че много ме вълнува и поезията на Георги Мицков, който
е бил познат само като преводач преди 1989 г., а е бил и
много талантлив поет с една изключително задълбочена
екзистенциална нагласа. Неговото стихотворение „Единак“
е много силна поетична изповед на човек, изтласкан по
политически причини в периферията на социума.
Познавате добре изследванията на българските
литературоведи по темата. Има ли случаи, в които
Вашата гледна точка се разминава с техните
изводи? Помагаше ли Ви при изследването фактът,
че познавате процесите и в други източноевропейски
литератури от разглеждания период?
Що се отнася до темата на книгата ми, българските
литературоведи свършиха огромна работа в последните
три десетилетия след падането на Живковия режим,
всъщност моят труд се базира основно върху техните
постижения. Не смея да си представя как би изглеждала
книгата ми без безценните изследвания на Пламен Дойнов,
Цвета Трифонова, Вихрен Чернокожев и редица други.
Относно разминаването не мисля, че съществуват някакви
изводи и тези, които се разминават съвсем, по-скоро биха
се намерили нюанси, но фундаментални различия според мен
няма. Единственото, което е различно в концепцията на
моята книга, е ключът при избора на текстове. В повечето
случаи той е ясен – става дума за литературни текстове,
които не са били публикувани навремето по официален
път, а са останали в писателското чекмедже, излезли са
във формата на самиздат или са били конфискувани след
официалното им издаване. Разбира се, има и изключения,
когато привеждам и анализирам и творби, публикувани
официално, но това е само за да се покаже защо например
даден автор е бил остракиран и наказан от „отговорните
другари“ в културния апарат. Относно последната част на
въпроса Ви, мисля, че концепцията ми е доста повлияна от
съвременното чешко литературознание. Неофициалната
литература от времето на социализма се разглежда не като
някакво монолитно и едноцветно поле, а като разноцветна
мозайка, в която намират място най-различни идейни,
естетически и стойностни ниши. В чешкия случай по този
начин е разглеждан т.нар. „ъндърграунд“, който е смятан за
едно специфично контракултурно гето, приемащо отчасти
образци и модели на западната контракултура. Подобни
контракултурни гета е имало например и в Полша, където

Якуб Микулецки. Сн. Личен архив

Разговор с литературния историк и българист Якуб Микулецки

те се разграничават не само от официалната соцкултура,
но не приемат и консерватизма на Римокатолическата
църква и някои среди от полското дисидентство.
Ако продължим тази съпоставителна тема,
кои са характерните специфики на българската
неофициална литература в контекста на останалите
източноевропейски литератури, или поне на тези, върху
които имате по-подробни наблюдения?
Мисля, че няма да е изненадващо, ако кажа, че в
сравнение с чешката и полската литература в България
самиздатът е бил сравнително слабо явление. Според
мен съществуват обективни исторически причини. В
Чехословакия самиздатът се развива най-мащабно след
смазването на Пражката пролет през 1968 г. Тогава много
писатели – реформаторски настроени комунисти, са били
остракирани и изтласкани от официалните структури
без възможност да публикуват. Става дума за десетки и
стотици влиятелни интелектуалци с богати контакти
в чужбина, те формират основната човешка база за
организиране на самиздата, а впоследствие след появата
на Харта 77 получават и материална и финансова подкрепа
от Запада. Подобна е и ситуацията в Полша, особено след
1981 г. Там самиздатът (т.нар. „drugi obieg“) е свързан с
опозиционния профсъюз „Солидарност“ и влиятелната
Римокатолическа църква. В България ситуацията е съвсем
друга, няма август 1968 г., няма го и военното положение
на Ярузелски. В България всички прояви на политическото
несъгласие с режима на Живков са смазани жестоко.
Затова и самиздатът в България е ограничен, още повече
че българският самиздат много рядко има политически
характер, това се случва чак в края на 80-те години.
Дотогава актът на литературния самиздат е просто
желание да видиш творбата си в книжно тяло, да я дадеш
на приятели, да я запазиш за бъдещите поколения. Често
пъти става дума за библиофилия – любов към книгите.
Кои други теми, свързани с българската литература,
Ви интересуват? След издаването на книгата
насочвате ли се към друго българистично изследване?
Докато работех върху проекта, се докоснах отчасти
до една друга тема – емигрантската литература. Това
е проблематика, която напоследък много ме привлича.
Би било интересно да се проследи развитието на
емигрантската литература, писана на български език в
периода 1944–1989 г. Тя е доста богата и предлага обширен
текстов материал, за съжаление разпръснат по найразлични места по света – Германия, Италия, Франция,
САЩ, Канада. Пишещи емигранти произхождат от какви
ли не идейни и политически среди – от ратници и легионери,
през „пладненци“ и социалдемократи, чак до анархисти и
избягали бивши комунисти. Разбира се, има и стриктно
аполитични автори, за които не идеологията е важна, а поскоро автентичното литературно творчество, освободено
от цензурни намеси и партийно-политически съображения.
Българската емигрантска литература е явление, което
остава малко известно и до този момент, струва ми се,
не е било изследвано систематично. Наскоро прочетох
например „С трева обрасли“ от Атанас Славов и се убедих,
че този тип литература, издадена в някоя от западните
страни преди 1989 г., определено има какво да предложи – и
то не само на българския читател.
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Един случай на литературен „тамиздат“?
Лириката на Димитър Балкански и Тунчо Тунчев, отпечатана в Хелзинки
Якуб Микулецки
По обективни исторически причини Хелзинки, столицата
на Финландия, никога не се е числяла към традиционните
центрове на българската следвоенна емиграция. Може
би защото след края на Втората световна война
суверенитетът на Финландия е ограничен (заради
доктрината „Паасикиви“) и външната политика на
страната се съобразява с интересите на СССР. Поради
това по време на Студената война Финландия остава
неутрална капиталистическа държава, тя например не
взема участие в плана „Маршал“ и не става членка на
НАТО. Финландия не се превръща в предпочитана цел за
българските емигранти и по географски причини – за тях
остава една отдалечена, „периферна“ страна. Емигрантите
предпочитат да се насочат предимно към страните от
геополитическия Запад; сред основните в това отношение
са Италия, ФРГ, Франция, САЩ, Канада и Великобритания,
а в по-слаба степен – Австрия, Швейцария, Испания,
Швеция, Дания, държавите от Бенелюкс, както и някои
южноамерикански страни като Бразилия, Аржентина
и Венецуела. Именно там през десетилетията се
съсредоточава и емигрантската литература, сред найважните столици от тази гледна точка са Мюнхен, Париж,
Рим, Лондон, Ню Йорк и някои други големи американски
градове. В контекста на българската литературна
емиграция Хелзинки действително заема едно периферно
място, намира се сякаш извън издателския мейнстрийм.
Издадените във Финландия български книги са малко, но
все пак съществуват. На какво и на кого се дължи това?
Нека да го кажем направо – българската емигрантска
литература, издавана във Финландия, е свързана с еднаединствена личност.
Димитър Николов Димов-Балкански с прякор
Великолепния (1926–1992) завършва право в София и
впоследствие става успешен адвокат (сред клиентите
му е например популярната певица Лили Иванова). Освен
с адвокатската си практика обаче Балкански доста
активно се занимава и с театър, бил е актьор и оперетен
певец, творчески активен е също така и като поет и
писател, публикува и в сборници за деца. Сред софийските
му приятели от онова време е и поетът неконформист
Тунчо Тунчев-Провадийски. През социализма той си изкарва
хляба като общ работник, а за известен период от време
работи и като боклукчия. Тунчев, поетът аутсайдер, е
сред известните фигури от софийската бохема, герой от
градския фолклор, а също така и обект на вицове и различни
„писателски мухабети“ от времето на социализма. Впрочем
потвърждение на това, че Тунчо Тунчев и днес привлича
вниманието, е мемоарната проза на Матей Стоянов
„Незапочнат роман“ от 2019 г. Към личността на този
забравен литературен несретник и неговото поетическо
творчество ще се върнем на съответното място в този
текст.
Нека преди това обаче да се спрем на личността на поета
и издателя Димитър Балкански. За живота на тази
малко известна личност от средите на „творческата
интелигенция“ по разбираеми причини не съществуват
много данни. Вероятно някога през седемдесетте години
Балкански се запознава с финландска гражданка Марияна
Хиетавуо (1941–1993), служителка във финландското
посолство и негова бъдеща съпруга. През 1980 г. те
заедно със сина му Николо (*1957) решават да емигрират
във Финландия. Докато Николо Балкански, като млад и
талантлив човек с артистична душа, скоро се налага като
успешен художник1 в по-свободните социокултурни условия,
баща му Димитър напълно се отдава на поетическото
изкуство.
Най-напред през 1984 г. на фински език излиза стихосбирката
му с любовна лирика, озаглавена Kauneuden luominen:
valittua nykyaikaista rakkauslyriikkaa, върху чиято корица е
посочен като автор Dimitre Balkanski Enastående (прякорът
вероятно е зает от шведски и означава „великолепен“).
Две години по-късно, през 1986 г., Балкански вече публикува
и на български език – книгата „Ще живееш с времето
на слънцето“, с подзаглавие „Любов в стихове“, излиза в
Хелзинки като авторско издание. Тя съдържа двадесет
и седем стихотворения, снимка на автора, както и
„притурка“ от два листа, посветена на баща му Никола
Балкански (с поместени в нея снимки на двамата),
Николо Балкански учи живопис във Висшия институт за
изобразително изкуство „Николай Павлович“ в София. След
като семейството му се премества във Финландия, той
започва да следва в Хелзинкския университет. Младият
художник успява да организира две свои самостоятелни
изложби: в Хелзинки (1981) и в Лондон (1983). Получава също
така предложение да се установи в Лондон и да започне работа
в българската редакция на Би Би Си, което той отказва, тъй
като административната работа не му е по сърце. Успешната
му изложба в October Gallery в Лондон му осигурява възможност
да се премести в САЩ. Решението
да се премести в Америка той
обаче взема едва през 1986 г. –
установява се в Евъргрийн,
Колорадо, където и до днес работи
като успешен пейзажист и
портретист.

1
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който е немски възпитаник, завършил архитектура в
Дрезден. Стихотворенията на Димитър Балкански се
отличават с богата образност и усет за оригинално
поетическо възприемане на околния свят. Обща черта
на повечето му стихотворения е неговата смела, дръзка,
леко еротизирана метафорика, независимо дали става
въпрос за любовна лирика или за текстове, рефлектиращи
всекидневния живот, двете тематични полета се
преплитат в предизвикателна неопределеност. Подобен
ефект е постигнат още в първото стихотворение от
стихосбирката му „Сън не е“:
Звъни
в нощта2
Лоза –
Жена във страст.
И шепне
в тръпнещи листа:
– Ела!
В моите гърди
е виното на слънцето.
Вземи,
пий без жал!
И ти
ще победиш
самотата.3

Както в това, така и в други стихотворения централното
пространство, в което се разиграват интимното
съзерцание и любовната среща е природата. Именно това
е мястото за монолозите, насочени към представители
от заобикалящия растителен свят, които слушат гласа на
лирическия субект и заедно с него потъват в хармонично
съзвучие (например в стихотворението „Теменужен цвят“).
Именно природата става сцена на любовните прегръдки,
потъващи сред тихото присъствие на незабравките,
теменугите, люляците, маковете и „наболите
треви“, мълчаливите риби, тъжните и печални птици,
светулките и други представители на живата природа.
Тя се появява в ролята на тих свидетел, независимо от
това дали става дума за лозе или за езеро, и с пасивното
си присъствие щрихира приветливостта на околния
свят. Интимизираната пасивност на природния пейзаж
обаче не е правило. В други стихотворения пейзажните
пространства на природата (например планинският връх)
поемат инициативата, превръщат се в съзидателен субект
(в онтологическия смисъл на думата) и са изобразени като
сътворители на материята, крепители на вселената, като
някакъв старозаветен Бог създател. Нека да цитираме
стихотворението „Връх“:
Върви
самотен Връх
над облаците
извисен
и разговаря с мълнии.
Но когато раждат
дивите кози,
лови орли и ветрове
и разпилява еделвайс
в скалите.
С цветовете на дъгата,
той хвърля слово
в разорани хълмове.
Тогава бликат извори
и викат жаждата
на живота.4

В други стихотворения на Балкански умело се използват
сюжетите от античната митология. Така е например в
стихотворението „Леда и лебеда“, където мотивът за
митичната метаморфоза само потвърждава архетипната
същност на любовния акт. Лирическият драматизъм на
стихотворението е подсилен чрез диалогичността на
героите. Любовното единение е изобразено като „найчовешката поезия“, в която човекът осъществява себе
си, сексуалният акт се възприема едновременно като вид
метаморфоза, чиято тайнственост и дълбинна същност
предизвиква нови и нови въпроси, оставащи без отговор:
Обичана,
в цветен облак,
в женска красота.
Ти дойде при езерата,
в моя свят
от труд във труд обречен,
за да се осъществиме
В някои стихотворения са допуснати правописни и
граматически неточности и грешки, което се дължи на
липсата на редактор или коректор – и като цяло – на липсата
на българска среда, което е напълно разбираемо за подобни
авторски издания. Например в оригинала на цитираното
стихотворение е изписано „ноща“ вместо „нощта“. Същото
важи за повечето български емигрантски литературни издания.
Тук и по-нататък предаваме цитираните стихотворения
съгласно съвременните български правописни правила и норми.
3
Балкански-Великолепния, Димитър. Ти ще живееш с времето на
слънцето. Хелзинки: авторско издание, 1986, с. 1.
4
Балкански-Великолепния, Димитър. Ти ще живееш с времето на
слънцето, с. 13.
2

в най-човешката поезия.
Снела млечнорозов свян,
ти си съблазнителната Леда
в нашите любовни съчетания.
– Кажи,
Защо ме пресътворяваш
в странно същество?!…
Защо подлудяваш
жаждата на устните ми
да пият капещия мед
от смокините
на твоите невероятни гърди?
– Мълчи!
Все още имаш сили, смелост
с бъдещето да ме питаш,
защо си превърнат в Лебед…5

Античните мотиви са присъщи и за други текстове от
този цикъл. В стихотворението „Тракиец“ лирическият
субект е стилизиран като певеца Орфей, героя от
старогръцката митология. И в тази лиризирана обработка
митичният Орфей не може да избегне жестоката смърт
в ръцете на дивите и пламнали от страст менади. Ще си
позволим да цитираме това стихотворение без съкращения:
Сълзи,
векове,
Човешка обич
ме закърмиха
с червеното тракийско вино.
И аз запях
със седмострунна лира
най-лудите си песни.
Жени в любов
сред ореола на лози,
разбунени
от страстта на стиховете,
с болезнен стон,
същински бесни птици
разкъсаха
тялото на моята преходност
и лирата ми хвърлиха в Марица,
за да звъни и да събужда
съвестта,
докато тече реката.
Аз не можах
да нахраня
всички гладни птици,
но им дадох песен!6

В поезията на Димитър Балкански мотивите, свързани с
Орфеевия мит се повтарят в различни варианти, ще ги
открием и в друго финландско издание на лириката му от
1987 г. Този книжен диптих съдържа два самостоятелни
цикъла от двама автори. В първата част на книгата
е поместена лириката на издателя и поета Димитър
Балкански с прякор Енастоенде (Enastående), озаглавена
„Великолепния: видения на чувства в стихове“, а във
втората – „Човекът с хубавия глас“ – е отредено място
на поезията на споменатия вече Тунчо Тунчев, който е
представен в изданието като лауреат на литературната
награда „Великолепния“.
Освен нови текстове Балкански включва в своята част и
някои от по-старите си произведения, вече публикувани в
неговата стихосбирка „Ще живееш с времето на слънцето“
(1986). От общо деветнадесетте стихотворения на
Балкански, поместени в разглеждания диптих, от поранната му лирика са „Скъпия“, „Една любовна нощ с
Венера“, „Леда и лебеда“, „Елена“, „Теменужен цвят“,
„Съпреживяване“, както и някои вече публикувани
текстове в преработен вариант. Например мотивът,
кореспондиращ с Орфеевия мит от стихотворението
„Тракиец“ е рециклиран отново във финалната част на
стихотворението „Изповед“: „Аз не можах / с хляб да
нахраня / всички гладни птици, / но им дадох песен / с любов
да надживеят / времето на слънцето!“7. Появяват се
обаче и напълно нови стихотворения и поетически образи,
лирическият субект често се стилизира в ролята на
пророк, на поет демиург, който един ден ще материализира
поетическите визии, ще ги превърне в реалност и завинаги
ще промени облика на света. Нека да цитираме някои
стихове от неозаглавеното профетическо стихотворение
от фронтисписа на книгата:
Аз казах!
В мир Човекът
ще надскочи вечността
и словото ми
ще превърне в истина!
Защото аз съм
Поет,
роден от чувствата
на тревожната планета.
Пред всички светила
Пак там, с. 18.
Пак там, с. 21.
7
Балкански-Енастоенде, Димитър – Тунчев-Провадийски,
Тунчо: Великолепния: видения на чувства в стихове / Човекът с
хубавия глас: лирика. Хелзинки: авторско издание, 1987, с. 3.
5
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призван в епохата
Пророк
на поезията,
против когото
несправедливо
въстават
неосветените…8

Тази стилизация в ролята на гений, призван да събаря, да
стои винаги срещу статуквото, е налице и по-нататък
в разглежданото уводно стихотворение. При това в
някаква освободена екстатичност, в която лирическият
субект е предопределен да трансформира свърхреалния
поток на емоциите в поетически форми и да атакува
границите на добрия вкус. Не е ли това всъщност един
вид психически автоматизъм, стихийно писане без
какъвто и да е външнен контрол? В следващите пасажи
на стихотворението четем: „[…] ще воювам справедливо
/ против онези, които искат / окови / за лирическите
превъплъщения / на влюбени в бъдещето“!9. Екстатичната
лирика на Балкански наистина е насочена към бъдещето,
но тя няма нищо общо с поетиката на „априлското
поколение“, чието „футуристично“ бълнуване предлага
преди всичко политическо съдържание. Целта на Балкански
е да създава нови емоционални светове в проекцията
на един универсален солипсистичен екстаз. В някои
стихотворения самочувствието на пророк, срещу когото
„въстават неосветените“, е съпроводено от ярко изразено
аутсайдерство. Уединението на лирическия субект обаче
се приема и осъзнато, с гордо презрение към тълпите на
едноизмерния човек. Нека във връзка с това да цитираме
едно по-кратко стихотворение манифест, останало без
заглавие:
Не ме ласкаят
ръкопляскащи тълпи,
аз чужд съм
на фалшива слава.
Но в мене огън
истински гори,
когато песните ми
бъдещето славят.10

Анализирайки двете разглеждани тук издания, не можем
да не забележим своеобразната поетика на Димитър
Балкански. Екзалтираната еротизация на стиха обаче е
омекотена от проникновена и оригинална метафоричност.
Показната любовна екстатичност у Балкански е
хармонизирана с тихото присъствие на природните
пейзажи, с което е постигнато едно неповторимо
състояние на духа. Някои стихотворения препращат
към античната митология, но класическите сюжети са
преживени по нов начин и са обогатени с ярка еротизация
на стиха. Други стихове носят чертите на изповедната
лирика, от тях прозвучава гласът на усамотения гений,
аутсайдера, несретника, който е изтласкан от баналната и
задушаваща посредственост. Именно тази посредственост
обаче може да се радва на одобрението и благодарността на
„ръкопляскащи тълпи“.
През социализма в полезрението на „ръкопляскащите
тълпи“ не попада и „поетът работник“ Тунчо Тунчев.
Макар че в провинциалните и периферните литературни
среди на НРБ Тунчев все пак получава известно признание
(маргиналният поет е удостоен с първа награда на
литературния конкурс „Съби Дичев“ в гр. Варна), той
публикува свои стихотворения по-скоро спорадично на
страниците на списанията „Септември“ и „Простори“,
както и на официозния в. „Труд“. Поетът с неспокоен
бохемски дух е роден в гр. Провадия (незнайно кога). За
кратко време (вероятно в началото на шейсетте години)
се записва да учи география в София, но не след дълго напуска
университета и започва да работи като общ работник,
а по-късно и в софийската служба за чистота – като
боклукчия. Преди всичко обаче той посвещава живота си
на бохемското гуляйджийство и… на поезията. Първото
(и последно) признание за творчеството си поетът
получава през втората половина на осемдесетте години,
когато поетичният му талант е забелязан от един
друг литературен маргинал – неговия приятел Димитър
Балкански, по това време вече живеещ във Финландия.
През 1987 г. Тунчев-Провадийски получава литературната
награда „Великолепния“, връчвана от Димитър Балкански.
Наградата е била свързана с конкурс, в „който могат да
участват всички поети, но предпочитание имат младите,
даровити поети, които не са издали първа книга“. Тунчев
е първият и вероятно и последният лауреат на това
амбициозно начинание.
Важното в случая е, че като част от наградата лауреатът
получава възможност стихотворенията му да бъдат
публикувани в книга. И за да бъдем по-точни: да станат
част от книжно издание, тъй като поетическото
творчество на самия Димитър Балкански-Великолепния
няма как да не присъства в подобен издателски проект!
В портрета на Тунчев, написан от Балкански и поместен
в книжния диптих четем: „[…] той е един модерен,
съвременен поет. Майстор на късите поетични форми.
Пак там, от фронтисписа на книгата.
Пак там.
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Тунчо: Великолепния: видения на чувства в стихове / Човекът с
хубавия глас: лирика, с. 2.

С пестеливи средства изгражда богати душевни образи,
които вълнуват трайно. Чистотата на неговото
мислене и талант трогват“11. Поетиката на Тунчевите
стихотворения, публукувани във финландския диптих,
наистина заслужава по-внимателен прочит. Цикълът
съдържа общо деветнадесет стихотворения. Някои от тях
се отличават с ярка автобиографичност; има лиризирани
спомени от детството, а също и мотиви, свързани с
родния край на поета (морето, родния град Провадия,
Варна, тайнствени староверци – липовани), но има и
творби, в които преобладават общобългарските културногеографски кодове (София, Велико Търново). В някои от
тях ще открием символно-семантични пластове, свързани
с архетипните дълбочини на националната идентичност,
нима именно Североизточна България не е люлка на
държавността, където в далечни времена за пръв път е
прозвучал тропотът от копитата на прабългарските коне.
Да цитираме стихотворението „Коне“:
Бащите ни
Вършееха

впрягаха коне.
харманите.

Отиваха
с тях
на сватби.
Звездочели
тичаха
през годините
и чифт
коне
след прашното
хергеле
на Дядо.
Привечер
изгряваха
едри феникси
над пътя.
Вместо
дланите
на Мама,
ме галеха
опашките
на конете.12

Интимното изживяване на спомена от детството
функционира като ключов аспект и в други стихове
на Тунчев. В стихотворението „Малко преди сън“
лиризираният спомен е обогатен с цитат от майчините
думи: „Мама казваше: / – ‚Кръвта ти / е луда, / роди се / по
Богородица‘.“13 Кой всъщност е субектът на изказа: дали
това е майката? Или по-скоро е колективният субект на
народната мъдрост?
При Тунчев не може да се пренебрегне художествено
увлечение по другостта. В неговата поезия другостта
може да има и религиозен характер, например тя е
важен атрибут в случая с руските старообредци в
стихотворението „Липованци“, някои от които се
заселват и в Североизточна България, където получават
етикета „друг“, „различен“ – посоченото не е свързано само
с руското им потекло, а с това, че другостта им получава
преди всичко метафизично съдържание. При Тунчев тази
затворена религиозна общност е изобразена като ангели
с руси бради. Именно в мълчаливия характер на тяхната
мъдра душа се спотайва неизказаното, тайнственото,
божественото: „Славяни, / които правели / иконите си / от
липа. / Мълчат / русите им / бради, […] Те / като / ангели /
слизат / във Варна“14. Моделите на другостта се развиват
и в други поетични текстове на Тунчев, често те се
отнасят предимно до социалното аутсайдерство. Така е
например в стихотворението „Момче“, където героят във
финала на стихотворението е обрисуван като загубена вещ,
захвърлен предмет, отделна „част“, съществуваща извън
„цялото“. Защо обаче момчето в началото е споменато
като „получовек“? Дали става дума за лилипут? Дали е
„луд“, „ненормален“, който е изтласкан от „нормалните“?
Или по-скоро се срещаме с едно целенасочено, търсено
аутсайдерство? Или пък героят на стихотворението
е смятан от социума за „получовек“ поради другостта
му, поради неконформисткия му характер, странното
поведение, или заради странната му външност? Малкото
момче, джуджето, движещо се „по дъното на върховете“
тук умело е съпоставено с „най-високите жени“, които са
извикани от слънцето, докато на момчето му принадлежат
сякаш само дъждовните капки:
Върви
един
получовек,
по дъното
на върховете.
С юмручета
от капки
небето
го настига.
Морета
са локвите.

8
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Пак там, с. 22.
Пак там, с. 25.
13
Пак там, с. 24.
14
Пак там, с. 39.

Слънцето извиква
най-високите
жени
в алеите –
равнобедрени
и порочни.
Момчето
ги отминава –
една
изгубена
билярдна топка.15

Както вече беше споменато във връзка с „Липованци“, в
някои случаи аутсайдерството е в корелация с религиозна
метафорика, на някои места знаците на божественото са
съпроводени от царски, или по-общо казано – държавнически
атрибути, което на пръв поглед може да води до
комична развръзка. В някои случаи тези възвишени знаци
допълнително обособяват и сакрализират неща толкова
земни и профанни, какъвто е например алкохолизмът. Такива
стратегии ще открием и в „Наследство“:
Дядо
почина.
Бог
на виното
и на ракията.
Армиите
на ябълковите
градини
го посрещаха
на парад.
Сега
държа
в устните си
вместо
ябълка –
името му.
Дядо
почина.
Над
гроба му
само
кръстът
е плюс.

Ако някои от цитираните стихотворения носят, изглежда,
автобиографичен характер и често се асоциират с образи
от родния край и спомени от детството и семейния
живот, то в други текстове намираме по-универсални
културни кодове. Лирическият субект често се явява
като внимателен наблюдател. При това избира образи от
световната култура или мотиви, свързани с митологията
и история на човечеството. В някои случаи като обект
на наблюдението се явява известното платно на Едуар
Мане („Бар във „Фоли Бержер“), задокеанското пътуване на
Христофор Колумб („Колумб се връща“) или Атанас Далчев,
който в стихотворението на Тунчев, озаглавено „Далчев
гледа Париж“ е запечатан в съвършената статика на мига,
докато наблюдава любимия си град. Ето го поетическия
образ на великия български поет, изобразен в стиховете на
Тунчо Тунчев:
Под

снега,
който
пада
над Сена
Далчев
гледа
Париж –
градът
със кулата,
една
изхвърлена
от океана
ракетоподобна
риба.
Далчев
гледа
Париж –
тоя град
на Бодлер,
на Роден…
Работници
идват
във синьо,
мълчат
водите
на Сена.16
Когато говорим за финландския цикъл на Тунчев, трябва да
споменем също така и любовната му лирика. Откриваме
я преди всичко в стихотворенията „Бездни“ и „Над
Княжево“. И тук изцяло се реализира финият усет на
поета за оригинална метафорика, с помощта на която е
обрисувана необикновената сила на интимните мигове.
15
16

Пак там, с. 34.
Пак там, с. 38.

11
12

13

на стр. 14
Литературен вестник 12-18.01.2022

Един случай на...

Нева Лукич е родена в Загреб. Завършила е история
на изкуството и археология във Философския
факултет на Загребския университет, след което
магистратура по история на изкуството в
университета Лайден в Холандия.
Автор е на стихосбирките „Рокля Обскура“ (2011),
„Сенки на семки“ (2015), „Ежене“ (2020), сборниците
с кратки разкази „Хора без парк“ (2009), „Море
и спрели разкази“ (2016), както и на детската
книжка с илюстрации на Иван Тудек „Тревичка над
облака“ (2018). Нейни произведения са превеждани
на английски, словенски, сръбски. Съавторка е на
експерименталния филм
The Motel in the Well (2016).
През декември 2021 г. тя гостува в София и участва в
литературна среща в Столична библиотека.

от стр. 13
За разлика от екстатичните състояния при Димитър
Балкански, при Тунчев любовната лирика е далеч поинтровертна, по-затворена в себе си, тя е съвършено
тиха, единственото, което може да наруши тишината
е шумът на планинската гора високо над града. Така е в
стихотворението „Над Княжево“:

Поетическият цикъл „Човекът с хубавия глас“, издаден в
Хелзинки през 1987 г. като част от споменатия диптих,
остава вероятно засега единственото книжно издание
на Тунчевата лирика. Като изключим финландския
„тамиздат“, не е известно Тунчев да е публикувал своя
книга в България – дори и под формата на самиздат.
Фактът, че Тунчо Тунчев днес присъства в контекста
на българската литература само като смешна фигура от
мемоарните прози или като „герой“ на вицове и „писателски
мухабети“, само потвърждава това, че малко хора са имали
възможност да се докоснат до поезията му. В различни
текстове, битуващи в рамките на информационния хаос на
интернет пространството се посочва, че Тунчо Тунчев е
починал „след 1990 г.“, тоест не знаем кога точно, не знаем и
къде е погребан. Можем само да констатираме, че кръстът
над гроба му (ако има такъв), едва ли е единственият плюс,
който поетът завещава на българската поезия.
Изправяме се и пред въпроса как трябва да приемаме
издадения в Хелзинки книжен диптих от гледна точка на
литературна история и типология на емигрантската
литература. Как да го класифицираме? Със сигурност
не може да се говори за самиздат, както се посочва
в популярната статия за изданието, достъпна в
електронната енциклопедия „Уикипедия“, тъй като
всъщност става въпрос за издателско начинание на един
емигрант – Димитър Балкански. За обикновено емигрантско
издание ли става дума обаче? Или за „тамиздат“? Според
някои съвременни изследователи терминът „тамиздат“
означава задгранично литературно издание, базиращо
се на текст, написан още по времето преди емиграция,
т.е. в родината. Впоследствие ръкописът (евентуално
самиздатът) пътува по различни канали зад граница (често
се подчертава, че каналите са нелегални), докато достигне
до някоя от държавите в „свободния свят“, където бива
отпечатан (целият или части от него), след което поема по
обратния път (отново като „литературна контрабанда“)
към пределите на страната, в която е бил написан. Там той
се разпространява, чете, евентуално се преписва на машина
и размножава.18
В контекста на Студената война разпространяването на
„тамиздатска“ литература най-често се осъществява от
различни организации и лица, свързани с тайните програми
на ЦРУ за разпространяване на книги. В българския случай
такъв човек е например Стефан Табаков, български
политически емигрант, социалдемократ, който от
началото на петдесетте години живее във Виена. За
съжаление, засега липсва сериозно литературноисторическо
изследване, даващо ясна представа какъв тип литература
и в какви количества достига до България благодарение
на Табаков и неговите сътрудници, както и какъв е
действителният „отзвук“ на „книжната контрабанда“
в българското общество. Но нека да се върнем към
понятието „тамиздат“ и към нашето финландско издание.
Споменатата дефиниция, дадена от Дмитрий Северюхин
предполага, че литературният текст изпълнява важна
обществена функция, тоест той трябва да се чете именно
в обществото, с което е свързан, в което живее и твори
авторът, а не да става обект на академични изследвания
в някоя от западните страни. „Тамиздатът“ трябва да
има амбицията да попадне в ръцете на читателите от
съответна тоталитарна държава, иначе губи своята
основна функция.
Ако приемем, че това е спецификата на „тамиздата“,
отличаваща го от обикновените емигрантски издания,
които в контекста на българската литература от
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Пак там, с. 29.
Северюхин, Дмитрий: Самиздат
Ленинграда. 1950-е–1980-е.
Литературная энциклопедия.
Москва: Новое литературное
обозрение, 2003, с. 42.
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Марта Джурина. “Sole”, 2020

Елхова
е тази нощ
любовта.
Снежинките
изгарят
върху
коленете ти.
А София
танцува
върху
два
венчални
пръстена.17

периода 1944–1989 г. не са никак малко19 и които се четат
предимно в емигрантските среди, докато в пределите на
НРБ те попадат инцидентно, можем да констатираме, че
„тамиздатът“ в България е бил едно наистина маргинално
явление. Повечето заглавия от емигрантската литература
стават факт едва в изгнание, а „контрабандата“ на
литературни ръкописи от НРБ в никакъв случай не е масово
явление. Ако все пак една такава контрабанда се е окажела
успешна (например „Семената на страха“ от Ванцети
Василев), то не се е стигало до книжно издание на Запад.
Може да се спори дали употребата на термина „тамиздат“
е уместна например в случаи като този с парижкото
издание на „Люти чушки“ (1983) от Радой Ралин, тъй
като при това положение трябва да намерим сведения за
разпространението на изданието в рамките на НРБ.
Що се отнася до финландския диптих със заглавие
„Великолепния: видения на чувства в стихове – Човекът
с хубавия глас“, издателят явно е имал намерение да
разпространява книгата в България. Както пише Балкански
в своя портрет на Тунчев, поместен в началото на
цикъла: „Издадените на български език стихосбирки ще
се разпространяват безплатно в България и в другите
страни“20. Дали тогава книгата наистина достига до
НРБ всъщност не знаем. Но за да можем да определим
хелзинкското издание (поне в частта му, написана от
Тунчев) като случай на български „тамиздат“, което ни
се иска да направим, нека да се обърнем към една друга
дефиниция на понятието – тази на Волфганг Касак,
който във връзка със съветския случай твърди, че освен
самиздатска литература е имало и „тамиздат“ (тамиздание), с помощта на който „творби, написани в
Съветския съюз, се публикуват в чужбина, със или без
знанието на автора им, докато публикуването им в
държавата на тяхното възникване не е възможно“21. С
други думи, Касак смята за „тамиздат“ всеки литературен
текст, написан на Изток и издаден на Запад. По този
начин на финландския книжен диптих от 1987 г. може да
се гледа като на „тамиздат“, но само що се отнася до
едната му част, отличителните белези на „тамиздата“
със сигурност са присъщи на лириката на Тунчо Тунчев, за
разлика от частта на Балкански, която явно няма как да
бъде вместена в подобна дефиниция, тъй като Великолепния
по това време вече е емигрант.
Всъщност обаче това не е от определящо значение,
тъй като основната цел на настоящата статия беше
любознателният читател да бъде запознат с поетическото
творчество на двама неизвестни литературни аутсайдери,
като по този начин бъде запълнено едно празно място в
полето на българската поезия от втората половина на
XX в. И двамата автори, за които стана дума, отдават
живота си на поезията, а и до голяма степен я живеят и
изстрадват, поради което те несъмнено заслужават това
внимание.

Със сигурност знаем за около стотина такива емигрантски
издания на български език с поезия, проза, есеистика и мемоарна
литература, излезли в периода 1944–1989 г. За съжаление,
засега липсва сериозно литературноисторическо изследване по
темата.
20
Балкански-Енастоенде, Димитър – Тунчев-Провадийски,
Тунчо: Великолепния: видения на чувства в стихове / Човекът с
хубавия глас: лирика, с. 22.
21
„[…] tamizdat (there-published), whereby works written in the
Soviet Union were published abroad, either intentionally by the author
or without his knowledge, since publication in their country of origin
is impossible“. Цитирано от: Kasack, Wolfgang: Russian literature
1945–1988. München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1989, p.
28.
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Монохром
Щяха ли да са близки нещата
ако бяха едноцветни.
Хартията и буквите щяха да станат едно.
Нищо нямаше да бъде „оче видно“.
Нямаше да има как да знаем
в кой точно миг
неподвижното ще се раздвижи
Кога прекъснатото време
ще стане колело на велосипед

Събирачи на сенки
Копая с ноктенца в нощта,
с ням клюн в билото на планината,
с върховете на пръстите в корена на реката,
преминавам през все по-дълбока сянка.
Стигам до висок дъб
и дъбът става бор
с хиляди артерии
в моето искрящо било
през лятната нощ,
започнала в пръстите.
Борът прераства в пръст
и ти вдишваш пръстта
Влизаш в нощта и нощта в мен
Ти и аз, храним се
по ръбовете на хастара.

Два мегалита
Хората правят любов
стапят се сенките.
Отново по булеварда се носи
реквием на църковните хорове.
Хората правят любов,
стапят се сенките
и пада мракът на гласовете.
Само два мегалита,
чиито остри контури
никога не се докосват
задържат лъч светлина
над нас.

Несъществуващите граници
на рудиментарното
Момичето е наследило брадата на баща си.
Момчето – синьото платно на майка си.
Синьото платно се топи в морето!
Момичето се топи в морето.
От глезена є капе боя,
образуват се водни лилии,
никога по-кървави преди.
Остри косми се топят в морето!
Момчето се топи в морето!
Докато издишат, рибите пеят по сухите брегове.
Морето е навън. Трепери.
Боли и соли.
Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА

„Момиченце притичва със смях от маса на маса
в препълнено кафене и приема фигурки, които
посетителите сгъват за нейно забавление от
хартиените салфетки. Всички са направени с любов и
невъобразимо сложни: самолет, букет цветя, диорама,
кенгуру с подвижна опашка, музеят „Гугенхайм“ в
Билбао, палячо, измайсторен от толкова тънка хартия,
че може да се скъса с поглед... И всяка фантазия се
разпада в нетърпеливите ръчички на детето, което
я захвърля, за да мине към следващата...“ С резюме
на един от най-забележителните разкази на Айра, „В
кафенето“, започва рецензията си за американското им
издание Пати Смит („Година на маймуната“) в The New
York Times. И заключава, че това постоянно прескачане
от момент в момент и вдигане на творческата миза,
това изригване на необичайност в най-редовото градско
кафене прилича много на подхода на самия Сесар Айра
към писането. „Той е едновременно и посетителят,
който създава изящни форми, и детето, което снове
през потока на така наричаното от него вечно
настояще... Кубистичното му око вижда
от всички ъгли.“

Сесар Айра

Растителните мечки на „Парке Арауко“
Снимките ще ме опровергаят, ако лъжа: в двата края на
входа на търговския център „Парке Арауко“ на булевард
„Кенеди“ има два подрязани храста – дребнолистни и
тъмнозелени (многогодишни), които представляват:
– първият, полярна мечка с височина около шест метра
и идеално спазени пропорции, хванала в дясната си лапа
бутилка „Кока-Кола“ със съответни размери, тоест
огромна. На известно разстояние – две по-малки фигури от
същото растение с формата на мечета сукалчета: едното
изправено и вдигнало предни крачета към възрастната
мечка, другото седнало на земята и също взряно в голямата;
– вторият, в другия край на фасадата на мола и на стотина
метра от първия, пак голяма мечка, същата, със същата
бутилка „Кока-Кола“ и само едно мече, вкопчено в нея и
протегнало лапи, сякаш иска тя да го вдигне или се мъчи да
достигне бутилката.
Тази последователност изобразява схематично една кратка
случка. Изглежда, сякаш в първата сцена мечката се появява
пред малките си и им казва: „Вижте какво ви нося“. Във
втората едно от мечетата се впуска към нея с протегнати
лапи и иска да се покатери по едрото є тяло от зелени
листа, до бутилката, която майката държи нависоко в

жест, който значи „Още не“. Братчето е изчезнало.
Това е един щастлив Лаокоон; жива скулптура, направена
от растение, което избуява и се обновява, и цъфти. А и
като е в две части, за разлика от единичния Лаокоон, навява
на мисълта за развръзка, дава формулата на страстта на
дози. Формулата на смъртта се превръща във формула
на живота – тази на „Кока-Кола“, която е същевременно
неизвестна и вездесъща; една общодостъпна мистерия.
Автомобилите се носят по булеварда анонимни,
безразлични. Мечките са бегла гледка, толкова бегла, че
между двете групи хвръква едва част от секундата и те
сякаш се придвижват от едната позиция в другата, като
във флипбук. Шофьорите, съсредоточени в адовия трафик
в района, не забелязват нищо. За разлика от децата, които
се лепват по страничните прозорци на колите, за да видят
любимата си сцена – тези, които редовно минават оттам,
вече знаят откъде е най-добре да надникнат в очакване,
та нищичко да не изтърват, в това число и очакването. За
други мечките са изненада, но и така всичко им става ясно,
дори най-невръстните успяват да разтълкуват, да уловят
посланието.
Този език е универсален, а универсалният език се цели в
децата, не във възрастните. В случая обаче има и още
нещо освен посланието, още нещо освен езика, и децата,
които префучават в колите или доволно влизат в мола,
хванати за ръка от родителите си, не са единствените
облагодетелствани. Има и други деца, невидимите,
скритите и те именно са главните герои в приказката за
растителните мечки на „Парке Арауко“.
Когато слънцето се подаде иззад масивните Анди на Лас
Кондес, от крайните квартали на Сантяго се стичат
бедните деца с празни бутилки от „Кока-Кола“, всяко
със своята (само една, такова е неписаното правило).
Поклонението е ежедневно – идват от близо и далеч, даже
много далеч, със своите скромни крачици, които сякаш
никога никъде няма да ги отведат, но все пак ги отвеждат
на огромни дистанции. Някои сигурно са излезли много преди
да се съмне. Събират се пред „Парке Арауко“ с първите
лъчи на слънцето, но не вкупом, не на компании – някои
забавят пристигането си или го забързват, или търпеливо
и безмълвно пускат да минат други, дошли по-рано. Едно по
едно се приближават към мечките...
И там, на този утринен събор, отново и отново се
разиграва едно малко чудо на милосърдието. Бедното
дете се приближава до мечката (която и да е от двете)
и вдига с две ръце старата си, очукана бутилка от „КокаКола“. Мечката размърдва глава от зелени листенца с
почти недоловимо растително прошумоляване и вперва
поглед в детето. Без изражение, без усмивка, даже
навярно и без поглед – не и такъв, какъвто го определяме
тук, в този свят – тя като че ли преценява бедността
на детето и я разбира, и я обича. И тогава, с безкрайно
точен жест мечката накланя своята бутилка, опира
едното гърло до другото и напълва тази на детето,
без да пролее нито капка. Притиснало към гърдите си
съкровището, което „освежава най-добре“, детето се
отдръпва, за да направи място на следващото, и бързо се
прибира вкъщи. И така се изреждат всички, всички бедни
деца от Сантяго. Нито едно не си отива с празни ръце,
понеже големите вълшебни бутилки на растителните
мечки никога не се изпразват. Няма ялови изгреви. Няма
суша – нито зиме, нито лете. А когато грейне денят и
големите оранжеви автобуси започнат да разтоварват
тълпите от служители от магазините и ресторантите
на мола, последното от бедните деца е вече далеч със
своята бутилка, пълна с пенлива „Кока-Кола“, и мечките
се връщат към царствения си покой за остатъка от
деня.
Гигантското здание на хотел „Мариот“ хвърля сянката
си като слънчев часовник и в определени часове закрива ту
едната мечка, ту другата с приятелска милувка. Седя във
ВИП салона на двайсет и третия му етаж и нищо не правя
(никога нямам нищо за правене), отпивам уиски и си мисля
за сюблимната реалност на света.

Ева Давидова. “Global Mode”, 2021

Кратките ексцентрични романи на Сесар Айра са вече
добре познати на български – за последните години
осем от тях влязоха в каталозите на издателствата
„Лист“ и „Агата А“ . След „Мрамор“, „Разговорите“ и
„Как станах монахиня“ през 2022 г. „Лист“ подготвя
за публикуване – отново в превод на Нева Мичева
– събраните разкази на аржентинския писател.
Томът ще съдържа 23 или 24 от по-кратките му
произведения (броят е в процес на уточняване), от
които най-старото, „Сесил Тейлър“, е от 1988 г.,
най-новите – отпреди десетилетие; най-дългото е
близо 40 страници, а двете най-къси, „Количката“ и
„Растителните мечки на Парке Арауко“, представяме
тук. Това ще е най-пълният сборник с разкази на Айра
до момента (испанското издание съдържа 17 заглавия,
а американското – 20). И най-шарената разходка през
свободното му въображение: Джокондата се превръща
в хиляда цветни капки, които поемат на пътешествие
по света; таксиметров шофьор разказва кръвожадни
истории; отворени кавички включват струнна музика,
към която нечакан курсив добавя подземни тамтами;
за рождения си ден Бог кани на чай маймуните...

Количката
Една от количките в големия супермаркет в моя квартал
вървеше сама, без никой да я бута. Количка като всички
други: от дебела тел, с четири гумени колелца (тези
отпред – малко по-сближени от задните, което придаваше
характерната є форма) и цилиндрична дръжка с червено
пластмасово покритие, посредством която да се
управлява. По нищо не изпъкваше сред двестате колички
в супера, който беше огромен – най-големият в квартала
и най-посещаваният. Но беше единствената, която се
движеше от само себе си. Правеше го безкрайно дискретно
и в трескавото оживление, което владееше магазина от
отварянето на вратите му до затварянето вечер (да не
говорим за пиковите часове), придвижването є минаваше
незабелязано. Използваха я както всички останали –
товареха я с провизии, напитки и почистващи препарати,
разтоварваха я на касите, бутаха я забързано между
стелажите, а ако в някой момент я пуснеха и видеха да се
приплъзва на милиметър-два, допускаха, че е по инерция.
Единствено нощем, в покоя, така непривичен за това
хиперактивно място, чудото є ставаше осезаемо, обаче
нямаше кой да му се възхити. Само от време на време някой
от работниците – от онези, които започват да зареждат
стоки призори – се изненадваше да я завари изгубена в
дъното, някъде до фризера за дълбоко замразените храни
или тъмните рафтове с виното. Решаваха, разбира се,
че е забравена там предната нощ. Халето беше толкова
просторно и трудноизбродимо, че подобно забравяне никак
не изглеждаше странно. Ако я хванеха „в крачка“ и въобще
обърнеха внимание на придвижването є – незабележимо
като това на минутната стрелка на часовника, – го
отдаваха на евентуалния наклон на пода или на въздушно
течение.
Всъщност обаче количката беше изкарала нощта в сноване
из коридорите между стелажите, бавна и безшумна
като планета, без никъде да се препъне или да спре. Тя
обикаляше своите владения загадъчна, неразгадаема,
скрила удивителната си същина в баналността на една
най-обикновена супермаркетска принадлежност. Както
служителите, така и клиентите бяха твърде заети, за да
оценят подобаващо този таен феномен, който впрочем
на никого и в нищо не се бъркаше. Единствен аз го разкрих,
мисля. Всъщност сигурен съм: вниманието е рядка
добродетел, а и в конкретния случай бе нужно в големи
количества. На никого не казах, понеже откритието ми
доста приличаше на някоя от фантазиите, които често ме
връхлитат и заради които ми се носи слава на луд.
За многото години пазаруване в супера се бях научил да
отличавам моята количка по едно леко нащърбяване на
дръжката. Но истината е, че нямаше нужда да го търся
– още отдалече нещо ми подсказваше коя е тя. И щом я
видех, усещах прилив на радост и увереност. Смятах я едва
ли не за приятел – приятел предмет, – навярно защото в
инертната си природа на вещ тя бе добавила тази мъничка
тръпка живот, благодарение на която всички фантазии
ставаха възможни. Явно в някакво кътче на подсъзнанието
съм є бил признателен, че не е еднаква с останалите колички
на цивилизования свят и че е разкрила своята различност
само на мен и на никого друг.
Харесваше ми да си представям как, в усамотението и
тишината на нощта, бавно се плъзга през здрача като малък
решетест кораб, поел към нови приключения, познания,
любов (защо не?). Но на какво можеше да попадне в досадния
пейзаж – който беше целият є свят – от млечни продукти,
зеленчуци, фиде, безалкохолни напитки и консерви с грах?
И въпреки всичко тя не губеше надежда и възобновяваше
своите плавания, даже по-скоро въобще не ги прекъсваше;
като някой, който съзнава, че усилията му са напразни,
но упорито продължава да ги полага. Продължава, защото
вярва в метаморфозата на делничната пошлост в мечта и
чудо. Струва ми се, че се отъждествявах с нея и че именно
по тази причина я открих. Колкото и да е парадоксално, аз,
толкова откъснат и чужд спрямо колегите си писатели,
чувствах близост с количката от супера. Дори в техниките
си приличахме: неусетното напредване, което отвежда
далеч; придържането към един стеснен хоризонт; градската
тематика. Тя се справяше по-добре – беше по-тайна, порадикална, по-безкористна.
При това положение на нещата можете да си представите
изненада ми, когато я чух да проговаря, или по-точно,
когато чух какво казва. Бих очаквал всичко друго, само не и
такова заявление. Думите є ме пронизаха като ледено копие
и ме заставиха да преосмисля цялата ситуация, като се
започне от симпатията, която ме свързваше с количката;
симпатията, която ме свързваше с мен самия; и изобщо
симпатията ми към чудесата. Фактът, че ми говори, не
ме удиви сам по себе си, понеже го очаквах. Изведнъж ми
просветна, че отношенията ни са узрели до нивото на
езиковия знак. Осъзнах, че е настъпил моментът тя да ми
каже нещо (например че ми се възхищава и ме обича, и ме
подкрепя), и се наведох към нея – уж за да си вържа връзките
на обувките, а всъщност за да допра ухо о металните
пречки от едната є страна. И тогава чух гласа є – в шепот,
който идваше от опакото на света, но звучеше съвършено
ясно и членоразделно:
– Аз съм Злото.
Превод от испански:
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Алла Георгиева. „Мамини рокли“, 2018

цял отряд команчи
следват ни на ден разстояние
не се крият:
нощем огньовете им мъждукат,
виждаме сенките на коне
по билото на планината
плашим децата със стрели и томахавки
благославяме старците, които умират
без да се чули бойните им викове
живеем, движим се и съществуваме
в омразата на нашите врагове
вечни врагове, неумолими и жестоки
врагове, които дишат срещу нас заплахи и убийства
врагове, които са се заклели да изпият кръвта ни
звучи невъзможно, но в някои дни забравяме за диваците
и сякаш отново сме кожа без кости
пясък, разпилян от ветровете в пустинята
а трябва да сме благодарим
може ли друг да се похвали, че познава това чувство?
да имаш враг, прекрасен враг
който те е избрал, следва те, не се отказва от теб

морени
първите тревоги
безнравствени, безбожни
да не се карат много
да ме вземат
да запомня къде живея
когато ме питат – да отговоря
да не изгоря

какво може да измисли богатият и гордият?
да изгори мостовете, да пресуши реката
да премине по дъното на пресъхналата река
да вземе речни камъни за градеж
да насипе речен камък на алеята пред портата
правено е:
и по-силни са падали от върха
и по-големи дворци са се срутвали

да не изчезне кучето от двора

вход свободен

ярките прожектори

в неделя
Господ се разхожда сред шедьоврите в музея

мобилизация, тишина
пляскане, концентрация

в асансьора

ако клавиш потъне накриво в рояла
пропада изцяло генералната репетиция

натискаш бутон, друг натиска бутон
лампата мига, изгаря бушон

пълна ли е концертната зала?

ако въжето се скъса,
дали ще крещиш?

дълбок разум има в установената традиция
да се осветява сцената
да се заслепява солистката

срамно ли е да се бориш
или е по-срамно, че не се противиш?

Лена Папа

Пукнатината
Опасна, плашеща, подмолна
пукнатината, която не личи
изведнъж
както въоръжен вървиш
хармоничен и цял
и крепкия шум на силата си
вкусваш безгрижно
Изведнъж
с едно ужасно проскърцване
се счупваш на две, на хиляди
парчета и се сгромолясваш в себе си
като стъклена кукла.

Думи
Думи тъжни, окончателни като, „Сбогом“, „Край“,

„Никога“
се реят в годините ми
не ги докосвам
дори и с паметта
изпълват ме с горчива пепел.

местата до вратата са с най-ниска цена
не се вижда насиненото око на пианистката
и слабо се чува гениалната композиция

кабината спира
щанга напира
отварят вратата
ръка се провира

Думи кошмарни, ужасни, жални
като „Смърт“, „Тление“, „Нищо“
ме дебнат на пътя ми
свивам по другия ъгъл
преследват ме невидими в кръвта ми.

гатанка

сега се разбира
страстта уморява
клюма главата
не си заслужава

Думи остри, думи бездни, като „Омраза“, „Не“, „Недей“
скрити зад поклони, ръкостискания, усмивки
ме разкъсват ежедневно, ме раняват.

адвокатът изпуска безценната папка
удушвачът разхлабва желязната хватка

Думи по-сладки и от мед, гальовни, магнетични
като „Майка“, „Ела“, „Любов“, „Обич“
изпълват с пролетни пъпки градината ми
с бистрота сърцето ми.

двама братя – шарани
шарани – пехливани
огромни и злобни
със зъби отровни
със перки от злато
в катранено блато
на повърхността воюват
на дъното другаруват
умовете умуват
как вечно живеят?
стари рибари сипят закани
уж са приготвили жежки тигани
но само се хвалят и надуват
и всъщност не смеят
чудовищата да ловуват
що е то?
примерни правилни отговори: италианската мафия от сериала
[Х]; 2pac и the notorious b.i.g, андрей и алек от V „б“
често срещани грешни отговори: кастор и полукс; ромул и рем

щом е така – все тая
няма да подавам жалби и сигнали
няма да гася тлеещи пожари
няма да доубивам смъртно ранени
ще чакам ябълките да изгният, няма да ги късам зелени
няма да кастря живия плет
няма да стрелям по птиците в полет
ще оставям водата да шурти от крана
ще помагам на пчелата да влезе в буркана
				
с мед

Думи страшни, тайнствени като „Бог“, „Съдба“,

„Вечност“
ме плашат, ме обладават, ме подлудяват
ме преобразяват, докато
ги закичвам, ги събличам, ги бленувам, ги боря.
В огледалото им
всеки ден, всеки миг
се раждам и умирам непозната,
друга.
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