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„Der Tod ist ein Meister aus Deutschland”1

                                        
  В памет на Паул Целан

„За какво са поетите в бездушното време?“2 

боговете напуснаха света
останаха в него поетите
но изворът 
изпи устата 
отне речта ни

пътуваме и живеем
на път
ту тук ту там

Анчел3 скитникът 
евреин пътува дълго
от Буковина до Париж
събираше по пътя билки
за думите Heidekraut
Erika Arnika4

слагаше думите да спят
поставяше ги в тъмното

in der Hütte5

Целан срещна Мартин Хайдегер
влезе
на горската поляна
стоеше там под звездите
излезе от нощта
„Der Tod ist ein Meister
aus Deutschland”
стоеше на светло с шепа треви цветя

но водата на Сена течеше
под каменните мостове
красива Непозната
чакаше с неизразима усмивка

смъртна Маска

А той растеше
падаше в отворените обятия 
на реката
на смъртта на забравата
в света
от който боговете

си тръгнаха
докосна го поезията жива
и тръгна след тях
какъв въпрос 
поетът е задал на философа
какъв философски камък
лежи на пътя
към горската хижа

„Der Tod ist ein Meister 
aus Deutschland”

във времето което настана
след бездушното време

след боговете 
си тръгват поетите

знам че ще умра напълно
и оттам блика 
тази слаба утеха

която дава силата
да издържиш отвъд поезията

1990

Превод  от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Стихотворението е публикувано в стихосбирката „Релеф“ 
(Plaskorzeźba) от 1991.
Посветено на Паул Целан, който през 1970 г. се удавя във 
водите на Сена. Последното му четиво е биографията 
на Хьолдерлин, от чиято елегия „Хляб и вино“ Хайдегер е 
взел заглавието на есето си „За какво са поетите“ (1926). 
Стихотворението на Ружевич препраща към срещите на 
Целан с Хайдегер и се вписва в ключовата за Ружевич тема 
за Холокоста.

1 Стих от поемата на Паул Целан „Фугата на смъртта“ – 
„Смъртта е германски маестро“ (прев. Е. Видински). – Б. пр.
2 Фрагмент от стих от елегията „Хляб и вино“ на Хьолдерлин. 
– Б. пр.
3 Рождената фамилия на Паул Целан – Паул Анчел. – Б. пр.
4 Немски наименования на билки. – Б. пр.
5 (нем.) – в хижата. Препратка към философското усамотение 
на Хайдегер в планиска хижа.

Тадеуш Ружевич

 Джанет Уинтърсън
 Пенелопе Лайвли
 Елиф Шафак
 Ласло Ф. Фьолдени

  400 години от рождението 
на Молиер

 Весела Генова

 Боян Биолчев

  Разговор с Георги 
Александров

  Елена Дараданова  
за от Милош Църнянски

  Майа Разбойникова-
Фратева за Жана 
Николова-Гълъбова

Конкурс „13 века България“: 
  Маргарита Бурмова  

за Теодора Димова 

Откритието на младите: 
Йоанна Елми

Нова българска: 
Никола Галчев
Мария Петкова
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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. 

К О Н К У Р С

П Р И П И С К И

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и 
хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е до  
15 април 2022 г.
Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат раздаването на годишни 
конкурсни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман); 
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само творби, публикувани 
в периода 1 януари – 31 декември 2021 г. Те трябва да са 
дело на съвременни български автори; да имат безспорни 
художествени достойнства и приносен характер за 
българската словесност, както и в отстояването 
на общочовешките и християнски ценности.

В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.) 
– II награда (в размер на 3000 лв.)
За да е валидно заявлението за участие в конкурса, 
до 15 април т. г. кандидатите трябва да 
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от 
предложените от тях книги, придружени от формуляр, 
който може да се изтегли от сайта на „Портал 
Култура“.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и 
на формуляра за кандидатстване: Фондация 
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, 
ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал Култура: 02/434 10 54.

Тази книга вече има история. Първото є издание е 
от 2013 г. за 50-годишнината на Великотърновския 
университет, за съжаление в много скромен тираж. Още 
тогава знаех, че няма да се приеме еднозначно, защото 
в калейдоскопичната є структура попадат много и 
различни съвременници (поети, писатели, критици). И 
все пак над всички се извисява фигурата на автора. Той 
е основен герой, а фабулата следва дълголетните му 
литературни и журалистически премеждия. „Веднъж, 
когато този свят бе стар“ е книга за един общ свят. И 
едновременно с това за паралелно съсъществуващите 
човешки/литературни светове в две 
епохи. Общата реалност отдавна 
се е утаила във вид на множество 
спомени! Знайно е, че споменът е 
ревнив като жена и гневлив като 
мъж, поради което трудно може да 
бъде оспорван и пренаписван дори 
от най-близките. Затова съветвам 
онези, които се канят да станат 
автори на подобни книги: опитайте 
се да видите себе си през очите на 
хората, за които разказвате. Трудна 
работа с гаранция за успех!
„Веднъж, когато този свят бе 
стар“ е повече от мемоар, защото 
е сплав от поезия, белетристика, 
есеистични фрагменти, кратки 
и по-дълги разкази, философски 
миниатюри, изгубени из 
лабиринтите на сюжета повести. 
Всичко, което може да побере 
един партитурен роман на силно 
рефлексивен автор. При заплетена 
фабула и усложнен хронотоп. Към 
смешението на жанрове трябва да 
добавим честата и бърза смяна на 
интонацията. Нарочно не говоря за стилови редувания 
– Радослав Игнатов е обезсърчаващо единен навсякъде; 
можете да го разпознаете и в поезията, и в прозата, и в 
публицистиката.
Редно е да кажа няколко думи за първото издание. Беше 
и засега си остава единствената подобна книга, излязла 
в университетското издателство с автор от така 
наречената „Търновска вълна“ – поколението от 60-те 
и началото на 70-те години на миналия век в лицето 
на Борис Христов, Калина Ковачева, Марин Георгиев, 
Иван Серафимов, Таньо Клисуров, Паруш Парушев, 
Божана Апостолова, Свежа Дачева и др. Познавах лично 
всеки от изброените без Радослав Игнатов. Късна бе 
срещата ми с него, затова пък се превърна в трайно 
приятелство. Скоро разбрах защо нарича себе си труден 
писател. Причините са много, на първо място стилови; 
книгите му са предназначени за читатели с по-специални 
литературни качества и вкус. А и бе водил дълго 
битките си сам, далеч от светлината на прожекторите. 
Посрещал е стоически изпитанията, притежава 
изключителна работоспособност и вълнуваща биография, 
в която поетът и журналистът-международник са 
двете страни на една и съща монета. На един и същ 
човек. На един и същ характер.
За мен особено вълнуващи са страниците, посветени на 
детството, Калиманица и някогашния Михайловград. 
В тях оживяват спомените за бащата, роднините, 
първата любов. След това и тези за Йордан Радичков, 
Иван Давидков, Христо Фотев, Николай Кънчев, 
Канстантин Павлов, Георги Марковски и още много 
други. Новият прочит на второто, разширено издание 
ме върна към познатите случки от детството, 
студентството, работата в Националното радио, 
към любовните срещи и раздели, превърнали се в 
част от личната философия за смисъла на живота. 
Редуваха се белетризирани откъси с пространен диалог 
и фабулна автономност. Р. Игнатов умее да разказва 
увлекателно, има изключителен усет за детайл, а това 
засилва усещането за повествователност. Както вече 
споменах, книгата в редица отношения е изпитание за 

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика

читателя. Необходими са литературен опит и култура, 
за да се следи нишката, свързваща минало и настояще, 
реално и въображаемо, документално и фикционално. 
Отнася се и до началото – белязано от кошмарен сън, 
в който учениците колят учителя си. Символично, 
възпаляващо въображението влизане в големия наратив за 
себепознанието. От казаното става ясно, че културният 
фонд, върху който стъпва книгата, е разнообразен. 
На първо ниво – като експликация на множество 
имена, заглавия на книги, филми, събития, а на второ 
и трето, във вид на философски коментари, социални 

анализи, артистично отиграни 
журналистически екскурси. Да 
не пропусна стъписващите с 
откровеността си признания, 
болезнените самоанализи и 
безмилостните оценки за хора от 
най-близкото обкръжение. Чрез 
тях говорят страстта, емоцията, 
защо не и непревъзмогнатата 
болка, разочарованията… 
Пандемията направи ситуацията 
по завършването на текста 
още по-трудна, подлагайки на 
изпитание Рафо и крехкото му 
здраве. Болестта и оздравяването 
затвориха рамката – от ранните 
детски спомени, до болничните дни 
на самота и връщане към живота. 
Къде ти време за артистично 
позиране и правене на добро 
впечатление! А и когато говориш 
за такива автори като Радичков, 
Б. Христов, Н. Кънчев, Хр. Фотев, 
К. Павлов, Г. Марковски, не може 
да не си откровен. Затваряйки 
последната страница, ще усетите 

тъга по онзи изчезнал свят – на Калиманица и Радичков, 
на обикновени хора като Рангел и Фроса, Суса и Петър 
Тричков, на бащата, майката, роднините... Досещате 
се, че словесното платно не може да мине без спомените 
и размислите за собствените книги – за първата 
стихосбирка „Сълза върху горещия камък“, за втората, 
белетристична книга, „Да те повикам“. И за следващите 
– дълго отлежавали в редакторски чекмеджета. Затова 
периодичните прибягвания до заветната зона на 60-те и 
70-те, както и продълженията на големия разказ за един 
отдавна пораснал и бързо остарял свят с основни герои 
Чаровника, Съгласния, Хитреца, Поетесата, Лирика 
ми напомнят онези разлиствания/препрочитания на 
най-важните страници в романа, без които трудно се 
справяме с изпитанията на сюжета. Да не пропуснем още 
един важен герой, присъстващ с истинското си име за 
разлика от останалите (Борис Христов, Марин Георгиев, 
Таньо Клисуров, Паруш Парушев, Калина Ковачева стоят 
зад горните псевдоними, нарочно не ги представям в 
същия ред) – Иван Серафимов. Прословутата скромност 
оставя последния някак встрани; той хем е част от 
вълната, хем от прибоя, който устоява на всичко.
Не чак толкова отдавна Иван Серафимов ни напусна. Той, 
като никой друг от споменатите, живееше с годините, 
прекарани в университета на Света гора. Затова не 
ме изненадва, че негова е заслугата по именуването на 
поколението – „Търновска вълна“. Важно уточнение 
от страна на Рафо! От първа ръка. В противовес на 
отдавна тиражирани други версии. Едва ли обаче това е 
най-важното на фона на недоизказаното/недоизписаното 
в очакване на следващите страници на този наистина 
невероятен, застинал във времето и непрекъснато 
променящ се свят, в който авторът се оглежда и вижда 
надалеч. Чудесна книга, защото в нея има място не само 
за автора и героите му, но и за читателя.  
 

САВА ВАСИЛЕВ

Радослав Игнатов, „Веднъж, когато този свят бе 
стар“, изд. „Изток-Запад“, 2021

Да свържеш миналото и настоящето
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С подкрепата на 
Столична община

О Т К Р И Т И Е Т О  Н А  М Л А Д И Т Е

Т ъ Й  Р Е ч Е  Р Е Д А К Т О Р ъ Т

„Аномалията“ на Ерве Льо Телие излиза през 2020 г. по 
време на ковид пандемията и без да я превръща в своя 
тема, носи нещо от духа на новата катастрофичност, 
завладяла човечеството. Защото въпреки всички 
достижения на технологиите и медицината, които са 
залегнали в сюжета на тази антиутопия, всъщност 
надделява усещането за човешката уязвимост и 
безпомощност, за това, че колкото уж и да знаем повече 
днес, всъщност фактите сочат точно обратното – 
знаем все по-малко. Или по-скоро новите и нови знания 
отварят нови и нови пропасти и екзистенциалното 
незнание се задълбочава. Но казаното не е патетично 
прокарано и може би в това е най-голямата сила на 
„Аномалията“. Тя е забавна, пропита от чувство 
за хумор, многопластова дори по отношение на 
споменатите внушения и това я прави толкова умна и 
въздействаща. Истински достоен носител на „Гонкур“. 
Но да се опитаме да защитим тезата за разклатената 
вяра в мощта на бъдещето, което обещава безсмъртие и 
нов вид щастие. 
В първата си част романът се занимава с личните 
истории на доста голям брой персонажи, които пък във 
втората му част срещат своите идентични двойници, по 
причина, че „Еърбъс“ на френските авиолинии, изпълняващ 
полет 006 от Париж за Ню Йорк с 243 пътници на 
борда, попада в невиждана буря, претърпява страхотна 
турбуленция и като по чудо оцелява и успява да кацне. 
Въпросът обаче е, че се оказва, че той е кацнал два пъти: 
веднъж на 10 март и още веднъж на 24 юни 2020 г. 
За да обяснят случилото се, американските власти 
събират цвета на учените – нобелисти, математици 
от най-престижните университети, физици… 
Предположенията се въртят около три хипотези 
– случилото се е резултат от някакво сгъване на 
пространството; сблъскваме се с последствията 
от 3D биопринтирането; или – станалото е плод на 
симулация, проектирана от изкуствен интелект, и 
цялото съществуване е като във видеоигра. Крайно 
решение не се взима, идеята за подмяна на реалното 
витае. Прословутата теза на Бодрияр за доминацията 
на образите изглежда невинна на фона на възможността 
човешкото отдавна да ни е напуснало, нищо че се твърди, 
че и при симулациите има емоции, памет, спомени.  
Но интересно е и друго. Математиците, които са 
заложили протокол за извънредна ситуация, всъщност са 
стъпвали не на науката, а на научната фантастика – на 
романите и киното. Което идва да ни припомни, че и 
в момента във Франция именно писатели и режисьори 
са привлечени да предлагат визиите си за бъдещето, 
на базата на които да се готвят стратегиите за 
сигурност. Неслучайно и част от обясненията в 
„Аномалията“ се търсят в един роман, който е 
написан от писател, преживял случилото се на първия 
самолет и самоубил се, преди да разбере за своя двойник 
(удвояването, че и утрояването на романовото е важен 

В дебютния си роман Йоанна Елми 
засяга едни от най-болезнените и 
обичани теми от съвременната 
българска литература – темата 
за миналото и за колективните 
травми у поколението на Прехода. 
Но въпреки избора на тези може 
би твърде често експлоатирани 
мотиви, произведението успява 
да се отличи с изключителна 
свежест и топлота. Рискът, 
който писателката е поела, 
дебютирайки именно с такъв 
роман, е напълно оправдан. 

Освен в Европа, в България, сюжетът се развива на още 
един континент –  Северна Америка, и показва трудния 
живот на източноевропейски емигранти в САЩ. Една от 
централните героини в книгата – Яна, желае да избяга 
от социалната мизерия в родината си и наследствените 
обременености на семейството си. Тя намира единствения 
изход в емиграцията отвъд Океана. Но романът е болезнено 
откровен, не оставя читателя дори за миг да повярва в 
мита за американската мечта, да погледне с розови очила и 
надежда на чуждата действителност. Усещат се нотки на 
критика към дивия капитализъм, към света на бъдещето, 
в който сигурността и чувството, че имаш здрава почва 
под краката, остават все повече на заден план. Описват 
се процеси, обхващащи целия свят, и често долавяни и 
изпитвани най-силно от по-младото поколение, към което 
принадлежи и самата авторка. Поради тези причини би 

могло да се каже, че „Направени от вина“ не е единствено 
роман за миналото, той е роман и за настоящето, и дори 
роман за бъдещето.
Без да се създават големи обърквания за читателя, 
действието се развива динамично в още няколко плана. Над 
половин век от най-новата история на България се разкрива 
през очите на три жени от три поколения – Ева, Лили и 
най-младата, Яна. Всички те, живеейки в ограниченията 
на собственото си време, преживяват дълбоки лични 
трагедии, примиряват се тихо със съдбата си или се 
опитват да є се опълчат, бунтуват се. Всяка една от тях 
се сблъсква лице в лице с насилието и горчивината, като 
често собствената є травма, болка и вина се предава и на 
дъщеря є. Оттам и заглавието на романа – „Направени от 
вина“.  Чрез тези героини Йоанна Елми връща по убедителен 
начин читателя в чудовищната мизерия на 90-те и 
студените бездушни години на социализма. 
Въпреки че може би малко по-често чуваме гласа на Яна, 
образите и на другите две жени са изградени убедително, 
те имат собствено звучене и характер. Бабата Ева 
прави впечатление с тихата си доброта и смиреност, 
с помощта на които толкова години успява да оцелее 
в нерадостния си брак, а майката Лили, напротив, се 
откроява преди всичко със своята горчивина и болка. 
Образите на по-отрицателните герои, героите насилници, 
са изградени също по изключително добър начин. Те 
не са просто една едностранна карикатура на злото, 
а се отличават с многопластовост и психологизъм. 
Авторката не се опитва  на всяка цена да внуши на 
читателя да ги мрази. Понякога дори и тя самата 

Йоанна Елми – многообещаващо име в съвременната 
българска литература 

подхожда към тях със съчувствие, съжаление и дори в 
редки случаи – с топлота.
Езикът на книгата е също едно от големите є 
достойнства. Той е стегнат, красив и  въздействащ. 
Макар че романът се откроява със силен драматизъм, 
откровеност и емоционалност, никога не се стига до 
мелодрама. Йоанна Елми умело избягва употребата на 
всякакви клишета и стереотипни фрази. Смела е в подбора 
на изразните си средства, не се страхува да описва грозното 
и отблъскващото без прекомерна употреба на евфемизми. 
Стилът є е лишен от каквато и да е напудреност и 
прекомерна многословност. Диалозите също са добри и 
създават усещане за автентичност. Сполучлив е и опитът 
за предаване на диалектни северозападни говори в част от 
речевите характеристики на героите, както и на жаргонно 
говорене при други герои.
„Направени от вина“ е безсъмнено един силен, болезнено 
откровен и талантливо написан дебют, който успява 
да въздейства силно на читателите си и да предизвика 
всеобщо одобрение сред критическата общност в България. 

НИКОЛ ПЕТКОВА,
студентка в МП 

„Преводач-редактор“, 
към ФСФ  на СУ 

„Св. Кл. Охридски“

Задължителен за четене роман
похват за Льо Телие). И все пак, когато литературата 
прогнозира (дори авторът да е и математик, какъвто 
е самият Телие), съгласете се, свидетели сме на една 
особена разколебаност. И се набляга на това, че всички 
визии за бъдещето са плод най-вече на свободата на 
въображението, не на числата, формулите, схемите 
(може би и затова калиграмата, с която завършва 
романът, е енигма). 
Но в подкрепа на тезата, с която започнахме, се правят 
и по-конкретни внушения. Командирът на самолета 
умира два пъти. Макар че между март и юни има 
доста време, макар че веднъж вече са му били давани 
най-експерименталните лекарства, и двойникът му, 
който има повече време, при когото лекарите могат 
да се съобразят какво е действало или не, не се спасява 
и отново умира от рак. Няма как в това да не видим 
съмнението в обещаното безсмъртие в едно време, 
в което, въпреки че медицината и науката много 
напредват, няма гаранция, че смъртоносните  болести 
ще бъдат надмогнати.
„Аномалията“ е и много ерудиран роман, с явни и скрити 
препратки към автори, теми, проблеми. Безспорно една 
от най-важните теми е тази за двойничеството. Всеки 
от персонажите реагира различно, срещайки двойника 
си, и ситуациите са: в духа на Фройд и изправянето пред 
собственото несъзнавано; в ключа на модернистичното 
разминаване, отчуждение, ледено отрицание; в посока на 
романтическото стряскане, но и в опит за съжителство; 
в унисон с Шекспировата шеговита безпроблемност 
(при децата); и най-сетне – в контекста на античното 
окръгляне и постигане на пълнота…
Проблемът за отместването във времето и 
пространството пък не е чужд и на много други 
съвременни писатели, като тук изобщо нямаме предвид 
фантастиката, а по-скоро други автори, с които 
романът на Льо Телие гласно или негласно влиза в диалог. 
Ще изброим само няколко: Исак Сингер с неговия разказ 
„Закусвалнята“, в който мъртвите се разхождат из 
света на живите и са видими за тях, защото смърт 
няма, защото има една тотална вечност, пък била тя 
и дело на Бог. Кейт Аткинсън и нейният „Живот след 
живота“, в който британската писателка изпробва 
различни истории – и лични, и за миналото, сред които 
и такива, в които Хитлер е можело да бъде убит, а 
Втората световна война и Холокостът да не са се 
състояли. В този смисъл тук говорим за утопия, но 
утопията на едно настояще, което иска да поправи 
миналото, да го пренапише, да го реконструира, за да 
може да започне да живее с настоящето си, което 
е не по-малко плашещо и неразбираемо. Защото за 
Аткинсън, точно както и за Сингер, времето не е 
линейно, не е наниз от причинно-следствени връзки, а 
е онзи алогичен, сривов исторически процес, от който 
са така изкушени постмодернистите. В него всичко е 
възможно и взаимосвързано, посоките се смесват, то е 

музеят, в който настоящето форматира миналото, в 
който всичко си съсъществува и гарантира вид спасение 
и утеха. Нищо не е завинаги, нищо не е окончателно и 
човешкото същество има шанса да пренаписва и променя 
историята. Защото всичко е просто памет. Памет, 
превръщане в разкази с възможност за нови начала, които 
е можело да се случат. И най-сетне, Мохсин Хамид с 
неговия роман „Exit West“, който превръща историята 
на двама влюбени в история на бежанската вълна днес 
по света, като спестява обаче темата за трудното 
придвижване, а избира образа на телепортирането, 
позволяващ на героите бързи и лесни премествания в 
пространството, а донякъде и във времето. Неслучайно 
почти всички критици на романа правят аналогията с 
„Лъвът, вещицата и гардеробът” на К. С. Луис, в който 
момиченцето Луси през гардероба стига в Нарния. 
Припомнихме така подробно тези версии на „сгънатото“ 
пространство, за да покажем, че литературата 
обича да си поставя този въпрос и Ерве Льо Телие се 
нарежда до най-големите майстори с хипотезите, 
които той разиграва. Затова и „Аномалията“ е не 
просто фантастика, нито само трилър, той е и 
философски роман, социална сатира, образец за това как 
литературата може да е свръхактуална.

АМЕЛИЯ ЛИчЕВА

Ерве Льо Телие, „Аномалията“, прев. от френски Росица 
Ташева, изд. „Колибри“, 2021
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„Искам шестица“, 
съст. А. Личева, Д. 
Карапеткова, изд. 
МП „Преводач-
редактор“, 2021, 
том 12, 310 с., 5 лв.

В годината на 20-годишния юбилей 
на МП „Преводач-редактор“ излезе 
поредният сборник със студентски 
преводи и авторски текстове. Както 
винаги, материалите са поместени в 
рубриките „Философия и критика“, 
„Анализи и рецензии“ и „Литература“, 
а сред авторите са Джордж 
Лейкъф и Зарк Джонсън с откъс от 
„Метафорите, по които живеем“, 
Божидар Йезерник, Закия Джебари, 
Худа Джебари, Петер Шнайдер, 
Росарио Кастелянос, Кунвар Нараян и 
мн. др.

Боряна Дукова, „Лиза. 
Пътуване с Багряна“, 
изд. „Ентусиаст“, 
2021, 357 с., 18 лв.

Интересът към биографиите на 
писатели, писани от други писатели, е 
много силен през  
XIX в., когато личността на автора 
е от ключово значение. И макар че 
позитивизмът отдавна е отстъпил 
на други провокативни идеи, които 
вещаят смъртта на автора, в 
наши дни тази тенденция е не по-
малко силна. При това говорим за 
романизирани биографии – достатъчно 
е да припомним автори като Колъм 
Тойбин, Нанси Хюстън, Кони Палмен, 
които пишат за Хенри Джеймс, 
Едит Уортън, Ромен Гари, Силвия 
Плат и Тед Хюз. В България една от 
писателките, която се опитва да 
наложи жанра и има подчертан вкус 
към реконструиране на живота на 
големите жени в литературата, е 
Боряна Дукова. След Яна Язова, сега 
неин обект е Елисавета Багряна.

Махани Алауи, 
„Сънища за Мариам 
Таир. Сини ботуши 
и портокалови 
цветове“, прев. от 
английски Анета 
Пантелеева, изд. 
„Прозорец“, 2021, 
373 с., 17 лв.

Роман за семейните отношения, за 
съдбата на жените, за детството и 
нестандартността – на фона на новия 
прочит на историята на Шехерезада и 
силата на думите и разказването. 

В И Т Р И Н А К О Н К У Р С  „ 1 3  В Е К А  Б ъ Л Г А Р И Я “

„Поразените“ на Теодора 
Димова – трибуна за болката 
и пиедестал на надеждата
„Поразените“ на Тeодора Димова 
е творба, връщаща читателя във 
времето, когато политическата 
ситуация в България е била явен 
повод за проливане на кръв и дълбоко 
морално подкопаване на населението 
в името на наложената за правилна 
идеологическа рамка. Книгата е 
компилация от три разказа, целящи да 
пробудят гражданското самосъзнание, 
споени от идеята за поразяващата и 
унищожителна сила на тоталитарния 
режим в периода след 9.9.1944 г. и 
поставени, някак нямо, в плоскостта 
на настоящето. Дали 
романът е своеобразен 
словесен пантеон на 
загиналите от това време, 
или дълбока, раздираща 
похвала за оцелелите, онези, 
надмогнали мизерията, 
униженията и самия 
живот, е въпрос, чийто 
отговор се крие у всеки 
читател. 
Въпреки времевата 
дистанцираност от 
конкретиката на 
сюжетните моменти, 
„Поразените“ е силно 
историческо ехо, 
обгръщащо съвременния 
читател в добре 
изградения художествен 
свят. Пространството 
по страниците на тази 
книга е метафоричен 
еквивалент на божествения 
модел – чистилище, 
ад и рай. Силният 
авторов отпечатък 
изтласква текста далеч 
след хоризонтите на 
литературната статика 
и изповядва неизказаните 
истини, недоказаната 
докрай бруталност и 
неизживяната човешка 
мъка. 
Романът лесно може да 
се определи като опит за 
пълноценно прелистване 
на наслоените пластове 
страдание, тъй като 
освен основните три 
сюжетни линии, чиито 
нишки Димова разплита 
успешно до самия финал, плътността е 
подсилена, крепостта на страданието 
е допълнително укрепена от постоянно 
съпътстващите второстепенни 
разкази, предистории и ретроспекции. 
Има редица косвено засегнати теми 
като насилствено наложената цензура, 
опитите за обезсмисляне на религията 
и съпътстващите я ценности и други, 
като именно тези съдържания добавят 
стойност на реалното и уплътняват 
безпощадната линия на унищожение 
и в двата плана на повествованието. 
Теодора Димова силно набляга на 
продължителните и пенетриращи 
съзнанието завръщания към миналото. 
В контекста на книгата ролята на 
ретроспекциите като художествено 
изразно средство за засилване на 
мотивите за мъчение и изначална 
обреченост е ключова. На моменти 
обаче, заради честото обръщане на 
читателския поглед към миналото, 
фабулата на дадения сегмент се 
загубва. И то умишлено. Границите на 
обективната реалност, отвлечеността 
на миналото, в което се намира както 
утехата, така и вкореняването на 
разрастващите се душевни дрязги и 
неизговорената безперспективност 
на бъдещето, са неясно очертани 
фундаменти, върху които се строи 
художествената крепост, обемаща в 
себе си всички измерения на човешката 

смърт – морална, идеологическа, 
физическа и душевна. Човешкото е 
заклещено в безвремието на скръбта. 
Дори чисто графическото оформление 
на страниците е ключово за 
генералните внушения на текста. 
Диалозите не са отделени от останалия 
текст, което създава усещането 
за заклещващ преразказ, който води 
към прякото осезание на миналото, 
мъките, оковали героите в тяхното 
настояще. Изреченията са сложни, 
изключително утежнени, създаващи 
усещането за неминуемата протяжност 

на ситуациите, които описват. 
Дори само от формата, изгледа на 
текста и авторовото придържане 
към минимализиране на абзаците 
се появява чувство за обреченост, 
житейска монотонност и поробване на 
персонажите в матрицата на ужаса от 
преживяваното. 
Душите на централните фигури са 
композирани по различен – нединамичен 
начин. Образите в книгата са ситуирани 
сякаш на шахматна дъска, на принципа 
на яркия и веществен контраст, което 
пречи да се осъществи по-задълбочен 
и широкоспектърен прочит върху 
личностните им сблъсъци. Има ясно 
изразени представители на доброто и 
злото, но естественото „преливане“ 
на индивидуалности, добродетели 
и поквара, присъщо за всеки човек, 
липсва. Дали това е поредният психо-
литературен способ на писателката 
за изразяване на масовото политическо 
обезличаване, или просто пренебрегване 
на задълбочените психологически профили 
на героите, не знаем със сигурност. 
Тези, които системата е претопила в 
олицетворение на тиранията, нямат 
шанс да артикулират собствения си 
житейски разказ. Твърде вероятно, ако 
имаха, палачите и жертвите щяха да се 
изравнят и тяхната структурираща 
наратива роля в „Поразените“ – да се 
обезсмисли.  
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Трите разказа са сякаш шаблонни, 
конструирани по сходни начини, но 
разказващи различни истории, обединени 
от общата социална и политическа 
вакханалия на времето си. Няма особено 
голям колорит по отношение на 
пространството и душевните портрети 
на героите. Тази обединеност в начина, 
който Димова разказва, подчертава още 
веднъж обобщения образ на невинния 
човек, потърпевш от ситуацията. 
„Едноизмерността и статиката“ на 
повествователния механизъм обаче 
уеднаквява жертвения модел на 

отделния индивид и поставя 
основите за тъждествена 
тъга и общовалидност на 
емоционалните парадигми. 
Палачите са представени 
еднопланово, само чрез 
външността си – техните 
черти и маниери – 
обективната им грубост, 
която не предполага близост, 
за да бъде установена 
или засвидетелствана. 
Представата за 
привлекателността на 
потисничеството е сякаш 
заразна и плъзнала дори 
по лицата на хората, но 
оставяща трайни белези не в 
своите преносители. 
Силната вяра и религиозната 
принадлежност като основно 
бутало на човешката 
екзистенция е традиционно 
схващане за Димова. Кодирано 
е и в книгата. Присъствието 
на множество библейски 
елементи е спойката 
и общият знаменател 
между протагонистите-
мъченици и в трите 
повествователни сегмента. 
Вярата като фундаментален 
екзистенциален мотив, 
придаващ смисъл и изпълващ 
със сила, е парадоксално 
съпоставен с времето, 
в което се разгръща 
художественият свят 
– период  на подкопаване 
на религиозните устои в 
България и своеобразното и 
многоетажно непризнаване 
на религията като 

човешки метод за придобиване 
на животоосмислящ мироглед. 
На нерелигиозно ангажираните 
читатели светът на героите ще се 
струва неадекватен за брутализма 
на онези времена, сюрреалистичен, а 
действията – като акт на примирение 
и приемане на обречеността. Това 
обаче не е докрай така. За трите жени, 
поставени в центъра на авторовото 
изложение, Господ е единственото 
спасение, самосиндикалната фигура, 
олицетворяваща избавлението и 
изначалния смисъл.    
Българското литературно 
пространство има своите луфтове 
в искреността, що се касае до 
пречупване на действителността от 
Девети септември през призмата на 
художествените текстове. Теодора 
Димова напуска тези така удобно 
установени коловози на писателския и 
читателския комфорт и предоставя 
историческо, но и болезнено адекватно 
за нашата съвременност пространство 
от малко над 300 страници… такова 
за натрупване на наблюдения, за 
илюстриране на всеобщия смут, паника и  
разочарованията. „Поразените“ е роман, 
функциониращ като трибуна за болката 
и пиедестал на надеждата. 

МАРГАРИТА БУРМОВА  
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П Р Е М И Е Р А В И Т Р И Н А

Томас Савидж, 
„Силата на кучето“, 
прев. от английски 
Владимир Полеганов, 
изд. „Лабиринт“, 
2022, 254 с., 17,90 лв.

Издателство „Лабиринт“ среща 
българската публика с един от важните 
американски писатели, отдавна признат 
за класик, и неговата разтърсваща 
история за домашно насилие и брутална 
мъжественост, разказана майсторски, 
завладяващо и на език, оценен по 
достойнство от критиката. Романът е 
с послеслов от Ани Пру.

Антонио Лобо 
Антунеш, „Към 
онази която седи в 
тъмното очаквайки 
ме“, прев. от 
португалски Здравка 
Найденова, изд. 
„Колибри“, 2021,  
379 с., 18 лв.

Антонио Лобо Антунеш е един от 
най-значимите съвременни европейски 
писатели, познат на българската 
публика с романа си „На края на 
географията“ (ИК „Колибри“, 2005). 
Носител е на множество престижни 
награди, сравняван е с Конрад, Фокнър 
и Селин. От години е сред фаворитите 
за Нобеловата награда. Романът „Към 
онази която седи в тъмното очаквайки 
ме“ (2016) е едно пътуване из залинялата 
памет и обърканото съзнание, в 
което преживяно и въобразено, минало 
и настояще напълно се смесват и 
преобръщат.

Едуард Уилсън-Лий, 
„Каталог на книгите 
корабокрушенци“, 
прев. от английски 
Деян Кючуков, изд. 
„Колибри“, 2022,  
392 с., 25 лв.

Едуард Уилсън-Лий е доктор на 
науките от Оксфорд и Кеймбридж, 
а сега преподава средновековна и 
следренесансова литература в колежа 
„Сидни Съсекс“ на университета в 
Кеймбридж, Англия. Изследователските 
му интереси са насочени към 
историята на книгата и на нейното 
разпространение, както и на първите 
библиотеки след изобретяването 
на книгопечатането от Гутенберг. 
Първата му книга е „Шекспир в 
Свазиленд“, а за настоящата е отличен 
с наградата „ПЕН Хесел-Тилтман“. 
Книгата разказва за Фернандо Колумб, 
незаконния син на откривателя на 
Америка, и налагането му като първия 
модерен библиофил и библиоман – 
неговата „Библиотека Коломбина“, 
основана в Севиля през 1539 г., и до днес 
съхранява над 3000 тома.

Издателството на Съюза на преводачите 
в България „Панорама“ представя един 
интересен от много гледни точки 
сборник под заглавие „Автономност на 
вдъхновението“, съставен от доц. Мая 
Горчева и проф. Жоржета Назърска. 
Сборникът отдава почит на известната 
българска интелектуалка Жана Николова-
Гълъбова, като оставя научното є дело 
да говори само за себе си.  Издателският 
интерес, заявен в полезните уводни бележки 
на съставителките („За изданието“), 
е насочен към литературоведската 
работа на Жана Николова-Гълъбова и 
сборникът съдържа три нейни студии в 
тази област. Едва след тях са намерили 
място обстойният биографичен очерк на 
Жоржета Назърска, придружен от богат 
снимков материал, и изчерпателната 
библиография, подготвена от Мая Горчева, 
която дава представа за една изумителна 
активност от 1931 г. до последните 
интервюта от 2007-2008 г. 
Трите студии на Жана Николова-Гълъбова 
са избрани изключително подходящо с оглед 
на цялостната концепция на изданието. 
Първите две са посветени на едни от най-
забележителните и значими немскоезични 
автори, Фридрих Хьолдерлин и Хайнрих 
фон Клайст, и публикувани съответно 
през 1937 и 1940 г., а третата подлага 
на критичен оглед и анализ връзката 
между вдъхновението и творческия 
акт, публикувана е през 1989 г. Трите 
текста не само рамкират богатата и 
разностранна дейност на Жана Николова-
Гълъбова, те показват устойчивост на 
научния стандарт, дълголетна вярност 
към литературната наука и способност 
за неподправен интелектуален възторг, 
удивително съхранени в един богат на 
изпитания житейски път. 
Жана Николова-Гълъбова е родена през 
1908 г. в Трън, завършва германистика 
в София, следва философия в Германия в 
периода 1931-1932 г., като слуша лекции при 
Теодор Адорно и е в лична кореспонденция 
с него. В университетския живот в 
родината си Жана Николова влиза с 
вдъхновение и устрем през 1936 г. и бързо 
се превръща в забележима фигура на 
сцената на българската култура. Успява 
да преодолее стереотипното мислене и 
да се хабилитира, макар и като частен 
доцент. След уволнението си през 1945 г. 
и в унисон с политиките на новата власт 
е лишена от възможността да преподава 
в университета, но запазва своята 
посветеност на литературата и научната 
работа, без да позволи личностната є и 
изследователска автономност да бъдат 
нарушени. Жана Николова-Гълъбова 
работи в различни сфери, които са във 
връзка с германистичното є образование, и 
представя забележителни интелектуални 
продукти в областта на немския език и 
неговото преподаване, лексикографията, 
немскоезичната литература и превода 
от немски език. Едва през 80-те години 
получава първи признания за работата си. 
Житейското є дълголетие е и творческо 
дълголетие и новите възможности за научна 
изява след 1989 г. поднасят на широката 
читателска публика плодовете на 
несекналото през годините изследователско 
любопитство и на научната работа на 
Жана Николова-Гълъбова, осъществявана 
без никаква практична цел и насоченост. 
Двете ранни студии, избрани от 
съставителките сред многобройните 
публикации на Жана Николова-Гълъбова, 
са създадени в периода на академичната 
є кариера като университетски 
преподавател. Това са изследванията 
„Фридрих Хьолдерлин. Природа и богове“ 
(Годишник на Софийския университет, 
Историко-филологически факултет, 
т. 33, ч. 9, 1937, с. 1-117) и „Хайнрих 
фон Клайст. Победата на чувството“ 
(Годишник на Софийския университет, 
Историко-филологически факултет, т. 
35, ч. 4, 1940, с. 1-162). Жана Николова 
(по това време тя още не е съпруга на 
проф. Константин Гълъбов) е насочила 

Ново издание на литературнокритически 
студии на Жана Николова-Гълъбова

интереса си към две трагически фигури 
в немската литературна история, 
белязани като личности и творци от 
сложността на своята епоха. И Хьолдерлин, 
и Клайст оказват огромно влияние върху 
развитието на бъдещи поколения писатели. 
Новата публикация на тези студии 
приканва читателя да се възползва от 
дистанцията на времето и да ги разгледа 
и в контекста на тяхното възникване. 
Такъв опит за контекстуализация на 
студиите ще ни напомни, че Клайст и 
Хьолдерлин са сред авторите, които 
националсоциалистическата пропаганда 
в Германия се опитва да използва за 
свои нужди и цели, като пренебрегва 
факта, че патриотичните текстове на 
двамата автори са свързани с основни 
противоречия на времето си, имат 
пряка връзка с Френската революция от 
1789 г. и противоречивото отношение 
към личността на Наполеон, захранват 
се от различни философски концепции. 
Студиите на Жана Николова са написани 
именно в исторически драматичното за 
Европа и света четвърто десетилетия 
на ХХ век. Без съмнение времето на 
създаването им присъства по един или 
друг начин в студиите, може би дори чрез 
самия избор на изследваните автори, но 
литературоведката съумява да запази в 
тях своята изследователска автономност 
и категорично отстоява определена линия 
на научен и философски анализ, встрани от 
всякакви актуални за 30-те и 40-те години 
на ХХ в. попълзновения, като остава вярна 
на критериите си за обективна научност. 
Двете студии представят в пълнота 
живота и творчеството на Хьолдерлин и 
Клайст и следват характерен биографичен 
подход, изрично подчертан и аргументиран 
от Жана Николова. И двете са вътрешно 
структурирани и разделени на глави, 
лъкатушещи между събитията в личния 
живот на авторите и произведенията им. 
Особено видима е тази линия на пряка връзка 
между биографичното и творческото 
измерение в студията за Хьолдерлин. 
При Клайст методът на младата Жана 
Николова е по-изчистен и подзаглавията 
извеждат на преден план единствено 
произведенията, а биографичното е 
ограничено главно до обстоятелствата 
на възникването и публикуването им. И 
в двете студии са видими стремежът и 
способността на изследователката да 
постави и разгледа авторите в цялостния 
исторически, социален и философски 
контекст на собственото им време, 
да разгадае титаничните им битки с 
основните теми и проблеми на епохата и 
да ги направи видими за читателите им 
от други, по-късни векове. Познаването 
на немската философия позволява на 
Жана Николова да обвърже прочита на 
произведенията с философските прозрения 
на времето. Както е отбелязано в уводните 
бележки към сборника, съставителките 
съзират основания за това издание именно в 
изследователския подход и достъпния стил 
на Жана Николова-Гълъбова. 
В третата студия, „Автономността на 
вдъхновението и мъките на творческия 
процес“ (1989), на базата на широк кръг 
примери от българската, немската и 
френската литература литературоведката 
анализира творческия процес и неговите 
сложно взаимосвързани фази, като се 
позовава на писателски писма, дневници, 
спомени, записани разговори и др. 
Заглавието на тази статия удачно фиксира 
пресечната точка в произведенията на 
разглежданите в първите две студии 
автори, отстоявали с живота си своята 
лична автономност на вдъхновението. 
На фона на трите статии заглавието на 
сборника придобива ново и своеобразно 
измерение по отношение на самата Жана 
Николова-Гълъбова: то характеризира 
и нейния научен и творчески път, в 
който идеите и концепциите често 
трябва да преодоляват съпротивата на 
обстоятелствата. 
Преиздаването на научни текстове 

от 30-те години на ХХ в. несъмнено е 
изисквало някои принципни решения при 
съставителството и подготовката 
на сборника за печат. Деликатното 
езиково актуализиране на текстовете 
ги приближава до съвременния читател, 
без по никакъв начин да променя стила 
на авторката. Запазени са характерни 
архаични думи, конструкции и други 
специфики, така че времевата дистанция 
остава осезателна и на езиково, и на 
стилистично ниво. Характерно за 
текстовете на Жана Николова-Гълъбова 
е цитирането на немски език, а също и 
запазването на някои заглавия в оригинал. 
За да бъде отворен текстът към една по-
широка аудитория, сборникът предлага 
преводи на цитатите и заглавията на 
немски език. Проф. Ана Димова се е 
заела и умело справила със задачата да 
преведе части от различни произведения с 
предзададени от интерпретиращия научен 
текст параметри, които задължително 
трябва да бъдат съхранени в превода на 
български и които „подчиняват“ работата 
на преводача на външната логика на 
литературоведския текст. Тази специфика 
на превеждането в дадения случай реално 
е обезсмислила ползването на вече налични 
преводи. 
Извадените от старите годишници на 
Софийския университет стойностни 
научни текстове ни позволяват да 
придобием представа за развитието на 
хуманитарните дисциплини в България, 
в частност на германистиката. На 
фона на този сборник ясно могат да 
бъдат видени промените, настъпили в 
литературознанието през последните 
десетилетия на ХХ и първите на ХХI век, 
така че той би могъл да послужи като база 
за сравнителни изследвания в областта 
на историята на науката. В по-общ план 
предложеният сборник е пример не само 
за съхраняване на българското културно и 
научно наследство, не само за съхраняване 
на паметта за видните българки и 
българи, но и предложение за тяхното 
рефлектирано интегриране в настоящето 
и бъдещето. Съвременното звучене на този 
том е свързано с настояването на Жана 
Николова-Гълъбова за интелектуалната 
отговорност, почтеност и независимост 
на изследователя. 
Събраните в сборника студии биха 
отговорили също така и на съвременния 
читателски интерес, насочен към 
запознаване с творчеството и житейския 
път на двама автори, към които 
съвременната българска германистика не 
проявява сякаш достатъчно задълбочен 
изследователски интерес. Без съмнение 
с ясната си конструкция и необременен 
стил трите студии биха били в помощ и 
на студентите в различни хуманитарни 
дисциплини. 
Накрая нека да спомена, че достойнствата 
на сборника като замисъл и осъществяване 
не са случайни. Мая Горчева е авторка на 
статии за Жана Николова-Гълъбова и е 
отлично запозната с нейните интереси, 
търсения и приноси. Изготвената от 
нея библиография представлява подробен 
жанрово-тематичен опис, в който след 
сравнение и анализ на наличните вече 
библиографии се предлага такава подредба 
на публикациите, която би била полезна за 
читатели с различен интерес. Жоржета 
Назърска, изследователка на присъствието 
на жените в българското университетско 
образование, е подготвила биографичната 
студия за Жана Николова-Гълъбова с 
професионалната обективност и краткост 
на опитния историк. Корицата на сборника, 
дело на Даниела Денчева, ефектно използва 
картината „Островът на мъртвите“ на 
Арнолд Бьоклин, която със своята смесица 
от класицистични и романтически мотиви 
е подходящ фон за автори като Клайст и 
Хьолдерлин.

МАЙА  
РАЗБОЙНИКОВА-ФРАТЕВА                                
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Защо решихте да превърнете книгите в своя 
професия?
Съдбата така реши. Истината е, че преминаването ми 
от журналистиката към книгоиздаването стана случайно. 
Беше февруари 1991 г. Тогава работех във в. „Стършел“ 
и нямах никакво намерение да сменям професията си. 
По това време фоайето на хотел „Шератон“ беше нещо 
като „споделено офисно пространство“ за чуждите 
инвеститори, пристигнали да проучат новия за тях 
пазар. Там се срещнах с един датчанин, за когото знаех 
единствено, че представлява издателска компания. Дори 
не бях наясно, че е дошъл със задача да се основе нейно 
дъщерно дружество в България. На следния ден ме покани 
на нова среща и неочаквано заяви, че от този момент 
мога да се смятам за служител на „Гутенбергхус“ (все 
още компанията не беше приела името на своя основател 
Егмонт Петерсен). Поисках време да помисля. Скоро 
след това отказах, защото обичах работата си, а и  
бях ангажиран с „развода“ между БСП и редакционния 
колектив, представляван от Профсъюза на работещите 
във в. „Стършел“, чийто председател бях. Поех само 
подготовката на пилотния брой на сп. „Мики Маус“, 
който излезе в 100-хиляден тираж. Малко по-късно 
юридическата самостоятелност на „Стършел“ стана 
факт, а датското предложение се поднови. Този път приех 
и започнах изграждането на екипа на „Егмонт България“. 
Оттогава изминаха точно 31 години. 

Какво четете в момента?
Само допреди 10-15 години този въпрос би означавал 
„Кои книги четете?“. Днес се чете толкова много – на 
хартия, но и на всякакви електронни устройства. При 
това със светкавичен достъп до всичко, което желаеш да 
прочетеш. Затова  не споделям  клишето, че „хората вече 
не четат“. Но да отговоря на  въпроса в традиционния му 
смисъл. Рядко чета две книги едновременно, но сега е така. 
Едната си купих от редакцията на „Стършел“ – сборник 
хумористични разкази и фейлетони, издаден по случай 
75-годишнината на вестника. Щастлив съм, че познавам 
голяма част от авторите и ми е приятно да преоткрия 
написаното от тях в този все по-дефицитен жанр – 
сатирата. Другата книга е подарък от един от синовете 
ми за Коледа – „21 урока за 21-ви век“ на Ювал Ноа 
Харари. Впечатляващ опит да се прозре какво ще донесе  
комбинацията от информационни и биотехнологии, а и 
предупреждение за опасността изкуственият интелект 
да се превърне от наш помощник в наш господар. 
Оставам обаче сдържан към тази нашумяла книга заради 
самоувереността, с която се предвижда какъв ще е 
животът през 2050 г. Едновременно най-хубавото и най-
лошото на нашия свят е, че е непредвидим.

Как Ви изглежда съвременната книжна панорама? 
Това е въпрос не за един милион долара, а за един милион 
думи. Невъзможно е да се обхване всичко, което се случва в 
световното книгоиздаване. Винаги съм се учудвал, когато 
някой с лекота обобщава на едро как е „в цяла Европа“ 
или, още по-амбициозно, „по цял свят“. Но да опитам с 
няколкостотин думи... 
Мисля, че през последното десетилетие се очертаха поне 
три тенденции: устойчиво предпочитание към печатните 
книги въпреки засиления интерес към електронните 
книги и аудиокнигите, подем на онлайн книготърговията 
и пренасяне на издателския маркетинг във виртуалната 
среда. Коренната промяна обаче не е в изместването на 
печатната книга от дигиталните є събратя, а в бързото 
развитие на електронната книготърговия. Директните 
онлайн продажби от издателствата все повече 
омаловажават посредническата роля на търговските 
фирми. Дигитализацията на книгоиздаването обхваща 
всичките му етапи – от придобиването на издателски 
права и издателската подготовка до производствения 
процес и онлайн маркетинга. Да не пропусна 
самопубликуването, макар очакванията, че то ще 
обезсмисли традиционните издателства... се обезсмислиха. 
Дори успешните самопубликуващи се автори се надяват 
на обаждане от голяма издателска компания с предложение 
за договор. 
Не се сбъднаха и прогнозите за крах на книгоиздателската 
индустрия, смазана от необхватното предлагане на 
информация, развлечение и общуване в интернет. Ето 
няколко числа за най-големия книжен пазар в света – 
американския, и за най-големия в Европа – германския. През 
последните 15 години с малки вълнообразни отклонения 
продажбите на книги в САЩ оставаха стабилни между 26 
и 28 милиарда долара, а в Германия бяха още по-устойчиви 
в тесен диапазон около 9,5 милиарда евро.

Пандемията от COVID-19 подложи 
книжната индустрия на изпитание, 
но не я постави на колене. Особено 
критична беше пролетта на 2020 г., 

когато всеобщата 
карантина 
затвори молове 
и книжарници, 
а изолацията 
парализира 
дейността и на 
издатели, и на 
книготърговци. 
След първоначалния 
шок обаче 
книгоиздаването 
бързо се съвзе. През 
2020 г. в парично 
изражение книжният 
пазар в САЩ остана 
на равнището от  
2019 г., но в 

количествено измерение постигна рекорд за всички 
времена с продажбите на печатни и електронни книги от 
общо 942 милиона екземпляра. По стойност на нетните си 
приходи италианските издатели постигнаха най-високия 
резултат за последните 10 години. Растеж отбелязаха и 
пазарите във Великобритания, Франция и Скандинавските 
страни. Спад отчетоха повечето пазари от Източна 
Европа, както и в Португалия, като основното обяснение 
беше по-слабо развитата онлайн търговия.  
Детайлите са различни за всяка страна, да не говорим 
за всяко издателство. Но голямата „панорамна снимка“ 
подкрепя убеждението ми, че пандемията е по-скоро 
благодатна, отколкото пагубна за книгоиздаването. 
Изолацията, повечето часове у дома и лесният 
дистанционен достъп до книгите засилиха читателската 
активност. 
Нека изпреваря възраженията с факти и за втората 
пандемична година. Продажбите за първото полугодие на 
2021 г. спрямо същия период на 2020 г. са по-високи почти на 
всички западноевропейски пазари. За първите шест месеца 
на 2021 г. британският книжен пазар отбеляза растеж дори 
спрямо същия период на „нормалната“ 2019 г.  Към края 
на ноември 2021 г. съпоставката с 2020 г. в САЩ също 
звучи обещаващо: растеж от 13%. Годишните резултати 
тепърва ще се обобщават, но първите прогнозни числа 
дойдоха от Германия, където очакват макар и малък 
растеж спрямо предходните две години. 
Изразител на тези положителни тенденции стана Маркус 
Доле, президент на издателския гигант „Пенгуин Рандъм 
Хаус“. В разгара на третата вълна на пандемията през 
март миналата година той изненадващо заяви: „Сега е 
най-доброто време за книгоиздаване от Гутенберг насам“. 
Думите му прозвучаха почти скандално, но реалността 
доказва правотата им.
Оптимистичните факти може би звучат странно, 
защото в България издателската гилдия – поне в 
декларации и медийни изяви – зовеше непрекъснато за 
помощ: читателите да купуват (кампанията „Купи 1 
книга“), а държавата да помага. Държавата помогна: 
ДДС, намалено на 9%, плюс финансова подкрепа 
чрез компенсаторните мерки. У нас все още няма 
официална статистика какво и колко се продава, но има 
информация какво и колко се издава. Според Националния 
статистически институт именно през пандемичната 
2020 г. е постигнат рекорд по брой на издадените книги: 
10 769. Наистина, има спад в общия, и съответно в средния 
тираж. Добри продажби в настоящето и неяснота за 
бъдещето – това означава рекордът в новоиздадени книги, 
но със занижен начален тираж. 
Искам да спомена един любопитен факт, който ще оставя 
без коментар. През септември 2020 г. водещото шведско 
издателство „Бониер“ оповести, че ще върне държавната 
субсидия, получена заради пандемията. Причината – 
продажбите през пролетта и лятото се оказали по-добри 
от очакваните! 

Имате ли предпочитани издателства и защо?
Имам предпочитано издателско поведение. Според мен 
издателствата трябва да присъстват в обществото 
не само с книгите си. Активно общуване с читателите, 
благотворителни акции, медийни изяви, интересни 
премиери, срещи с автори и преводачи – всичко това с 
годините изгражда  авторитет и доверие. Едва тогава 
има шанс читателят да купи книга не само заради автора 
и съдържанието є, а и заради издателството, на което 
вярва. Нямам предпочитани издателства, но бих откроил 
две. Едното е отдавна утвърдено – „Изток-Запад“, а 
другото е сравнително младо – „Лабиринт“. Общото 
между тях е трудно постижимото съчетание на висока 
класа литература и силно пазарно присъствие.

Какви студенти записват книгоиздаване при вас? Как 
се реализират?
Трудно е да се очертае единен профил на студентите 
по книгоиздаване. Едни избират тази специалност още 
преди кандидатстване, но за други тя се оказва някой 

от резервните варианти. Когато започвам работа с 
тях във втори курс,  дори тези, които са имали друга 
първоначална цел, твърдят, че не съжаляват за избора си. 
Дано са откровени. Опитвам се да покажа на студентите 
колко богата е книгоиздателската професия. Тя съдържа 
толкова много професионални сфери: творческо писане, 
работа с езика, литература, дизайн, икономика, финанси, 
маркетинг, полиграфия, управление на хора и проекти. Да 
не пропусна и неспирното общуване – с читатели, автори, 
сътрудници, партньори, медии. 
Специалността „Книгоиздаване“ във Факултета по 
журналистика и масова комуникация е вече в своята 
25-а академична година. Тези, които искат да влязат в 
професията, успяват. Наши възпитаници работят на 
различни длъжности и в издателства, и в литературни 
агенции. Иска ми се обаче връзката с практиката да бъде 
много по-силна. Студентите само ще спечелят от това. 
А и издателствата.    

Има ли дефицити във филологическата подготовка 
на новите поколения, които се занимават с 
художествения текст? Какви са наблюденията Ви 
като издател?
Не е тайна, че много от студентите нямат езиковите 
знания, които е трябвало да получат в предишните 
образователни етапи. Но и ние, университетските 
преподаватели, не трябва да абдикираме от задължението 
да помагаме да усъвършенстват езиковата си подготовка, 
особено в хуманитарните специалности. Нали не само 
чуждият, а и родният език се учи цял живот! И как да 
виним студентите, когато и от телевизионния екран 
чуват, че „се случва случването“? За мен обаче по-
страшно от граматическите грешки е нехайството 
към чистотата на езика ни. Не само студенти, но и 
хора от всякакви възрасти гордо показват интелект, 
като употребяват думи и изрази, привнесени най-вече 
от английски. Преди месец, влизайки във ваксинационен 
център, казах, че идвам за подсилващата доза, а сестрата 
ме поправи: „Значи за бустерна“. Мечтая един ден да 
надмогнем криворазбраната цивилизация и белег за 
начетеност да бъде не как говорим някакъв чужд език, а 
колко добре говорим български език. 

Разкажете малко повече за книгите, които правите 
със студентите?
Когато преди шест години ми предложиха да се включа 
в новата дисциплина „Учебно издателство – майсторски 
клас“, имах само един въпрос: ще може ли работата със 
студентите да се материализира в реално издадени книги. 
Положителният отговор отразяваше целта студентите 
отрано да градят практически умения. Те създават 
текстовете, извършват целия издателски процес, а когато 
книгата се отпечата, организират нейната разгласа и 
публично представяне. Курсът се превръща в учебно 
издателство, в което всеки има длъжност и конкретни 
отговорности. Първите две книги бяха посветени на 
библиотекарите и книжарите. Третата „видя“ книжната 
индустрия от много страни и оправда заглавието си 
„Погледи към книгоиздаването“. Различна от останалите 
беше книгата „Отвъд преградите“, посветена на горещата 
тема за бежанците. На премиерата в „Перото“ се събраха 
близо двеста души. Беше наистина емоционално събитие. 
Следващото студентско издание проследи пътищата на 
българската книга по света. В него участваха не само най-
изтъкнатите преводачи на българска литература като 
Мари Врина, Джузепе дел Агата и Анджела Родел, но и едни 
от най-често издаваните в чужбина писатели като Георги 
Господинов, Алек Попов и Здравка Евтимова. Пандемичната 
ситуация предопредели темата на миналогодишното 
издание „Боледуват ли книгите?“. Книгата, която 
подготвяме сега, ще насочи прожекторите към толкова 
значимия, но и толкова непознат труд на преводачите. 
За мен, надявам се и за студентите, е важен не само 
крайният резултат, но и пътят, който изминаваме 
заедно. След месеци на срещи със събеседници, събиране 
на информация, работа по текстовете, предпечатна 
подготовка, колебания и спорове ние знаем повече 
за издателските процеси, но и за проблематиката, 
разработена в книгата. Най-благодатното за мен е да 
усетя, че тези книги оставят следа. Наскоро получих 
мейл от вече дипломирана студентка по повод на филма 
„Страх“ на Ивайло Христов. Беше ми писала почти 
веднага след прожекцията, споделяйки спомена за обрата 
в представата ни за бежанците, който с нейния курс 
изживяхме, докато създавахме „Отвъд преградите“. 
 
Интересите ви са в посока на взаимоотношенията 
между печатните и електронните книги. Каква е 
ситуацията в България? По-различни ли сме
спрямо Европа? Можем ли да очакваме, че 
електронните книги ще изместят хартиените?
Имам един любим пример, защото е много показателен. 
През 2014 г. авторитетната консултантска компания 
„Прайсуотърхаус Купърс“ прогнозира, че до две-три години 

Много се говори за книги, но малко се говори за книгоиздаване 
Разговор с Георги Александров

Георги Александров
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  ч У В А М Е

За литературно изкушената публика автор като Милош 
Църнянски, чието творчество е част от най-добрите 
постижения на сръбската литература през първата 
половина и първото следвоенно двадесетилетие на ХХ век, 
няма нужда от представяне. Преводната, критическата 
и научната рецепция на неговото творчество в България, 
чието начало е поставено още през 80-те години на ХХ в., 
през последните десетилетия също е активна и включва 
двутомното издание на „При хиперборейците“ (2017, 2018) 
в превод на А. Тихинова-Йованович, преводите на поемата 
„Ламентация над Белград“ и програмната поетическа 
творба „Суматра“ в „Хемус. Антология на балканската 
поезия“ (2007), научната монография на В. Седефчева 
„Славянската тема в романите на Милош Църнянски“ 
(2017) и няколко научни статии, изследващи както 
творчеството на писателя, така и неговата рецепция в 
България (вж. Христова, И. Милош Църнянски. – Преводна 
рецепция на европейските литератури в България,  
т. 6, 2004; Седефчева, В. Ролята на Милош Църнянски за 
формиране облика на сръбската литература в България. 
– Езици, култури, комуникации, 2017). В този контекст 
изданието на „Капка испанска кръв“ допълва създадената 
вече рецептивна представа, разкривайки едно неочаквано 
лице на големия сръбски автор. 
Романът е публикуван на части в 
началото на 30-те години на ХХ в.  
във в. „Време“ (1932), а едва 
през 1970 г. е отпечатан като 
самостоятелна книга. Причината 
за това закъсняло книжно издание 
вероятно е негативната критическа 
оценка, която творбата получава 
след първоначалната публикация. 
Позицията на самия Църнянски е, че 
това е „красива книга“, недооценена 
от критиката поради чуждостта є 
и поради стереотипното отношение 
към художествените публикации в 
периодичния печат. 
За този роман Църнянски се 
вдъхновява от историята на 
известната авантюристка и 
куртизанка Елизабет Розана 
Гилбърт, жена, която отхвърля 
ограниченията на средата, в която е 
родена, и избира да бъде екзотичната 
танцьорка Мария Долорес дел Порис 
и Монтес. Сюжетът проследява 
част от живота на танцьорката 
на испански танци Лола Монтес от момента на 
пристигането є в кралство Бавария до принудителното 
є екстрадиране след властовата криза и броженията 
през 1848 г. Интерпретацията на реалните исторически 
събития поставя на фокус една типична за авангарда идея 
– идеята за бунта, проектирана върху главния персонаж. 
Фикционализацията на исторически лица води до някои 
много любопитни реализации и особено интересен е 
персонажът на крал Лудвиг I. Баварският крал остава в 
европейската културна история като голям меценат, 
който подкрепя баварската култура и архитектура и 
се стреми да превърне Мюнхен в европейски културен 
център. Лудвиг I също така е част от обвитата в 
мистика история на Вителсбахите, нерядко сполетявани 
от нещастия и смърт. 
Битуващият в публичното съзнание образ на естет 
и поклонник на античната красота е трансформиран 
от автора по посока на неговото окарикатуряване. В 
определени сцени образът на краля придобива гротескови 
очертания, които са най-често свързани с изображението 
на еротичното и остаряващото тяло. Църнянски се 
придържа към реална фактология за взаимоотношенията 
между монарха и Лола Монтес, същевременно в 
романа тяхната връзка е представена през фокуса на 
емоционално-чувственото във функция на специфична 
характеризация на персонажа на танцьорката. 
Тръгвайки от историческото и биографичното, Църнянски 
всъщност се отдалечава от тях най-вече в образа на 
Монтес, който представлява сложна амалгама от типични 
както за модернизма, така и за авангарда представи за 
жената. Известен е фактът, че Църнянски е един от най-
интересните и оригинални представители на сръбската 
авангардна литература, със свой собствен поетически 
проект (един от знаковите програмни текстове на 
сръбския авангард принадлежи именно на Църнянски – 
„Обяснение на Суматра“), който специфично оцветява и 
без това пъстрата картина на авангардните явления в 
междувоенния период. Концепцията на образа на героинята 
е в пряка връзка с тенденции както в европейските, така 
и в южнославянските литератури. Персонажът е вписан 
в представата за жената блудница, част от двойствения 
женски архетип, преоткрит още в модернизма и доминиращ 
литературата на междувоенния период. Авангардната 
представа за жената актуализира романтическия образ на 

femme fatale, като този образ се движи в доста разнообразен 
смислов диапазон и по посока на крайно натуралистични, 
шокови образи на разрушителния Ерос. Типичен пример е 
образът на „жената богомолка“ – в това семантично поле 
е възможно тълкуването на връзките на Монтес с принц 
Ройс, подпоручик Фон Делингер и дори донякъде с младия 
Хиршберг.
Обвързването на женския образ в романа с 
деструктивната сила (мотив, познат още от 
Средновековието и Библията) се проявява не само в 
типа семантизация на еротичното, а и в контекста 
на бунта срещу ограничаващите индивида общество 
и религия. Църнянски изгражда двойствен образ, при 
който са еднакво функционални както символиките на 
младостта и красотата на тялото, така и демоничната 
сила на страстта. Неудовлетворената чувственост на 
героинята се поставя в пряка връзка с нейния стремеж 
към власт, макар този стремеж първоначално да е 
мотивиран от високи цели като свободата на личността 
и борбата с католическата църква. Представянето на 
героинята през изключителността и различността 
постепенно преминава към осмислянето є през 
демоничното. Изградената от Църнянски представа обаче 
се разколебава с наслагването върху образа на фигурата на 

скиталчеството, нещо характерно 
за неговото творчеството. В романа 
скиталчеството е доброволен 
избор и е една от съществените 
характеристики на персонажа. 
Същевременно Църнянски разкрива 
желанието за излизане от кръга на 
непрестанното движение, копнежа 
за усядане, за дом, респективно 
за промяна на идентичността на 
героинята. Тази възможност обаче 
за Монтес е отказана, героинята е 
стигматизирана като инструмент на 
злото и изгонена.
Романът често е представян пред 
сръбската публика като лирически 
роман, а не като исторически. 
Всъщност емблематичен за този 
жанров вид е първият роман на 
Църнянски „Дневник за Чарноевич“. 
Доколкото концепцията за жанра 
предполага друг тип структурни 
и поетически белези, този текст 
демонстрира съществени отлики, 
въпреки че романът изобилства 

с лиризирани фрагменти, в които се разпознава 
типичният за автора поетичен изказ и склонността 
към метафоричен език. Пример за това е метафората 
за капката испанска кръв, която освен в заглавието 
се появява рефренно и в текста, като се осмисля през 
значенията на еротичното, на страстта и буйността, 
на стихията на младостта и живота. Лиризираният, 
сложен изказ се припознава най-често в психологическите 
фрагменти или пейзажните картини. Предвид факта, 
че понякога езикът на Църнянски е предизвикателство 
както за читателя, така и за преводача, българската 
публика има възможността да усети този специфичен 
авторов стил, изключително добре интерпретиран от 
Рада Шарланджиева. Преводачката успява да предаде 
както структурата на авторовото изречение, така и 
семантичната многопластовост на авторовия език чрез 
адекватно подбрани стилистични и лексикални аналози, 
което прави превода автентично звучащ и прецизен.
Тъй като в българското читателско съзнание 
творчеството на Милош Църнянски се припознава 
основно през проблематиките за идентичността, 
изгнаничеството, скиталчеството като сръбска 
национална или индивидуална съдба, романът 
„Капка испанска кръв“ е възможност за развитие 
на рецепционния образ на писателя по отношение 
на разнообразието на писателски интереси и идеи и 
техните художествени реализации. Независимо че 
този роман остава извън включените в националния 
литературен канон авторови произведения, той се 
вписва в една тенденция за демонизация на женското, 
характерна за периода и позната и в българската 
литература. Привлекателността на образа на femme 
fatale се състои в провокацията на различното, което 
и обуславя интереса към него. Историята за Лола 
Монтес обогатява представата за художествените 
интерпретации на този литературен архетип.

ЕЛЕНА ДАРАДАНОВА

Милош Църнянски, „Капка испанска кръв“, 
прев. от сръбски Рада Шарланджиева, изд. 
СОНМ, 2021

електронните книги ще надминат печатните по продажби 
в САЩ и Великобритания. И знаете ли какво се случи? В 
периода 2015-2019 г. продажбите на електронни книги в 
САЩ спаднаха с 31%, а във Великобритания с 49%. 
Резкият скок в потреблението на електронни книги преди 
10-15 години създаде впечатлението, че те много бързо ще 
установят пазарно надмощие на хартиените книги. Каква 
всъщност е реалността? Количеството на продадените 
печатни книги в САЩ непрекъснато нараства от 2012 г. 
насам. През 2020 г. делът на електронните книги в САЩ 
е 11%, а на големите европейски пазари процентното му 
изражение е едноцифрено число. Във Великобритания двата 
дигитални формата – електронни и аудиокниги – заедно 
не могат да надскочат рекорда си от 2015 г. с 20% от 
нетните приходи от книжния пазар.
На въпроса какво е потреблението на електронни книги в 
България отговарям: „Не знам“. Не смея да боравя с голи 
предположения. У нас все още няма електронна платформа 
за депозиране на електронните книги в Националната 
библиотека. Ето защо статистиката „лови“ единствено 
депозираните на физически носител електронни и 
аудиокниги и няма как да знаем колко са книгите, издадени 
само в дигитален формат. За пазарната им реализация 
също статистика няма. Продажбите на електронни книги 
вероятно са незначителни и поради всеобщата практика 
на пиратско сваляне от интернет. Когато попитам 
студентите колко от тях са чели електронни книги, 
няколко души вдигат ръка. Попитам ли кои са купували 
електронни книги, обикновено няма реакция.
Книгата вече има три установени медийни формата, 
които се допълват в общата си еволюция, без да се 
самоизяждат. Печатната книга доказа устойчивостта 
си, а електронната книга и аудиокнигата трайно навлязоха 
на книжния пазар. Електронната книга изживя своя 
революционен бум, сега е ред на аудиокнигата. Свидетели 
сме на процес на взаимно допълване между медийните 
формати на книгата, а не на отмиране на традиционното 
книжно тяло. 

Има ли някаква рецепта, която да ни помогне да 
спасим вестниците на хартия? Питам ви това в 
ситуация, в която хартията отново драстично 
поскъпва.
Печатната периодика наистина е в криза, срещу която 
рецепта няма. Информационната є функция да достига 
бързо до широка аудитория се изпълнява далеч по-успешно 
в електронна среда. Новината, за разлика от книгата, 
изисква светкавично и всеобхватно разпространение. 
Не бих се изкушил да правя радикални пророчества за 
изчезване на хартиената преса. Смятам обаче, че делът є 
в медийното потребление ще продължи да намалява.
А поскъпването на хартията, както и на 
електроенергията, със сигурност ще се отрази и върху 
цената на печатните книги. Икономическите фактори 
върху съотношението печатно – дигитално може да се 
окажат по-силни от психологическите. С други думи: 
устойчивото предпочитание към печатните книги може 
да се огъне под ценовия натиск на скъпата хартиена книга 
и частично да се пренасочи към по-евтините дигитални 
формати. А те, на всичко отгоре, често са достъпни дори 
безплатно – правомерно или не.

Одобрявате ли начините, по които се говори за книги 
днес?
За книги се говори и пише по много начини на всякакви 
медийни платформи: тематични страници в периодиката, 
предавания и рубрики в телевизионния и радиоефир, 
сайтове за култура, литературни блогове. Появяват 
се нови и нови буктюбъри и букстаграмъри. Автори и 
издатели също пишат за книгите, които създават и 
издават. Читателите споделят мнения във форуми. 
Медиите обичайно ползват наготово рекламните 
текстове, изпратени от издателствата. За книги се 
пише и говори предимно информативно и много рядко 
аналитично. Традиционната литературна критика почти 
изчезна. Като че ли единственият є спасителен пояс в 
огромния медиен океан са рядко срещаните експертни 
„ревюта“.
Нека направя едно разграничение: много се говори за 
книги, но малко се говори за книгоиздаване. Оскъдни са и 
аналичните обзори, и информацията за книгоиздателската 
индустрия. Питам се защо е така. Дали защото се 
страхуваме да „принизим“ книгите с разговор за пари? 
Дали защото погрешно отъждествяваме „пазар“ с 
„комерсиализация“? Или защото ни липсва фактология? 
Динамичните процеси в книгоиздаването в национален, а 
да не говорим в международен план, нямат заслужаващото 
медийно покритие. Това е навярно едно от обясненията 
за лекотата, с която приехме, че родното книгоиздаване 
едва оцелява в пандемичната ситуация. Повече достоверни 

данни щяха да са от полза за издателите, за 
книготърговците, а и за читателите. Не е 
срамно да си успешен по време на пандемия. 
Точно обратното – какво по-оптимистично 
от това да осъзнаем, че в тези кризисни 
времена книгата се оказва толкова търсен и 
дори спасителен духовен продукт! 

 Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИчЕВА

Непознатият Църнянски:  
„Капка испанска кръв“

П Р И П И С К И
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„Галерия Стриндберг“
по Аугуст Стриндберг
Режисьор Крис Шарков, сценография Илияна Кънчева, музика 
Емилиян Гацов – Елби. Участват: Димитър Николов, Мак 
Маринов, Биляна Георгиева, Славена Зайкова, Александър 
Узунов.
Театър „Азарян“, премиера 17.12.2021 

За пореден път наблюдаваме на сцената на Театър „Азарян“ 
премиера, която се отличава от театралните събития 
в града. Именно в Двореца на културата по време на 
последните няколко сезона се случиха едни от театралните 
сензации в София. Тази тенденция продължава, като нейните 
резултати са в различни посоки. Театърът стана домакин 
на класически и модерни заглавия, на автори и текстове 
емблеми за театралната история. Една такава посока 
отново се реализира и с последната премиера на режисьора 
Крис Шарков – „Галерия Стриндберг“.
Наблюдавали сме текстовете на шведския драматург 
и в Театрална работилница „Сфумато“ по Програма 
„Стриндберг“, и в Театър 199. Подобно на Хенрик Ибсен и 
Стриндберг е възприеман като драматург с много остър 
скалпел от театралната публика у нас. Ключовете за 
сценичната реализация на текстовете му са безбройни, 
но не всички водят до успешни продукции. Спектакълът 
„Госпожица Юлия“ на режисьора Йосиф Сърчаджиев в Театър 
199 е един класически прочит на пиесата, която самият 
автор „облича“ в насоки как би следвало да бъде поставян 
текстът. В представлението на Сърчаджиев на преден 
план е изкарана линията на добре познатия патриархален 
свят само чрез присъствието на два черни ботуша – символ 
на бащата, на мъжа. Респектът към бащината фигура 
е прехвърлен към неодушевените обувки, които сякаш 
наблюдават случващото се в стаята. Йоана Буковска-
Давидова създава образа на същинската Стриндбергова жена 
– личност, подчинена на заобикалящата я действителност, 
а персонажът на Калин Врачански се съсредоточава в 
израстване на неизживяната любов на мъжа, надграждайки я 
в омраза. 
В Театрална работилница „Сфумато“ същият текст на 
Стриндберг бе представен със заглавието „Жюли, Жан и 
Кристин“ и решен по съвсем различен начин. В прочита на 
Маргарита Младенова любовният триъгълник бе изведен на 
преден план, създаващ усещане за равенство между тримата 
персонажи. С много по-внушително присъствие и значение бе 
натоварена сценографията и пространственото решение на 
сценографа Даниела Олег Ляхова. Действието се развиваше 
в кухнята на къщата. Метални плотове, тенджери, чинии, 
кипяща вода. Напрежението присъстваше материално 
като пара, дим, горещи изпарения. Самият звук от 
блъскащите се метални предмети създаваше спецификата на 
представлението. Студена картина с врели гейзери човешко 
его, които са почти винаги на прага да изригнат. 
Ако трябва да сравним представлението на Крис Шарков 
с някой от двата горепосочени варианта, то може би 
намира място в средата. Подобно на Маргарита Младенова 
Крис Шарков като режисьор винаги извежда характерна 
за работата си линия, която отличава сценичните му 
интерпретации на текстове от техните класически 
сценични варианти. И сега в „Галерия Стриндберг“ можем 
да наблюдаваме подобно явление. Представлението е 
компилация от три пиеси на Стриндберг („Кредитори“, 
„По-силната“ и „Игра-сън“), които Крис обвързва 
наративно, обединявайки смислово идеята на текстовете. 
Пространството на сцената е галерия от музей. Като 
зрители ние сме постоянни наблюдатели на галерията, 
посветена на Аугуст Стриндберг. В дъното, към изхода 
на галерията чинно е окачен портретът на Стриндберг, 
създавайки усещането, че авторът наблюдава собствените 
си персонажи и сюжети, които са част от действието в 
галерията. 
Затваряйки персонажите на пиесите в това пространство, 
Крис Шарков създава специфични ситуации, обвързвайки 
трите текста и изкарвайки на преден план самия човек на 
Стриндберг. По този начин режисьорът проследява плавния 
процес на личността, превръщаща се от разумно същество 
в машина, експонат. Действието започва с подготовката 
за откриването на тази галерия, но темата на разговор 
между присъстващите въобще не е съсредоточена върху 
изкуството. Идеята на Крис е да създаде стерилно 
пространство, в което да изведе диалозите на персонажите 
и междучовешките им отношения на преден план. Първите 
две части добре пресъздават историята на сложните 

отношения между двамата мъже и жената, 
но последната част сякаш напуска дори 

техните отношения. В нея персонажите се отделят от 
пространството на галерията, излизат извън дълбоките 
чувства на познатите ни дотук герои и се фокусират върху 
историята на човек, който чака дълги години любимата 
си на служебен вход. Така постепенно се отдалечаваме от 
интимността, в която бяхме въвлечени в началото като 
зрители и заедно с персонажите започваме да чувстваме 
дистанция от човешкото. Докато то не стане непознато, 
хората се превръщат в техните професии, в обществени 
роли-маски, което Крис изразява чрез няколкократно 
повтарящия се етюд накрая. А контрапункт на това е вечно 
чакащият своята любов човек пред входа за служители. 
Картината изразява нелепото усещане и незначителния 
начин, по който изглежда споделената любов и човечност 
днес, на фона на всички различни професионални амбиции и 
проблеми на днешния човек. Крис се съсредоточава върху 
това как човекът е достигнал до последните фази от 
процеса на своята духовна разруха, на път да се превърне в 
обект.
Стриндберг обрисува наистина сложния свят на мъжа 
и жената и зависимостта им от заобикалящите ги 
обществени нагласи, така че да проследи сложната 

психология на човечността и по-конкретно и отделно 
на мъжкото и женското и тяхното преливане едно 
в друго. Крис Шарков притъпява силната позиция на 
мъжа и засилва женския свободен дух, зададени от 
автора, като по този начин нарушава с равенство двата 
полюса и достига до идеята за човека-обект. Човекът, 
наситил се на човещината, себедостатъчен на себе си, 
поддръжник на машинната безчувственост. Динамично 
представление, наситено с емоция, която позволява на 
зрителя да навлезе в интимните отношения на персонажите. 
Свръхемоционалната информация, която получаваме 
от сцената действа като шамар, към който можеш да 
останеш безучастен, отстранен, да не припознаеш удара 
или да нахлуеш в живота на тези личности сякаш си бил 
тяхна сянка през целия им живот. И ако в Театър 199 
постановъчният ход към Стриндберг е решен в символична 
образност, а в „Сфумато“ сценичната среда спомага за 
постигането на атмосферата на текста, то в Театър 
„Азарян“ Стриндберг оживява чрез персонажите си, чрез 
сблъсъка на тяхното индивидуално виждане за света.  

МИХАИЛ ТАЗЕВ

Галерията на съвременния скандинавски живот

Драги ми Николай,
Това писмо до теб ще напиша трудно, защото писането е 
високорискова професия.
Нека изложеното тук не звучи като рецензия или като стока 
за продан. Според Оруел мотивите са четири: първият е 
естетическият ентусиазъм – разказваме истории сами на 
себе си. Вторият мотив е историческият, в който има 
истинност, но и скорошни случки с въпросите „сега какво 
става“ и „какво е било“. Третият е свързан с политиката – 
визия за света, стремеж да покажеш на хората към какво се 
стремят или какво избягват. Четвъртият мотив е чистият 
егоизъм с въпроса „Кой съм аз“, но не като пауна.
Всички тези мотиви се отнасят особено за теб, след като 
гледах постановката ти „Майстора и Маргарита“ и от това 
гледане възникнаха повече въпроси, отколкото отговори. 
Моля те, не приемай някои констатации и препоръки като 
абсолютно верни. Много се колебая с какво да започна, защото 
мислите ми бушуват като бурята в романа и постановката 
ти. Питам те, искаш ли да поставяш „Столовете“ на 
Йонеско, честно казано, аз не познавам тази пиеса. Но се 
учудвам от решението ти сценографията в спектакъла 
да се състои от няколко стола, един трон и този въртящ 
се сценичен кръг, на който като на циферблат се движи 
стрелката на събитията от миналото и сега. И тази луна, 
която намеква за 14-ия ден на месец нисан. Противното на 
изкуството е буквализмът,  затварящ хоризонти и човешки 
умове, които пък ти отваряш. Николай, не си евреин, а 
имаш изтънчена култура на тълкуванието – като как си 
изучил четирите смисъла на Библията; Буквите учат какво 
да правиш, алегорията – в какво да вярваш, моралът – как 
да се държиш изобщо и конкретно. Което те отвежда 
към тълкуването на вечните неща в тяхната мимолетна 
перспектива. Не съм изпуснал и телената ограда, затворила 
движещия се свят. 
Сега се обръщам към костюмографията. Предрешването 
(преобличането) в движение създава образа на безличността, 
предателството, подслушвачеството, към които ти си 
алергичен. Като барон Майгел, който е без лице. А как да 
опиша тази съсредоточеност на Маргарита с разголването 
преди танца – цял ритуал, носещ се от хора без лица и с 
качулки. Ами събличането на Иван Бездомни? Напомня ми 
голотата на Хамлет на Явор Гърдев, но тук ми звучи като 
търсaчката в компютъра с въпроса „къде съм и в какво 
съм“. Агресивен атеист, след това търсещ себе си в реката 
на живота, сполетялата го съдба в срещата с Майстора и 
неговите терзания в любовта с Маргарита, резултирал в 
отхвърлен от критиците роман; всичко това разголва поета 
и го води до себепознание и Богопознание – което е едно и 
също. 
А тази музика... Все едно че съм сам в пустинята и 
медитирам, търсещ оазиса, който ще утоли жаждата 
ми. Защо в монолога на Леви Матей виждам опитомяване 
на гнева? Вероятно крясъците са заменени от осмисляне 
на жертвоготовността, на която не е способен като 
Учителя си... Усет за това, което ни е трудно да направим 
– саможертвата. Озвучаването с микрофон е метафора на 
колебанието ни пред риска да се посветим и отдадем. Риск да 
бъдеш неразбран и дори наказан от неразбиращите Смисъла 
и Истината. Бих препоръчал висящите микрофони да се 
използват, особено когато артистите са с гръб към сцената. 
И сега си задавам въпроса за изразните средства на театъра. 
Защо е осветен първият ред с куклите и манекените? 
Разбирам, че това е част от играта в театъра, но тя не 
може да бъде без зрителя. Сякаш казваш на драгия зрител: 
виж, не си ли като тези на сцената? И не може ли аз като 
актьор и ти като зрител да си зададем подобни въпроси, да 
влизаме в спор, в дискусия. Брехт случайно ли е измислил този 
похват? Разбира се, предлагайки го деликатно, с умение, вкус 
и ирония. Границата между зрител и сцена, спомената още 
от Сократ, Стената, разделяща гледащите и играещите, 
но и свързваща и сътворяваща Контакта. Затова, моля, 
не обръщайте актьорите с гръб към зрителя; той, макар 
и на възраст, иска да чуе за какво става дума. И препоръка 
към директорите: усъвършенствайте звуковата техника. 

Талантливите актьори го постигат всичко това, но не и аз. 
Те (актьорите) разбират, че публиката е нашият партньор, 
въпреки условната Стена. И на сцената актьорите сме 
част от публиката. Но кой психолог е изучил докрай чудото 
„театър“? Гледането на театър е един от признаците на 
психично здраве. Затова ходенето на театър е привилегия на 
здравия и устойчив ум. Гледаме театър, за да съпреживяваме, 
той е приказка и тайна – а я разкажи, де... Игра на знаци и 
тяхната непредсказуемост. И режисьорът има игра; затова, 
колеги, внимателно се взирайте в играта на режисьора, която 
не е ли интерпретация, придаваща друго възприятие на много 
смисли?
Взирането е по-точно от вдъхновението, но то цялото 
е процес. Трябва да избягваме матрицата. Воланд, бих го 
нарекъл Черния лебед, е обратното на матрицата. Всичко 
в постановката ти е чудо, както в романа. Жената е чудо, 
защото е стопанка на подземния свят, неслучайно значи 
„Небесен ангел“. Затова мъжът без жена става демон и 
единственото, което хората не са унищожили, е любовта. 
Не е преувеличено, ако определя постановката ти като 
„магически реализъм“. И защо знаците от миналото – 
забитата кама и чистият пергамент, ми напомнят за 
съвремието? И кое е за предпочитане: властта, газеща кръв, 
за да съществува, или историята, която пренася Новия 
храм през времето и пространството? Която история 
не е ли и нашата професия? Да видиш политическия свят 
отгоре, от висока перспектива. Светът се създава от 
взаимоотношенията между субектите (сцената на Пилат, 
опитал се да спаси Юда от Кириот с пришълеца с качулка и без 
лице).
И защо е магически реализъм? Защото си избрал странни 
форми на битието, които понякога от художествената ти 
измислица стават един вид истина. Имаш една поетична 
основа на ума и психологията, която почва от процесите 
на въображението. Създаваш илюзии, карайки ни да живеем 
живота на другите, да си създаваме бъдеще. Имам любима 
песен – „Пред нас са блеснали житата и ний вървим, вървим, 
вървим... (поне 20 пъти) нататък и няма край, и няма край 
надлъж и шир“. Дали търсенето на истината доказва, че 
„Животът е сън“? Майка ми казваше „Лъжовен свят“ за 
изживения си живот в неговия край. Да... Живеем в илюзии, 
но поне е красиво. Всеки трябва да търси своя път към 
усъвършенстването си. Между словата има въздух, изпълнен 
със „за“ и „против“. По-добре се живее, когато искаш да 
летиш, отколкото да си черноглед с илюзия за полет. Някъде 
четох, че според Сократ има божество-съдба и това е 
демонът, който води разговори, посредник между боговете 
и хората, говорейки им в будно състояние или насън. Но не е 
чудовището Франкенщайн, рожба на безотговорност и научен 
експеримент. Винаги трябва да мислим в перспектива, може 
да е ексцентрична, но да е витална и изненадваща, макар и 
причудлива. 
Пожелавам ти бодрост и бъдеща постановка. Но аз се изморих 
и ще завърша с възхита от молитвата в края на спектакъла: 
„Боже, защо си измислил смъртта и скръбта?“
И като актьор да кажеш , че скръбта от загубата на 
Майстора и Маргарита те образова и това е ужасна форма на 
образование. За да си артист, трябва да си онзи човек, който 
постоянно търси отговора на „човека в човека“, също като 
археолога.
„Но кой си ти?/ От онази сила част,/ Що злото ти желае,/ А 
добро създава!“ (Гьоте, „Фауст“). И в спектакъла създаваш 
„ступори“, давайки време на зрителя да се замисля и 
почувства ставащото на сцената.
Позволи ми да споделя. Най-големият ти недостатък и 
разбира се, качество, е липсата ти на самореклама, но много 
ми се иска колегите да са проумели стойностните изисквания 
към тях. Това писмо не е само до теб, а е до колегите. То 
излага мен, а не теб. Пожелавам отклик и диалог.

04.01.2022 Твой Стефан

София 
(СТЕФАН ГЕРМАНОВ)

Писмо до Николай Поляков по повод спектакъла му „Майстора и Маргарита“ 
в Младежкия театър от един артист пенсионер със сребро в косите
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Новият сборник с есета на Уинтърсън изследва 
ролята на жените в науката през последните 
200 години, от Мери Шели до създаването на 

изкуствен интелект. Уинтърсън говори за 
горенето на книги, разразилата се буря в Туитър, 

края на брака си и мотивите си да влезе в 
политиката.

Намираме се в преходен период в редица отношения, 
казва Уинтърсън – точният момент за издаване на 
книга, която преосмисля миналото и същевременно 
открито и смело гледа в бъдещето. Подзаглавието 
на сборника „12 байта“ е: „Как стигнахме дотук. 
Къде можем да се озовем“. Книгата включва есета, 
които поставят акцент върху ролята на жените 
в науката през последните два века; връща се назад 
във времето до момента, в който въображението 
на тийнейджърката Мери Шели ражда мита за 
Франкенщайн, заченат от първите научни открития, 
свързани с електрическия ток. Пъргаво и с лекота 
есетата конструират един пренебрегнат от 
историята разказ за жените учени и визионери, 
за жените бунтари, които рушат установените 
правила и чертаят за нас едно възможно бъдеще. 
Книгата е плод на усамотението на писателката 
в къщата є в Котсуолд по време на пандемията. 
Уинтърсън се подготвя за писането на сборника, 
изчитайки множество публикации на учени, 
разширили границите на познанието ни в точните 
науки и икономиката. Две от поредицата стряскащи 
провокации в сборника: „трансхуманизмът [хибридна 
форма на човек и машина] ще бъде новата смесена 
раса“; когато това бъдеще е тук, във въпроса „те 
или ние“, Homo sapiens ще бъдат „те“. Не всичко 
е изгубено обаче, пише тя. „След сблъсъка ни с 
изкуствения интелект – предизвикано от самите нас 
възмездие и предполагам, наш последен шанс – идеята 
за нашия ексепционализъм би могла да прерасне в 
смиреност.“
„Познавате ме, аз съм оптимист“, казва тя, когато 
я моля да разгърне тези твърдения. „От една страна 
смятам, че този сблъсък енергично ще подкопае 
редица предубеждения, които с тревожна сила 
избуяват в този момент и са свързани с национализма, 
религиозните конфликти, расата и пола. Ако започнем 
да осъзнаваме, че можем да създадем други форми 
на живот, както и че съществуват други форми на 
живот, ще бъдем принудени да се обединим като 
вид, тъй като срещу себе си ще имаме по-силни, 
по-интелигентни и по-способни от нас същества. 
Виждам това като възможност за преоценка и 
този възглед ме прави оптимист. Но ако погрешно 
изтълкуваме нещата – ако защитаваме стария си 
глупав светоглед – тогава дистопиите, които ни 
плашат, биха могли да се превърнат в реалност.“
Поведението на Уинтърсън както винаги 
е обезоръжаваща комбинация от топлота, 
непретенциозност и едва сдържана войнственост. 
Преди няколко седмици тя предизвика истинска буря 
в социална медия, след като качи видео, което показва 
как изгаря преиздадени копия на свои собствени книги. 
По този начин тя възразява срещу съдържанието на 
бележките на кориците, които създават представа 
за „долнокачествена женска проза“. Наясно е с какъв 
опасен символизъм е натоварено изгарянето на книги и 
споделя, че приемната є майка е изгорила дебютната 
є книга Oranges Are Not the Only Fruit, защото в нея 
открито заявява, че е хомосексуална. „Не бих си 
помислила да изгоря книга дори на Джордан Питърсън, 
макар и да смятам, че е отблъскващ човек. Уважавам 
книгите, каквото и да се крие в тях. Но ако ти си ги 
написал, те са твое притежание.“

Бележките 
на кориците 
на книгите 
є са дело на 
издателя, който 
сега активно 
рекламира 
новата є книга. 
„Смутена съм 
от факта, 
че опетних 
тяхната 
репутация“, 
казва тя. „Но 
някаква част 
от мен смята, 
че да дадеш глас 
на позиция в 
Туитър не е кой 
знае какво. Този 

Джанет Уинтърсън: Мъжете се надпреварват кой пръв да 
напусне планетата: всички момчета се насочват към космоса

акт приличаше на поста ми за застреляния и одран заек.“ 
Уинтърсън говори за предишни свои снимки в мрежата, 
които също предизвикаха бурна реакция. На тях тя е със 
заек в ръка, готов за готвене, а текстът към снимките 
гласи: „Заекът изяде магданоза ми. Аз ще изям заека“. 
Защо продължава да предизвиква подобни публични 
скандали? „Защото съм „аналогов“ човек“, отговаря 
писателката. След публикацията моите кръщелници, 
деца на приятели, ми казаха: „Какво ти става. Защо не се 
посъветва с нас, преди да направиш това?“.
Новата книга е посветена на тези деца, с които 
писателката е много близка. Сега те са нейното 
семейство. Повече от десетилетие Уинтърсън живее 
с терапевтката Сузи Орбах, за която се жени през 
2015 г.; разделят се преди две години, незабелязано за 
широката публика. „Ако не бяхме се разделили преди 
две години, щяхме да го направим по време на локдауна. 
Сузи е нюйркчанка, силно свързана със своя град, а аз 
предпочитам да живея в провинцията. Нуждая се от 
големи пространства и от тишина. Искам да виждам 
дървета, когато погледна през прозореца. Опитвахме се 
да съхраним връзката си, но с времето прекарвахме все 
по-малко часове заедно.“
В контекста на разказаното в мемоарната є книга Why 
Be Happy When You Could Be Normal? раздялата изглежда 
особено горчива. Мемоарите проследяват живота на 
Уинтърсън от нещастното є детство при суровата 
„Мис Уинтърсън“ в град Акрингтън, графство Ланкъшър, 
до „освобождението є“ като студентка в Оксфорд, 
ранните є литературни успехи в Лондон и психическия є 
срив, който я принуждава да се помири със своето минало 
на дете, изоставено от невръстна 17-годишна майка. 
Именно Сузи Орбах помага на писателката да открие 
биологичната си майка и се бори с бюрократичните 
пречки, свързани с регистъра за осиновяване. Орбах казва, 
че Уинтърсън е човек, който знае как да обича, но не знае 
какво е да бъдеш обичан.
Книгата държи читателя в напрежение до самия край: 
дали Уинтърсън ще стане част от семейството, в 
което е родена, или това няма да се случи? „Щастливите 
развръзки са кратка пауза“, пише тя. „Има три вида 
големи развръзки: отмъщение, трагедия и прошка. 
Отмъщението и трагедията често вървят ръка за 
ръка. Опрощението изкупва миналото и отваря пътя 
към бъдещето.“ А тя прави ли това, или не? „Любовта 
не се случва просто така. Мисля, че семейството 
ми не искаше да ме допусне до себе си, защото аз не 
заявих открито, че трябва да направят това“, казва 
писателката днес. „Смятам, че немалко осиновени деца 
разбират, че са пропилели своя шанс. Трябва да приемеш 
ситуацията и да кажеш: „Радвам се, че се впуснах в това 
приключение. Щастлива съм, че те открих. Надявам се, 
че и ти се радваш, че си ме открила, защото съм добре. 
Каквото и да правим обаче, това, което изпитваме, не е 
любов“. Може би разпознаваш себе си в другия или усещаш 
удовлетворение от разбулването на една загадка. Вярвам, 
че наистина се нуждаех от тази история. Но не, в нея 
нямаше любов“.
 „Лесно е да правиш секс, но е трудно да обичаш в 
каквато и да е форма“, казва тя. „А ако не можеш да 
обичаш, не умееш да живееш, без значение колко си умен: 
в крайна сметка животът ти се оказва кух и абсолютно 
безсмислен. Някои хора смятат, че могат да преминат 
през живота, оставяйки зад гърба си съпруги, любовници 
и изоставени деца, като същевременно създават голямо 
изкуство – за мен поведението, което следва тази 
представа, не може да бъде начин на живот. Социалната 
отговорност започва от отношението ни към хората, 

които са най-близко до нас“. В момента е заинтригувана 
от поведението на предприемачи като Мъск и 
Брансън. „Мъжете се надпреварват кой пръв да напусне 
планетата: всички момчета се насочват към космоса. Но 
знаете ли, любов е и желанието да се справиш с хаоса, да 
останеш там, където си, да разрешиш проблемите: това 
изобщо не е романтична любов.“
Интересът є към потенциала на свят, който не е 
бинарно разделен, към широки пространства, отворени за 
нас от нови технологии, не е нов. Романът є от 2000 г.  
The Powerbook сравнява романтиката и свободата на 
въображението в киберпространството с ограниченията 
на „реалния свят“; The Stone Gods от 2007 г. допуска, 
че роботите любовници могат да бъдат част от 
приспособяването ни към един постапокалиптичен свят, 
а в романа Frankissstein, публикуван през 2019 г.,  
специалистът по „ускорена еволюция“ смята, че 
„хибридността“ на колегата му лекар, който е 
трансджендър, отключва нов път към бъдещето. 
Но всичко това има и своята тъмна страна. „12 байта“ 
включва есе, посветено на проблемите, свързани със 
сексроботите – то засяга една от най-актуалните и 
щекотливи теми: изкуственият интелект няма да 
бъде добронамерен и благ, докато не се отървем от 
патриархалния контрол върху базата данни, на които 
той разчита. Затова е важно да си спомним жените от 
различни исторически периоди, които имат значителен 
принос за развитието на модерния свят, способни са да 
хвърлят поглед в бъдещето, да рушат правила и да решават 
най-заплетените научни проблеми. Уинтърсън смята, 
че глобалната индустрия, произвеждаща сексроботи, 
е „разочароваща и примитивна“. „Тя се базира на 
стереотипи от 50-те години: жената трябва да е покорна, 
благоразположена, търпелива, готова винаги да се отзове. 
Как е възможно комбинация от поведение от 50-те и 
външен вид на порнозвезда да е добра за нас като вид?“
Писателката успява да подхранва своя ентусиазъм 
с устрема на нови увлечения. На 19 години гласува 
за Маргарет Тачър – „посланията є бяха смислени за 
мен“, но днес е „с по-леви убеждения“ и е „далеч по-
състрадателна“, отколкото е била като млада. „Не всеки 
може да започне свой бизнес, не всеки може да се бъхти 
всеки ден.“ Продължава обаче да вярва в капитализма 
заради неговата „дарвинистка приспособимост“. „Ако 
притискаш твърде много хората, стават гневни и 
непокорни“, казва тя. „Не мисля, че искат да бъдат 
пасивни зрители, но прозорецът за тях става все по-
тесен и ние трябва да променим това.“
Дали това „ние“ може да прерасне в нова авантюра, дали 
е стъпка към включване в политиката? „С удоволствие“, 
казва тя, но є е трудно да намери партия, „в която 
да повярва“. „Мога да направя това, ако съм част от 
политическа формация, която е изградена на коалиционна 
основа. Бинарните системи – те/ние, разум/чувства, 
чернокожи/бели, мъже/жени – не ми помагат. Разговаряла 
съм с мои приятели политици и политическата реалност 
ме е отчайвала; питала съм се: как мога да заема 
междинна, посредническа позиция? Как мога да променя 
нещата? В момента разбирам, че трябва да продължа да 
пиша и да поставя началото на разговор по тези въпроси. 
Дали бих искала да вляза в политиката? Да, ако има 
политика за мен.“

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 25 юли 2021 г.

Джанет Уинтърсън
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Жорж Форестие

„Молиер“ от Жорж Форестие (изд. „Галимар“, 2018) 
е първата биография на Молиер, изцяло основана на 

документални свидетелства. Без да полемизира изрично 
с многобройните биографични митологеми около Молиер, 

авторът доказва с факти тяхната несъстоятелност 
в най-детайлната и задълбочена досега биография на 

великия творец. 
Предлагаме ви откъс от биографията, посветен 
на обстоятелствата около смъртта на Молиер, 

които са място на едни от най-разпространените 
псевдобиографични митологеми, напластени върху 

изобразяването на личността на драматурга. 

***

Внезапната му смърт слисва всички негови съвременници. 
Всъщност след двете му разболявания, за които Робине 
съобщава в началото на 1666 г. и после около Великден 1667 г.,  
за здравето на една толкова изложена на общественото 
внимание личност като Молиер повече не е говорено. Не 
е имало нищо за казване. Стига се дотам, че през 1670 г. 
на автора на жлъчния памфлет „Хипохондрикът Еломир1 
или Отмъстените лекари“ се налага, за да „отмъсти“ за 
лекарите, да представи Еломир като умопобъркан, обсебен 
от хипохондрична меланхолия, който се съкрушава от 
хлътналите си очи, бледността си, измършавялото си тяло и 
„силната си кашлица, която ечи оглушително“ (I, 3),  
докато в същото време жена му го уверява, че той не кашля, 
в отлично здраве е и в крайна сметка халюцинира и е на косъм 
от лудостта – диагноза, потвърдена от всички истински 
и мними лекари, с които той впоследствие се консултира. 
Действително в регистрите на трупата му често са 
посочвани „прекъсвания“ в програмата на театъра „Пале 
Роял“, но само един път, на 9 август 1672 г., се уточнява, 
че причината е в Молиер („г-н дьо Молиер не се чувстваше 
добре“), също както на 7 август 1674 г. се вписва, че 
представлението е отменено, тъй като актьорът Розимон, 
поел ролите на Молиер, „имал хрема“. Изключително рядко 
подобни „прекъсвания“ са се дължали на здравословното 
състояние на някой от основните изпълнители, както през 
септември 1671 г., когато се наложило да се отменят две 
представления на „Психея“ заради Арманда2, а след това и да 
є се намери заместничка в главната роля за няколко седмици: 
това е било достатъчно рядко събитие и като такова е 
привлякло вниманието на вестникарите, така че Робине 
също го е отразил. В останалите случаи прекъсванията 
съответстват на църковни празници, престои в двора 
или в свитата на някой от принцовете, репетиции или 
извънредни печални семейни събития, както на 11 октомври 
1672 г., когато актьорите не са играли пред публика поради 
„кончината на малкия Молиер“. В крайна сметка Молиер 
вероятно е боледувал по-рядко от съвременниците си, и то 
във време, когато дори най-леката треска, стига човек да 
оцелее от нея, го събаряла на легло в продължение на седмици 
– както Арманда се уверила на свой гръб две години по-рано…
Когато започнали представленията на „Мнимият болен“, 
ако се вярва на написаното в предговора към изданието на 
„Съчинения“ [на Молиер] от 1682 г., Молиер имал „белодробно 
възпаление, което му причинявало голямо неразположение“ 
– с други думи, в зависимост от степента на сериозност, 
силна хрема, бронхит или пневмония – и което „той 
получавал от няколко години насам“. С други думи, както 
почти всяка зима, бил хванал някакво белодробно заболяване. 
Авторът на предговора наивно добавя как Молиер „се бил 
присмял на самия себе си и на това свое неразположение“ в 
„Скъперникът“, пренебрегвайки факта, че вече от цял век в 
италианските и френските комедии всеки старец, влюбен 
в младо момиче, е изобразяван в комичен контраст между 
претенциите си за здраве и издръжливост и кашлица, която 
прекъсва смешните му самохвалства. Кореспонденцията 
на един съвременник ни дава възможност да проследим 
развитието на това белодробно възпаление през последните 
десет дни от живота на Молиер. Някой си Франсоа Даван, 
илюминат, решил да „преобрази християнски“ целия театър 
на Корней и на Молиер, им представил първия си опит – 
„Преобразената Психея“, с надеждата те да подкрепят 
представянето є пред публика. Обърнал се първо към Корней, 
който го отклонил към Молиер. Така че Даван му написал 
дълго писмо, а после и го посетил на 7 февруари, деня на 
генералната репетиция на „Мнимият болен“. Молиер го 
приел много любезно, взел неговата „Преобразена Психея“ и 
му казал да дойде отново след десет дни. Очевидно тогава 
още не бил особено „неразположен“ от белодробното си 
възпаление. Впрочем четири дни по-късно той бил в църквата 
„Сен Совьор“, където станал кръстник на дете, доколкото 
ни е известно, за петнадесети път. Даван го посетил отново 
на 15 февруари, но предишната вечер Молиер се бил върнал 
изтощен от третото представление на „Мнимият болен“ 

 1 Прозрачна анаграма на Молиер. – Б. пр.
                                                                                          2 Арманда Бежар, съпругата на 
                                                     Молиер. – Б. пр.

Молиер и не приемал посетители, или поне не и луди. Даван пак 
дошъл на 18 февруари и като научил, че Молиер бил починал 
предишната вечер, видял в това Божия пръст и допълнително 
насърчение да „обновява“ и „преобразява“ пиесите му, както 
обяснил на Корней на следващия ден.
Вечерта на 17 февруари, след четвъртото представление, 
това влошаване на неговото „белодробно възпаление“ и на 
придружаващата го кашлица предизвикали силен кръвоизлив: в 
девет часа вечерта кръвта започнала да се излива в бронхите 
му. Молиер поискал свещеник: като добър поданик на краля на 
Франция и парижки гражданин трябвало да бъде погребан по 
християнски, но за това трябвало да се изповяда и да подпише 
акт, с който да се отрече от актьорската професия. Така 
направила Мадлен3, починала точно една година по-рано. 
Прошението, подадено от Арманда на следващия ден до 
архиепископа на Париж, позволява да се проследи развитието 
на събитията: още със започването на кризата Молиер 
пратил слуга и слугиня да доведат свещеник от енорията на 
„Сент Йосташ“, но свещеникът отказал да дойде; вторият 
също отказал; тогава зетят на Молиер Обри сам отишъл 
в църквата и успял да доведе трети свещеник, но след цял 
час такова тичане насам-натам Молиер издъхнал, задавен в 
кръвта си, в ръцете на „един благородник на име Кутон“ и в 
присъствието на жена си, две монахини, подслонени в дома 
му, и неколцина други лица. Разказът е достоверен, тъй като 
е предназначен за архиепископа на Париж, който разпоредил 
разследване, за да може да вземе решение за погребването 
на Молиер в осветена земя. Може би е присъствал и Барон4, 
ако може да се вярва на угодническия му разказ пред Гримаре 
тридесет години по-късно, когато всички свидетели вече не 
са били между живите. В него той си приписва главната роля: 
бил придружил Молиер от театъра до дома му, предложил му 
да пийне бульон, взел от готвачката Лафоре „парченце сирене 
пармезан“, защото Молиер го бил поискал, слязъл на долния 
етаж да повика Арманда (която доста изненадващо си седяла 
в стаята…) и когато се качил заедно с нея, намерил Молиер 
мъртъв, заобиколен само от двете монахини; и разбира се, 
той отново приписва на себе си как се погрижил да изтича и 
да съобщи на краля на другата сутрин…
„Именно тази кашлица – уточнява авторът на предговора от 
1682 г. – съкрати живота му с повече от двадесет години“, 
тъй като той инак бил „с много здраво телосложение и ако 
не беше това произшествие, с което болестта му го надви, 
той щеше да има достатъчно сили да я превъзмогне“. В това 
са били убедени и всички негови съвременници, дали израз 
на крайното си удивление от новината за смъртта му. В 
своето „Писмо в стихове до Monsieur, братът на краля“ 
от следващия ден (18 февруари) Робине пише как не може да 
повярва, че това се е случило, а следващата седмица отново 
говори за внезапността на смъртта му. Същото мнение 
се изразява и в чуждестранната периодика, чиито парижки 
кореспонденти подчертават колко неочаквана е била тази 
кончина: „Той е мъртъв – четем в „Амстердамски вестник“ 
– но си отиде тъй внезапно, че дори не успя да поболедува“. 
Цял Париж говори само за това, както потвърждава граф дьо 
Бюси-Рабютен, обобщил в следното изречение съдържанието 
на всички писма, които получил в своето изгнание в 
Бургундия: „Той ненадейно умря и това ме наскърби“. 
Въпросната зима на 1672-1673 г. започва с големи студове още 
от декември и изглежда е била особено смъртоносна, както 
се съкрушава три месеца по-късно критикът Жан Шаплен, 
когато поздравява един италиански професор за „пълното 
възстановяване на здравето му и преминаването на тази 
упорита кашлица, която отнесе толкова хора през тази дълга 
зима“. Като разсъждава върху „упражняването на професия 
с говорене пред много хора, която обикновено води до 
белодробни възпаления и в крайна сметка загрява дробовете 
повече от необходимото за поддържането на живота“, той 
посочва именно случая с Молиер: „Нашият Молиер, Плавт и 
Теренций на нашето време, погина от това насред последното 
си начинание“.
С отминаването на седмиците, месеците и годините 
се появяват десетки текстове, обиграващи темата за 
истинската смърт на онзи, който е наподобявал смъртта 
на сцената, или за превръщането на мнимата болест в 
истинска. Остава само да се подметне, че Молиер вече 
бил болен, докато пишел „Мнимият болен“. Именно с това 
се заел човекът, на когото Арманда Бежар възложила да 
пренапише онези части от пиесата, до които Молиер не бил 
успял да стигне за окончателна редакция. В новия текст 
на „Мнимият болен“, публикуван в изданието „Посмъртно 
издадени творби“ през 1682 г. и възпроизвеждан във всички 
последващи издания, мъдрият Бералд обяснява на Арган, че 
Молиер би отказал да пие лекарства, ако се разболее, тъй 
като „според него само яките и здрави люде, които имат 
сили да понесат както болестта, така и лековете, могат 
да правят това; той обаче има сили да понася единствено 
болестта си“. Излишно е да посочваме, че това трогателно 
признание на един Молиер, разкриващ пред публиката си 
своята изнемощялост, не фигурира в предходните издания на 
„Мнимият болен“ и по-специално в том VII от „Съчинения 
на г-н Молиер“, публикуван през 1675 г. от същите издатели 
по текст, предоставен от Арманда Бежар. През 1682 г. 
обаче, след всички епитафии, насадили идеята за болния 
Молиер, издъхнал на сцената, добавянето в текста на малко 
патетика – мнимият болен от фикцията бил игран от 
гениалния актьор, който се борел със смъртта – можело само 
да доусъвършенства комедията.
Няколко години по-късно авторът на „клеветническата 
3 Мадлен Бежар – актриса, по-голяма сестра (или майка?) 
на Арманда, съратничка на Молиер още от най-ранните му 
театрални начинания. – Б. пр.
4 Мишел Боарон (Барон) – ученик на Молиер, впоследствие млад 
член на трупата му и негово протеже, 20-годишен през 1673 г. 
– Б. пр.

новела“ с героиня Арманда Бежар – „Славната актриса“ 
– подмята, че Молиер бил отдавна разяждан от болест, 
подклаждана от мъката, която му причинявали твърдените 
изневери на жена му, и именно той подсказва, че Молиер 
храчил кръв на сцената в края на пиесата. От това изглежда 
се е вдъхновил Гримаре през 1705 г. в своята биография 
„Животът на г-н Молиер“, като преценил, че ще трогне 
сърцата на читателите си, представяйки Молиер като герой, 
борещ се със семейните си неблагополучия и с пристъпите 
на болестта. Също той измислил насиления смях, с който 
Молиер уж прикрил конвулсия в заключителната интермедия. 
Легендата за Молиер, слизащ полумъртъв от сцената, 
набирала скорост. (…)

Смъртта на Молиер поражда невероятно изобилие от 
епитафии и кратки стихотворения на френски и на 
латински. Възпоменанията продължават месеци и дори 
години. Нещо невиждано дотогава и което надали ще бъде 
видяно за някой друг. Това е посмъртното потвърждение, 
че Молиер с течение на годините се е бил превърнал в 
изключителна личност. Любимец на Луи XIV, на Великия 
Конде и на най-висшите благородници в двора, в който по 
три месеца годишно изпълнявал службата си на кралски 
камериер тапицер, актьор и автор, акламиран от парижката 
публика, игран навсякъде във Франция и в Европа, превеждан 
на основните европейски езици, будил възхищение у най-
блестящите писатели, постоянен прицел на възторженото 
внимание на вестникарите, но и на отмъстителността на 
набожниците и на част от църквата… Неговият талант 
много отрано го превръща в звезда. Когато смъртта го 
изненадва, той вече е станал знаменитост. (…)
Голяма част от епитафиите и надгробните стихове 
са просто игрословици, изградени около една кончина, 
представяна като парадоксална. Мнимият болен бил 
застигнат от истинска болест, която го убила, актьорът, 
който имитирал смърт, бил покосен от смъртта, след 
като излязъл от ролята си. (…) Всички тези парадоксални 
вариации, които допринасят за насаждането на представата, 
че Молиер е умрял на сцената, са единствено претексти за 
съчиняване на литература, но независимо от това в тях се 
усеща интерес и симпатия към човека Молиер.
Нищо такова не се долавя в друга една група стихотворения, 
особено враждебни, повечето от които са създадени в 
средите на духовенството. Гибелта на Молиер, вместо 
да ги усмири, изостря неприязънта и злопаметството на 
неколцина: та неговата смърт не го обрича на забрава, а 
го издига в пантеона на най-великите творци, което те 
намират за нетърпимо. Той отново е наричан шут и фарсьор, 
рогоносец, който на всичко отгоре „се тешил и с майката, и 
с дъщерята“5. Отново му обещават пламъците на ада, този 
път със сигурност. (…)
Когато идва редът на неговите събратя и на учените, 
още от самото начало в техните кръгове преобладава 
увереността, че са изгубили един нов класик. Още Робине, 
който го нарича „художник на нравите“ и „цензор на 
пороците на своето време“, го определя като „християнски 
комик“ в смисъла на продължител на делото на двамата 
езически комически автори Плавт и Теренций, „бащите 
на комедията“. Скоро след него Лафонтен продължава в 
същия дух, като представя Молиер като техен единствен 
наследник.(…) Неговата смърт го издига наравно с тях. 
Занапред той на свой ред ще бъде образец, достоен за 
изучаване. Ще бъде първият френски класик.
Всички поемат в очертаната от Лафонтен посока, чак до 
най-видните учени йезуити, пренебрегнали „идеологическите“ 
дързости на Молиер. Само Боало внася фалшива нотка в 
този хор. В своето „Поетическо изкуство“, публикувано 
през 1674 г., откъси от което обаче той от дълги месеци 
чете из салоните, Боало поставя Молиер над всички 
драматурзи, но охлажда възхвалата си с една резерва, която 
и днес тегне върху Молиер; той, който „само да не бе в 
простонародността си / на своите лица дал толкова гримаси, 
/ че тъй, от вкус и такт понякога лишен, / събира в груба 
смес Теренций с Табарен“6. В областта на комическия театър 
всичко, което се отличава от най-класическия измежду 
класиците, Теренций, образецът на правдоподобната, почтена 
и умерено смешна комедия, не може да бъде друго освен 
принизяване. Боало не презира творбите на своя приятел, 
които някога е аплодирал, възхвалявал и почитал; като заема 
със своето „Поетическо изкуство“ ролята на законодател 
в литературата, той обаче си налага задължението да 
дава за пример само „образите безброй“ от „Мизантроп“ – 
единствените достойни за Теренций, а значи, единствените 
достойни да бъдат наподобявани от приемниците на Молиер.
Следващите поколения не се вслушват в Боало по този 
въпрос, но възпроизвеждат разграничението между двама 
Молиери: един велик Молиер, достоен за възхищение и 
наподобяване, „Молиер класикът“, и един по-низш Молиер, 
„Молиер палячото“, който не отрича нито една форма на 
смешното, за да може да достигне до цялата си публика. 
Въз основа на това разграничение XIX век, като не разбира 
смисъла на „народ“ в израза на Боало (съвкупността от 
зрители в театъра „Пале Роял“), измисля схващането за един 
„Молиер народник“. И романтик. Така Молиер се превръща в 
класик-народник-романтик. (…)

Откъс от „Молиер“. Жорж Форестие. Изд. „Галимар“, 2018.

Превод от френски: ВЕСЕЛА ГЕНОВА
5 Груб намек, отпращащ към популярното злословие, според 
което Арманда Бежар всъщност била дъщеря, а не сестра на 
Мадлен Бежар, с която Молиер е имал връзка в младите си 
години. –  Б. пр.
6 Боало, Поетическо изкуство. София, Наука и изкуство, 1983, с. 
59. Превод Пенчо Симов. – Б. пр.
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Весела Генова

Жан-Батист Поклен, по-известен под сценичното име 
Молиер, се ражда през първите дни на януари 1622 г. в Париж 
(кръстен е на 15 януари) и умира внезапно на 17 февруари 
1673 г. Житейският му път преминава в театъра, за 
театъра и чрез театъра. В творческия си разцвет той 
създава, режисира, представя и изиграва повече от тридесет 
авторски пиеси в рамките на едва петнадесетина години. С 
виртуозна лекота обновява, развива и извисява комическия 
театър на своето време и създава драматични творби с 
уникално синкретична плътност на смешното и непреходни 
морални измерения.
Първороден син в относително заможно семейство на 
парижки търговци, Молиер изглежда е получил отлично 
хуманитарно и философско образование в колежа на 
йезуитите в Клермон. На 21-годишна възраст отказва да 
поеме търговското дело на баща си, а заедно с деветима 
свои приятели основава театралната трупа „Славният 
театър“, амбициран да я превърне в третата постоянна 
трупа в Париж, а сам той да играе трагически роли. Макар 
трупата да постига известни успехи, оцеляването є се 
оказва трудно и две години по-късно тя фалира. През 1645 г. 
Молиер напуска Париж и в продължение на 13 години обикаля 
провинциалните градове като актьор, а по-късно и директор 
на пътуваща театрална трупа. В този период той намира 
влиятелни покровители, трупа разнообразен театрален 
опит и постепенно започва да „преправя“ театралната 
материя, като първо компилира, а после и сам съчинява свои 
малки комични творби. Когато през 1658 г. се завръща и 
установява в Париж, Молиер вече е опитен актьор, режисьор 
и ръководител, и обещаващ драматург. Успехът го спохожда 
бързо и го съпътства през целия му творчески път.
Молиер започва драматургичната си кариера с малки комични 
пиеси в едно („Смешните прециозни“) или в три действия 
(„Сганарел или Мнимият рогоносец“, „Досадниците“, 
„Училище за мъже“), които обикновено се представят в 
допълнение към друга голяма театрална творба. В средата 
на 50-те години, докато още работи в пътуващата трупа, 
Молиер пише и две по-завършени комедии: „Занесеният“ 
и „Любовна досада“, които представляват доста близки 
имитации на италиански източници. Едва с „Училище за 
жени“ (1662) Молиер представя първата си пълноразмерна 
оригинална комедия в пет действия.
Френският драматург развива по-простата в структурно 
и тематично отношение комедия на ситуациите, като 
създава няколко големи типа комедии. Осмиването на 
отделни недостатъци и пороци на съвремието му по-късно 
е наречено „комедия на нравите“. Салонните и портретни 
комедии, както и психологическото обосноваване и 
задълбочаване на персонажите му залягат в основата на 
комедията на характерите. Пищните дворцови увеселения 
му предоставят богати възможности да вплита в 
драматичните си творби елементи от други изкуства в 
синкретични спектакли. За тях Молиер създава оригиналния 
жанр „комедия балет“ – хибридна комедия, в чието 
пъстроцветно визуално изобилие и изрична нееднородност 
ясно се долавя  отзвук от бароковата естетика и практика. 
Междувременно той продължава да пише и да представя и 
малки гротескови комедии, възпроизвеждащи вече използвани 
комични структури и похвати. Много скоро започва да 
съчетава и да синтезира в едно елементи от различни типове 
комедии. Сатирата на нравите се вписва в пищния наглед 
на хибридния спектакъл в „Буржоата благородник“ или в 
„Мнимият болен“, „Мизантроп“ е едновременно комедия 
на характерите и на нравите, а „Училище за жени“, освен 
аспекти от горните два вида комедия, съдържа и някои сцени, 
възлизащи към комедията на интригата. Така създаваните 
„смесени“ комедии успешно съчетават и използват 
различните средства и похвати, присъщи на отделните 
комедийни видове, за изграждане и наситеност на смешното 
в тях.
Молиер допринася за развиването, обновяването и 
издигането на комическата драматургия още с това, че 
разнообразява и актуализира тематиките на комедията 
и я вписва в съвремието си. Актуалната галантна 
тематика намира отражение в пиесите, в които често 
се повдигат и разискват различни въпроси на любовните 
взаимоотношения като проблемите на любовта в брака, 
ревността и взаимоотношенията в семейството, неравния 
брак, принудата в брака и пр. С това той далеч надхвърля 
традиционната за комедията на всички времена стереотипна 
тематика за възпрепятстваната любов между двама млади. 
В по-общ план темите му засягат междуличностните 
отношения, които намират драматичен израз в проблеми 
и конфликти между влюбени, съпрузи, родители и деца, 
млади и стари. Те са здраво вкоренени в своето съвремие 
и в същото време притежават общочовешки измерения, 
което ги прави актуални и днес. Сред основополагащите 
принципи на Молиеровата комедия е и изобразяването на 
нравите с максимална естественост, което се конкретизира 
в естетика на обрисуване „сякаш от натура“. Всъщност 
драматургът щрихира прецизно и правдоподобно някои 
реалистични детайли, които успешно създават цялостна 
атмосфера на достоверност и реализъм.
Докато в комедията на интригата от средата на 
века персонажите са стереотипни, схематични и 
взаимозаменяеми фигури с изцяло драматични функции, 

Молиер обновява, индивидуализира и задълбочава своите 
персонажи, като им придава психологическа дълбочина и 
убедителни реалистични черти. Това увеличава тяхното 
правдоподобие и актуалност, обогатява обрисуването 
им и придава повече убедителност на моралните 
поуки. Молиеровите персонажи се доближават до 
индивидуализирани, сложни характери с черти на реализъм и с 
това, че не са изцяло и постоянно смешни, а могат да бъдат 
и великодушни, страдащи и дори понякога трагични. Те са 
човешки и близки до публиката както със слабостите, така 
и с добродетелите си; зрителите се присмиват на едните и 
утвърждават за себе си стойността на другите.
Молиер внася в комическия театър на класицизма 
наситена проксемика и ярка изразителност на мимиката 
и жестовете. Докато комичните персонажи обичайно 
говорят за своите душевни състояния, при Молиер те им 
дават и динамичен телесен израз. Драматургът обновява 
и обогатява жестомимичната игра на сцената, като 
надгражда италианските драматични традиции на засилена 
жестовост и изявена игра с мимиката с културните и 
нормирани жестове на галантното светско общество 
в многообразието на неговите социални практики. 
Динамичните сценични игри заемат важно място в почти 
всички негови пиеси, а в някои от тях структурират цялата 
творба и предават моралното послание (като квипроквото 
в „Сганарел или Мнимият рогоносец“). Значимо постижение 
на Молиер е, че успява да вгради богата и разнообразна 
проксемика в класицистичната комедия и творчески да 
използва сценичната и визуална експресия за обрисуването 
на характерите и в по-общ план – за семиозиса на пиесата. 
Това намира израз и в собствената му актьорска игра. 
Активното жестикулиране и богатата мимика, които се 
превръщат в „запазена марка“ на изпълненията му в редица 
пиеси, несъмнено не са новост в театъра, но са приносни 
елементи на изпълнението в класицистичната комедия и едни 
от катализаторите на смешното в нея.
Смешното е стожерът на драматургичната система 
на Молиер. То е структуриращо и вездесъщо, актуално и 
същевременно общочовешко, аксиологично и съучастническо. 
Смешното полифонично наслагва в рамките на една и съща 
пиеса различни свои средства, добавя към тях новите форми 
на комичното на нагледа и на хибридността и постига 
синергични въздействия чрез съчетаното им действие. 
Същевременно то функционира в модуса на фундаментална 
обусловеност с нравствените ценности, чието 
утвърждаване е залегнало в задачата на класицистичното 
изкуство. 
Молиер възлага централна нравствена роля на смешното 
в комедията. С това той легитимира присъствието му 
в класицистичния театър и способства за извисяването 
на комедията и максималното є доближаване до 
достойнството на високите жанрове. Реализацията 
на моралния проект чрез смешното се постига чрез 
новаторското му вплитане във всички структурни и 
смислови компоненти на драматичната творба: фабула, 
персонажи, език, развитие на действието, представление. 
Смешното се вгражда хармонично и синергично в самата 
тъкан на комедията, която се създава и представя за и 
чрез него, но винаги в служба на двойната класицистична 
цел на всяко изкуство да създава естетическа наслада, 
като развлича хората, и при това неусетно да поправя 
нравите им. Многопластовото богатство на смешното 
в непреходността и универсалността на моралното му 
измерение, виртуозната елегантност на драматичното 
конструиране и богатата палитра от новаторства в 
комическата драматургия обуславят актуалността на 
Молиеровото творчество и в наши дни.

***
Парадоксално е до каква степен прочутият и световно 
признат драматург, който и днес е четен и поставян 
далеч отвъд пределите на родината си, всъщност е зле 
познаван – както в житейските си обстоятелства, така и 
в творчеството си. До наши дни сред широката публика се 
възпроизвеждат все едни и същи ограничителни ценностни 
съждения за творчеството му и популярни (и като цяло, 
неверни) митологеми за живота му. Причините за това се 
коренят далеч назад в миналото.
След внезапната смърт на автора в общественото 
пространство се понасят какви ли не слухове за живота и 
личността му и се повеждат нестихващи и до днес спорове 
около неговия светоглед, принципите, върху които се гради 
изкуството му, и различните тълкувания на драматичното 
му творчество. Позициите в тези спорове са силно 
емоционално обусловени. Застъпниците на драматурга 
се стремят да придадат повече тежест и значимост на 
комедиографията му, като изтъкват нейните морални и 
поучителни измерения, докато противниците му, обратно, 
виждат в немалко негови пиеси неморални явления, персонажи 
и дори преки послания. Това фундаментално идеологическо 
противопоставяне продължава да бъде възпроизвеждано в 
критическия дискурс и през следващите векове и да поражда 
и поддържа редуцираща и селективна рецепция на комедиите 
на Молиер.
Още от „Поетическото изкуство“ на Боало (1674) 
и прочутия предговор на Лагранж към изданието на 
събраните съчинения на Молиер (1682) в рецепцията на 
Молиеровите пиеси се въвежда разграничение между 
няколко обявени за „шедьоври“ негови комедии и всички 

останали. Това разграничение, 
което се позовава на 
нормативната класицистична 
естетика, без изобщо да 
отчита реалността на 
класицистичната практика в 
полето на комедията, бързо 
придобива стойността на 
критически императив и 
се възпроизвежда широко и 
през следващите векове. Така 
определени пиеси се приемат 
априорно от коментаторите 
и критиката, а оттам и от 
широката публика, като по-
малко качествени, интересни 
и ценни. Това изкривяване на 
рецепцията пряко влияе върху 
тяхната известност чрез 
критически представяния, издания и преводи. То неизбежно 
намира отражение и в критическия инструментариум, с 
чиято помощ се възприемат и анализират драматичните 
текстове на Молиер и днес: към тях се подхожда като към 
текстове, написани, за да бъдат четени и тълкувани през 
прочита изключително с оглед на извличането на моралните 
им послания и преимуществено с инструментите на 
литературния анализ. Този силно белязан от позитивизма 
критически подход, освен че е ограничителен и изкривяващ, 
неизбежно отблъсква част от потенциалните читатели и 
зрители.
Идеологическите отклонявания и присвоявания на 
Молиеровото творчество чрез различни негови тълкувания 
са многобройни и разнородни през годините. Така 
мислителите от времето на Великата френска революция се 
стремят да представят придворния драматург като скрит 
антироялист и едва ли не републиканец. Това идеологическо 
салтомортале два века по-късно се възпроизвежда и в 
социалистическия прочит на Молиер като народнически 
писател. Националистическите тенденции от края на XIX 
век подтикват към изрично и недокрай обосновано обвързване 
на творчеството му с френския „народен“ фарс. В по-близко 
до нас време са предлагани други ексцентрични прочити 
на неговата комедиография, например в светлината на 
марксизма или дори на лаканианството. Различни съвременни 
критически виждания го представят ту като обикновен, 
макар и особено талантлив практик на театъра, ту като 
мислител едва ли не със собствена философска система, 
използваща театъра само като изразно средство, ту – 
най-често – просто като даровит драматичен писател. 
Всяко от тях търси и открива доводи и доказателства 
за твърденията си в съответно подбрана част от 
Молиеровите пиеси. Комедиографията на Молиер обаче 
заслужава да бъде схващана в цялата си пълнота, при това 
не само в плоскостта на литературната си стойност, а и 
в богатството на своите драматургични и сценографски 
реализации и новаторства. 
Рамкирането на творчеството е неотделимо от 
митологизирането на личността, започнало веднага след 
внезапната смърт на Молиер и бързо набрало скорост. 
Съратниците му, търсени да разказват спомени за него 
(както в предговора на изданието на събраните му съчинения 
от 1682 г.), неволно или съзнателно доизмислят и украсяват 
разказите си. Недоброжелателите му не остават по-
назад и също произвеждат обилни и свободно фантазирани 
негативни истории и инсинуации. Молиер много бързо се 
превръща в легенда. Първата му биография, съставена от 
Гримаре през 1705 г., е ярко свидетелство за това. Тя се 
представя като достоверна, макар далеч да не е такава, и 
претендира да опровергава всички неверни факти, които се 
разпространяват за драматурга, но гъмжи от фактически 
грешки. През следващите векове тази митологизираща 
биография е многократно критикувана и също така 
многократно възпроизвеждана. Редом с това започват да се 
съставят, издават и допълват сборници с явно измислени 
„анекдоти“ от живота и делото на Молиер. Тези историйки, 
вдъхновени от елементи от драматургията му, най-често 
отъждествяват автора с неговите герои, а способите на 
театралната илюзия – с отражение на действителността. 
От втората половина на XIX век и чак до 60-те и 70-те 
години на XX век позитивистката литературна критика, 
която обвързва изрично и пряко личността на автора с 
творчеството му, също попада в клопката на кривото 
огледало, търсейки в творбите на Молиер прякото 
отражение на неговата личност. Едва най-новата биография 
на Молиер, основана изцяло върху документални източници1, 
предлага на читателя възможно най-достоверен, подробен и 
задълбочен летопис на живота и делото на Молиер – човекът 
и творецът, гениалният и актуалният, максимално изчистен 
от наслоените през вековете субективни интерпретации 
и митологеми – героизиращи, патетични и назидателни, но 
и злонамерени и принизяващи. Крайно време е да се сложи 
край на безкритичното им възпроизвеждане в популярната 
култура и за съжаление, в немалко 
национални образователни системи. 
Молиер заслужава това.

1 Жорж Форестие, Молиер, „Галимар“, 2018.

човекът театър
400 години от рождението на Молиер
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Рейчъл Кук

Носителката на „Букър“ разказва за късния 
старт на писателската си кариера и за ярките си 

спомени от годините, прекарани в Кайро. 
Пенелопе Лайвли, авторка на множество романи 

и сборници с разкази, е единствената писателка, 
спечелила както наградата „Букър“ (1987, за 

романа „Лунен тигър“), така и медала „Карнеги“, 
с който отличават най-добрите книги в областта 

на детско-юношеската литература (1973, за 
„Призракът на Томас Кемпе“). Сред мемоарните є 
творби е книгата Oleander, Jacaranda, посветена на 

детството є, прекарано в Кайро преди и по време 
на Втората световна война. Последната є книга, 

Metamorphosis: Selected Stories, събира разкази, 
писани в продължение на 40 години. Писателката 

живее в Лондон.

Вие сте редактор на последния си сборник 
Metamorphosis. Беше ли ви трудно да изберете 
разказите, включени в него?
В някакъв смисъл беше лесно. Често си казвах:  
„О, боже, не и този!“. Наистина смятах, че налагам 
гледната точка на редактора. През 2018 г. написах два 
разказа, които не бяха издадени: бяха твърде дълги, но 
не достатъчно големи, за да бъдат публикувани като 
новели и в крайна сметка се озоваха в чекмеджето 
на бюрото. Реших, че мога да ги използвам в този 
момент. 

Как се зараждат идеите за разкази? Различно ли е 
от романите?
Писането на разкази и създаването на романи са 
абсолютно различни процеси. Работата върху романа 
е като разбиване на каменен блок. Търсиш какво има 
вътре в него и това продължава около две години. 
А разказите просто се появяват – почти винаги се 
пораждат от самия живот и са внезапен проблясък на 
вдъхновение или прозрение.

Кои автори на разкази будят вашето възхищение?
Това е толкова гъвкава форма. Не харесвам разказите 
на автори като Роалд Дал, в чийто край винаги ни 
чака неприятна изненада. Възхищавам се на Чехов, 
но за мен още по-завладяващи са творбите на Уилям 
Тревър. Смятам, че Джейн Гардам и Хелън Симпсън 
също са удивително добри разказвачи. 

Подборът на разкази ви е дал възможност да 
направите равносметка за една дълга кариера. Как 
ви изглежда тя сега?
Когато започнах да пиша, издателите не очакваха 
от писателите да направят пробив с първата или 
втората си книга и бяха готови да си сътрудничат 
с един автор дълго време. Сега издателствата 
са по-зависими от маркетинговите стратегии и 
голям брой талантливи писатели са притискани 
от императива да започнат кариерата си с книга, 
която задължително трябва да привлече вниманието. 
Започнах да пиша твърде късно. Публикувах първата 
си книга, която беше предназначена за деца, когато 
наближавах 40 години. Днес това е почти невъзможно. 
Писателите трябва да издадат първата си книга, 
преди да навършат 25.

Пенелопе Лайвли: Бях травматизиран тийнейджър

Как направихте прехода от книги за деца към 
писане за възрастни? Трудно ли е това, или е 
съвсем естествен процес?
В един момент започнах да осъзнавам, че не мога 
да постигна всичко, което искам, ако пиша само за 
деца. Ще спомена един чудесен цитат от У. Х. Одън: 
„Има добри книги, които са само за възрастни. Няма 
добри книги, предназначени само за деца“. Смятам, 
че това е абсолютно вярно. Затова реших, че трябва 
да продължа напред. По това време [The Road to 
Lichfield, включена в късия списък на наградата 
„Букър“, е публикувана през 1977 г.] един редактор ми 
предложи да пиша книги за възрастни под друго име. 
Той подценяваше детската литература и предположи, 
че няма да ме възприемат на сериозно в света на 

литературата за възрастни. Казах 
му: „Няма начин това да се случи“.

Спомените от детството 
ви, прекарано в Египет, често 
прозират във вашата проза. Това 
се случва и в един от новите ви 
разкази. Дали все още са така ярки 
както преди?
Да, тези спомени са кристално ясни. 
Мога да възпроизведа градината ни 
в Кайро с най-малки подробности. 
В един момент осъзнах, че искам 
да пресъздам тези спомени в книга, 
но това се случи едва след като се 
върнах в Кайро в зрелите си години. 
Открих къщата, в която бях живяла, 
и започнах да разбирам как мога да 
въплътя съхранените от паметта 
ми картини и събития в книга – така 
се появи романът „Лунен тигър“.

Смятате ли, че детството ви – и 
чувството ви от онова време, че сте аутсайдер – 
е изиграло важна роля във формирането ви като 
писател.
Космополитният, разноезичен Кайро беше 
единственият свят, който познавах като дете. 
Бях англичанка в едно ислямско общество и растях 
в среда, повлияна от френската култура. Смаях 
се, когато пристигнах за първи път в Англия – 
всички около мен говореха английски. Това беше 
толкова странно. Но да отговоря на въпроса ви: да. 
Писателите винаги се опитват да си представят 
светове, които са им чужди. Ако си жена например, 
имаш нужда да пишеш за мъжe. Не можеш да 
заобиколиш това. 

Изживяхте ли голям шок при завръщането си в 
Англия на 12-годишна възраст?
Бях травматизирана тийнейджърка, изтръгната от 
мястото, в което се е родила, и попаднала в един 
съвършено различен свят. До този момент не бях 
ходила на училище; имах само бавачка – Луси. Това се 
случи преди края на Втората световна война.  

Бях спасена от любимата си баба от Съмърсет, 
която ме прие при себе си. Прекарвах ваканциите си 
при нея. Бедният ми баща беше самотен родител и 
твърде зает с работата си – стоях по цял ден сама, 
когато бях при него. 

А къде беше майка ви?
Тя не поиска попечителство, когато родителите ми 
се разведоха. Беше срещнала друг мъж и не се върна в 
Англия в продължение на две години – време, за което 
много се промених. Не бих казала, че беше небрежна 
майка. Грижеше се за мен в четвъртък следобед, 
когато бавачката ми имаше свободен ден – така 
правеха жените от нашата класа по онова време. 

Беше ли необичайно в онзи период да си дете на 
разведени родители?
Да. В училището-пансион, в което ме пратиха, имаше 
само още едно момиче в моята ситуация. Когато 
пристигнах в училището, директорката ме посрещна 
с думите: „Твоите родители са разведени – това не е 
много приятно и не трябва да говориш за него“.

Как виждахте своето бъдеще след университета?
Очакванията към жените тогава бяха да се омъжат. 
Спомням си как веднъж, карайки ме към Падингтън, 
докато чакахме на един светофар, баща ми попита: 
„Не трябва ли да се замислиш за женитба?“. Скоро 
наистина се омъжих [Джак Лайвли, университетски 
преподавател, умира през 1998 г.]. Започнах да пиша, 
когато по-малкото ми дете тръгна на училище, но се 
чувствах твърде неуверена в това начинание.

Как се чувствахте, когато спечелихте наградата 
„Букър“?
Не се очакваше от мен да спечеля, а и аз не очаквах 
това. Съпругът ми каза: „Не мисля, че ще получиш 
наградата, но за всеки случай си намисли какво ще 
кажеш и недей да пиеш много“. По -късно, зашеметена 
от цялата суматоха, патетично попитах дали мога 
да изпия една чаша вино. С тези награди е важно да 
имаш доза късмет. Ти не си написал най-добрата 
книга. Просто си създал роман, за който журито е 
постигнало някакво съгласие. 

Как прекарахте локдауна?
Тревожех се за своите роднини и ми липсваше 
контакта с хората на живо. Не можех да чета 
толкова много, колкото бях свикнала; затова дълги 
часове гледах телевизия. Открих шпионския сериал 
„Фантоми“. Докато го гледах, времето ми беше 
изпълнено с някакъв смисъл. В един момент, за мой 
ужас, той свърши.

Пишете ли в момента?
Не, не пиша. Ако ми хрумне някаква идея, вероятно 
веднага ще започна да работя, но за бога… на 88 
години съм.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 16 октомври 2021 г.

Пенелопе Лайвли
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Ласло Ф. Фьолдени

Книгата на Елиас Канети не е роман, колкото и тъканта є 
на места да е романна. Има характерна драматургичност, 
но това не е онази добре изпипана линеарна драма, която 
следва драматургичните закони, организирани по правилата 
на рационалната логика. Бих я нарекъл „мечтателна 
драматургия“. Без общ фокус, на който всичко да се 
подчинява. Липсата на единство обаче не би могло да се 
вмени на книгата или на автора. Като сродни книги бих 
посочил експериментите на авангарда или на Карл Краус.
Трудно бих я нарекъл и научен труд. Още в първите глави 
Канети недвусмислено сочи – впрочем с трезвата логика, 
характерна за учените, – че науката наистина има своите 
граници, но по понятни причини те не се определят от 
самата наука. Опирайки се на университетския си опит, 
твърдя, че ако Канети, премълчавайки името си, я внесе днес 
в някой университет като докторски или хабиталиционен 
труд, колегията ще го отхвърли единодушно.
Не е роман, нито е научен труд. Тогава какво е? Според 
Канети „Маси и власт“ е делото на неговия живот. 
Книгата, върху която работи цели 30 (!) години, е образ на 
пулсиращия, на живия живот. Тази пулсираща жизненост е 
за него по-важна от всичко. Според заглавието в книгата 
става въпрос за масите и за властта. Има обаче едно 
централно, вътрешно ядро, което като огнище нажежава 
всеки ред, всяко изречение, всяка мисъл. То всъщност е един 
неформулиран, но прозиращ като воден знак въпрос, а именно: 
Какво е човекът?. Като всяка велика визия въпросът и до 
днес поддържа жива тази книга отпреди половин век.  
Изхождайки от този въпрос, става ясно защо е толкова 
трудно да се определи жанрово книгата. В средата на 
ХХ век Канети посяга към жанр, който тогава изглежда 
анахроничен, но затова пък има европейска традиция. Какво 
е човекът? Това е вълнувало Монтен и Хобс, Луис Вивес и 
Пико де ла Мирандола, Томас Браун и Робърт Бъртън, и Джон 
Дън. Могат да се изброяват още много предци. Общото 
между тях е, че днес всички те са излезли от „мода“, както 
и самият въпрос. Не съвсем, разбира се. Защото Канети има 
и съвременници, макар и  те да са самотни скиталци като 
него. Полякът Милош и аржентинецът Борхес, унгарецът 
Бела Хамваш и полякът Колаковски, испанката Мария 
Самбрано и колумбиецът Николас Гомес Давила – колкото 
и да са различни техните пътища, всички те се вълнуват 
от един и същ въпрос и никой не е склонен да вмества в 
решетките на академичните дисциплини свободата на 
мисълта си. 
Общото за споменатите мислители, характерно и за 
книгата на Канети, е чувствителността към метафизичните 
въпроси, които в продължение на две хилядолетия и половина 
са формирали традицията на европейската мисъл и които 
през втората половина на ХХ век са особено застрашени. В 
тази чувствителност е неговата сила. Способността да 
се удивлява на света характеризира книгата от първата 
до последната є страница. Възможно е етнологията да 
прецени като отживелица много от твърденията в нея; 
възможно е политолозите да не могат да ги приложат в 
ежедневните си анализи и спорове; възможно е психологията 
да вижда много от нещата по различен начин и най-вероятно 
антрополозите няма да се съгласят с много от тезите. Но 
със способността си да се удивлява Канети дава урок на 
учените от тези науки. Урок, който е валиден и днес и си 
струва да се научи от всеки. Канети е нашият учител.

*** 
От 1960 г. насам учени от различни дисциплини правят 
опити да се преборят с тази книга. Не є липсват съдници, 
нито почитатели. Някои виждат в Канети един от 
последните полихистори, но се намират и други, които 
изтъкват дилентантизма му. Читателят ще се затрудни, 
ако трябва да определи какъв специалист е Канети. 
Антрополог? Етнолог? Историк? Психолог? Специалист 
по сравнително религиозознание? Социолог? Политолог? 
Всяко от тях и нито едно. Познанията му са достойни 
за възхищение, достойна за възхищение е и смелостта му 
просто да не взема под внимание онова, което не се отнася 
до конкретния въпрос. Вместо на обективната дедуктивна 
логика, без която е немислима науката, той се опира 
преди всичко на инстинктите и интуицията си – като 
бушмените, а главата, посветена на тяхната интуиция, аз 
чета като забулено автобиографично признание. 
Формулирането на двете големи теми на книгата – 
властта и масите – разкрива добре неговия своеобразен 
подход. За Канети масите не са исторически обусловени, 
не са социологическа или политическа категория, а мъгляво 
стелещо се множество, характерно не само за човешките 
общества, което съпътства всички прояви на живот. 
За Канети масите са непроменлива константа, която 
се проявява във всяка епоха и най-съществената им 
характеристика не са непременно величието и размерите, 
а съпътстващото ги усещане за пространство. Масите 
предизвикват усещане за допир, т.е. предоставят физически 
опит. Книгата започва с изречението: „Нищо не ужасява 
човека така, както допирът до нещо, което не познава“1. 
Имаме едно живо същество, в случая човек, което най-вече 
се страхува: страхува се, че някой ще го докосне, страхува 
1 Елиас Канети, Маси и власт, 2018, с. 9. Превод Елисавета 
Кузманова.

се от Другия, който навлиза в неприкосновения кръг на 
индивидуалността му.  Другият още не е влязъл, но би могъл 
всеки момент да го направи – оттук и нестихващият страх. 
Как да се освободим от него? Като го предотвратим? Как 
да избегнем докосването? Не като се отдалечаваме от 
Другия – та нали от всички страни ни заобикалят Други, 
чужди, – а като се доближим до него. Толкова близо, че 
другостта му да изчезне. За целта обаче и всички Други 
трябва да се стълпят. Така се оформя масата, сред която 
ме докосват, но не като индивид, и другият ме докосва не в 
качеството си на индивид. „Веднъж поверил се на масите, 
човек вече не се страхува от съприкосновението с други. В 
този идеален случай всички са равни.“2

По отношение на масите Канети прокарва докрай дълбоко 
патетична мисъл: масите не са човешко, а вселенско явление. 
Когато хората се стълпят в маси, те не осъществяват 
просто политическо или обществено движение, а си 
подражават. Бушмените подражават на африканците, 
те от своя страна на европейците, те пък на индианците, 
които от своя страна – на мюсюлманите, – но всички те 
подражават на животните, на техните глутници, събрани с 
различна цел, но и животните подражават на природата, на 
нейните безброй проявления. Канети дава и примери: огънят, 
морето, дъждът, реката, гората, житото, вятърът, 
пясъкът. Масите, стълпяването, не са изключително 
човешки, а космически явления. От което следва, че „маси“ 
не означава просто, че много хора са се събрали на едно 
място, а че битието сред масите съпътства самото 
съществуване на човека.
Историци, социолози и политолози не знаят как да боравят 
с подобно тълкуване на понятието „маси“. Но именно тук 
е скрит отговорът защо „Маси и власт“ въпреки всичко 
е основополагаща по своето значение книга на ХХ век. 
Фактът, че показва масите като един вид condition humaine 
и очертава  дълбоките аналогии между човека, животните и 
неорганичната природа, говори за огромния опит, натрупан 
през ХХ век. В „Маси и власт“ не се говори за ХХ век, а 
от ХХ век, с гласа на века. За масите, както показват 
цитираните от Канети книги, са писали не само през ХIХ 
и ХVIII век, а и в Античността. Опитът на масите обаче 
като изключителна форма на битие, от което не може 
да се избяга, тъй като посредством ефективната роля на 
медиумите достига до човека дори и на най-усамотените 
места, е могъл да бъде преживян и описан едва през втората 
половина на ХХ век.

*** 
Същото се отнася до въпроса за властта. Кое е най-
първичното проявление на властта? Отговорът на Канети 
е: поглъщането на другия. Какво е необходимо, за да го 
погълнеш? Уста. А за смачкването? Зъби, които дъвчат. 
Зъбите са добри, когато са гладки, твърди и оказват 
съпротива – те са ефективни, тъй като създават ред. Без 
гладкост и ред властта не може да се утвърди. Сдъвканото 
от зъбите попада в устната кухина – това е затворът. 
Без който властта също не може. След устната кухина 
идва гърлото, което поглъща, също както и властта 
поглъща своите поданици. В стомаха храната се смила и 
тук тялото окончателно усвоява, прави част от себе си 
онова, което дотогава му е било чуждо. Крайният продукт 
са изпражненията, там единението е пълно: „Най-личният 
момент е моментът на отделянето; истински сам човек 
е само с екскрементите си“. Отношението между човека 
и неговите екскременти според Канети е аналогия на 
механизма на властта. „Властта сграбчва чуждото тяло, 
надробява го, гълта го, прави го себеподобно, и единствено 
този процес я поддържа жива.“3 Тези цитати са от главата 
„Вътрешностите на властта“. Тук се говори и за ръката, 
за търпението на ръката, за упражняването на пръстите 
на маймуните, за психологията на храненето. Има и нещо, 
за което не става въпрос. Например за упражняването 
на властта, за политическата природа на властта, за 
разделението на властите, за представителността на 
властта, за психологията на властта. Критиците на 
книгата, ако търсят с какво да се захванат, критикуват 
тълкуването на властта в „Маси и власт“, викат на помощ 
Хана Аренд или класическото произведение на Фридрих 
фон Хайек The Road to Serfdom (1944). Смятам, че това 
не е справедливо. Ще бъдем справедливи по отношение на 
книгата, ако не държим сметка за частичните истини 
в историята, не я оценяваме според производните є 
политически и социологически поуки, а се съсредоточим 
върху въпроса дали е успяла точно да обясни и предаде на 
читателя собствената си визия за природата на властта. 
За властта се отнася същото, което вече казах във връзка 
с масите: тази визия Канети е могъл да осъзнае именно през 
ХХ век, в случая той не просто пише за властта, а наднича 
от търбуха на властта като неин екскремент. Вместо 
екзактен исторически анализ на властта, Канети поднася на 
читателя екзистенциалния опит на властта. Бих го сравнил 
не само с Хана Аренд, а с Кафка.

*** 
Канети не говори в първо лице единствено число, при все 
това книгата му е възможно най-лична. Това се дължи на 
споменатата визия. Работейки върху произведението в 

2 Пак там, с. 10.
3 Пак там, с. 219.

продължение на тридесет години, Канети се стреми да я 
поддържа жива докрай. Каква е тази визия? Загадка. Сигурно 
е, че страхът от Другия, от Непознатия е имал своята 
роля във визията, също както и изначалният ужас от 
поглъщането. Тази визия не само придава на книгата много 
интимност, прави я истинска рожба на ХХ век. Тази книга 
е могла да бъде написана именно през века, който не само 
се смята за най-развития в историята на човечеството, 
но и доведе до най-страшните кошмари в човешката 
история. Въпреки че е смущаващо пестелив на думи, когато 
говори за двете световни войни, тоталитарните режими 
и безпримерните геноциди, книгата излъчва великото 
песимистично твърдение, че човекът е непоправим, тъй 
като всеки път повтаря едно и също с все по-рафинирани 
средства. Според автора на „Маси и власт“ Европейското 
просвещение е загубило своя еманципаторски заряд.

*** 
В една от главите на „Маси и власт“ личното звучене на 
книгата е особено силно. Тази глава носи само по себе си 
издайническото заглавие „Заповедта“. Какво представлява 
заповедта? Според Канети не става въпрос за отвлечена 
присъда, а за болезнено конкретен изказ, който пробожда 
като трън. Заповедта, като бодил, е психическо образувание, 
което се загнездва завинаги у човека, пише: заповедите, 
ако бъдат изпълнени, се запечатват завинаги в паметта 
на човека. Децата са най-безпомощни, пише, и иначе 
сдържаниятму тон омеква: „Истинско чудо е, че те (децата) 
не рухват под бремето на заповедите, че надживяват 
злодеянията на възпитателите си. По същия жесток начин 
те пренасят всичко върху собствените си деца и това 
изглежда естествено, както отхапването и говоренето... 
Всяко дете, дори и най-обикновеното, не забравя и не 
прощава нито една от заповедите, с които са го измъчвали“.
Заповедта крепи всяко живо същество, било то животно 
или човек. Всички те оцеляват само като се подчиняват и 
спазват диктуваните от заповедта правила на играта. В 
противен случай се разпадат и унищожават. Тук, на това 
място, феноменологичното описание определено се преплита 
с категорично ценностно съждение, нещо, от което авторът 
последователно се въздържа. Канети описва заповедта 
като изначално зло. Злото определям като зло само ако 
имам идея за доброто. А какво е доброто? Свят, в който 
не съществуват заповеди и въпреки това не се разпада. 
Имаме ли такъв опит? Не, казва Канети. И в същото време 
внушава, че напук на здравия разум, такъв свят трябва 
да съществува. Нужно е да се разклати всесилието на 
заповедта, пише, не в ролята на историк или политолог, 
а с тон на проповедник: „Трябва да се намерят средства 
и пътища, за да може човешката същност в по-голямата 
си част да остане неуязвима за нея. Може да се допусне 
заповедта да наранява само повърхностно. Жилата є трябва 
да се превърнат в люспи, които падат от леко докосване“4. 
Докато това не стане, ще бъдем принудени да търпим 
вечната заплаха над индивидуалността ни, да екзистираме 
като екскременти на властта.
Според заглавието на книгата в нея става въпрос за 
неизменната природа на масите и на властта. Визията, 
„горещото ядро“, което поддържа целостта на мисловния 
поток, е свързана с конкретно време: пронизва като 
рентгенов лъч ХХ век. Крайната цел на книгата обаче е 
повдигането на обвинение. „Маси и власт“ е обвинение срещу 
онова, което Канети, по едно и също време с Чоран, нарича 
„сгрешено сътворение“.

Превод от унгарски:  
СВЕТЛА КЬОСЕВА

4 Пак там. с. 346.

Способността да се удивляваш.  
„Маси и власт“ – половин век по-късно
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Возиш се от вече има-няма цяла двадесет и четвъртина 
денонощие в самоуправляващия се луксозен небоплàв, 
на онзи, който всеки път, щом почне да ти каканиже за
това и онова, някак си успява да те изкуши да си 
представиш, запирайки мисловния летеж на твоя ум, 
как ругаеш и показваш разгневено средния си пръст на 
скудоумната Съдба, която ви е срещнала и съединила 
като своеобразни Енг и Чанг, еднояйчните близнаци от 
държавата Сиам, позната днес като Тайланд. И ето 
че сега ти пак поискваш да прекъснеш, както винаги 
поискваш, поредния обстрел убога реч, като му кажеш че 
несправедливо позабравената единадесета Божа заповед 
гласи:        
  
                                          „Tвоя
                                          ближен
                                          тварче          
                                          ти не
                                          смей да
                                          дразниш      
                                          никой 
                                          път и
                                          в никой        
                                          случай         
                                          никой 
                                          път и
                                          в никой
                                          случай!“,   

но съобразяваш, както винаги съобразяваш, че религията 
на християните е вече твърде антикварна, и тутакси 
смиряваш атовете на пощявката си да цитираш думите 
на съвършено непознатия и съответно не особено 
авторитетен за културно необременения ти сателитник 
Бог. 
Решаваш, както винаги решаваш, че наместо да си губиш 
времето да хвърляш семенца познание из камънака в 
черепната му кутия с надежда откъм дълбините є 
да се покаже високоволтово светкавично дърво, би било
къде-къде по-кàктосимуередъ̀тно, да погубиш този 
унтерменш с пренебрежение; така че вадиш комикса си за 
из път, отваряш го наслуки, и очите ти попадат на това:



Сделката ми с господин Спокойствие без малко да остане
неосъществена. Нощ след нощ надигащите се из от 
обгръщащия тази островна вселена свръхмасивен мегаокеан 
вълни унищожители поддържат състоянието на духа на 
милиардите недочовешки нищетàци по повърхността на 
третата планета, незавидно обезнадеждено; алотността 
на мъките, алотността на униженията, алотността на 
неизбежните компромиси, на договорките със злото, е 
ключовият елемент в състава на все- и всичкопръскащите 
храчки дъжд, примесени с кръвта на тези същите, 
недочовешки, тъмнооблачнолицати нищетàци, валящи се 
омерзени по повърхността на третата планета подобно 
на захвърлени по тротоарите пакетчета на долнопробен 
чипс. С решението ми да не съавторствам в създаването 
ти, кипящите води на езерото на същественото мое аз 
постигнаха така необходимата им неподвижност, за да 
покорят върха на йерархическата пирамида на водите; 
с решението ми да не съавторствам в създаването ти 
сделката ми с господин Спокойствие беше окончателно 
осъществена: ето, аз вече съм спокоен, спокоен, че не ще
прибавя към останалите свои злодеяния и злодеянието да
съм се възпроизвел, доброволно да съм подпомогнал 
продължаването на това бездарно, разиграващо се вече 
твърде дълго върху сцената на третата планета глуповато 
представление, с поредна обречена да оскотява бройка 
жалък homo sapiens. 



Необходимостта на зрителните ми кълба, на моите 
полегнали из ирисни ливади чернодупкови зеници, 
придобили напоследък постоянна, свръхмасивна, все 
едно съм се надрусал обиколка, редовно да засмукват 
незасегнати от дейността на хората пространства, ми 
е съвършено невъзможна за задоволяване; като немарливи 
серийни убийци, днешните човешки екземпляри взеха да 

оставят мазните си пръстови 
спирали къде ли не върху 
плътта на третата планета. 

Мария Петкова

9:11
Иска ми се никога да не съм обичала никого.
Гардеробът проблясва в сиво,
дъждът очертава силуетите на две фигури
прегърнати в метаморфоза.
Саблезъбата сила на танца оставя гладни отпечатъци      
                                                                               в пръстта.
Някъде в свръхестественото сияние на променливото 
                                                                                          небе 
ти вплиташ мит за сътворението в магическата си 
                                                                                         коса.
Чувствам ума си набучен на желязна ограда,
но след теб болката става все по-спокойна.

***
тези залези
са купчина червен пясък.
извънземни пияно кръжат 
полукълбата на главата му

Той е кукла в гръден кош –
топъл балон, който се скита
през гърлото на небето.
той е единственото топло нещо,
омекотено от проветрените скелети
на чуждите сгради

момчето, което беше изумено 
от тежестта на собственото си сърце
никога няма да се завърне –
вие го пратихте на Луната
на колене.
трябваше да му дадете
повече от чифт мигащи очи,
и пощенски марки

красива мечта, редици от къщи.
течен хоризонт се движи 
бавно
по огледалното езеро,
което го приспива.
Когато любвеобилните камери заспят
той изплува, борейки се в леглото си,
мятайки се към живота.

Тялото му се натрошава в светлина
която оформя бяла планина.
мъжете се превръщат в локви, организми
с дебели слонски зъби.
нищо не е счупено –
пространство от мрак,
прозорец и врата
далеч един от други

стъпките изчезват безшумно,
без следи. Ще се изгубите.
ореолът му хвърля
сянката на примка
върху тънкия сняг

***
Оставє го сиротен.
Натъпчи очите и устата му с бунтовнически ръце,
положи го на безмълвно легло
под слънцето.
Виж го как
умира
за последен път.
Беше предназначен за повече
от любовта на хищник.
тъмнина го забулва,
тъмнина, която
е по-близо до ухото му
от бръмченето на телефона.
А тя се тревожи до болка,
не може да диша.
Сенките потъват в мъртвите листа.
Преоткриването на любовта
вече е започнало.
Тя се срива 
върху стъклената маса,
плаче без думи.
Сега ще бъде щастлива 
през цялото време,
сега, когато нишките на скръбта
се бяха разхлабили.
О, какви хора щеше да срещне сега,
които в щастливите си загуби,
биха я утешили 
отвъд ударите на тъгата.
И как блажено трагедиите 
променят рутината.
Лудостта щеше да се завърне
със сутринта.
Дотогава щеше спокойно да сънува 
белия призрак, който спи безгрижно
и хвърля мистериозната си сянка
върху препускащия свят.

Не ща изобщо да съм детектив. 

Ни най-малко не желая, но ето че ми се налага всекидневно 
да се лутам из еднообразни местопрестъпления и да
разследвам колосален брой злодейства, в които често съм
замесен и самият аз. Какво да правя, с белезници да 
заключа собствените си ръце? Ами те отдавна са 
заключени. Изглежда ще се скитам из крайноквартални 
улички. Изглежда кракопръстоекипажът на окъсаните 
ми обувчени подводници пак и пак ще се издавя в разни 
грандиозни гьолове.
                    

Изглежда зрителните ми кълба
ще почнат бавно да изпосталяват, 
захранвани с бетонна необят

и неизбежно аз ще стана сляпав,
завеса с черен цвят пред мен ще падне,
ще чуя своя проглушаващ крясък

и Смърт ще ме заколи като агне. 



1.

Отново забелязвам твоето протягане 
отпор противодействащо на силите 
вцепеняващи мускулатурата 
То довежда до неосъзнавано от теб повдигане 
на т-образната ти метълска късоръкавка
и разкриване на прелестното ти обгръщащо на частите
пораждащи у мен погнуса  
Поради това непреднамерено заголване
започва да се буди из телесността ми
забрава за наличността на частите
задължителна за случване на пожелаването 

2.

       Очите ми подобно на    
                                             комари се
                                                           насмукват с удоволствие 
щом ти пред мене заголиш     
                                             корема си 
                                                             подписан с елегантно „т“     

3.

Следсексуалноактовият мирис на телата ни минава през 
носа ми и издува 
)(както фетус би издувал 
корема ти)( корема ми 
до твоя собствен 
)(също тъй издуващ се от този аромат)(,
за да може сластно 
с устните си да целуне 
т-образният ми т-образния ти пъп, 
да се слепне с него до изписване на „π“, 
та да се издавим в сладострастната безкрайност 
на тази архимедова константа



1.

                       Светкавица
                                           Небето 
                                           е бетон
                                                        Пукнатина

2.

Като бита плът вън всичко става азуритово, с 
чевръстостта на нудистичен охлюв из омфалa на 
всенÒщнонèбовия купол се заспуща клон от колосалното 
космическо дърво, и ние до един започваме да наизлизаме 
изот подземните си жилища досущ подобно червеи след 
селестиален капкопад, от сплетените ни като че ли 
от паяци коси се изтъркулват всичките натрупвали се 
през годините по тях хтонични организми, и нашите 
изпосталели телеса от само себе си прекъсват своето 
съприкосновение с повърхността на третата планета, и 
полека-лека се отправят по посока на светкавичния клон, 
светкавичния клон на колосалното космическо дърво, 
и на кълбовидномълнийния негов плод, предусещайки 
блаженството от предстоящото им преустройство от 
профанна, във високоволтова ефирна плът, плът като 
плътта на колосалното космическо дърво, плът като 
плътта на кълбовидномълнийния негов плод, 
плът като плътта на електрикогръмовоевия 
деус, електрикогръмовоевия деус от чиято плът, 
колосалното космическо дърво расте, и с чиято кръв, 
кълбовидномълнийният негов плод е пълен, плод от чийто 
сок ни предстои да вкусим, и вкусим ли, да асцендираме, 
да асцендираме към други, извънредно по-благопристойни, 
форми, на живот
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 На Катя Митова

Винаги ме е напушвал смях, когато чуя от някого: „Ще взема 
да ти разкажа една моя история, а ти ще я опишеш.“
Доста хора са убедени, че само да седнат, и разказът е готов. 
Но нямали време! „По-добре  го напиши ти. На писателите и 
бездруго това  ви е работата.“
Този път обаче се получи обратното. Чух историята на 
атомния физик случайно, когато я разказваше на други, и я 
претопих в мой разказ, без да чакам от него подкана, нито 
разрешение. 
Ученият ми е добър познат и опасявам се, че ще се намръщи, 
като види под собствения си разказ моето име. От опит 
знам колко хората се дразнят от „подправките“ към 
собствената им случка, които гилдията ни нарича истинска 
литература. 
Та, моят добър познат заминал на специализация в Щатите. 
Къде точно – не помня, свикнал съм подробностите да 
си измислям сам. Във всеки случай университетът е от 
първите в Америка и е с искрящо реноме. Местните атомни 
физици грабват българския си колега от вратата, за да 
го разведат по мраморните коридори и той установява, 
че е възможно един стар университет да изглежда като 
построен вчера. Но се спират единствено пред  някаква 
охлузена и както после се оказва, скърцаща врата, която ги 
въвежда в стая не по-голяма от килер на средно семейство. 
Самата  стая – празна. На стената – два черно-бели 
портрета на някакви втренчени в обектива субекти, 
естествено, учени (а какви да са!), които, както на повечето 
фотографии от петдесетте години, приличали на болни от 
анемия, които още не го знаят.
„Това са създателите на водородната бомба!“, казал един от 
придружаващите. „В тая стаичка са работили! Запазена е, 
каквато е била. Нищо не е променено.“
Останалите придружаващи гледали със светнали очи, все 
едно че те са го казали. 
Но изглежда нашият атомен физик е гледал, все едно че 
не го е чул, защото колегите веднага сменили профила на 
запознаването.
Завели го в центъра на огромния кампус, където имало 
бирария. Там вече всички придружаващи говорели 
едновременно. Оказало се, че бирата се произвежда на място, 
а прилежащото заведение се обслужва само от студенти. За 
отбелязване било и друго – че бирарията била построена в 
центъра на университета, а той около нея. Явно тук спорът 
за кокошката и яйцето бил изначално решен.
Нашият учен понечил да каже, че у нас е точно обратното 
– само чакат да се появи университет, за да го обградят 
отвсякъде със заведения, но съобразил, че  не той е 
придружаващо лице, а те него придружават. Освен това 
си давал сметка, че няма нищо по-досадно от това да 
представяш на хората нещо, което те не виждат. И 
затова казал: „Винаги съм подозирал, че между бирата и 
водородната бомба има генетична връзка.“ 
Няколко чифта очи се втренчили в него и той веднага 
констатирал, че учените на масата са се изпарили, а е 
нараснал броят на атомните физици, любители на бира.
Разговорът потръгнал, около думите трепнала топлинката,  
позната само на хора, които знаят, че атомен физик не е 
непременно човек, който говори само за атоми.  
По някое време нашият учен започнал да прави връзка между 
директното си и периферното зрение. Директно той виждал 
облечени в тъмни костюми хора на млада средна възраст, а 
в периферното поле се появил човек от съседната маса на 
млада напреднала възраст, облечен в раздърпан син пуловер, 
с маратонки на бос крак. Побелялата му коса струяла на 
всички страни и оформяла главата му върху тънкия врат 
като атомна гъба. Удивителната прилика с откривателя на 
теорията на относителността не би открил само човек, 
който не е виждал прочутата снимка на изплезилия се 
Айнщайн.
„Най-после един истински атомен физик“ – прошепнал 
сънародникът ми и посочил деликатно с палец съседната маса 
– „Ние тука в сравнение с него изглеждаме като чиновници!“
Получил отговор в хор: „Какъв атомен физик. Това е  
художник. Знаменитият художник Странд.“   
И на нисък глас била изнесена цялата съпътстваща 
информация. Сигурно са малко хората, които знаят и кой 
е Айнщайн, и кой е Странд. Но след разяснението  нашият 
физик станал един от тях.
Художникът взима чудовищно висока заплата от 
университета. При това не му се налага нито да рисува, 
нито да открива практиката на относителността, след 
като теорията е вече открита. Негова единствена задача е 
да обядва един-два пъти в месеца с американски милиардери, 
които за възможността да седят на една маса с такъв човек  
хвърлят луди пари за дарения на университета.
 Колегите допълнили: „Много хубава професия, но преди това 
трябва да станеш световноизвестен.“
Сънародникът ми веднага изстрелял: „Бих обядвал с него, но 
не съм милиардер!“
„Никой от нас не е, но с него сме колеги. Всички работим за 
университета. Така че за обяд надали ще стане, но може би за 
закуска ще се съгласи.“
„А той знае ли колко взима български атомен физик за закуска 
с художник?“
Взривът от смях и бързите погледи привлекли вниманието 
на художника и не след дълго той приел поканата да седне 

на тяхната маса. Не се заглеждал в никого, но било ясно, че 
ги вижда всичките – заедно и поотделно като в юридически 
документ. Не задавал въпроси, защото забележимото с 
просто око му било достатъчно. 
Когато му казали каква точно приказка на българина е 
предизвикала смеха им, художникът Странд станал още по-
сериозен и попитал, за първи път гледайки встрани: „Само 
бира ли пиеш?“
„Не само!“, отвърнал нашият физик.
„Това е добре!“, кимнал художникът Странд.
Изправил се и махнал с ръка  за довиждане, без да вижда 
никого. Само казал на сънародника ми: „Отивам на обяд. 
Тука колегите излизат от работа, за да обядват. А при 
мене е обратното. Аз работя, обядвайки. Но след това съм 
свободен. Ела ми на гости. Ще ти осигурят кола. Надявам се, 
че няма да ми вземеш скъпо за една вечеря.“
И тука започнала най-истинската история.
Атомният физик се появил в апартамента на художника с 
бутилка българско вино, което било добро, защото не било 
приготвено за подарък, а за лична употреба при  внезапна 
носталгия. Но в случай като този нямало нищо по-подходящо 
– непретенциозно и освен това наистина ставало за пиене.
Апартаментът на Странд бил без всякакви мебели. Един 
огромен хол, в който имало само две възглавници, така 
наречените „пуфове“, подобни на гигантски бифтек; в него не 
сядаш, а пропадаш. А иначе – безкрайни бели стени и нищо.
Като видял, че атомният физик шари с  поглед по стените, 
художникът казал: „Картините си ги държа другаде. 
Всъщност толкова бързо се продават, че в ателието има 
само една. Последната. За довършване. А тука картини няма, 
за да не ме дразнят. Аз и на изложбите си ходя с черни очила 
и никой не знае, че са като на оксиженист. С картините си 
късам връзката като с жените...“
После взел от ръцете на българския гост бутилката и 
кимнал към една от двете врати: „Ела сега да ти покажа 
спалнята.“
Сънародникът се стреснал, но Странд добавил веднага: „Не 
се притеснявай. Хетеросексуален съм.“
Спалнята била почти с размерите на хола, но кръгла като 
кубе на римска баня. По стените пълзели от пода до човешки 
ръст ажурни стелажи с акуратно наредени бутилки вино. 
 
Креват нямало.     

„Може ли да питам нещо?“, казал физикът.

„Не, защото веднага ще ти отговоря. Имаше могъщо кръгло 
сексиложе, но отдавна съм го изхвърлил.“
„А къде спиш?“
„На пода. По-здравословно е. Освен това, ако върна тука 
леглото, сигурно пак ще се оженя, а това вече ще е прекалено. 
Имам девет деца от четири жени. И не ми трябва пета, 
която да ме обича като предишните... И кандидат за „Оскар“ 
не може да го понесе; пет пъти на бис да сключваш брак. 
Надявам се, че това у вас се практикува рядко.“

„Ние развиваме друга система. Едно дете, една жена. А 
другите четири – тайно.“

„И така може.“ 

Странд огледал стелажите и избрал място, в което сместил 
българската бутилка вино. Сънародникът се загледал и 
установил, че всъщност хоризонталните стелажи са като 
паралели на земното кълбо, защото всички бутилки били 
подредени според държавата производител в посока от 
изток на запад. Обратно на въртенето на земята – нещо 
естествено при хора, които не обичат подробностите. 
Българската бутилка била втъкната между два бронзови 
етикета с надписи „Гърция“ и „Израел“.
  
„Утре ще поръчам вашата плочка. Това ми е първото вино 
от България.“
 
После Странд отишъл в хола и физикът видял през 
открехнатата врата как отваря на отсрещната стена 
вратичката на вграден бар, след което се обръща кръгом и с 
две дълги водни чаши в ръцете и тирбушон в зъбите тръгва 
обратно към „спалнята“, подритвайки пред себе си единия 
пуф.
 
„Отиди и си доритай другия за тебе.“

Потънали в двата пуфа между винените паралели на 
земята, двамата сякаш се намирали в самото земно ядро. 
Междувременно Странд бил поставил точно в  идеалния 
център българската бутилка с вече навит тирбушон.
Тапата издала звук като мляскане на чревоугодник и първото 
вино на вечерта избълбукало в чашите. По една глътка във 
всяка, да не се изтощават, предвид работата,  която им 
предстои.

„Ще завъртим пълен кръг“, казал известният в цял свят 
художник, преди да започне обиколката на заточения 
в „спалнята“ въпросен свят: „Подарявам ти това 
околосветско пътешествие. Наздраве!“

Плющенето на тапите ставало все по-наситено и макар 
да наливали от всяка държава само по глътка в чашите, 
обиколката на земята се оказала протяжно дълга. Поредна 
бутилка, глобена с две мъжки глътки, периодически се 

настанявала в кръга около двамата мъже, докато първите 
светлинки на деня  се процедили като разлято вино „розе“ 
отгоре и физикът, дошъл вечерта по тъмно, едва сега 
разбрал, че таванският купол е стъклен. И малкият свят в 
стаята  да е под окото на бога.

А долу под него стъкленият кръг от бутилки се затворил с 
последното израелско вино.

„Винаги съм подозирал, че земното ядро има стъклена 
обвивка“, казал атомният физик.

„Не вярвам, че има земно ядро. Това, което не може да се 
нарисува, го няма.“ 

„Защо да не може?“

„Това, което е вътре, не се вижда. За да го видиш, трябва да 
влезеш! Друг начин няма. Ела!“

Художникът  отишъл в хола и се насочил към втората 
врата. Отворил я и въвел в стаята сънародника ми.

Лумнала ниска светлина и се видяло, че и това помещение 
е с големината на хола. Също празно. Но на стените били 
наредени рисунки. С молив. Лица на хора върху бял картон. 
Хора със сковани очи, замръзнали вежди, заключени устни. 
Хора, в които,  дълбоко вътре в тях, има нещо невидимо.

„Огледай ги хубаво“, казал Странд.

„Огледах ги. В тях има нещо невидимо, но ти си го 
нарисувал“, отвърнал атомният физик.  

„Ще ти кажа кои са. Това ми е първата прехрана като 
художник. Рисувах по време на съдебни процеси. За вестник. 
И тук виси една част от рисунките, само на осъдените на 
смърт, чиито присъди са изпълнени.“

Сънародникът се вгледал отново в рисунките с други очи, 
но усетил същото. Изведнъж се спрял стреснато пред 
последния картон. 
 
„Ама това си ти! Какво търси портретът ти тук?“

„На мястото си е. Присъдата ми е произнесена.“

„Тука всички са смъртници... А ти...!“

„Изпълнението понякога се бави.“

Българският учен се засмял недоверчиво.

„Е, и кой ти е произнесъл присъдата?“

Световноизвестният художник Странд също се засмял:

„Как кой! Аз. Аз я произнесох.“

* * *
И така, разказът, който трябваше да е мой, очевидно 
малко висеше, макар един неочакван край винаги да е 
примамлив. Препрочетох го няколко пъти и все ме обземаше  
чувството за някаква празнота, за обиколка на свят, който 
не съществува. Това, че само графоманите изпитват 
прилив на щастие като завършат произведенията си, не ме 
успокояваше.

Реших се и се обадих на моя добър познат, на атомния физик. 
Изпратих му текста заедно с благодарност за споделения 
сюжет, което всъщност си беше индиректно признание 
за кражба. Подпечатано с несръчна покана да се видим и да 
пийнем по чашка.
След няколко дни той ми се обади. 

– Значи… не всичко съм казал така, както го пишеш, но 
въпреки това ми харесва.

– Не ти ли се струва, че краят не е много убедителен...

– Че то краят си го има, но ти трябваше да ми се обадиш 
преди да  пишеш, защото междувременно получих съобщение 
от колегите от Америка. Художникът се е самоубил. Не 
е оставил писмо. Не е споделил нищо нито с харема си от  
съпруги, нито с рояка негови деца. Намерили са го на пода 
в апартамента му. Погълнал е шепа сънотворни, изпити 
с бутилка вино. Силно се надявам да не е допил моята. До 
главата му имало още само една рисунка. Колегите ми я 
изпратиха  по мейла. Портрет на мъж с молив върху бял 
картон...
Страшно прилича на тебе...

Околосветско пътешествие



Елиф Шафак

В лекция, посветена на Х. Уелс, организирана от 
международния ПЕН клуб, авторката на „10 минути и 38 
секунди в този странен свят“ възхвалява отдадеността 

на писателя на борбата с неравенството.

Учех в университет в Турция, когато за първи път 
отворих книга на Хърбърт Уелс. Открих старо издание в 
безистен с магазини за стоки втора ръка, където често 
купувах романи и списания и проверявах за нови албуми с 
хевиметъл. Книгата издаваше следите от предишните 
си собственици – по корицата имаше петна от влага 
и страниците бяха леко опърпани. Заглавието є беше 
„Първите хора на луната“. По-късно щях да разбера, че в 
превод на турски то е полово неутрално, но в оригинал – 
The First Men in the Moon – не беше.
По това време не бях запалена по научната фантастика. 
Книгата привлече интереса ми по причина, която не 
ми беше съвсем ясна. Романът обаче не се оказа сред 
приоритетите в списъка ми за четене. Тогава се увличах 
от руската литература; „Мъртви души“ на Гогол, 
„Записки от подземието“ и „Братя Карамазови“ на 
Достоевски бяха книгите, които формираха мисленето 
ми. Исках да чета текстове, които отразяват онова, 
което наричах „сурова социално-политическа реалност“. 
Подцених и пренебрегнах Х. Уелс и книгата му остана на 
лавицата дълго време, нежелана и непрочетена. 
Нямаше специална причина да взема книгата на Уелс със 
себе си, когато се преместих от Анкара в Истанбул в 
началото на 20-те си години, тайно мечтаейки да стана 
писателка. Но я взех. Наех малък апартамент в близост 
до площад „Таксим“, на „Казанчи Йокусу“ – стръмната 
улица на майсторите на котли. Брокерът ме увери, че 
предлага апартамент с гледка. Ако поставиш стол в един 
от ъглите на единствения прозорец във всекидневната, 
която беше и кабинет, и спалня, качиш се на него, 
наклониш се достатъчно надясно и проточиш шия, ако 
небето е ясно и няма мъгла, издигаща се на хоризонта, 
можеш да зърнеш разпръснатото сребро на трептящата 
синя вода, частица от красотата на Босфора, и дори 
да бъдеш примамен ако не от самото море, то поне от 
смътното обещание за него. 

Точно в този апартамент, в тези ранни дни в Истанбул, 
започнах да чета „Първите хора на луната“. По някакъв 
начин лунният град на Уелс, със своите поразителни 
каверни и капризно, изменчиво време, се свърза във 
въображението ми със стария мегаполис, в който се 
озовах, с неговите лъкатушещи улици и не по-малко 
странни хора. Местните обитатели на луната – 
селенитите, част от сложно устроено, технологично 
развито общество, не бяха лесни за разбиране. Нито 
жителите на Истанбул, както щях да открия по-късно.
Уелс, който завършва биология и пише книги в различни 
жанрове, е в уникалната позиция да съчинява истории, 
които се оформят и израстват върху почвата на 
мултидисциплинарното знание. Това го отличава от 
повечето му съвременници на литературната сцена. 
Той не само долавя нашия екзистенциален стремеж 
към новото, необикновеното, експеримента, но и 
споделя опасенията си, свързани с тъмната страна на 
технологиите.
Уелс насища текстовете си с футуристични 
предсказания, от пътуванията в космоса до генното 
инженерство, от атомната бомба до световната 
информационна мрежа. Няма друг автор като него, който 
да вижда така ясно бъдещето на човечеството и така 
смело да го предрича.
Ако беше жив в самия край на ХХ век, какво би казал 
за нашия свят? Любопитна съм какво би помислил за 
необуздания оптимизъм, характерен за това време, 
споделян от либералните политици, политолози и 
хората в Силициевата долина; за наивното убеждение, че 
западната демокрация е триумфирала веднъж завинаги 
и благодарение на бързо развиващите се дигитални 
технологии целият свят, рано или късно, ще се превърне в 
демократично устроено глобално село. Какво би казал за 
лековерното схващане, че ако можеш да разпространяваш 
свободно информация отвъд всякакви граници, 
хората ще бъдат информирани граждани и ще взимат 
правилни решения в точния момент. Ако историята по 
дефиниция се развива линеарно в прогресистка посока, 
защо би трябвало да се тревожим за човешките права, 
върховенството на закона, свободата на словото 
или медийното разнообразие? Западният свят беше 
определен като сигурен, солиден, стабилен свят. 
Смяташе се, че демокрацията, веднъж постигната,  

не би могла да се разпадне. Как е възможно някой, който е 
вкусил от нея, да се съгласи да я загуби?
Ако бързо се придвижим напред във времето, ще видим, 
че тази дуалистична картина на света беше разбита на 
парчета. Земята под краката ни вече не е така стабилна. 
Навлезли сме в Епохата на Страха. Това е време на 
песимизъм, а светът, в който живеем, ни причинява 
болка. Ако Уелс беше жив днес, как би оценил този нов 
век, белязан от задълбочаваща се поляризация, нарастващ 
брой популистки авторитарни режими, удивително 
бързо разрастващо се консуматорство – включително 
консумиране на дезинформация – процеси, подпомагани от 
дигиталните технологии?
Наред със забележителното си прозаично творчество 
Уелс пише силни публицистични  текстове, засягащи 
политически, обществени и научни въпроси. Според него 
човешката история се превръща все повече в „състезание 
между образованието и разрухата“. Той страстно вярва, 
че „историята на човечеството в своята същност е 
история на идеите“. Уелс насочва смело стрелите на 
критиката си към своята родна страна, способен е да 
се присмива открито на самия себе си, да анализира 
своите недостатъци и глупави прищевки, да осъжда 
англоцентризма. 
Историята доказва, че възходът на нативизма върви 
винаги ръка за ръка със засилване на бинарните опозиции. 
Ние срещу тях. Популистите демагози високо заявяват, 
че човек или е нативист, поставящ на първо място 
своята страна с цената на високи стени и заключени 
врати, които да ни предпазват от „проблемите на 
другите хора“, или напуска родината си и става част от 
глобалния елит. Това се двете възможни позиции, казват 
те. Уелс, който не спира да се интересува от въпросите 
на интернационализма, демонстрира умело, че е възможно 
да излезем от този шаблон. Не бива да се хващаме в 
капана на надменния ултранационализъм или на алчния 
глобализъм, задълбочаващ несправедливостите в нашия 
свят. Важно е да говорим за тази тема днес, когато се 
нуждаем от международна и от женска солидарност, 
в момент, в който имаме нужда от споделен и човечен 
свят.
Пандемията от Ковид-19 показа колко тясно сме 
свързани. Климатичната криза оголи факта, че никоя 
част от света няма да е имунизирана срещу глобалното 
затопляне. Пред човечеството стоят сериозни 
предизвикателства и с никое от тях няма да се справим 

чрез митовете на ексепционализма, нативизма и 
изолационизма. Срамно е, че във време, в което имахме 
крещяща нужда от международно сътрудничество, 
предпочетохме ваксинационния национализъм. Всичко 
това би разочаровало Уелс, ако беше жив днес. 
Демокрацията не е медал, който сме спечелили и 
можем да сложим в рамка на стената, за да скрие някоя 
пукнатина. Тя е деликатна екосистема, жива среда 
на взаимодействие, контрол и баланс, разнообразие и 
включване, сътрудничество и съвместно съществуване. 
Трябва постоянно да полагаме грижи за тази екосистема. 
Изборната урна сама по себе си не е достатъчна за 
поддържане на плуралистична демокрация. Нека не 
забравяме, че в много страни с нелиберални авторитарни 
режими редовно се провеждат „избори“. Налагането на 
волята на мнозинството не е еквивалент на демокрация. 
Освен от право да гласуваме се нуждаем от върховенство 
на закона, разделение на властите, свободни и 
разнообразни медии, независими университети, права на 
жените и на представителите на ЛГБТК общността. 
Когато се нарушават демократичните принципи и 
се обезсилват демократичните институции, когато 
политическият език става твърде агресивен и се насища 
с войнствени метафори, навлизаме в опасна територия. 
Монополизирането на властта е опасно. Нито политици, 
нито политически партии или технологични компании 
трябва да имат абсолютна власт в обществото. 
Историческото развитие не е стабилна линеарна 
прогресия. Новите поколения могат да повторят 
грешките на своите предци. Когато държавите направят 
крачка назад, жените и малцинствата са първите, които 
губят своите права. 
Уелс вярва в литературата на идеите, в изкуството, 
което е ангажирано с проблемите на света и не се 
страхува да задава въпроси. Той си представя бъдеще, в 
което „жените са толкова свободни, колкото и мъжете“. 
Осмелява се да засяга теми табу, говори за равенство на 
половете и сексуално освобождение на жените, подкрепя 
контрола над раждаемостта във време, в което това 
никак не е лесно. 
Хърбърт Уелс осъзнава дълбокия проблем на 
неравенството, знае, че неговото задълбочаване разяжда 
живота и подкопава шансовете за човешко добруване. 
Разбира и отчаянието на хората. В своята емблематична 
книга „Правата на човека“ писателят казва: „Ако не 
преодолеем нарастващите затруднения на днешния 
ден и не постигнем нов световен ред на законност и 
сигурност, ако не съумеем да запазим спокойствие и 
да съхраним своя кураж, за да градим живота си на 
основата на истината, човешкият род ще загине – като 
умопомрачена, войнствена, говореща нечленоразделно, 
стопяваща се, деградирала тълпа от супернацисти на 
една опустошена Земя“. 
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