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Горска прогресия

Лешникът вътре е кух, висят кафяви парцали, 
също като пещерите на огъня издълбан
в печката, но без същия ефект.
Някои плодове са по-бедни на външен вид.
Леската от лозето на детството ми
и после леската от селската къща на моя брак.
Повече към пръстта и рехаво откъм радост.
Маргаритката, бяло и жълто, винаги съм обичала.
Само че като дете я видях в двора
на отделението за туберкулозни, 
когато майка лежа. 

Десислава Неделчева

Анимациите с маргаритки довяха
белите санитарки и жълтите им коси.
Жалко, но не сменяме жиците на значенията, 
нищо не започваме отначало,
само изтегляме продължения.
Пак кухи пещери, пак мъхести склонове,
разните наши гори, почви и глина,
подземни води, стъбла и власинки.
Със сетни сили накрая отиваме в Ню Йорк 
и казваме, сега те хванах, Начало!
Но свободата има седем букви и живее 
само в писмата до роднините.

Нова българска:
 Албена Стамболова
 Людмила Миндова
 Поли Муканова
 Валери Валериев
 Боян Крачолов
 Калин Михайлов

  Ханс Кристиан Андерсен 
„Плаване по Дунава“ 

 Ленард Коен

 Влада Урошевич

  Разговор с писателката  
Юлия Спиридонова

  Владимир Донев за филма 
„Петя на моята Петя“

    Мария Василева за 
непознатата Люба Бояджиева

Красимир Терзиев. „Горещи столове“, 2022, модифицирани черни пластмасови столове. 
Със съдействието на художника и галерия „Структура“
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Новият брой 
168 на списание  
„Християнство 
и култура“ е 
посветен на о. 
Ангел Ангелов 
– богослов и 
философ, пастир 
и проповедник, 
един от най-
обичаните 

и популярни духовници в столицата, починал в края 
на 2021 г. В броя са публикувани предоставените от 
семейството текстове на о. Ангел Неразгаданото 
добро, Августовски вечери и Път във времето, който ни 
води към безвремие. А в памет на о. Ангел спомените 
си за него споделят Варненският и Великопреславски 
митр. Йоан, Ралица Ангелова, Теодора Димова, доц. 
Павел Павлов от Богословския факултет, свещениците 
от храм „Св. София“ Йоан Карамихалев и Сава Кокудев, 
както и Роберт Джераси, председател на Националния 
съвет на религиозните общности в България. В новия 
брой е продължена темата за „200 г. от рождението на 
Ф. М. Достоевски“, в която са представени текстовете 
на Юрий Иваск Савловците, които не станаха Павловци 
и на Кентърбърийския архиепископ Роуън Уилямс 
Хроникьор на дълбините. В рубриката „Пътища“ е 
представен откъс от книгата на френския богослов Анри 
де Любак Парадокси, а в рубриката „Християнство 
и култура“ – разговор с Чезаре Пазини, префект на 
библиотеката на Ватикана, озаглавен Библиотеката и 
семената на универсалността. Разговорът в редакцията 
е с Браницкия епископ Пахомий, който споделя, че 
Липсата на монаси е голяма болка за мен, а темата 
„Хоризонти“ включва текста на Златина Каравълчева 
От Украйна до Африка. В броя Деян Кюранов, преводач 
на издадената от Фондация „Комунитас“ в края на 
2021 г. книга на Александър Солженицин В първия кръг, 
представя книгата със своята статия Солженицин-
Нержин в първия кръг.

Какво става 
с българската 
археология през 
пандемията? 
Съумяваме ли 
да съхраним и 
социализираме 
културното ни 
наследство, да 
го опазим от 
набезите на 
иманярите? Това 
е темата на новия 
брой 02 на  

сп. „Култура“. В него – освен разговорите с  археолозите 
Христо Попов и Александър Минчев – можете да 
прочетете и размислите на френските философи 
Жан-Люк Марион и Мишел Сер, както и на руския 
политолог Владислав Иноземцев за „Русия и културата 
на поражението“. И още: разговор с художника Милко 
Божков за „Салона на природата“, както и разследването 
на френския журналист Александър Леви за „българския 
лабиринт на досието „Гари“. И още: разговор с Кръстю 
Кръстев за театъра в Пловдив – 140 години по-късно, с 
Василена Радева за усещането за съ-битийност, с Мартин 
Негрев за чара на късото кино, както и с Йосиф Радионов 
за музиката, която разказва истории. И още: есе на 
Венелин Шурелов за „Един човек на една година“. Разказът  
в  броя е на Йорданка Белева, а фотографиите са на Олег 
Попов.  

П О К А Н А

О т К Р и т и е т О  Н А  М Л А Д и т е

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.

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика

С подкрепата на 
Столична община

Четенето на Милорад Павич 
никога не започва, нито пък, както 
ще видим, завършва по познатия 
начин – от началото през средата 
към (не)очаквания край. С романа 
си „Вътрешната страна на 
вятъра, или роман за Херо и 
Леандър“ Павич отново поставя 
под въпрос установения начин на 
четене, предизвиквайки читателя 
да участва в създаването на 
романа. Нагласата за линеарно 
четене е изправена пред дилема 
още с първия поглед върху романа. 

Книгата ни поглежда едновременно от две страни – двете 
корици, двете начала заставят читателя да направи 
първия си избор, а именно откъде да започне четенето.
Романът „Вътрешната страна на вятъра“ излиза на 
български през 2007 г. в издателство „Колибри“ в превод 
на Жела Георгиева. Сръбският писател е познат на 
българския читател също с романа-лексикон „Хазарски 
речник“, романа-кръстословица „Пейзаж, рисуван с чай“, 
с „Последна любов в Цариград“ – роман, написан под 
формата на наръчник за гадаене с карти таро, и др. 
„Вътрешната страна на вятъра“ е поредната хвърлена 
ръкавица към читателя. Ако я поемем, ще се срещнем 
с нов прочит на древногръцката легенда за обречената 
любов между тракийската жрица Херо и младия є любим, 
Леандър. Подобно на „Хазарски речник“ и този роман, 
макар и не експлицитно, е разделен на „женска“ и „мъжка“ 
част. Женската ни отвежда в XX век, където се срещаме 
с Херонея Букур, студентка по химия в Белградския 
университет, а мъжката със скок (или бавно плаване, в 
зависимост от читателския вкус) ни отнася в XVII век, 
за да ни запознае с историята на Радача Чихорич, получил 
впоследствие името Леандър. Подобно на легендата и тук 
техните съдби са преплетени, а срещата им е толкова 
случила се, колкото и невъзможна. Един за друг те се 
оказват „вътрешната страна на вятъра“ – тази, която 
остава суха, когато вятърът духа през дъжда, другата 
страна на съдбата, липсващата половина на живота, но и 
другата страна на смъртта. 
Романът на Павич ни превежда из лабиринта на смъртта, 
където ни очаква предречената смърт, страхът и 
бягството от неизбежно предстоящото; личната смърт 
и нейното притежание – задава въпроса чий е нашият край, 
на нас ли принадлежи, или на някого другиго. Смъртта в 
тази книга намира и своя пол, лъкатуши между разликите 
в мъжката и женската смърт. Пътува през времето и 
разменя притежателите си, расте заедно с душата, но 
също и се подмладява и позволява срещи, невъзможни в 
живота, събира части и образува цялости. Прехвърля 
собствените си пространствено-времеви параметри, но 
също и идейните – от трагична тя израства до търсена, 
от задаваща край до отваряща начало. 
Формата на романа задава и другата му централна тема 
– двете истории, които текат една към друга, за да се 
срещнат по средата, образуват клепсидра. Полагайки 
стария мит в различни времена, Павич предлага и нова 

За началата, краищата 
и романите морета

гледна точка към него, която се актуализира от срещите 
на персонажите един с друг и с легендата за двамата 
влюбени. „Вътрешната страна на вятъра“ ни показва 
и един нов тип време – личното време, което може да 
се различава от това на останалите. Радача Чихорич-
Леандър съществува със скорост, която отдалечава 
живота му от този на другите. Сънищата на Херонея 
пък превземат нейното настояще и лишават езика є от 
формите за минало и бъдеще време. 
Отразените една в друга истории на Херо и Леандър 
са и истории за идентичността, нейните параметри и 
възможности, но отново и за нейната неприкосновеност 
– можем да се запитаме на кого принадлежи нашата 
идентичност и възможна ли е нейната цялостност. 
Отражението ни представя огледален образ, но и вход, 
още един път към изследването на вътрешната страна 
на вятъра. 
И в този свой роман Павич предоставя на търсещия 
читател множество възможни паралели, в чието търсене 
може да се впусне през оглеждащите се една в друга 
истории. „Вътрешната страна на вятъра“ позволява 
още едно оглеждане – това на процеса на творчеството 
в самото творчество през разказ в разказа, езиковия 
материал на сънищата, който рефлектира в будното 
съществуване и носи способността да го променя, 
както и през изобилието от метатекстови препратки 
в описанията на различните видове изкуства в текста. 
Поетиката на Павич се отразява подобно на историята 
за Херо и Леандър в историите на цигулката на Манасия 
Букур, кулата на Радача Чихорич, пътуването на капитан 
Виткович из чуждата душа и граматиката на сънищата 
на Херонея. 
„Вътрешната страна на вятъра“ е лабиринт с 
множество възможни пътища и крайни цели, който ще 
отведе всеки читател на пътешествие из света на 
Милорад Павич, но и из възможностите на неговото 
собствено въображение. 
В едно интервю с Драгомир Костич от 1992 г., в което 
Павич коментира развитието на романовия жанр, 
авторът ни заема своя ключ към романа си „Вътрешната 
страна на вятъра“: „Струва ми се, че на романа трябва 
да се гледа като на сграда, къща, в която можеш (като 
читател) да влезеш от различни страни. Можеш да я 
заобиколиш, да я погледнеш отпред, отзад, от градината 
зад нея. А вътре може да дебне море“. Именно такова 
море очаква читателя на този роман, независимо от кой 
бряг ще пристъпи към дълбините му. Нито плуването 
обаче, нито морето ще бъдат едни и същи за всеки, 
защото, както още казва Павич в същото интервю, 

„всеки читател ще оразмери своето 
море според умението си да плува в 
него“.

ГеРГАНА ДРАГОеВА

Милорад Павич, „Вътрешната 
страна на вятъра или роман за Херо 
и Леандър“, прев. от сръбски Жела 
Георгиева, изд. „Колибри“, 2007

Къща за литература и превод отваря програмата си за 
международни писателски и преводачески резиденции 
в София за 2022 г. Творческите престои са насочени 
към специалисти, базирани извън България и работещи 
в сферата на литературното слово и литературната 
комуникация. 
Резидентската програма дава възможност на преводачите 
на българска литература да работят директно с автора, 

когото превеждат, а на писателите 
– да се потопят в българския 
литературен и културен контекст. Повече информация за 
резидентската програма е достъпна на сайта на Къща за 
литература и превод на адрес:  
https://www.npage.org/page?id=35
Писма за интерес се приемат до 30 март 2022.

Литературни и преводачески резиденции 
в София април – декември 2022
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Неотдавна (през месец декември 2021 г.) в парижката 
аукционна къща “Artcurial” се състоя търг, който 
остана незабелязан в България. А беше свързан с 
едно от светлите български имена, оставило следа в 
световната културна история – Дора Валие (Увалиева). 
Родена в България, но известна като френски историк 
на изкуството, тя не само пише за художници като 
Малевич, Брак, Леже, Миро, Бранкузи, но и налага 
имената на Митничаря Русо и Серж Полякоф. През 1977 г. 
организира изложба на Димитър Казаков в Париж.
На търга се разпродаваше нейната колекция, състояща 
се от творби на някои от най-големите съвременни 
имена (част от тях с лични посвещения), както и 
на по-неизвестни, но стойностни представители на 
латиноамериканското изкуство. Сбирката всъщност 
е интимен портрет на един изключително интересен 
и успешен професионален път. Винаги е тъжно, когато 
точно такива притежания, отразяващи личността на 
собственика, се разделят, разпродават и като че ли го 

погребват за втори път. Жалко е, че 
и нашата държава няма капацитет 
да се намесва в такива случаи и да 
откупува подобни колекции, които за 
нас имат много по-голямо значение, 
отколкото за когото и да било 

другиго. Чрез тях и чрез проявеното 
уважение към такива имена може да се 
изгради липсващото ни самочувствие и 

позиция на световната сцена.
Сред художниците в каталога 
на аукционната къща направи 
впечатление едно българско име, 

почти напълно непознато у нас – 
това на Люба Бояджиева (Liuba 
Boyadjieva). Тя беше представена 
с една рисунка, две литографии и 
бронзова скулптура.
Родена през 1923 г. в София 
в семейство на писателка и 
индустриалец, Люба напуска 
България заедно с родителите си, 
когато е на 20 години. Записва се 
да учи скулптура във Висшето 
художествено училище в Женева, 
а през следващите две години 
е в Цюрих, където последва 
преподавателката си Жермен 
Ришие (френска скулпторка, 
работила в ателието на Антоан 
Бурдел, носителка на наградата за 
скулптура „Блументал“, представяна 
три пъти на Венецианското биенале). 
През 1946 г. семейството се 
премества в Париж, а през 1948 г.  
се установява в Сао Пауло. През 
целия си живот Люба Бояджиева 
поддържа ателиета в Париж и Сао 

Пауло, пътува много, запознава 
се с някои от най-интересните 
представители на световната 
художествена сцена. През  

Успешният и непознат живот на Люба Бояджиева

1958 г. се омъжва за Ернесто Волф – художник и колекционер 
на византийско и средновековно стъкло, както и на 
африканско изкуство. След 1989 г. до смъртта си през  
2005 г. живее в Апенцел, Швейцария и продължава да работи 
и в Париж.
През 50-те години на миналия век Люба Бояджиева 
придобива международна известност с монументалната 
си естетика, вдъхновена от древни култури, по-
специално от културите на маите и толтеките, 
ацтеките и инките. Нейните „Птици“ са отличен 
пример за характера на творчество є, в което тя 
преосмисля изображения на животински и растителни 
форми в логиката на следвоенния модернизъм. Както 
отбелязва Сам Хънтър: „Новият полуабстрактен, 
героичен стил от средата на 50-те години, видян в 
биоморфните същества, които са лични еквиваленти 
на хибридни асирийски воини или хералдични микенски 
зверове, я отличава от съвременниците є във формално 
отношение, като същевременно запазва творчеството є 
в основното течение на модернизма“.
От 1947 г. Бояджиева започва да участва в ежегодните 
изложби Salon d’Automne в 
Париж (печели награда още 
през първата година) и 
Salon des Tuileries. Галерия 
“Domus”, Сао Пауло, 
организира първата є 
самостоятелна изложба 
през 1950 г., а през 
следващото десетилетие 
тя прави изложби в няколко 
галерии в Париж и Сао 
Пауло. От 1954 г., след 
продължително пътуване 
из Европа, Северна Африка 
и Северна и Южна Америка, 
наблюдавайки мотивите 
на древните култури, 
творбите є стават 
значително по-абстрактни 
и стилизирани.
През 1962 г. печели 
Националната награда 
за модерно изкуство в 
Бразилия. През 1963 г. 

изложба на Красимир терзиев
Галерия „Структура“, 02.02.2022 – 12.03.2022

Красимир Терзиев е известен със своя интердисциплинарен 
подход, който му позволява да анализира настоящето от 
различни гледни точки и да поставя въпроси, свързани с 
политика, история, култура. 
В центъра на настоящата изложба е компютърно 
генерираното видео „Разходка в галерията“. Базирайки 
се на ентропията (втори закон на термодинамиката), 
според който всички подредени неща в природата се 
стремят към разрушаване, към хаос, авторът ни представя 
пространството на галерията в един предполагаем бъдещ 
момент на напреднала ентропия.
В изложбата влизат различни руини, като че ли резултат 
от процесите на ентропия с разнообразен произход. 
Включени са цикъл фотографии, които представят 
разходки в безтегловно състояние в реконстуираното 
виртуално пространство на дома на художника. 3D 
моделът на мястото, превърнало се в единственото 
убежище, в съвременния Ноев ковчег по времето на 
ограниченията и призивите за ненапускане на дома, 
свързани с Ковид-19, представя тази подвластна на 
законите на ентропията крепост. Ежедневни обекти, 
като пластмасови столове за градината, са модифицирани. 
Разпознаваме предметите и местата, но усещаме и 
невидимата сила на космическия натиск, който ги отнема 
от нас.

Множество обекти-образи са обвивки без плътност 
и отпращат към спецификите на материалното и 
фантазменото пространство, към двойници, дежавю, 
миражи и призраци. 
Твърдото, солидното, устойчивото отсъства. Красимир 
Терзиев внася елементи на случайност и експеримент – 
живописта се случва „сама“, разчитайки на пробивната 
сила на боята, нанесена на задната страна на платното; 
рисунките са създадени от камшични удари на натопен 
в цвят конец по повърхността на листа, което не 
осигурява пълен контрол. Всички тези елементи 
отварят пространство за въображението и неговите 
очевидности.

Красимир Терзиев e роден през 1969 в Добрич. Живее и 
работи в София. Има докторска степен по културна 
антропология от Софийския университет (2012) и 
магистърска степен по живопис от Националната 
художествена академия, София (1997). През 2011 г. 
получава Наградата за съвременно българско изкуство 
„Unlimited“, а през 2007 – Наградата на Гауденц Руф 
за ново българско изкуство. Творбите му са част от 
колекциите на Centre Pompidou/MNAM, Париж; Arteast 
2000+ Collection, Moderna Galerija, Любляна; Art Collection 
Telekom, Бон; Софийска градска художествена галерия; 
Kunstsammlung Hypovereinsbank, Мюнхен; колекция 
Gaudenz B. Ruf; Артпроджект Депо; колекция Дана и 
Георги Войнов, колекция Владимир Илиев и др.

П О К А Н А

получава още една награда на биеналето в Сао Пауло, 
а през 1965, 1967 и 1975 г. отново участва в изложби 
там. През 1968 г. Фондация „Маг“ в Сен Пол дьо Ванс, 
Франция, организира важна самостоятелна изложба на 
нейни творби. През следващата година получава награда 
на Салона на жената в Кан. Четири пъти участва в 
изложбата „Панорама на бразилската скулптура“ (1970, 
1973, 1976, 1979), организирана от Музея за модерно 
изкуство в Сао Пауло. Първата є самостоятелна 
изложба в Лондон се състои през 1972 г. в галерия „Ахим 
Мьолер“, която организира още самостоятелни изложби 
на нейни творби в Ню Йорк. През 70-те години на 
ХХ в. Люба въвежда нов акцент в работата си, като 
опростява формите, запазвайки чувството за пропорция 
и баланс, което винаги е било основополагащо за нейната 
скулптура. Тя изпълнява много обществени поръчки, 
по-специално на кея Сан Бернар в Париж, като част от 
общинската колекция за публична скулптура на открито.   
Включвам тази фактология в статията, защото, от 
една страна, Люба Бояджиева е неизвестна в България, а 
от друга, биографията є показва изключително активна и 
успешна международна кариера. Най-много информация за 
творчеството и живота є получаваме от публикуваната 
през 2002 г. монография с текст от Сам Хънтър – 
историк на модерното изкуство, едно от най-големите 
имена в съвременната американска култура. След като 
посещава ателието є в Бразилия през 1969 г., той е силно 
впечатлен от работите є и продължава да ги следи и 
изучава през следващите години. Каталогът е издаден 
по повод самостоятелната є изложба в галерия „Ахим 
Мьолер“, Ню Йорк.
Творчеството на Люба Бояджиева стъпва върху 
здравите основи на френския класицизъм. Тя обаче 
развива познанията си, преминавайки от фигуративност 
към биоморфност и движейки се по ръба на реализма и 
абстракцията. Художничката изследва движението на 
формата и мощта на обемите, като създава предимно 

единични композиции с различен 
размер. В тях могат да се открият 
различни референции към някои от най-

големите творци на съвременността, 
но също и следи от древни африкански и 

латиноамерикански култури. Самата тя 
още в България учи гръцки и латински, свири 

на пиано, превежда от френски и немски. 
Животът є я сблъсква с различни култури, 

което несъмнено се отразява на творческите є 
търсения. Формите на скулптурите са органични, 

напомнящи природни феномени, но и с голяма доза 
драматизъм, като че ли в желание те да бъдат 

предпазени и съхранени. Нейна запазена марка остава 
широко отворената уста – рев на съпротива, но и зов 

за помощ и спасение. Към средата на 50-те години Люба 
Бояджиева върви все повече към абстракция, запазвайки 
героичното излъчване на работите си. Скулптурите є 
приличат на тотеми, здраво стъпили на земята и все пак 
устремени нагоре към други светове и планети, където 
като че ли ще намерят повече чист въздух.
Творбите є са представени в много големи музеи за 
съвременно изкуство, сред които Musée National d’Art 
Moderne, Париж; Музей за модерно изкуство, Рио де 
Жанейро; Музей за модерно изкуство, Сао Пауло; 
Музей за съвременно изкуство, Сао Пауло; Колекция от 
биеналето в Сао Пауло; Музей за бразилско изкуство, 
Бразилия; Музей на Сен Пол дьо Ванс; Кунстхале, 
Нюрнберг; Музей на открито Хаконе, Япония. 

МАРиЯ ВАСиЛеВА
Реконструкции на предстоящото
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Люба Бояджиева

Люба Бояджиева. 
„Без название“. 
Колекция „Дора 
Валие“

Люба Бояджиева. 
„Крилато животно“, 1965
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Гонсало торенте Балестер, „Сага/фуга 
на Х. Б.“, прев. от испански Николай 
тодоров, изд. „Гутенберг“, 2021.

Това е първата преведена на български 
книга на известния испански писател 
Гонсало Торенте Балестер, носител 
на Националната награда на Испания и 
наградата „Сервантес“. „Сага/фуга на Х. 
Б.“ е най-прочутият му роман. В него 
ясно личи принадлежността му към 
магическия реализъм – героите прекрачват 
границите на времето и пространството 
и обитават място, заличено на картата. 
Повествованието смесва история 
и мистериозни събития и поддържа 
постоянна ирония, но и поставя въпросите 
за мотивите и смисъла на човешките 
действия и за границата между истината и 
въображението. 

Бианка Белова, „Мона“, прев. от чешки 
Деница Проданова, изд. „изида“, 2021.

Нашата публика вече познава прозата на 
Бианка Белова с най-успешния є досега 
роман „Езерото“. В „Мона“ Белова се 
занимава със съвременния свят по начин, 
който едновременно засяга някои от 
най-актуалните му проблеми, но и ги 
преосмисля по дълбок, на моменти почти 
архетипен начин. Това неминуемо внася в 
романа нюанси на дистопия – действието 
се развива в неназована страна, на границата 
между живота и смъртта, между 
природата и човешкото пространство, 
между спомените и настоящето. 

„Възможната институция“, ред. 
Виктория Драганова, изд. Swimming pool 
– Фондация „Син клуб“, 2021.

Изданието е каталог на осъществения през 
миналата година проект „Възможната 
институция“. Проектът изследва 
културните институции, контекстите 
на тяхното функциониране, съвременните 
измерения на традиционните институции, 
динамиката на отношенията им с 
личността и обществото. Каталогът 
представлява архив на осъществените в 
хода му дискусии, изложби, текстове. Освен 
материали на артистите – участници 
в проекта, той съдържа и текстове от 
изкуствоведи и теоретици, коментиращи 
проблематиката и ефекта от 

изследването.

В и т Р и Н А A b r o A d

П Р и П и С К и

В последните месеци на 2021 г. чешкият 
литературен историк и славист Якуб 
Микулецки издаде своята първа монография. 
Книгата е посветена на широкия спектър 
от неофициални литературни дейности в 
Народна република България. 35-годишният 
изследовател, който работи в Института 
за славистика към Академията на науките 
на Чешката република, чрез свои отделни 
публикации последователно е заявявал 
научния си интерес към неконформистките 
литературни явления от периода на 
социализма. Чрез тази своя първа книга 
обаче Я. Микулецки съумява да синтезира, 
анализира и задълбочи научния поглед към 
огромен обем от неофициални явления, като 
не просто прави обзор на съществуващата 
у нас металитература, но и формулира 
собствени открития. 
Монографията „Между дисидентството, 
ъндърграунда и сивата зона. Неофициалната 
българска литература в периода 1944-
1989 г. (“Mezi disentem, undergroundem a 
šedou zónou. Neoficiální bulharská literatura 
1944-1989), публикувана от водещото 
пражко научно издателство Academia, е 
с внушителния обем от 511 страници.  
Книгата впечатлява със своята 
изследователска пълнокръвност, прецизност 
и систематичност при представянето 
на една не особено структурирана и 
еднозначна литературна маса. Подобни 
тясно специализирани българистични книги 
се появяват изключително рядко в чужбина, 
но за сметка на това тяхното публикуване 
е събитие. 
Изследването е структурирано в отделни 
глави, които следват историческата 
хронология. Зададен е конкретен, 
целенасочен и не прекалено натоварен 
с несъществени детайли исторически, 
социален и политически контекст, чрез 
който да се осмисли появата и значението 
на даденото неофициално явление. Книгата 
е издържана във висок академичен стил 
и демонстрира доброто познаване на 
литературноисторическите  процеси в 
рамките на някогашния социалистически 
блок. Въпреки строго научния си 
характер, изследването представлява 
увлекателно четиво и е подходящо 
дори за читатели  неспециалисти. 
Монографията на Якуб Микулецки може 
да бъде определена като фундаментален 
литературноисторически синтез, приносен 
за славистиката, българистиката и 
литературната историография и спомагащ 
за по-задълбоченото опознаване на 
тоталитарната ситуация у нас. Книгата 
се превръща и в ревизия на по-ранно 
твърдение на автора за отсъствието на 
контракултурни явления в литературата 
на НРБ, погрешността на което авторът 
чистосърдечно признава в предговора.
Я. Микулецки разделя изследваните 
художествени текстове в три корпуса: 
самиздат, „литература от чекмеджето“ 
(непубликувани ръкописи, които авторите 
никога не предлагат на официалния 
печат) и забранени, конфискувани или 
компрометирани текстове, които при 
определени обстоятелства успяват да 
заобиколят цензурата. Авторът не се 
занимава с емигрантската литература. 
Въведен е историческият дискурс и 
особеностите на социализма, затягането 
и разхлабването му в НРБ и появите на 
антисистемност. Приносна е именно 
страничната хладнокръвна гледна точка 
към националните явления, която има 
непряк оценъчен характер. 
В първите няколко глави авторът 
изследва литературните феномени, 
свързани с „бившите хора“ и неудобните 
интелектуалци, набелязани от новата 
комунистическа власт като опасни от 
периода след 1944 г. и десетилетието на 
1950-те години. Редица текстове остават 
в периферията на литературната история 
и са публикувани след 1989 г. (Микулецки 
нарича този процес ексхумация на 
текстове). Става въпрос за огромен корпус 
от поезия, мемоари, разкази, дори романи, 

Монография за българската  
неофициална литература

възникнали в трудово-възпитателните 
лагери в Белене, Богданов дол, Росица и 
Куциян, както и в затворите. Топосът 
на комунистическите лагери и затвори 
се превръща в изключителен обект на 
интерес за неофициалната нецензурирана 
литература, като възникването є има 
свидетелски, но и терапевтичен характер 
за автори като Иван Дичев, Дянко Марков, 
Иван Хаджииванов, Илия Иванов и много 
други. Въпреки репресиите на новия режим, 
в този период творчески активни остават 
Яна Язова, Стилиян Чилингиров, Змей 
Горянин, Константин Константинов. 
След Априлския пленум през 1956 г., когато 
цялата власт в държавата се съсредоточава 
в Тодор Живков, започва привиден процес 
на разхлабване на идеологическото менгеме 
около културата, който е като свеж полъх 
на свобода. Априлското поколение успява 
да внедри в параметрите на соцреализма 
дързост, бунтарски дух и субективизъм. 
Езоповският език и миметичността се 
превръщат в тайна творческа стратегия, 
която си играе с цензурата и се използва 
от редица автори чак до 1989 г. (майстор 
на мимикрията е напр. Константин 
Павлов). Едновременното съществуване в 
зоната на официалното и неофициалното е 
характерно за част от „априлските поети“ 
като Стефан Цанев, Любомир Левчев, 
Владимир Башев и Константин Павлов. 
За десетилетието на 1960-те години е 
характерна сложната взаимосвързаност 
между официоза, сивата зона и радикалната 
неофициалност. Като симптоматично за 
нашата литература Я. Микулецки забелязва 
отсъствието на дихотомия, липсата на 
структурирано дисидентство у нас, както 
и попадането в сивата зона на отделни 
текстове на редица официално публикувани 
автори. Пример за крайна антисистемност 
е писателят Русчо Тихов, който е феномен 
на българската контракултура от 60-те 
години със своите авангардни творчески 
методи. 
По отношение на българския самиздат Я. 
Микулецки набелязва някои знакови разлики 
с развития самиздат в държави като 
Чехословакия, Полша и Унгария. У нас той 
е периферен, тъй като репресиите срещу 
интелектуалците нямат толкова масов 
характер, и е плод на аполитичността 
на отделни затворени групи и конкретни 
личности, като Микулецки акцентира върху 
възникването му първо в провинцията 
като важна особеност. Едно от най-
ярките явления в сферата на самиздата е 
русенската група, самоопределяща се като 
„сърдити млади хора“ от 1960-те г.: Веселин 
Тачев, Георги Черняков, Димитър Горсов, 
Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Иван 
Цанев, Йордан Георгиев, Христо Владимиров 
и др. Знакови по отношение на развитието 
на самиздата у нас са още алманахът 
НЛО и списанията „Кула“, „Мост“ и 
„Глас“, които се появяват през 1980-те 
години Я. Микулецки обръща внимание и 
на българския театър и перипетиите му. 
Особено през 1960-те и 1980-те години 
редица постановка на автори като К. 
Павлов, Стефан Гечев, Недялко Йорданов, 
Стефан Цанев, Георги Марков, Константин 
Илиев, Радой Ралин и др. са свалени от 
сцена и забранени за следващи изпълнения. 
Сходно репресивно отношение се наблюдава 
и спрямо сатирата. Проблеми с властта 
имат Радой Ралин, Иван Коларов и Борис 
Димовски заради книги като „Люти чушки“, 
„Хипотези“ и др.
1970-те години се превръщат в нов 
период на завръщане към сталинистките 
практики, което е плодоносно за поява 
на контракултурни феномени у нас. Ярък 
пример е софийската ъндърграунд общност 
„Кукув ден“, свързана с дейността на 
Георги Рупчев, Емилия Дворянова, Орлин 
Дворянов, Вячеслав Ботев. Чрез домашни 
карнавали на различни теми (Американски, 
Средновековен, Ориенталски карнавал и 
т.н.) концептуално се представят картини, 
арт инсталации, музика и литература, 
заснемат се филми. Групата издава и 

самиздатска 
брошура, а Я. 
Микулецки успява 
да стигне до 
непубликувани 
досега текстове 
на поетесите 
Светлана 
Бояджиева, Мария Христова, Олег Гочев, 
които се съхраняват от Орлин Дворянов в 
личен архив.
През 1980-те г. се отваря поле за поява 
на повече алтернативни текстове.  Едно 
от най-ярките имена в българската 
литература от 1980-те години е 
Борис Христов. Творчеството му – 
поетическо и белетристично – попада 
сред текстовете, свързани с връщане към 
корените и традицията чрез изразните 
средства на тихата лирика. Знакова е 
и позията на Георги Рупчев, който се 
превръща в еманация на т.нар. „забутано 
поколение“ и е част от вълната, свързана с 
неконформисткото крило на Априлското 
поколение и кръга около Константин 
Павлов, чиято поетика черпи вдъхновение 
от културата на Запада, Античността, 
митологията и източните философии. 
По отношение на динамичните промени 
през 1980-те Я. Микулецки поставя още 
акценти като Възродителния процес 
и свързаното с него структурирано 
дисидентство и самиздат на българските 
турци и помаци, музикалния ъндърграунд 
около фигурата на Димитър Воев, 
връзката между академичните среди, 
семинарите, кръжоците, дисидентсвото и 
екоцентризма, превърнал се в политическа 
платформа, както и прехода към 
постмодернизма.
Монографията „Между дисидентството, 
ъндърграунда и сивата зона“ осмисля и 
синтезира огромен обем от художествени 
произведения и метатекстове, като има 
не само висока научна, но и антологийна 
стойност. Не може да не се отбележи 
особено впечатляващият преводачески 
труд на изследователя, който еднакво 
талантливо превежда и поезия, и проза. 
Ако бъде преведено на български език, това 
мащабно изследване може да се ползва 
от широка читателска аудитория и от 
академичните среди като базисно по 
отношение на българската неофициална 
литература от периода на комунизма.

АЛеКСАНДРА АЛеКСАНДРОВА

Якуб Микулецки, „Между 
дисидентството, ъндърграунда и 
сивата зона. Неофициалната българска 
литература в периода 1944 – 1989 г.“, изд.  
„Академия“, Прага, 2021

В стиховете на Мартин Петков може 
да се усети както решителност, така 
и скромност. Те не се стремят да 
обхванат широк регистър от емоции 
или да пребродят незавладени от езика 
територии. Между страниците наистина 
се мяркат някои познати действителни 
и въображаеми образи, които обаче не 
се опитват да се натрапят и може би 
Мартин Петков ще се зарадва да научи, 
че в дробовете им не се чуват хрипове 
и че пулсът им е нормален. Времето на 
детската наивност е отминало, но все пак 
това са рожби на същото въображение, 
което преди години е изпълвало 
ученическите тетрадки. Там все още няма 
звездопади, но има звезди, които напомнят, 
че всеки поглед към нощното небе е като 
потапяне в река, в която не можеш да се 
гмурнеш повторно.
В „Приготвяне на багажа за път“ 
читателят ще открие нещо познато, нещо 
позабравено, но нито носталгията, нито 
празникът на духа ще дръзнат да изместят 

Сред метеоритите        на делничното



Литературен вестник 23.02-1.03.2022      5

П Р О ч и т и В и т Р и Н А

Антонен Арто, „театърът и 
неговият двойник“, второ прераб. 
издание, прев. от френски тодорка 
Минева, изд. „СОНМ“, 2022.

Ново издание на една от важните книги 
за театъра на XX в. Публикувана за 
първи път в края на 30-те години, тя 
съдържа есета на Антонен Арто, в 
които той излага по авангардистки 
радикалните си идеи за обновление 
на театралния език, включително 
и централната си теория за т.нар. 
„театър на жестокостта“. Хубаво е, че 
се появяват преиздания на теоретични 
книги, при това грижливо осъвременени, 
включително и визуално, като това 
издание. 

ерик Ноло, „Последна спирка 
Русе“, прев. от френски Красимир 
Кавалджиев, изд. „Колибри“, 2022. 

Авторът на тази книга, френски 
писател и критик, е биографично свързан 
с България, и за  българския читател 
романът вероятно ще е интересен 
основно поради факта, че действието 
му се развива у нас. Сюжетът на романа 
преплита любовна история с криминална 
интрига и трилър и се разгръща на фона 
на българската съвременност. Особено 
важно място в него заема Русе, белязано 
от отпечатъка на Елиас Канети в 
историята на града. 

Бото Щраус, „Безброй усмивки за 
нищо“, прев. от немски Гергана 
Фъркова, изд. „Панорама“, 2022.

Известният немски драматург и 
писател Бото Щраус е автор на 
множество пиеси и прозаически книги, 
много малко от които са познати у 
нас. „Безброй усмивки за нищо“ съдържа 
миниатюри с основна тема любовта 
и нейното изтляване. Етюди, които 
щрихират сложния живот на чувствата 
и метаморфозите на отношенията, 
а кратката история и фрагментът 
доказват смисловата си мощ.

П Р и П и С К и

„Черните обувки“ е роман за „едно 
порядъчно момиче“ от 80-те години на 
миналия век. Написан е под формата на 
личен дневник и спомени на ученичката 
Дарина Димитрова и заключителен разказ 
на баща є, роден през 1938 г., който на свой 
ред си спомня отделни епизоди от живота 
си. Тези два фрагментирани и частично 
допълващи се наратива се разполагат 
във времето на социализма, но са твърде 
различни и в перспективата си, и – в 
крайна сметка – в съпротивата си срещу 
един и същ утопичен модел, поддържан 
от утешителния пренос на „големите 
надежди“ от родители върху деца.
Първата част съдържа дневника на Дарина, 
започнат на тринадесетия є рожден ден 
през 1986 г. и прекъснат в средата на 
август 1990 г., няколко дни след смъртта на 
поета Орлин Дянков. Останалите четири 
части предхождат по време 
дневниковата хронология 
на съзряването и внасят 
необходимите акценти, 
уравновесяващи романовата 
цялост. Драматичен и 
несъмнено травматичен 
център на книгата е третата 
част, предадена като поема в 
проза и озаглавена „Никулден“, 
едновременно разказ за 
разстреляните през 1943 г.  
жители на с. Ястребино 
и пионерско поръчение 
да бъде запомнен. И е 
запомнен с всичките си 
ужасни подробности, в 
сравнение с които в епизода 
с „черните обувки“ или в 
този „с автомат Калашников на пост 
под палещото слънце“ на пръв поглед няма 
нищо впечатляващо. Но не: първият е дал 
заглавието на книгата, а вторият е изнесен 
на задната корица, откъдето думите на 
Дарина – „явно ме готвят за дружинен 
председател на цялото училище“ и „затова 
ме изпратиха за един месец в този пионерски 
лагер за активисти“ – издават тревожност 
пред някаква заплаха, неясно чувство за 
извършвано над нея насилие. Внимание 
заслужава отношението на Дарина 
към паметта и забравата, както и на 
авторката към Дарина, покрай колебанието 
дали двете фигури съвпадат или не, ако 
някой все пак реши, че записаното от първо 
лице е проекция на един-единствен „аз“. 
Може да се предположи, че изминалото 
време – над тридесет години – изключва 
лесните идентификации (включително 
и читателски) с ученичка от втората 
половина на 80-те. Авторката чудесно 
е доловила в образа на „12-годишната 
активистка“ обещанията и принудите 
на „бандата времекрадци“, загрижените 
спестители на безгрижното детство 
(онези сиви господа от романа „Момо“ 

Откраднатото време
на Михаел Енде, които твърде много 
приличат на функционери от ръководния 
апарат, наричани от самата Дарина 
„елит“), вменили є почти героични, почти 
карикатурни за възрастта є задължения.  
Така „готвена“, Дарина успява в усилното 
си девичество да научи и разкаже за 
загиналия в сражение партизанин Иван 
Василев – Огнян, да участва в разговорите 
на тема „Качеството – партийна повеля 
на всеки“ и „Опознай родината, за да 
я обикнеш“, да стане асистентка на 
знамето за Тържествения пионерски сбор 
в края на лагера, да се включи в Прегледа 
на строя и маршовата песен, да дежури 
в Районния комитет на комсомола, да 
стане командир и да прави проверки в 
Центровете по интереси, да се появи 
с детски стихотворения в предаване 
по телевизията, да посрещне кубинска 

делегация в центъра „Знаме 
на мира“, да посещава 
клуб „Поезия“, школа 
Окръжна „Прибой“ и клуб 
„Дръзновение“, да участва 
като бивш дружинен 
председател в избора на 
нов дружинен съвет, да 
напише реферат по тема: 
„ДПО „Септемврийче“ – 
школа за подрастващото 
поколение“, да присъства 
на Тържествения 
пионерски сбор с прием на 
първокласниците в чета 
„Чавдарче“, да ходи на 
английски, да взима уроци 
по китара и солфеж, да 
учи устави за приемане 

в ДКМС, да замине на международен 
лагер в Полша, а след това и в Съветския 
съюз с групата за руски песни „Улыбка“, 
да преживее първата си голяма раздяла с 
Пионерската организация и да си поплаче, 
но да бъде утвърдена за комсомолка във 
фестивалния комплекс „Людмила Живкова“, 
да проведе първото си комсомолско 
събрание и Първата комсомолска 
конференция, да бъде Председател на 
комисията по предложенията и Отговорник 
по пионерските въпроси в Ученическия 
комитет, да участва във Втората 
отчетно-изборна конференция и да стане 
член на Комисията по проекторезолюцията, 
след което и Комсомолски секретар на 
училището, да разговаря с другаря Коев не 
само служебно, а за книги, изложби, стихове, 
поети, да извършва проверки по летните 
бригади, да отиде на лагер-школа в Хаинбоаз, 
да ходи сутрин на лекции, да пише реферати 
и да подготви свой малък спектакъл за 
Празника на художествената самодейност, 
да направи стенвестник по своя идея, да 
пише стихотворения и да ги праща до в. 
„Полет“, „Народно дело“, „Септемврийче“ и 
дори до сп. „Родна реч“, чиито редактори да 

є скъсат нервите, или есета на родолюбиви 
теми, като междувременно успява да 
спечели няколко награди за поезия, преди 
да отиде на международна бригада в ГДР 
(само за активисти), а след завръщането 
си да се запише в курс по шев и кройка към 
модна къща „Галатея“, за да усвои някаква 
сръчност. 
Последното впрочем се случва след  
10 ноември. Всичко това е споделено в  
дневника с трогателна ведрост и 
севернокорейски чар, с мъничко тъга  
и семиотична, клоняща към 
демонстративност страст по 
престижните наименования и 
идеологическите емблеми на отиващия си 
режим. Преди саморазпускането на ДКМС, 
споменато в романа, Дарина успява още и 
да се учуди как е могла да вярва във всичко, 
което прави, и да гори в работата си, след 
като накрая неизбежно ще усети, „че тази 
организация, която въобще не е наша, е 
пълна глупост“. 
Малко отклонение: идеята, че ДПО 
„Септемврийче“ или ДКМС непременно 
са били репресивни формации, прилича по-
скоро  на метафора, възникнала по времето 
на прехода и способна да се разпростре до 
цялата училищната система, „родната 
казарма“, всеки спортен клуб или чак до 
хор „Бодра смяна“, накратко, до всички 
педагогико-дисциплинарни образувания и 
колективни форми на живот, обхванати 
от вездесъщия диспозитив на т.нар. 
„комунистическо възпитание“, обичайно 
асоциирано с подчинение и лишения, със 
„сурова школа“ и дори с „лагер“, какъвто 
образ, превърнат в клише, в крайна сметка 
изплува не само във въображението на 
Дарина, но и в достатъчно романови и 
филмови творби-обобщения за периода 1944-
1989 г. Все пак може да се различи „лагер“ от 
„лагер“, „концентрационен“ от „пионерски“ 
или „колимски“ от „еленовъдски“, както 
и ад от рай (изкуствен или изгубен). В 
този смисъл подобно на малката Райме 
от „Гори, гори, огънче“, пееща: „Я люблю 
тебя, жизнь, и надеюсь, что это взамно!“, 
Десислава Неделчева чрез дневника на Дарина 
най-невинно и блестящо иронизира набързо 
реформиралите се апаратчици, но и мигом 
превъзпиталата се в духа на свободата 
прекрасна българска младеж. Парадоксално е, 
че у нас тъкмо възпитанието – за зло или за 
добро – се е оказало съвсем привидно.  
Сред дневниковото изложение на 
Дарините вълнения има, разбира се, и 
отбелязани  заглавия (любопитно е, че и 
през 80-те години са препоръчвани „Как се 
каляваше стоманата“ и „Млада гвардия“), 
безброй стихосбирки (и „Най-синьото 
вълшебство“ между тях), незабравими 
срещи и влюбвания, демократични лозунги и 
невероятно въодушевление от промените, 
съпътствано от литературни четения с 
участието на разпознаваеми автори или 
от метъл парчета с групата „Еуфория“, 
изпълнени по стихове на доскорошната 
активистка. Но преображението на 
поетесата е предшествано от истински 
„челен удар“ с изкуството – с пиесата „В 
очакване на Годо“, – споделен лаконично: 
„Гледах и не вярвах на очите си… Виждах 
Бог на сцената, виждах абсурда, в който 
живеем. Бях зашеметена“.
Появата на Бог (от изкуство, не от апарат) 
ознаменува загърбването на измамния 
комсомолски рай и обръщането към адовите 
мъки на словото (Дарина мечтае да следва 
българска филология), макар че точно това 
никак не улеснява битието на младата 
героиня, лишена от възможността да се 
упражнява с „Калашников“, както и от 
сръчността да се сдобие с модна къща. За 
радост на читателите, единственото, 
което є остава, е да се довери на 
талантливата си авторка и обратно да 
инвестира откраднатото време в нови 
поезии и прози от края на века, отключвайки 
похитените часове и възвръщайки 
им цвета и аромата на детството.                                                                                                                                       

ЮЛиАН ЖиЛиеВ 

Десислава Неделчева, „черните обувки“, 
изд. „ерго“, 2021

Сред метеоритите        на делничното
всекидневния ритъм. Усеща се раздялата 
с невинността и мостовете, прострени 
над делничното, сред което като в езеро се 
очертават малко старомодната любов към 
изкуството (стихотворението „Графити“), 
привързаността към крилатите спътници 
на човека („Зимни птици“) и един пословичен 
жизнеутвърждаващ заряд („Носете си 
старите дрехи, момчета!“).
Стъпка по стъпка се доближаваме до 
парадоксалността на съвременния живот, 
в който – сякаш с една крайна версия 
на Сартровата погнуса – хората биват 
измествани от вещите, които постепенно 
се възцаряват над тях и нас впоследствие 
също ни изтрива „мишката на новия век“. 
Животът се оказва разпокъсан на мигове, 
много по-дребни и неуловими от тези 
в началото на модерността. Това не са 
отломките на Кронос или късовете от 
тялото на Озирис. Хората са се превърнали 
в звездни прашинки и даже в „звездни 
битове“ („Ние видяхме звездите“). Най-
добрите приятели и най-верните любими 

се разпръскват 
подобно на локви 
след дъжд. Както 
при Т. С. Елиът, 
краят и началото 
са разместени 
(„Това, което 
наричаме начало, 
често е краят. И да сложим 
край, е да сложим начало. Краят е, където 
започваме“), времето бива прекрачено и 
бъдещето се озовава в старите книги. 
Домът от Далчевата „повест“ е сведен 
до обикновена стая, която е отрицание 
на човешката същност („Ремонт на 
чувствата“). Причината за провалените 
надежди остава недоизказана, но дали 
запомнилият живота дъжд успява да 
проникне в стаята?

НиКОЛАЙ тОДОРОВ

Мартин Петков, „Приготвяне на багажа 
за път“, изд. „ерго“, 2021
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Юлия, в самото начало на тази година излезе новата ти 
книга за тийнейджъри „Сянката на щуреца“. Разкажи 
малко повече за нея. От издаването є наистина е 
изминало съвсем малко време, но все пак стигнаха ли 
до теб някакви отзиви, впечатления и мнения от 
читатели?
„Сянката на щуреца“ е вдъхновена от действителен случай 
с дете, вербувано от терористична организация. Темата за 
опасностите, които дебнат децата в интернет, отдавна 
ме тревожи. Нямам предвид само измамите, тормоза, 
опасните предизвикателства, а и влиянието, което 
хора, събрани от кол и въже, оказват върху мисленето, 
светоусещането, душите на децата. И тъй като смятам, 
че художествената литература има много по-силно 
въздействие върху младите хора от сухите факти, реших 
да напиша книга за това. Забавна, щура история, която 
подрастващите да четат с удоволствие, защото най-
важните неща в книгите са между редовете. 
Не очаквах, че „Сянката на щуреца“ ще събуди такъв голям 
интерес. Излезе преди двадесетина дни, а вече съм засипана 
с отзиви и покани за срещи с читатели. И съм много 
щастлива от това. 

Вероятно си писала 
книгата по време 
на пандемията, под 
чийто знак преминаха 
последните две 
години. Повлия ли 
тя по някакъв начин 
на писането ти? А 
на начина, по който 
книгите ти стигат 
до своята публика, до 
децата?
Пандемията не 
промени живота ми 
– винаги съм била на 
свободна практика и 
работя у дома. Че и съм 
темерут на всичкото 
отгоре, спазвам 
дистанция, мия си 

ръцете и си покривам лицето (е, не с маска, а с перчем).
Само че дни преди да обявят извънредни мерки, заради 
работата на съпруга ми се преместихме в Обединеното 
кралство. Смених София за приказно градче на брега на 
морето. Кралски подарък от съдбата за един писател. 
Въпреки че имах страшно много работа по сценариите на 
един телевизионен сериал, написах и „Щуреца“. След това 
написах още един роман, сега съм се заела с трети. Май съм 
попаднала на вълшебно място!

По какъв начин се отразява според теб промененият 
ритъм на живота по време на пандемията върху 
децата?
Животът на децата ни се премести кажи-речи изцяло в 
онлайн пространството. Това, че децата бяха толкова 
време затворени у дома, донякъде ни даваше и спокойствие 
– на нас, родителите. Без да си даваме сметка, че детето 
може да е в съседната стая и пак да бъде в риск. 

Пишеш вече над двадесет години, автор си на повече от 
петнадесет книги, и то както за деца, така и за юноши. 
Каква е разликата в писането за двете аудитории – за 
деца и за малко по-големите тийнейджъри?
Чисто технически не разделям писането на такова за по-
малки и по-големи. Живея с историята, която пиша. Живея 
с героите си. Имам им доверие и оставям те да ме водят. 

Винаги си била много ангажирана с насърчаването 
на четенето сред децата. Коя е най-новата ти кауза 
в това отношение? Как могат да бъдат убедени 
родители, в чийто дом четенето не е на почит, че за 
децата им е важно да четат?
Донякъде пандемията ми помогна – сега онлайн срещите 
вече са нещо обичайно. Добре че са учителите и 
библиотекарите, на чиито плещи пада организацията. 
Много съм благодарна, че имам толкова много съмишленици! 
Само за другия месец засега имам уговорени седем срещи. 
Да, друго си е живата среща, но и така се забавляваме 
доста. Разчитам на децата – те са тези, които могат да 
убедят родителите си, че е важно да четат. 

Миналата година бе номинирана за шести пореден 
път за най-голямата награда за детска литература, 
Възпоменателната награда „Астрид Линдгрен“. 

Как приемаш това признание? и 
съпътствана ли е номинацията с 
някакви прояви, представяния на книги 
или други ангажименти?

Живея с историята, която пиша
Разговор с писателката Юлия Спиридонова

Щастлива съм и горда, че толкова години Шведската 
академия избира точно моята кандидатура от всички 
изпратени. Наричат списъка с номинираните „Златния 
списък на световната детска литература“. Голяма чест 
е, че съм в този списък. В другите страни номинацията 
задължително се съпътства с различни мероприятия. 
Целта е не да се популяризира авторът, а детските книги, 
да се насърчи четенето, детското книгоиздаване. Уви, не и 
у нас. Прави впечатление, че чуждестранните номиниращи 
институции за наградата са държавни библиотеки, 
министерства на културата, образованието. У нас кой 
чиновник би се заел с тази нелека работа? Да се пребориш 
за „номиниращ орган“ за Възпоменателната награда е много 
трудна задача. На фондация „Детски книги“ това отне 
няколко години. 

Преди малко каза, че оставяш героите ти да те 
водят. Но все пак как успяваш да влезеш в детското 
въображение, да създадеш герои и сюжети, които да 
станат интересни на децата? 
Не знам. Такава ми е блендата. Започнах с разкази „за 
големи“, получих награда, публикуваха ги в литературните 
списания. Рекох си, ще вземе да излезе писател от мен! 
Залових се да пиша роман. Пък романът – ни момиче, ни 
момче, чудно някакво зверче. Прегледах си разказите и какво 
да видя? Всичките ми герои бяха деца! Погледнах любимите 
си книги и какво да видя? Една книга „за големи“ на три 
детски. В този момент дотичаха гугулетата и… стана тя 
каквато стана.  

Със сигурност следиш съвременната литература 
за деца. Кои са най-новите ти открития – автори и 
книги, български и чужди, които са те впечатлили в 
последните години?
Напоследък съм малко разочарована. Дали като 
дългогодишен страстен читател вече всичко ми изглежда 
познато? Не ми харесва и накъде духа вятърът – сякаш 
вече не е важен сюжетът, сякаш не е важно историята да 
бъде красива и дълбока, търсят се книги „с послания“, книги 
с поука (сякаш добрата история няма послания и поука!), 
или „практични“ книги. Харесала съм си една английска  
писателка – Памела Бучърт, надявам се да я видя издадена и 
в България. Много ми допадна „Котаракът Бойда и Доброто 
Хрумване“ на Тереза Йовчева и Мила Джи Гатев, със 
страшно оригинални, готини герои.

Детската литература сякаш става все по-важен 
издателски приоритет, има и широка публика. Получава 
ли обаче според теб нужното внимание от страна 
на критиката, на медиите? Попада ли в центъра на 
обществения интерес?
Струва ми се, че все така малко от големите издателства 
издават съвременна българска детска литература. Но 
пък се появиха безброй малки издателства. Може пък 
нещата да се обърнат отвътре навън? Дали сега, когато 
се издават толкова много детски книги, няма да се 
появят литературни критици с афинитет към детската 
литература? Може би това обръщане вече е започнало, 
защото има сума ти онлайн местенца, в които се обсъждат 
детски книги – като много популярната група за родители 
във Фейсбук „Нито ден без книжки“. Има и къде да се 
прочетат хубави ревюта за нови заглавия – в портала 
“Детски книги.com“. Там може да се намери и подробна 
информация за ежегодно номинираните книги за наградата, 
за която гласуват децата „Бисерче вълшебно“. Ревюта 

може да прочетете и в чудесния сайт 
„Книжни криле“, който има и Фейсбук 
страница. А в „Ние, децата“ можете да 
чуете избрани откъси от детски книги. 
Има огромна разлика в обществения 
интерес към четенето и детските книги 
отпреди десет години и сега. Тази разлика 
се дължи само и единствено на усилията 
на шепа хора, които мога да изброя 
поименно. 

Въпросите зададе АНи БУРОВА

Българското кино рядко се заема да извае образите на 
нашите поети и писатели. На пръстите на едната ръка се 
броят добри филми за Христо Ботев („Свобода или смърт“ 
(1968) на Никола Корабов), Пейо Яворов („Дело 205/1913 П. 
К. Яворов“ (1983) на Киран Коларов), Христо Смирненски 
(„Поетът и дяволът“ (1983) на Иван Росенов), а сега и филм 
с вплетената съдба на Петя Дубарова.
„Петя на моята Петя“ е дебютен филм на режисьора 
Александър Косев, сценаристи са Валя Ангелова и Нели 
Димитрова, оператор е Иван Вацов. В ролята на главната 
героиня Петя Монова се превъплъщава младата актриса 
Александра Костова, а в образа на Петя Дубарова влиза 
Алиса Атанасова. Директорът на училището играе Юлиан 
Вергов, класната Ани Бочева – Албена Павлова. Образите 
на приятелите на Петя Монова се изпълняват от Алена 
Вергова, Мартин Методиев и Ясен Атанасов.
Филмът много внимателно и интелигентно припомня 
драмата на рано отишлата си Петя Дубарова (1962 – 1979), 
чиято талантлива поезия и трагична смърт беше явен знак 
за нравствения провал на едно общество на лицемерие и 
натиск, което не притежава сетива за чувствителността 
на младия човек, търсещ истината, справедливостта и 
отстояването на идеалите.
Тази драма беше описана от Веселин Андреев в 
есеистичната му книга „Соната за Петя Дубарова“ 
(1988), поставила началото на един всеобщ дълг на нашето 
общество към паметта на поетесата, който не ни оставя 
безучастни към съдбата на Петя Дубарова през годините 
и поставя тежки въпроси към нашата съвест. В. Андреев 
избра сонатната форма за композицията на творбата си 
(първа част „Престисимо“, втора част „Адажио“,  трета 
част „Траурен марш“ и последната част „Алегро виваче“). 
Думите не стигаха да изразят болката от загубата на 
Петя Дубарова, преживяна като личен потрес и трагедия 
за цялата българска култура. И все пак в четвъртата част, 
в която най-изтъкнатите български творци от онази епоха 
се опитват да осмислят случилото се в свои коментари, 
Андреев потърси оптимистични нотки в трагедията. Дали 
имаме основания за тях днес?
Ето мнението на В. Андреев за разказа на Петя Дубарова: 
„Ако съжалявам, че не мога да цитирам един цял разказ, 
това е „Петя на моята Петя“. Тя е сгъстила смисъла му до 
три изречения: „Ах, как ми се искаше, как ми се искаше да се 
слеем с моята красива Петя в едно момиче – и то да бъде и 
сериозно, и усмихнато, и примерна ученичка, и влюбена. Дали 
е възможно това? – чудех се аз. И защо въобще сме две?“
Защо сме две? – тоя въпрос я тревожи, видяхме, и в 
стиховете є. Петя – принудената и Петя – освободената. 
С пристегнатите край ушите опашчици – с развяната 
красива коса. С „престилката като прилеп“ – и с бялата 
блузка. „Правилната“, повтаряща азбучни истини, 
безличната – и острооката, духовната, ярката личност. 
Все нейният си душевен бунт срещу формалното, 
бездушното. Разказ съвсем личен – и постигнал голямо 
обобщение“1.
Самият разказ залага мотива за раздвоението, чиято 
конфликтност се поражда в социалния ред. Личността 
на младия човек не може да бъде цялостна и хармонична, 
когато трябва да се бори с правилата на системата, 
безчувствието, авторитарността. Неслучайно темата за 
авторитарността и авторитета се подхваща в целия филм 
от приветствените речи на новопостъпилия директор 
Крачунов (Юлиан Вергов) и словото на класната Ани Бочева 
до развитието им като опоненти в отношението към 
младите хора.
Ако заглавието на разказа ни води към първото ниво 
на посланието за раздвоението, то вторият пласт от 
смисъла е надвисващата драма на съдбовното повторение, 
което може да се реализира в участта на съвременната 
Петя, ученичка от едно българско училище в 2019 г. 
Петя Монова също се изправя срещу новите форми на 
бездушието, авторитарността, лицемерието, насилието 
и манипулацията в българското училище. Спорът є с 
директора Крачунов за каузата да бъде построен асансьор 
за пострадалия след катастрофа съученик се превръща 
в силен конфликт, който ни води до вечното напрежение 
между отзивчивостта, справедливостта, идеала срещу 
безсърдечието, насилието и диктата на властта в 
отношението към младите. „Тя – това съм аз. Аз това е 
тя. Какво значи да бъдеш Петя на моята Петя? Ние сме 
съвсем еднакви. Аз съм само една и за пръв път съм млада. 
Така ми се живее. Ако умреш, ще умра и аз“ – казва в края 
на филма Петя Дубарова до тялото на Петя Монова след 
трагичния инцидент. 
Сюжетът през цялото време предзадава възможния 
трагичен финал чрез металепсиса, скока на Петя Монова 
в отвъдното духовно време, в мотива за потапянето в 
морето, който разкъсва последователността на разказа и 

* Заглавието е цитат от изказване на режисьора Александър 
Косев в предаването на Светослав Иванов „120 минути“ – 
https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/rezhisyorat-aleksandar-
kosev-petja-na-mojata-petja-e-nezhen-i-chesten-film.html
1 Андреев, Веселин. Соната за Петя Дубарова. Изд. „Христо Г. 
Данов“, 1988, с. 150.

Да не позволяваме 
поет да загине*

Юлия Спиридонова,
фотограф Линда
Александрийска
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въвежда няколко срещи, въображаеми или „реално“ отвъдни, 
между Петя Монова и Петя Дубарова. Въображаеми, 
защото Петя Дубарова е идеал, с чийто образ живее 
Петя Монова, владее съзнанието є и предопределя в 
следването му опасните завои на съдбовното повторение 
(„Кой каквато ме измисли…“ – казва поетесата). 
„Реално отвъдни“, защото авторите на филма избират 
едно смело решение да „оживят“ Петя Дубарова като 
истински персонаж. Тук сценаристките много добре 
индивидуализират двете момичета от темата защо 
се е самоубила Петя Дубарова, през разговора кой кого 
копира и какво знае реално за мотивите на суицидния 
акт, съперничеството в жеста, страха и опита да 
разбиеш стената през соца и в наши дни, до дръзкото 
предизвикателство, че самоубийството създава името 
Петя Дубарова и ако тя би останала жива, щеше да предаде 
това, в което е вярвала (едно твърдение, което оборва още 
В. Андреев в книгата си).
Филмът напрегнато дебатира високата интерпретация 
за трагичния жест и неговото цинично омаловажаване 
от виновниците за смъртта. „Няма по-голямо безсилие 
от това да обявиш война на дете. Знаете какво се случи 
с другата Петя“ – казва класната Ани Бочева в защита 
на своята ученичка. Отговорът на директора Крачунов е 
жалък, унизяващ и жесток: „Петя  Дубарова беше талант. 
Твоята Петя е една разглезена пикла“. На забранения от 
директора пърформанс, посветен на Петя Дубарова, 
омразният учител подмазвач Златков подхваща хулата, 
че „във всеки випуск има една Петя, която се смята за 
Петя Дубарова“. Самата Бочева е гласувала за намаляване 
поведението на Дубарова на оня злощастен съвет, след 
което идва непоправимото. Съвестта измъчва вече 
пенсиониращата се учителка. В една от последните сцени 
Петя Дубарова слага невидима ръка на рамото на класната, 
а тя получава утеха от Петя Монова, че не е виновна 
за миналото. Раздвоението и сдвояването на съдбите, 
безчувствието и съвестта, вината и тревогата за 
постъпките ни и тяхната нравствена стойност пронизват 
миналото и настоящето, за да ни подскажат, че драмата 
не е свършила, а рискът за трагичния финал е болезнено 
осезаем. 
Българското кино по неведоми пътища предусети 
трагичния финал на Петя Дубарова. Тя играе себе си, 
талантлива млада поетеса, антипод на главната героиня 
Мая, във филма „Трампа“ на Георги Дюлгеров, заснет 
през 1978-1979 г. Две сцени запечатват емоционалното 
неподправено участие на поетесата. Първата сцена е 
разчетена тя да предаде чрез Мая малкото си червено 
тефтерче „Петух Дубарова“ на известния писател гост 
Добрин Илиев (Илия Добрев), който да оцени стиховете, 
като те бъдат смесени със стихове на Мая. Писателят 
трябва да отсее талантливите. 
Дюлгеров и снимачният екип оценяват таланта 
на Петя, способността да не се притеснява и да се 
държи естествено пред камерата. Добавят още един 
епизод. Според сценария Петя е отказала да участва в 
колективната рецитация, заради което е отстранена от 
учителката си. Конкурсът приключва и председателят 
на журито Добрин Илиев обявява наградата. Той връчва 
наградата на Мая, сред чиито стихове са подпъхнати 
талантливите стихове на Петя. Петя поисква 
да изрецитира своето стихотворение, всъщност 
награденото талантливо стихотворение, чрез което 
ще докаже авторството си. Учителката апострофира 
младата поетеса, за да спре изпълнението є. Петя се 
обръща към публиката от учители и ученици да гласуват 
за предложението кой е съгласен да бъде произнесено 
стихотворението. И при двата въпроса на Петя дали е 
съгласна или не, аудиторията отвръща с мълчание. За да 
постигнат автентичност на преживяването, асистентите 
на Дюлгеров са предупредили „масовката“ да не реагира на 

думите на Петя Дубарова. Дюлгеров посочва пророческата 
роля на сцената: „Но пак никой не вдигна ръка. Сякаш 
удариха Петя. Тя застина в недоумение, но не обърна глава 
към режисьора, за да пита какво да прави, не спря камерата. 
Сви се в себе си. „Седна си на мястото“. Нататък (от 
името на Добрин Илиев) аз я поканих на сцената. Петя 
се качи и прочете точно това стихотворение, което 
писателят беше харесал: „Една жестока ножица със  
крясък / отхапа злобно моите коси. / Разпръсна ги по пода 
като пясък – / гърба ми вече нищо не краси“; „Червената ми 
рокля в гардероба / посърнала измачкана лежи. / Проскърцва 
закачалката със злоба, / че черната престилка є тежи“… 
Две години по-късно подобно отношение на учителите 
щеше да е една от вероятните причини за самоубийството 
на поетесата“2.
Сценарият е конструиран умело. Спазва конвенциите 
на наративния филм, който трябва да представи един 
герой, преминаващ през своите препятствия, за да стигне 
до финалната си щастлива или трагична съдба. Около 
централната личност обикновено се изгражда тема, която 
е свързана с личния свят на героя (любов, семейство) и една 
линия на осъществяване в социалната среда, обществото. 
Тези две посоки са заложени в сюжета на филма. Петя 
Монова преживява труден момент в личното си развитие, 
семейството се разпада, родителите се разделят, 
което изправя младото момиче пред сложна ситуация на 
осмисляне и запазване на вътрешното равновесие. Любовта 
към ирландеца Джеймс се оказва нереална, защото нейният 
приятел Анди се скрива зад виртуален образ на младия 
чужденец, в когото се влюбва Петя чрез кореспонденцията 
с него.
Линията на конфликта с обществото и неговите лицемерни 
норми се конкретизира в сблъсъка на Петя с директора 
(Юлиан Вергов). Добре е изградено противопоставянето, 
защото изявява убедително основните черти на двамата 
антагонисти. Петя е пряма, зряла, отзивчива, интуитивна, 
иронична, когато трябва да защити словесно позицията си. 
Нейните изразителни очи обвиняват. Директорът е ловък 
кариерист, манипулатор, майстор на административните 
клишета, подлец и безскрупулен убиец на благородните 
инициативи на младите хора.
Металепсисът (по Ж. Женет), разбиран като скок в 
диегетичните нива на сюжета в мотива за срещите 
между двете Пети, Монова и Дубарова, в отвъдното 
духовно пространство, е добър пример за използването 
на интермедиалността в киното за отразяване на 
движенията между слоевете на реалното и митологичното 
време и пространство, на съзнанието и въображението. 
Заедно с това се задейства и втори интермедиален похват. 
Изписването на ключови думи и стихове от поезията на 
Петя Дубарова, появяващи се на екрана, озвучени от гласа 
на превърнатата в героиня поетеса, провокират мрежа 
от цитати и асоциации, много добре вплетени в сценария. 
Киното съзнателно създава образ на словото и най-вече на 
текста Петя Дубарова.
Едно от стихотворенията, от което се цитират 
елементи във филма, е „Там някъде“, то събира всички 
мотиви, които скрито филмът интерпретира и чрез 
което се изгражда интертекстуална мрежа, разпъната в 
киносюжета. „Там някъде в облаци, в луди лози, / от мигли 
запазили дъх на сълзи, / от морския дом на соления рак, / 
от някакъв стар, омагьосан син бряг; внезапно се ражда и 
тръгва към мен / (когато не е нито нощ, нито ден) / не плах, 
сивоок, бледосинкав и тих, / а жив, поразяващ, неистов мой 
стих“; „Къде съм? Сънувам ли? Аз/ попадам във някакъв 
бронзов Бургас. Слънце с магия на златен фонтан /  
изригва от мекия свод разлюлян“; „А някаква матова 
странна зора / ме прави щастлива и нежно добра. / Дълбоко 
във хиляди живи води, / в делфини, в звезди, невидени 
преди, / в събуждане кратко на морския фар / откривам 
учудена някакъв чар; „Защото до мене, разгърден и бос, / 
реален и жив като ден и въпрос, / е моят стих – трескав 
и толкова млад, / единствен обичан, единствен мой брат. 
Аз следвам на времето светлия ход / и искам, как искам 
след моя живот / пак някой да трепне, внезапно спасен, / 
открил в моя стих своя пристан зелен“. В завършека на това 
стихотворение е и посланието на филма, не смъртта, а 
спасението тържествува. Импулсът за живот е по-силен 
от суицидната нагласа.
Други мотиви във филма от живота и поезията на Петя 
Дубарова:
Косата. Според В. Андреев „Петя улавя света с косите 
си. Чрез тях чувства движенията на тялото си в 
пространството. Вятърът леко гали и роши косите є – 
предчувствия за ласкави мъжки длани. Вятърът хваща 
кичури коса и закрива лицето є – когато се изчервява. 
С косите Петя общува със света. С косите си усеща 
волността. Развените коси са криле и макар да ходи по 
земята, Петя лети…“3. В „Зимна ваканция“ – „Тя се стопи 
като сняг във косите ми, / като отрязана плитка умря. / 
Как да я върна? Задъхват се дните ми, / търсят я, гонят 
я мойте утра“. В „Раздаване“ – „Как желая да съм огнено 
момиче / и ръцете си от огън да им дам, / и косите си да 
срежа. Като птиче / върху вейките да натежат от плам“. 

2 Описаните две сцени от филма на Г. Дюлгеров „Трампа“ 
са събрани в следния клип: https://www.youtube.com/
watch?v=4uXYvsrjWy0&ab_channel=%D0%A4%D0%BB%D0%B0
%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD.%D0%91%D0%93
3 Андреев, Веселин. Соната за Петя Дубарова, с. 36-37.

Във филма Петя Монова дарява отрязаната си коса за 
онкоболно момиче.
Бягането/Бягството. Бягащата Петя Монова след 
вестта за раздялата в своето семейство. Сравни 
стихитворението „Изповед (След родителско-учителската 
среща)“: „така ми се приисква да избягам / от всички тези 
думи и числа / и вятър на гърба ми длан да слага, / да тичам с 
автобусни колела“.
Родителската среща – „в такива часове аз тихо бликам /,  
най-искрените свои стихове, / но чуя ли, че името ми 
викат, / ги скривам като малки грехове / в очите си. Как 
хубаво, горещо / е с тяхната червена светлина! Но днеска 
– след родителската среща, / те всички се превръщат 
във вина“. Припомня се сходната сцена с наказанието на 
педагогическия съвет във филма.
Приятелите съученици в класната стая.  „Житие и 
страдание 8 г“ – „Забързани, възторжени и живи / засмени, 
неизмислени, красиви / ний влизаме в класната си стая, 
запалва се усмивката на Мая, / а Владо пак заспива на 
чина си. / Тиберков почва „Назарет“ да пее… / И слънце 
над прозорците се смее“. Сцената в класната стая с 
изписаните заглавия на прочетените книги и като цяло 
обликът на младите хора – емоционални, оригинални и 
остроумни, красиви в своята готовност да следват каузи и 
идеали.
Фарът в импресията „Лятото“ – „Лятото“ – говори 
морският вятър. И затоплени, щастливи, те заспиват за 
есента и зимата. Целувам малкото спящо раче, помахвам 
на фара и си тръгвам. Тръгвам си топла и светла като 
лятото“; „До утрото“ – „Един далечен фар, като око на 
гларус, / напълнено със морска светлина, / повиква ме при 
себе си“. Наклоненият кадър с фара в едно от потапянията 
на Петя в отвъдното духовно пространство подсказва 
задаващата се катастрофа.
Мотивът за гмуркането/изплуването. С внезапен скок 
към дъното се мятам. / Гребат вода ръцете ми изкусни. / И 
сякаш дишам под водата / с амфибийни гърди, с делфински 
устни. / Под мен зелени кръгове светлеят, / но пулса ми 
нагоре се катери („Ела сега“).
Очите. В. Андреев пише за очите на П. Дубарова: „Търси 
го от дете – и забележете! – иска да проникне в човека 
през очите – „Има очи“: топли, милващи, нежни, тихи, 
дълбоки, зовящи, невинни, чисти, всички очи са извор 
чист на душата, огледало на човешките чувства“4. Този 
мотив се реализира в различни моменти от сюжета на 
филма. Камерата акцентира върху очите на Петя Монова 
при сблъсъка є с директора Крачунов. Прямият поглед е 
оръжие в сцената, когато тя и Мони в инвалидната количка 
стоят под дъжда и наблюдават директорския кабинет, 
предизвиквайки Крачунов. Погледът като защитна реакция 
се отправя като огледало към нежеланото присъствие 
на подмазвача Зарков, който следи за изпълнението на 
заповедите на директора. Бочева учи Петя да си затвори 
очите в един от етапите на конфликта с директора. 
Очите на Александра Костова в нейното изпълнение 
наистина говорят и не те оставят безразличен 
наблюдател.
Друг интермедиален аспект е стъпаловидната, начупена 
линия на изписаните на екрана цитати от Петя Дубарова. 
Те напомнят последния лист от пишещата машина на 
поетесата преди смъртта є: „ИЗМАМЕНА МЛАДОСТ, 
ПРОШКА, СЪН, СПОМЕН, ЗАД СТЕНИТЕ НА ГОЛЯМАТА 
КЪЩА, ТАЙНА“. Така стъпаловидно се явяват те и върху 
учебната дъска в момента на пърформанса в чест на Петя 
Дубарова, създават се отражения между думи и образи, 
влитат се фигурите на авторовото слово в сюжета на 
филма. 
Киното създава по-широк интермедиален образ на словото. 
Пишеща личност е и Петя Монова, нейното есе за случая 
със заличените от директора надписи на прочетени книги 
върху стената в класната стая бива прочетено 11 000 
пъти в интернет. Умно и емоционално Петя изразява 
протеста на съвременните млади хора. Самите те 
записват заглавията на прочетени любими книги, които 
са ги развълнували. Иронично се отнасят към себе си чрез 
словото („Прасе, това стихотворение е еманация на 
постмодернизма“. „Зинаида Гипиус рецитирала стиховете 
си гола“). Въобще някои фрази от речта на героите по своя 
емоционален и смислов заряд имат пълния шанс да заживеят 
свой собствен живот извън филма – „Няма по-голямо 
безсилие от това да обявиш война на дете“, „Във всеки 
випуск има една Петя, която се смята за Петя Дубарова“ 
и др.).
Посочените интермедиални аспекти във филмовия 
процес на означаване разкриват една обмислена и добре 
осъществена игра на значенията в работата на авторския 
колектив. Правят впечатление скромните и съдържателни 
изказвания на различни „действащи лица“ от екипа, с 
които зрителят може да се запознае в пресата. Това 
само увеличава удоволствието от досега с плодовете на 
посветени на темата си творци, които са постигнали 
убедителен художествен резултат.

ВЛАДиМиР ДОНеВ

4 Пак там, с. 108.
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Сцена
Редактор на страницата
КАМеЛиЯ НиКОЛОВА Норвежкият „Фауст“ в театър „София“

„Пер Гюнт“ 
от Хенрик Ибсен 
Режисьор Катя Петрова, сценограф и костюми Борис 
Дачев и Михаела Добрева, хореография Анна Пампулова, 
композитор Христо Йоцов, визуална среда Момчил Алексиев, 
звуков дизайн Светлозар Георгиев. Участват: Александър 
Тонев, Ириней Константинов, Йоанна-Изабелла Върбанова, 
Лора Мутишева, Михаил Милчев, Невена Калудова, Неда 
Спасова, Николай Върбанов, Николай Димитров, Пламен 
Манасиев, Елеонора Иванова, Юлиян Рачков, Неделин 
Найденов, Антон Димитрачков, Емилия Тончева, Ралица 
Нейкова, Александър Гочев, Марина Хараламбова
Театър „София“, премиера 4 и 15 февруари 2022 г.

Една от най-дългоочакваните премиери не само за Театър 
„София“, а въобще за театралните зрители на столицата 
и нейните гости – „Пер Гюнт“, успешно пое въздух през 
месец февруари, сезон 2021/2022 г. Представлението е 
проект на театъра съвместно с Норвежкия финансов 
механизъм и Университета в Осло, Норвегия. Два сезона 
по-късно, след последно поставения текст на Хенрик Ибсен 
в София – „Дивата патица“ на режисьора Крис Шарков 
в Народния театър „Иван Вазов“, имаме възможността 
да наблюдаваме режисьорската интерпретация на Катя 
Петрова върху пиесата „Пер Гюнт“. 
Заедно с „Бранд“ (1866) „Пер Гюнт“ (1867) е пиеса, 
характеризирана от самия автор като драматическа 
поема, написана в естетиката на мерената реч. Все още 
силно повлияна от периода на Романтизма пиесата е с 
типичната структура на романтически текст за сцена – 
епически характер, главен персонаж, който търси себе си, 
търси отговори на фундаменталните за човека и неговото 
съществуване въпроси, сам над безкрайно поле от знания 
и събития. Едно от най-големите предизвикателства, 
които се изправят пред режисьора при работа с такъв 
тип текстове е успешното постигане на триединството 
за място, време и действие. Разказът на пиесата ни 
отнася в различни географски ширини. Нарушена е и 
времевата линия, което тотално разрушава естествената 
последователност на сценичното време и действие. 
Авторът изгражда образа на персонажа посредством 
неговото съществуване в текста, а рефлексиите от 
заобикалящата го среда изграждат Пер Гюнт, който в 
последното действие се превръща в свой собствен съдник. 

В режисьорския прочит на Катя Петрова актьорският 
образ на Пер е разделен на две части. В първата част е 
изигран от Александър Тонев – младият и енергичен Пер 
Гюнт, който преобръща няколко пъти кълбото с цел 

да преоткрие себе си. Образът, който 
изгражда Александър, е близък до персонажа 
и е силно присъстващ на сцената. В по-
голямата част от времето той е самият 

„Пер Гюнт“ от 
Хенрик Ибсен, 
режисьор Катя 
Петрова, 
сценограф и 
костюми Борис 
Дачев и Михаела 
Добрева, Театър 
„София“, 2022

Пер в ролята на някого, без значение дали е поданик или 
фараон. Но с образа си Александър не създава крайна граница 
в поведението си и като че ли целенасочено остава верен на 
Пер Гюнт, чрез който достига до останалите образи. 
Вторият образ на Пер е изграден от Ириней Константинов. 
Той пресъздава завърналия се пътешественик. Беглецът, 
който вече се е уморил да преследва мислите си и 
едновременно да бяга от тях. Именно чрез тази разлика 
между младия и стария Пер Гюн Ибсен съсредоточава 
натрупването на времето, като по този начин построява 
образа на персонажа. Катя Петрова успешно достига до 
това построяване. В частта на младия Пер действието 
трупа заряд и събира запаси енергия, така че във втората 
част, в края, да може събраното да се разлее по сцената и 
персонажът непримирено да търси изход от ситуацията. 
Частта на възрастния Пер, благодарение на смислово- 
композиционната рамка на режисьора, работи в тази 
посока. Ириней Константинов в ролята създава образа на 
възрастния Пер. Силно изразена индивидуалност и воля, 
която не може да бъде пречупена лесно. Пер е изграден 
като поучител, мъдрец, разбрал и наживял живота си, 
обърнат директно към публиката, от време на време 
досадно притеснен от Леяря на копчета. Но съпротивата 
не цели Пер да предаде наученото, да сподели опита си. 
Съпротивата в пето действие идва от факта, че той 
се завръща в родината си, в която тролите са все още 
такива, каквито са били при неговото заминаване, нравите 
са отново същите, а съдбата му да бъде претопен в 
тази стара образност, от която едва е успял да избяга, е 
неговият най-голям кошмар. Въпреки това от режисьорска 
гледна точка построената рамка затваря действието 
и концентрира живота на Пер в непостоянна величина. 
Това спомага за изграждането на образа по зададения от 
автора начин и още от самото начало, при срещата на 
младия и стария Пер, отваря паралелното пространство на 
действие – съзнанието на персонажа. 
Много силно присъствие и впечатление оставя начинът, 
по който е изграден образът на тролите. Това е гранична 
сцена между реалния и фикционлания свят за самия Пер, 
в която действието се развива паралелно. Сценичната 
интерпретация на тази сцена наподобява естетиката на 
Морис Метерлинк и разсъжденията му за въображаеми 

свят. Костюмите и поведението на актьорите в образа 
на тези човекоподобни същества е впечатляващо. Невена 
Калудова изгражда невероятна роля чрез поведението 
на тялото си и начина, по който се изразява докато 
комуникира с Пер. Сцени натоварени с динамика и 
напрежение, изразени чрез специфичното присъствие на 
актьорите. Друг подобно добре изграден образ е този на 
Леяря на копчета, изигран от Михаил Милчев. Езикът на 
тялото му, накъсаните движения и походката, напомнят 
за стрелките на часовника и изтичащото време на Пер 
Гюнт. Присъствието му на сцената е съпроводено от 
интимна кукленост, която обогатява образа, създавайки 
нереално внушение. Леярят е като фикция, възприеман като 
метафора за съдбата – невидима сила, която преследва 
човек в живота му, плод на въображението, образ на 
съзнанието му.  
Тази метафорична и сюрреалистична изразност присъства 
и в пространствените решения. Сценографията е 
съобразена с бързо променящите се картини в действието. 
Изобразяването на интериора и екстериора се осъществява 
посредством няколко дървени стълбища и рамки на 
врати. Визуалната среда на представлението спомага за 
образността на пространствените картини. Посредством 
нея публиката е въвлечена в същите води, в които плава 

корабът на Пер и в скандинавските планински пейзажи, при 
които той се завръща. Но също така визуалните ефекти 
на моменти изглеждат като импровизация или като 
допълнително обяснение на вече казаното в диалога.
Режисьорската интерпретация на Катя Петрова върху 
текста на Хенрик Ибсен „Пер Гюнт“ е категорично 
заявен различен подход към драматичен текст, но сякаш 
оставен на моменти незавършен. Към текста е подходено 
с характер и с различна, интересна гледна точка, която 
е недокрай развита на места в интерпретацията. 
Изведени са характерните за пиесата теми. Много добре 
са пресъздадени социалните образи зададени от автора. 
На преден план е засегната темата за приспособяването 
и разбирането му днес като актуална необходимост. 
Представлението притежава нехарактерна кукленост, 
която му придава друг мистично-приказен заряд. 
Визуалните ефекти и музикалната среда допринасят за 
нереалистичната атмосфера на действието. Светът 
на безкрайните въпросителни е актуален проблем в 
съвременната действителност и представлението успешно 
застава зад така формулирания от автора проблем, породен 
в рождението на модернизма. 

МиХАиЛ тАЗеВ

Александър Тонев (младият Пер 
Гюнт) в сцена от спектакъла

Ириней 
Константинов (Пер 
Гюнт) и Йоанна-
Изабелла Върбанова 
(Сулвай) в сцена от 
спектакъла
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Албена Стамболова

 На ВВ и на МБ

Слизам към мазето и знам, че не искам да правя това. Там, 
под стелажите, кой знае защо боядисани в червено, има 
едни кашони, неотваряни от памтивека. От паметта 
на вековете, вековечни кашони, пълни с папки и папчици, с 
кутии и разни други опаковки, в които се крие нещо, което 
съм искала да запазя, но не съм сигурна, че искам да видя. Но 
знам, че рано или късно ще го видя. 

Слизам и два пъти проверям дали ключът е в джоба ми. 
Там е. Там е, там е, няма мърдане, посоката е една, надолу 
по стълбите към мазето. Припомням си, за да си помогна, 
че мазето е приятно място, аз го направих такова, топло, 
светло, подредено. Почти като в реклама за мазета. И за 
жени, които безгрижно отиват да вземат нещо от мазето.
Само че дето с мен няма да стане по сценарий. Влизам след 
кратка схватка с катинара. Откакто имам отношения с 
катинари, никога не минава безболезнено. Винаги заяждат, 
или с ключето, или с измъкването от ухото, металното 
ухо, в което е пъхнато рамото на катинара. 
Влизам, светлина. Добре де. Какво толкова.
Първият кашон е безобиден. Радвам се, че е така. Папки от 
моята старомодна счетоводителка, която не работеше 
с компютър. Изтътрузвам го много трудно изпод най-
долния рафт на стелажа, гигантска тежест, излишна и 
нелепа при дадените обстоятелства. Няма нужда нещо, 
което вече съвсем не е актуално, да тежи толкова. Така или 
иначе, връщам кашона на мястото му, той е последното, 
което бих потърсила преди да си отида от този свят. 
И идва ред на втория. В него вече… И попадам на връзки 
писма, истински писма, каквито вече не съществуват. То 
и самото ми съществуване вече не съществува по този 
начин. Сега посланията летят на мига и изчечват без да 
изчезват истински, остават си някъде в пространството, 
никому непотребни и трудно намираеми, ако случайно 
потърсиш някое. А някога нещата започваха, свършаваха и 
изчезваха. 
Писма от съученици, от майка ми, много писма от майка 
ми, няколко от баща ми, от Климент, безценни, и негови 
детски рисунки и изработени поздравителни картички, 
бележки, че го няма, но скоро ще се върне, писма от баща му, 
малко, но интересни, повечето са картички, винаги забавни, 
и още писма, от френските братовчеди, Мишел и Серж, от 
Ивет и Едит. И после, наръчи писма от влюбени в различни 
моменти различни мъже, в някои от тях и стихотворения. 
Малко писма и картичка от дядо ми. Особено хубави, 
особено хубави, пропити с любов и тъга. 
Постепенно ми става зле. Да ги гледам ли, да ги отварям ли? 
Да ги чета ли? Колко хора, които са ме обичали. Пакетирана 
любов, затворена в кашони, била е по тавани, а сега е в 
мазе. Мигрирала с мен през целия ми живот до тук, до 
това сигурно последно мазе. Виждам, че дори и без да чета 
писмата, вече са минали почти два часа. Времето лети в 
това мазе. 
Предствям си как съм умряла и синът ми изпразва мазето. 
Както аз направих, когато баща ми умря. Ще разглежда 
ли писмата, или направо ще ги изхвърли? Дано направо ги 
изхвърли, защото ако ги погледнеш, те се съпротивляват 
и оцеляват, заемат пространство и носят време. Някакво 
вътрешно време, хартиено време, каквото се среща само в 
книгите. В старите книги. Новите са толкова, колкото и 
населението на земята, прекалено много и излизат толкова 
бързо, че не ти се иска, а и не можеш да ги трупаш вкъщи. 
Не можеш, защото няма място за тяхното бързо време.
Питам се, редно ли е да натоварвам детето си с този 
живот след смъртта. Обещавам си, докато имам сили, 
но не сега, все още не, да ги унищожа. Мисля си, че би било 
добре да му оставя дома си така, че лесно да го изпразни. 
Станало ми е непосилно топло. Събличам палтото си и го 
сгъвам върху един рафт до съвсем нова тоалетна дъска. На 
кого ли я бях обещала, а още е тук.
Тези вещи в мазето! Странно и тихо. Колко безпомощни са, 
но и колко са мощни. Съдържат някаква мъртва сила, която 
се събужда прекрачиш ли прага.
Мисля си, за да се разсея от това, което правя. Мисля си 
защо изобщо има тавани и мазета. Сещам се за приятеля 
си Осаму, японец, който си отиде млад от този свят 
преди няколко години и когото толкова обичах. Осаму 
дойде преди десет години в София и ми гостува за Коледа. 
Имам и няколко писъмца от него с пожелания да се видим 
скоро. Японските домове, от това, което съм виждала 
по филмите, нямат шкафове дори, да не говорим за мазе 
и таван. Нямат тъмни пространства, в които нещата 
да се прибират дълбоко и на тъмно. Всичко необходимо за 
живота е на показ, виждаш го и не можеш да го умножаваш 
до безкрай, скривайки го за по-късно в долапи и килери. Какво 
ли правят със спомените си японците, с това, което ние 
наричаме спомени и което сега е в краката ми излиняло и 
прокъсано? И което тъкмо сега ми пречи да дишам.
Връщам се към кашона и откривам броеве на вестници, 
в които имам статии. И други, в които имам разкази. 
Намирам и писани на пишеща машина разкази, никога 
непубликувани. Намирам дневници, дори лексикон от 8-ми 
клас с преписвани стихотворения от Яворов. С почерк, 
който се старае да е красив. 

Мазето, таванът

Не намирам други, които съм си наумила да открия. 
Разсеяно ги изреждам, но точно те отсъстват. Когато 
има „точно те“, никога не се намират лесно. Правилата 
на изчезването и намирането на изгубени предмети са 
мистериозни. Знам, че съществуват, но знам и че не се 
откриват със съзнателните усилия на разума, а от нещо 
извън, под или над него, както мазето и таванът са под и 
над дома. 
Все пак основата на пирамидата запова да се 
очертава. Усещам как нещо в мен се стреми да спазва 
хронологията, най-малкото отбелязва я. Откривам 
този хронометър в мен, който явно през цялото време 
е работел без да знам, но сега чувам как подрежда 
всеки предмет с познатото „трак“ на тетриса. Защо 
е толкова важно кое е предишно и кое следващо? Нали 
тръгнах в това авантюристично издирване, за да налея 
всичко в блога си и този блог да ги съдържа едновременно. 
Да анулира времето, да съживи заспали дълбоко думи и да 
ги направи възможни за четене. Вече не съм сигурна, че 
светлината ще им понесе. 
Приятелката ми, която е специалист по блога и първи 
читател на разкопките, е динамото на начинанието. 
Заради нея съм тук, залъгвам се, в това паяжинно мазе с 
претъпкани книжнини. 
Изкача кашон с нещо, което някога се наричаше „ксерокси“. 
Папки с преснимани книги. Моите са на френски и 
английски и са най-насъщни теоретични умнини, без които 
щях да се чувствам гола. Главната, след самите книги, 
референциална система. Каквото не е купено е снимано. 
Гледам ги и си мисля за времето, в което съм подготвяла 
лекции, конференции, библиографии, статии за сборници. 
Проблясват години, сезони, климати, обкръжения, бюра 
и маси, на които съм чела. Някои са с бележки, други – не. 
За пореден път си казвам, че ще запомня точно кои важни 
автори са тук и когато, или ако… когато или ако остават 
във въздуха, защото липсва представа за когато и ако. 
Колко е тежка една опашка? Виждам катериците, които 
навигират с опашка при скокове. Опашките на рибите 
и самолетите, тази на кита, който пляска с нея по 
повърхността на водата и запокитва лодчиците надалече. 
Внезапно ме спохожда мисъл, опасните мисли винаги идват 
изневиделица. Когато пишех, а все още вярвам, че пиша, та 
когато пишех (чувам „пляс“ с опашката), помня, че онова, 
което пишех, беше непрекъснато в мен каквото и друго 
да правех. Пишех ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ. Нищо друго не 
можеше да ме ядоса, да ме натъжи, да ме привлече повече 
от писането. Докато не се напише. 
Връщам се в мазето, усещам го. Мъждива светлина, 
недостатъчен въздух, гъст въздух, прекалено топъл. На 
кого да кажа, че ме боли сърцето? Дядо ми го няма, само 
на него можех да го кажа. Не ме болеше както ме боли сега, 
някак клинично. Болеше ме по начин, който позволяваше 
да говоря за тази болка, тя имаше образ, имаше болезнена 
любов в нея и докато дядо ми беше с мен, имаше и любов, 
любовта, която винаги боли. Сега дядо ми го няма и 
болката в сърцето е физическа. Поемам си въздух, казвам си 
да се успокоя и да не се правя на малка, защото съм голяма. 
Все пак преди малко намерих писмата от дядо ми, тук са. 
И аз съм тук, търся си старите неща в кашоните, какво 
толкова? „Пляс“ с опашката!
Все пак няма да позволя на някакви кашони да ме 
отклоняват от намерението да направя блога. Но сега няма 
да мисля за него, има време.
Винаги има време. Тясното мазе всъщност е добре 
подредено мазе. Добре подредено време, което сега, и засега, 
ми позволява да го разглеждам. 
Странно е да съм в ролята на читател. Нещата са там, 
но все пак могат да бъдат намерени и прочетени. Значи все 
още е време.

Отварям последния кашон. Трябваше да го изтръгна изпод 
най-долния рафт, беше заклещен между циментовия под 
и него. И пак не успях да го извадя целия, накрая разкъсах 
едната му стена, за да видя какво има вътре. Звукът 
беше като от разпорване, прекален звук, но не можах да се 
въздържа. Метален предмет с решетка. За миг главата 
ми се изпразва, възможно ли е тук да има нещо, което не 
познавам, което никога не съм виждала или чувала, което 
е непознато? Едва промушвам ръката си до лакътя в 
невидимата вътрешност и опипвам, опипвам предмета. 
И обзелата ме безмозъчност слава Богу отстъпва. 
Разбирам какво означава, усещам какво означава да те осени 
разбиране. Вентилатор, вентилаторът на баща ми. Той 
охлаждаше с него стаята си и беше повод за псотоянни 
раздори. Навън е студено, но баща ми пуши и решава да 
проветри стаята си преди да си легне. Отваря широко 
прозореца и пуска вентилатора. Умно, но не и за мен, която 
намира това за разточително. В онези моменти си мислех 
колко произволен е баща ми, а той сигурно ме е намирал 
за идиотката каквато бях. Е, сега този вентилатор на 
раздора се оказа в кашона с апарата за кръвно налягане и 
още нещо… само още малко усилие и ще го достигна, да! 
Албумче със снимки. 
Е, почти това е. Поглеждам го и си тръгвам. Поглеждам 
го. В него са подредени не повече от десет снимки. Виждам 
се на шестнайсет години на погребението на прабаба ми, 
тогава е имало фотограф на погребенията. Групова снимка 
на класа ми от последния клас на гимназията. Студийна 
снимка на майка ми и баща ми със седемгодишния ми син. 
Студийна снимка на баща ми, портретна. Ръчно направена 
дипляна от малки снимки на скиорски излет на баща ми 
и приятели. Картички от Гърция. Две мои снимки от 
абсолвентски бал с един и с друг приятел. Семейна снимка 
с мен, баща ми, майка ми и дядо ми от същия период в 
ресторант. „Пляс“ с опашката.
Сега не мога да мисля за ума, направил този подбор. Сега 
той съществува и това е неотменимо до степен, че 
колкото и нелеп да ми се вижда изборът, не съм в състояние 
да го пипна. Ще си остане такъв за вечни врмена. 
Нещо бръмчи край ухото ми, все още невидимо. Комар? Не 
е възможно. Някакво насекомо, събудена муха най-вероятно. 
Бръмна и изчезна. 
Виждам, че докато съм вадила неща от кашоните, и аз 
съм направила подбор. Нестройна купчина в краката ми, в 
праха на пода на мазето. Крехката прах на хартията върху 
опасната прах по циментовия, или гранитния, или каменния 
под. Установявам, че не знам името на това, от което 
е направен подът. Така ли ще започнат да ми изчезват 
имената на нещата? Или пък никога не съм ги знаела?
Поглеждам купчината, която е за приятелката ми. Казвам 
си, че тя я поиска, тя вярва, че си струва да се ровя из 
кашоните за заспали отдавна написани текстове. Сигурно 
сега нейният ангел пратеник кръжи около мен и бръмчи, за 
да не се разсейвам и за да не се изгубя из различните времена 
в кашоните. И най-вече за да взема каквото взема, и да 
изляза от мазето. 
Някой се тревожи някъде за мен, която съм в мазето. 
От невидима отново се чувствам видима. Също като 
хартията в папките и кутиите. Нещо обещава да бъде 
прочетено. Нищо че ще се окаже негодно, недомислено, 
недописано. Както недописан остава животът, както баща 
ми е подредил недовършено снимките. Ако беше завършил 
поредицата, сигурно щях да я проумея. Но елементите са 
малко, това е само началото. 
Началото на края. 
Остава таванът.

Люба Бояджиева. „Без название“, 1970
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Людмила Миндова

– Разказът Ви много ми хареса, направо ми се дорева… – 
каза, когато ми написа кратко съобщение и ми предложи, 
ако съм свободна, да поговорим малко по-дълго след около 
час. Беше очевидно, че ще приема. Ама и каква дума само: 
„дорева“! Това беше известен международен издател и 
на мен и през ум не ми беше минавало, че е възможно да 
прояви интерес към моите писания, камо ли пък да говори 
така непринудено. Още повече че макар в родината си да 
имах издадени книги, нямах кой знае какво мнение за себе 
си. Тъкмо напротив! За другите книги и автори раздавах 
щедро най-високи оценки, а ако не харесвах особено някое 
произведение, за него просто предпочитах да мълча. 
При това думата „произведение“ си позволявах само за 
чуждите книги. 
Изведнъж усетих сладката тръпка и гъдела от 
неочакваната похвала. Същевременно – понеже 
похвалите винаги са ми се стрували като нож с две 
остриета – почувствах и неудобство, и безпокойство от 
предчувствието, че всъщност съм попаднала в капан.
– Наистина много ме развълнувахте – започна най-напред 
бавно и сякаш опипвайки стена с гласа си. Звучеше 
приятно, благо, добронамерено. 
– Знаете ли, тази жена, за която пишете… Мисля, че я 
познавам.
– Невероятно… – казах, едва овладявайки вълнението си.
– Ако не се лъжа, по това, което пишете, излиза, че 
Вие трябва да сте момиченцето, което живееше в 
началото на улицата – с лице към главната и с двор към 
кооперацията на три етажа. 
– Ха, нашата къща наистина беше така разположена – 
отговорих, завършвайки с леко въпросителна интонация 
в очакване събеседникът ми да продължи.
– Аз много често ходех на гости при Любов. Виждам, че и 
Вие сте обичали да разговаряте с нея за книги и изкуство. 
Пишете с такава силна симпатия към нея. Позволете 
да прочета един по-дълъг откъс от разказа Ви: „Любов 
четеше постоянно. Сякаш не можеше да диша без книги. 
Дали защото се страхуваше от забравата на старостта, 
дали защото просто обичаше да чете или пък търсеше в 
литературата утеха, че животът навсякъде е труден и 
нейната история не е с нищо по-трудна или мъчителна 
от това, което вече е описано, но Любов наистина беше 
и си остана един от най-преданите читатели в моя 
живот. Запомнила съм я с вечно светещата нощна лампа 
на малката масичка до зеления є фотьойл. Как ми се 
усмихва мило, но и с достойнство, което се излъчваше от 
всяко нейно движение, макар да бе напълно естествена и 
непринудена, макар никога да не съм я виждала горда или 
надменна, как после ми кимва с глава и ми прави знак да 
седна на другия зелен фотьойл, точно до вградената в 
слепия прозорец библиотека“.
Колко странно звучаха думите ми в неговата уста. 
Слушах така, все едно не аз, а той е описал всичко и 
изчаквах да видя как ще продължи нататък.
– Знаете ли, и аз много обичах да сядам на тези фотьойли 
и часове наред да разговарям с нея, а когато по-късно 
се ожених, да є гостуваме заедно със съпругата ми и 
тя да ни разказва за времето преди войната, за Виена и 
Париж, за оня, другия свят, който – така отдалечен и в 
пространството, и във времето – за нас беше достъпен 
само „втора ръка“, през чуждите разкази и спомени, през 
книгите и филмите, през картините и музиката.
Не разбирах накъде бие, но чувствах, че според правилата 
на Чехов за разказа небрежно окачената и почти невидима 
в началото на разговора ни пушка всеки момент щеше да 
гръмне. И гръмна.
– Ще ми позволите ли сега да съм искрен и да ви дам 
няколко съвета? – попита ме.
– Разбира се, много ще се радвам да чуя какво мислите – 
казах престорено смело.
– Знаете ли, струва ми се, че двамата с вас имаме 
нещо много общо. Вие сте по-млада от мен, но като 
че ли сте от последните, които носеха тази особена 
старомодност, която едно време ни караше сякаш да се 
чувстваме по-специални сред съучениците си…
През цялото време, докато го слушах, забравях, че 
говорим на английски. Не изпусках от съзнанието си, че 
това е прочутият международен издател, при когото да 
бъде публикувана книгата ти беше истинско признание, 
но все пак бях потресена от това, че миналото така 
неусетно ни беше събрало.
– Знаете ли, аз не съм писател, а издател и на мен 
тази старомодност не ми пречи. Да не кажа, че съм 
мъж, който държи на външния си вид и суетността 
ми е помогнала да придам на склонността си към 
старомодност привкус на чаровна ексцентричност. Но 
при Вас… Струва ми се, че на Вас тази старомодност Ви 
пречи. 
– Да, не знам, нямам представа… – казах и преглътнах.

– Нали не Ви обиждам със 
своята откровеност? – 
попита ме.
– Не, не, ни най-малко, 
продължавайте. Искам да чуя 
мнението Ви.

интервю с издател
– Добре, дано не Ви смущавам наистина. Вие изглеждате 
много деликатен човек. Но ето, и тази деликатност 
Ви пречи. В литературата нищо не трябва да влиза без 
ясна цел. От всичко трябва да има полза. За разказа, за 
книгата, за издателя, за книжарниците и библиотеките, 
за читателя… И от старомодността Ви, и от 
Вашата деликатност може да има смисъл, но трябва 
да започнете да ги използвате. Струва ми се, че Вие 
не знаете как да печелите пари от таланта си. Сякаш 
прахосвате целия този огромен талант, който Ви е 
даден, на вятъра.
– Не знам… – казах и този път не се постарах да покажа 
чувството си на неловкост.
– Вижте, още от първото изречение си личи дарбата 
Ви. Но Вие не се замисляте, че читателят трябва ясно 
да усеща ползата от Вашия разказ. Ако не пишете за 
забавни неща, а за тъжни – както най-често е във Вашия 
случай, – трябва да ги представите пред читателя така, 
че да вижда в тяхното изтърпяване някакъв наистина 
сериозен смисъл. Защото – съгласете се – кой ще е 
толкова глупав или наивен, че да избере страданието, ако 
няма някаква полза от него.
– Да… – казах тихо и вече започвах да изпитвам смесено 
чувство на тъга, но и на удовлетворение, че за първи път 
чувам някой да ми говори така искрено за собствените 
ми колебания да отварям дума за мъчителни теми.
– Нали не Ви засягам? – попита ме отново. 
– Не, не, моля Ви, продължавайте. Искам да чуя.
– Знаете ли, тази пишеща машина „Ремингтън“ в 
началото. Вие не пишете на машина, а на компютър, 
нали – попита и докато потвърждавах, че не е така, 
изречението му продължи – кой си спомня и е чувал 
изобщо за тези старомодни машини сега? Този образ с 
машината сам по себе си е хубав. Признавам, че на мен 
ми харесва, но нашата песен вече е изпята. Какво ще 
кажете на един млад човек сега с тази машина? Ами 
обяснете му, въведете го в цялата тази история. Той 
не знае, няма представа. Поставете се на негово място. 
Той е отраснал с телефони, таблети, лаптопи. Той не 
може да си представи нито какво е комунизмът, нито 
какво е това Нармаг, нито Хоремаг, нито мечтата ни 
по „прогнилия Запад“ едно време. Нито пък ще лапне 
въдицата на този „Ремингтън“ и на сребърните прибори 
за хранене от старите ни къщи. За него това в най-
добрия случай има привкус на музей. Иначе си е направо 
вехтошарница с разпадащи се мебели, книги, страници, 
склад със застоял въздух, в който човек трудно може 
да повярва, че ще се натъкне на пещера със скъпоценни 
съкровища. Такива мечтатели – ако ми позволите, макар 
че Вие сте по-млада от мен – такива мечтатели едно 
време бяхме ние. Защото единственото място, където 
можехме да развихрим въображението си на свобода, 
бяха таваните и мазетата. Там, където бяха набутани 
и скрити от злите погледи семейните албуми и книги, 
цялата онази спасявана в последния момент история 
на проваления живот… Какво на един млад човек ще 
му говори превратът от 1944 година? С какво ще го 
трогне историята на бабите и дядовците, които са били 
пращани по лагери от комунистите? И какво от това, 
че в скриновете от бабите си сме гледали копринени 
тоалети от виенските балове… Но хайде, оставете 
го младия човек. Някой мечтател може и да се трогне, 
може даже да се разплаче от всичко това…
Усещах, че ми се плаче, но той звучеше така убедително, 
че се чувствах като под упойка. Беше абсолютно прав и 
макар да се чувствах смазана, знаех, че трябва да имам 
сили да го изслушам докрай. Защото в крайна сметка 
писането може и да е самотно занимание, но трябва да си 
егоцентрик до патология, за да не се замислиш за смисъла 
на писането, за това, че книгите трябва да помагат на 
своя читател.
– Вижте, аз наистина искам да Ви стана издател и знам, 
че ще стигнем дотам. Просто искам да погледнете лице 
в лице читателя си. Вижте го, той търси погледа Ви. 
Пита Ви, иска да разбере какво му казвате. Понякога 
не всичко му е ясно. Иска му се да ви попита. Какво е 
„Ремингтън“? Какво е „долап за кафе“? Защо сте отрасли 
в музея на семейната си история, докато другите деца са 
расли в панелни блокове? Защо децата, които са обядвали 
върху вестници, не са обичали другите, които са се 
хранели върху покривки с брюкселска дантела? Разкажете 
му каква е тази дантела и защо например образованите 
жени в Калофер след Освобождението от турска 
власт са развили до съвършенство майсторството на 
дантелата. Да, разкажете му за Калофер и калоферската 
дантела, чрез която ще научи не по-малко за робството и 
свободата и за нашите бурни и тихи революции.
– Да, да, прав сте – отговарях и кимах при почти всеки 
въпрос, сякаш можеше да види моята утвърдителност.
– Сигурно Ви засягам, дано да не е така. Просто искам 
да проявявате повече внимание към читателя си, да го 
изчаквате и да поглеждате лицето му, докато говорите. 
Не му говорете отвисоко. Поседнете при него. Ако 
искате даже стъпете с едно стъпало по-ниско. Не, 
Вие в никой случай не сте високомерна, но не си давате 
сметка, че понякога знанията плашат. Човек може да се 
обезкуражи от енциклопедиите, които извират от нечия 
учена глава. Всъщност с почти всички писатели е така. И 
сега въпросът е как да успееш да разкажеш преживяното 

и наученото така, че да не отиде всичко на вятъра. 
Разбирате ли, ние нямаме право да си пилеем думите. 
Нали не говорим само за да не заспим…
– Да, да…
– За Вас впрочем не се съмнявам. Вие имате толкова 
много да разкажете, но моля Ви, разкажете го не на мен. 
Аз ще Ви чуя, защото съм от Вашата порода. Разкажете 
го на детето, което нищичко не е чувало за това. Но 
знаете ли, разкажете го най-вече на оня, който утре 
ще стои край двора на училището, за да бутне в ръцете 
на това дете дрога. Разкажете го точно на тоя, който 
вчера Ви е унижавал, като Ви е принуждавал години 
наред да миете стълбите на входа и е изпитвал огромно 
удоволствие, докато е храчел в ръката Ви, държаща 
парцала. Разкажете го на сводника и на сводницата, 
които дебнат малките момченца и момиченца по 
градинките и клубовете. Разкажете го на неграмотния, 
който се подиграва зад гърба Ви, че и с неговата 
неграмотност може да ви купи „барабар с всичките 
Ви парцали и всичките Ви дипломи“. Разкажете им. Те 
отначало изобщо няма да ви забелязват и чуват. После, 
леко поизтрезнели, ще започнат да се хилят в лицето 
ви и да плюят отгоре ви. Вие ще трябва да триете 
слюнките им от лицето си, да преглъщате сълзите си и 
въпреки всичко да продължавате. Защото трябва да им 
разкажете. Длъжна сте. Заради Вас, заради мен, заради 
всички онези, които имат право някой да го направи 
заради тях. Да им върне вярата в живота, да им вдъхне 
отново надежда.
Нима ще замълчите и Вие? Говорете за баща си и майка 
си. Говорете за сестра си. Говорете за това как от 
години наред се чувствате като цвете, засадено насред 
гробището и как онемяхте, когато случайно попаднахте 
на този образ в книгата на румънска писателка, която 
ето, точно по времето, когато сте се раждали на този 
свят, го е описала. Тя Ви е видяла там на гробището. 
А може би и тя е едно такова цвете насред гробището 
като Вас. Ако не можете заради себе си, заради нея 
говорете. Извикайте. Спомнете си за думите на Надежда 
Манделщам, които чухте от майка си броени минути 
след като ги бяхте прочели в книгата със спомени на 
тази руска страдалка за смазания от сталинизма руски 
живот: „Ако нищо друго вече не ви е останало, длъжни 
сте да викате!“. 
Разкажете и за сталинизма, и за хитлеризма. И в никой 
случай не се страхувайте да ги сравнявате, защото 
са еднакво нечовешки и зли. Разкажете за лагерите на 
смъртта, за каторгите и заточенията, и за бодливата 
тел на всички времена.
Говорете, викайте, крещете, когато трябва. Но 
всъщност знаете ли, по-добре пейте! Танцувайте и 
пейте! Разказвайте в най-различна форма и с най-различен 
глас. Покажете, че колкото и да е крехка и уязвима, 
красотата – не злобата, не омразата, не завистта – да, 
тъкмо красотата е вечна. Защото истинската красота 
е доброта и любов. 
Дано не прекалявам с тези съвети. Простете ми, че си 
позволявам толкова много…
– Моля Ви, не се притеснявайте. Мога само да съм Ви 
благодарна за тази искреност – казах, пожелахме си 
спокойна вечер и приключихме разговора.
През нощта се събудих, обляна в пот. Спомних си го. Да, 
той беше. Виждала го бях при леля Любов. Висок, красив, 
със смолисточерна чуплива коса. Притеснявах се от 
него, защото по времето, когато сме се засичали, бях все 
още малка, за да имаме кой знае за какво да си говорим. 
При леля Любов бях започнала да ходя на гости по-късно. 
Разговорите ни за книги и изкуство ставаха с времето 
все по-интересни, но тогава той вече е бил напуснал 
родния ни град. Както след години е напуснал и страната.
Връщах в мислите си фразите му, интонацията му, 
внимателния, сякаш кадифен начин, по който ми 
говореше. Не, зад този издател – казах си – не стои 
само издател. Той имаше твърде добре развита 
чувствителност, слухът му за литературата беше 
безупречен. Чудех се с какво ли друго се е занимавал 
преди да стане издател. Какво ли е учил, къде ли е 
живял? Как е успял да стигне до мястото, където е, и 
откъде такъв нюх, че да поддържа такова престижно 
издателство? Откъде у мъж такава чувствителност и 
състрадателност? Дали самият той не беше писател? 
И защо беше решил да ми сподели всичко това? От 
колегиалност? И каква щеше да е неговата полза? Каква 
друга за един уважаващ себе си издател, освен да разкажа 
каквото зная и да го разкажа наистина добре. Или пък 
когато мълча, да мълча така, че да ме чуят и мъртвите.
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Айлин Топлева 



успокой любовта си
изрежи є ноктите
среши възлите в косата є
изглади бръчките от намръщената зрялост
(тя насила е възрастна, а иска да бъде дете)
направи є горещ шоколад и я остави да поплаче
(зад гнева ще видиш, че това са условности, наречия, 
 падежи...
а въпросът никога не е бил дали, как, кого...
въпрос никога не е имало)

любовта ти е топла земя легло прегръдка
позволи є да обича без да търси справедливост



спасението е въпрос на доверие
брегът е толкова дълъг
за да не вярвам че бягаш след мен
и да се обърна
като един орфей който не вярва
че евридика иска да бъде спасена
когато изчезваш идва морето
увива лятото по глезените ми
и ме придърпва към себе си
ако го последвам бих могла 
да го видя как става безкрайно
във всички посоки



не ме плаши смъртта
така както животът

нуждите на тялото
и неспособността му да побере душата,
нито да я покаже

говоря за очите ти
ръцете ти, въздишките
но това не си ти
ти си времето, което си спомня

смъртта е лесна
като ежедневие
плаши ме един живот без теб
едно време без спомени

Калин Михайлов

Триптих за (не)свободата

I. Необяснимо истинска

                            На о. Ян Твардовски

Свобода, свобода – жадувана
по площади; вдъхвана
до забранени радиостанции;
по света разхождана
сред  пъстри сергии; вкусвана
по магистрали блеснали
и по улички
средновековно криви –
къде изпуснахме дирите ти,
къде
те отвлякоха? 

Дали неусетно те подмениха
или
в мечтите ни само била си наша –
тях или теб предадохме?
Защо приехме утехата
на твоя плеймейтски двойник,
който очите пълни
с похотливи пламъчета,
а сърцата опустошава, 
неврастенично-пискливи прави ги,
ослепели за красотата,
глухи
за добро и истина?

Свобода, свобода – не грандиозна,
а една такава простичка –
като дъх на току-що изпрани дрехи,
като разходка в парка,
като усмивка на бебе, родено
въпреки вероятностите,
като Света Троица, в която
едно е три, а три е едно –
необяснимо истинска, жива
свобода.

2016
 

II. Антимаркс – десет години по-късно
(наложително завръщане)

                      На неомарксистите

Съжалявам, 
но няма да чета
Маркс,
нито ще го препрочитам. 

Достатъчно
са ми го чели
и препрочитали
на главата,
под път и над път,
на място 
и не на място
(в 99 % от случаите),
стривали са ми го
на сол в манджата,
на захар – в кафето.
Доста е! 

Който иска,
да си го чете 
и препрочита,
да си води 
записки,
да говори умно
над тях,
да прави конференции
и презентации. 
Прав му път!

Но аз
няма да чета Маркс,
нито ще го препрочитам.
И никак не съжалявам,
не –
съсипва 
вкуса 
на всичко,
в което го изсипеш. 

април 2011

III. Déjà vu

 На една видна госпожа от Американския конгрес

Аз социализма вече го живях
госпожо, мадам, 
или както е там, –
в зенита му и в неговия крах:
бях зайче опитно в измислена вселена,
бях рибка във аквариум, под око 

всесилно и студено.

Но ето: Свободата внезапно осени ме,
засричах уж познатото є име,
потегли хоризонтът нагоре и напред
и сладостна отмала сърцето ми обзе.
И рекох: струва си за Нея човек да потърпи,
та царството є крехко дано се закрепи. 

Тъй тридесет години мечтах я – все такава,
каквато посети ме. Помръкваше є славата,
бандитски похитена... И ето: нов аквариум,
от Вас благословен,
госпожо, виждам днес как спуска се над мен

 – око безмилостно, студено –
в измислена вселена.
 
януари 2021 

Молитвен постскриптум 

Нека ручейчето да се слее
с мощната река – 
прохладна, бистра, устремена все напред;
нека малкото сърце
в голямото да пребивава
и в неговия ритъм да тупти;
нека слабата ръка 
за силната невидима ръка да се държи –

и тъй да е на дните ми до края.  

Десислава Неделчева

Нови преводи

Най-после получих разрешително за поезия.
Искаш да напишеш стихотворение ли,
казах искам, и гласът подхвърли насън –
слушаш дъжда и превеждаш, 
ще останеш доволна от истината. 
Отидох в гората, ръмеше вече в тъмното.
Бях сама и започнах да слушам.
Това ли правите, докато ме няма, величествени дървета!
Имате мокър и студен горски живот,
сполетява ли ви или го искате.
Нищо определено не чувах,
признавам, чаках моя човек с фенерчето,
дойде и каза хайде, прибираме се.
На другия ден намерих под ябълката черешарка
с бликнала кръв до тъпоъгълния клюн.
Възможен удар във високите прозорци на вилата.
Прибрахме я в града, питах ветеринаря.
Купих храна и тя насели терасата.
Предпочете пръстта на саксийните цветя.
Децата се върнаха от училище обнадеждени 
с няколко скакалеца в шепите.
Аз усетих последен полет в розмарина,
беше последен полет и децата казаха, ама защо.
Само опит да я спасим, се чух, нищо повече.
После сигурно сте чували как въздъхва жарта
в печката с дърва, ей така си въздъхва.
Ако разделим деня между смъртта и надеждата,
първата половина е за надеждата,
втората за смъртта без обяснение.
Монах Михаил умря в една болница в Атина
и малката Елени се грижеше за него.
На снимка видях върху целия пресен гроб
наредила камък до камък до камък,
красива мозайка от скръб,
но не разбрах приноса на ръцете є,
виж какво направих и аз нищо не чух.

Карла Ганис. „Градината на емотиконите“. Проект „Между зверове и ангели“.  Куратор: Борис Костадинов. Със съдействието на 
автора, галерия „Структура“ и галерия „Радиатор“, Ню Йорк
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Ханс Кристиан Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен (1805 – 1875) е 
световноизвестен с приказките си, но между 

произведенията му има и пътеписи, най-известният 
от които е „Пазарът на поета“ (1842). Написани 

според тогавашните образци на жанра, пътеписите 
му съчетават документални свидетелства, описания 
и впечатления с размишления по различни теми като 

писателската работа, литературата, безсмъртието, 
понякога съдържат и цели приказки. През живота 

си Андерсен предприема няколко дълги пътувания до 
различни части на европа. В едно от тях – описано в 
„Пазарът на поета“ – той стига до българския бряг 

на Дунава.  Пътешествието  му започва в Копенхаген 
на 31 октомври 1840 г., трае  почти осем месеца, 

превежда го през около 10 страни и завършва на 22 
юли 1841 г. Пътеписът е издаден през следващата 

година. 
Първата страна, която Андерсен посещава по време 

на това пътуване, е Германия. Любопитно е, че 
пътуването е с дилижанс, но една кратка отсечка 

Андерсен преминава, за първи път в живота си, с 
чудното за онова време транспортно средство – 

влак. Пътят му продължава през тирол за италия, 
а с кораб стига до Малта, тогавашна британска 
колония. Оттам Андерсен се отправя за Гърция, 

установява се в Атина и описва подробно града. 
Продължава с параход през Смирна (измир) за 

Константинопол, който е и главна цел на пътуването 
му. там Андерсен се двоуми дали да се върне обратно в 
Дания през италия или да продължи през черно море 
и Дунава за Виена. Решението не е лесно, тъй като в 
този момент в България има бунтове, времената са 
смутни, пътят е опасен. В крайна сметка Андерсен 
решава да тръгне с кораб до Румъния и оттам – по 
Дунава за Виена. По време на плаването по реката 

вниманието на Андерсен е насочено основно към 
българския бряг, на сушата той слиза във Видин. 

След България плаването продължава през Сърбия 
и Унгария до Виена, след което Андерсен се завръща 

в Дания. тук публикуваме откъс от частта, 
съдържаща впечатленията от пътуването край 

българския бряг. Целият пътепис предстои да бъде 
издаден от изд. „Парадокс“.   

Плаване по Дунава
За царете на пианото,
моите приятели,
австриеца Талберг
и
унгареца Лист,
съчинявам и им посвещавам тази
„Дунавска тема с крайбрежни вариации“

I
От черна вода до Русчук1

Беше 3 часа следобед, когато нашето плаване по Дунава 
започна. Екипажът беше италиански: капитанът Марко 
Доброславич, далматинец, един прекрасен, шеговит, 
възрастен мъжага, ни стана скоро много близък; той 
командваше грубо моряците, но те искрено го обичаха, 
те изглеждаха изключително доволни, когато ги 
блъскаше насам-натам, защото той винаги имаше готова 
една добра дума, която си заслужаваше пердаха. През 
повечето дни и нощи, които прекарахме на борда, докато 

1 Всеки две седмици австрийски параходи плават от 
Константинопол през Черно море и нагоре по Дунава до Виена; 
тук има два различни маршрута, единият е от Черно море 
през делтата на река Дунав до Галац, където има седем дни 
карантина, а след това се плава от страната на влашкия бряг, 
който е изключително плосък и има само няколко града, до 
Оршова, където се кара още една, но по-кратка карантина; 
другият маршрут, този, който бях избрал аз, е много по-
интересен, той не е през делтата на Дунава, а се слиза на 
Кюстендже и се продължава по суша, това отнема един 
ден, до реката Дунав край града Черна вода; по този начин 
се спестяват три дни от плаването по реката, което от 
делтата до Черна вода предлага само блатисти места с папур 
и тръстика; освен това този маршрут има предимството, че 
корабът се движи от лявата страна, по посока срещу 
течението, където брегът  предлага повече разнообразие и  
където човек може да слезе в  много от по-големите български 
градове или да се разходи из сръбските гори. В Оршова се 
                                                   излежава цялата карантина, което
                                                   отнема 10 дни; след това 
                                                   пътуването продължава до Пеща, 
                                                   а след това и до Виена. (Бел. на 
                                                   Андерсен)

из „Пазарът на поета“
стигнахме военната граница, нямаше по-действен и в 
по-добро настроение от нашия старичък капитан; посред 
нощ, когато можеше да се плава, командният му глас 
се разнасяше, винаги в настроение, винаги готов с един 
шамар и с една добра дума, а на вечерната трапеза той бе 
весел, добродушен домакин.
(…)

В полунощ бяхме минали покрай турската крепост 
Силистриа и на борда ни се бяха качили още турци, 
палубни пътници; те лежаха, увити в големи одеяла, и 
спяха между чувалите с въглища.

(…)
От българска страна ни поздрави първият град, това 
беше Тутуркан; пред всяка къща бе насадена градинка; 
по стръмния бряг тичаха полуголи момченца и викаха 
„Урола!“2. Тук всичко все още дъхаше на мир, а не на 
опасност; безредиците във вътрешността на страната 
все още не бяха стигнали до тези брегове.

Междувременно обаче, от турците, които бяхме качили 
на борда предната вечер от Силистриа, научихме, че 
много бежанци са преминали Дунава, за да търсят закрила 
в Букурещ. От другата страна на планините царяха 
безредици и смърт.

Над Тутуркан минахме покрай един особено живописен 
селски път, избуяли храсти висяха над него от високите 
скатове от червено-кафява пръст; табун прелестни 
черни коне се насочваше към реката, за да я преминат; 
един от тях се отличаваше особено, отчасти с 
енергичните си движения, отчасти с катранено-черния 
си цвят и дългата си, вееща се грива, той скачаше по 
скатовете така, че земята хвърчеше под копитата му!
(…)

II
Ние плаваме!
(…)
На борда имаше нови лица, нощес Русчук ни беше пратил 
много гости. Какво пъстроцветно множество от хора! 
Турчинът е паднал на колене и казва сутрешната си 
молитва, челото му докосва корабната палуба; близо до 
него седи евреин, облечен в роба от копринено ламе и с 
пурпурен тюрбан; жълтите му папуци стоят пред него! 
Над себе си той държи чадърче, при все че слънцето не 
свети върху него; той държи малко, джобно огледалце, 
оглежда се в него, усмихва се и скубе от време на време с 
малко железце сивите косми от брадата си.

Ние летим покрай български градове! Как се казва този! 
Това е Вердун3! Когато чуя славея да пее сред дивите, 
разцъфнали люляци, ще си спомням сестрите му от този 
край! Още един град! Това е Систова4, високо над него 
се извишават стените на крепост; турци с дълги лули 
се изтягат по дървените балкони на къщите и гледат с 
безразличие към плаващия кораб, както гледат пушека от 
лулите си. Сега един град вдясно, влашки град с мизерни 
землянки и една дълга сграда за карантини, това е 
Зимница! Записваме името ти и все пак те забравяме! –

Какво блести така пред нас! Какви са тези бели скали 
от българска страна, които се приближават все повече 
и повече; – те са датски! Това са варовиковите скали 
на Мьон5, издигащи се, за да ме посрещнат! Разбира се, 
аз познавам всичките им форми, познавам лятната 
зеленина на върха на тези бели скали! И все пак тука 
има само храсти, на Мьон има гори, Мьон има под себе 

2 Добър път! (Бел. на Андерсен.)
3 Вердун – Вардим. (Бел. прев.)
4 Систова – Свищов. (Бел. прев.)
5 Мьон – остров в Дания. (Бел. прев.)

си прозрачното, синьо-зелено море, не тези кафяво-
жълти вълни на Дунава. На върха има град, Никополи6, 
градът на Траян, трофеят на Баязид. Ние се плъзгаме 
в подножието на белите скали; капитанът сочи към 
редица дълбоки вдлъбнатини във варовика; изглеждат 
като големи амбразури в крепостна стена! Това са 
древни гробове! Къде са тези герои и царе, които тук се 
разсипват на прах, докато жълтата река с неотслабващо 
постоянство блъска с вълните си основите на скалите! 
Никой не знае – сега лястовичките си строят домове в 
гробниците на героите. –

Между белите скали и влашката зелена равнина се е 
опънала над реката, която вдига вълните си като в езеро, 
прелестна дъга. Каква яркост, какво великолепие! Много 
дъги са се извисявали тука, гледани от паши и боляри, но 
всичките са изчезвали, нито един художник или поет не 
ги е виждал! Каква прекрасна, феерична картина върху 
тъмните облаци! Защо не бях художник!

(…)
Това е Балканът! Залязващото 
слънце осветява белите, 
заснежени върхове! – Прекрасна 
планинска страна, твоето 
величие настройва душата 
за молитва! – Близо до мен е 
коленичил турчин, навежда 
лицето си към земята, мърмори 
вечерната си молитва! – 
Слънцето изчезва! В природата 
е мир, мир в сърцето ми! – 
Вечерта е толкова светла, ние 
плаваме! Нощта е ясна – ние 
плаваме!

III
Неспокойно пътуване

Беше посред нощ; всички се 
събудихме от това, че корабът 
внезапно спря и силни, пронизващи 
гласове се разчуха над нас, гласът 

на капитана беше най-познат. Лампата ни беше изгаснала, 
в каютата бе съвсем тъмно, отвън се чуха удари на весла, 
някой се качи на борда, точно над главата ми звънна сабя! 
Какво става, питахме се един друг? Тук ние бяхме най-
малко на десет мили7 от мястото, където бушуваше 
въстанието, след като напуснахме Константинопол; дали 
то бе стигнало дотук, до брега?

Надолу по стълбите слизаха хора! По стъпалата 
дрънчеше оръжие, никой не говореше. Първият, когото 
видяхме, беше капитанът, с фенер в ръка, следваше го 
тежко въоръжен татарин, с вълнен ямурлук от овчи 
кожи на раменете и висока шапка; между другото, той 
бе доста окалян, а от косата му капеше вода. Приближи 
се към Филипович8 и започна с него разговор на турски; 
половината се разбираше от жестикулациите на 
татарина! Той разказваше за нападение, бой и смърт! На 
няколко пъти се хващаше за единия от пищовите си или 
раздрусваше сабята, очите се въртяха в главата му.

Чак когато той и капитанът ни напуснаха, разбрахме 
ясно цялата история. Татаринът бе един от тези 
пощаджии, които пренасяха писма и депеши от Видин 
до Константинопол! Той знаеше, че другарите му бяха 
всичките хванати и се държаха затворени в Ниса9 и 
София, и затова бе се опитал, заедно с придружаващите 
го, да избегне тези места; той не бе успял в начинанието 
си; спътниците му бяха застреляни, самият той бе 
стигнал до това място на Дунава, където знаеше, 
че австрийският кораб ще преминава през нощта и 
тук той бе седял в тръстиката и чакал; когато ние 
пристигнахме, той ни бе сигнализирал и сега имаше 
намерение да дойде с нас до сръбския бряг, до Радейевач10, 
откъдето да се опита по нов път да намери по-успешно 
пътуване.

Ние станахме всички със слънцето, бяхме минали 
Ореава11, от двете страни на Дунава се простираха 
равнинни брегове. На палубата бе неуютно; турците 
бяха проснали мръсни одеяла, френските ми приятели 
ми разказаха за масово бягство на животни, пътници 
от други места го потвърдиха, капитанът кимаше, но 
не знаеше къде да стъпи. Пред нас се миеха и чистеха 
пиявици, в Никопол бяхме взели на борда четирима 
френски търговци на пиявици, те се снабдяват с живата 

6 Никополи – Никопол, но българският град Никопол не е 
идентичен с Никополис ад Иструм, основан от римския 
император Траян през 106 г. (Бел. прев.)
7 Миля (датска, сухопътна) – равна на прибл. 7,5 км. (Бел. прев.)
8 Николаус Филипович фон Филипсберг, австрийски офицер, 
стигнал до генерал лейтенант. (Бел. прев.)
9 Ниш. (Бел. прев.)
10 Радуйевац. (Бел. прев.)
11 Оряхово. (Бел прев.)

Люба Бояджиева. 
„Композиция в полет“, 
1965
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си стока в България, милиони пиявици емигрират всяка 
година за Франция. Те трябваше да се мият, трябваше да 
се грижат за тях и затова, както казах, имаше обливане 
и чистене; след това горките животинки ги слагаха в 
торби, които окачваха на върви, за да се отцеждат; 
някоя и друга от тях се разхождаше по палубата или по 
парапета; един млад моряк прекоси с кървящи крака, една 
пиявица се беше впила здраво.

Минахме покрай българския град Зибру12, хоризонтът 
свършваше до гордите, покрити със сняг върхове на 
Балкана; голямо ято щъркели се разхождаше по зелената 
ливада, където в гробище без ограда имаше бели надгробни 
камъни; няколко рибарски мрежи лежаха разстлани, това 
бе невиждано възхитителен пейзаж; но в кораба ни нямаше 
покой, Дунавът се развълнува като бурно езеро. Корабът 
се клатеше нагоре и надолу, камериерката седеше съвсем 

12 С. Цибър. (Бел. прев.)

Поли Муканова

Ситуации

Разминаваме се – тя на север, аз – на юг. В различни 
светове живеем, не можем да 
сдвоим посоките, да уеднаквим 
стъпките. 
И двете сме с багаж. Тя носи 
нейния с лекота, борбеност и сила. 
Багажът опъва плещите ми. 
Уравновесявам се с тежестта. 
Тя – на север, аз – на юг. На ръцете 
си вместо часовници носим компаси. 
Когато компасите се опитват да 
законодателстват – оставаме пусти, без 
вътрешно време. 
С отправност, без посока. 
Представям си я – уверена, с лек багаж, отива 
си вкъщи. Тя движи компасите с лекотата 
на един ход, на едно движение. В устрема си 
обръща времето, разтваря 
пространствата и избира 
посоката.


Загубил се е по пътя. Изпаднал 
от коловоза на времето. 
Някога бяхме решили да 
прекосим 
целия град и минавахме оттам. 
Сега прекосявам града, без 
да търся кратките пътища. 
Защото него го няма. Как да го 
достигна, като всички пътища са 
изгубени, като следите са други. 
Покрай тази тухлена ограда 
минавахме – баща и дъщеря, вървящи по един 
път, решени да 
прекосят града. Затлачвам се в разстоянията, 
лутам се, за да не стигна до него. 
Само градът е същият. 


Намерили я горе в планината с моите лачени 
обувки. Отдавна одраскани, събрали следите 
на чистия ход към смъртта, носещи една-
единствена възможност, една смърт. 


Окачва дните на гардероба. Раздава номер на всеки, който 
се осмели да участва в тази всекидневна лотария. Никой 
не сменя своя номер, никой не печели. Такъв е принципът. 
Важно е самото разиграване на номерата. С внимателен 
жест и финес подава номерата. Някакъв ритуал има, 
някакво жертвоприношение, защото така всеки получава 
деня си. Има изящни ръце, носи пръстен с имитация на 
диамант. Така придава важност на деня и всъщност в 
това е номерът. 


В няколко минути, в няколко сълзи два живота 

мълчаливо разказват. Драмата трае не повече, не 
по-малко. Едно стенание е разстоянието. Всички 
знаят и никой не говори. 
Изприказваното от живота се събира в едно 
мълчаливо настояване, в едни вакуум, който 
остава сякаш отвъд...

Жената, която 
притежава 
смъртта

Тялото  є произнася траура. 
Зачернила се е. Иска да 

притежава смъртта. С 
величие и гордост. Безмълвно 
пристъпва в живота, като 

носи ултимативното право на 
смъртта. 

Едновременно разполага с живота и 
смъртта. Назовала е неназовимото. Желая смъртта да 
е пропорционална – да бъде живот. Неуловимото да 
бъде хванато в капана на деня. Докато ритуалите 
лъжесвидетелстват пред смъртта. Стои в трамвая. 
С двата крака в живота, пристъпваща към смъртта, 
слиза на спирката.
 
 

Чете всеки ден в следобедните часове. С прибрана 
коса, очила. Усърдно записва. Има корем, който с 
всеки следващ ден се разкрива, разголва, белее. Някакъв 
смисъл напъпва, голямата буква. Някой следи и записва. 
Води утробна отчетност – ден подир ден. Разлиства 
страниците на живота и настъпателно заявява себе си.

пребледняла от морска болест, 
облегната на капитанската каюта 
и шепнеше: „Това е ужасно! Също 
като в морето!“, но то не беше като 
в морето! Това бе само едно малко 
вълнение!

Доста внушително, с обрасъл с храсти 
хълм и зелени, ухаещи градини с изглед 
към реката, се издигаше градът 
Лом Паланка; турци – истински 
златари според турската поговорка 
„Говоренето е сребро, мълчанието – 
злато!“, – седяха неподвижни като 
кукли и пушеха лулите си, като дори не 
си обръщаха главите да ни погледнат.

(…)
Видин, най-здравата крепост на 
България, лежеше пред нас със 
своите двадесет и пет минарета, 
оръдията надничаха от амбразурите 

си, на пристана се тълпяха хора; турци лежаха по 
балконите и си пиеха кафето; пристигнаха маршируващи 
войници, за да не може никой от нашия кораб да влезе 
в града и да донесе чумна зараза от вечно съмнителния 
Константинопол! Сред пъстро облечения народ 
имаше такъв живот, такова движение! Най-сетне се 
пристроихме към ниския пристан; поставиха голяма 
стълба, а от нея до кораба сложиха талпи, по които 
можехме да слезем. В близост се намираше малка, дървена 
къщичка, в нея имаше тава с огън и благовония и всеки 
от нас, който искаше да отиде до града, трябваше първо 
да мине през къщичката и да се опуши, за да се изгони 
чумното вещество от дрехите и тялото му.

Беше доста трудно да се балансира върху свободно 
лежащите талпи от кораба, стълбата беше също 
много стръмна; затова добродушните турци ни 
хващаха за ръка и ни помагаха до долу, после изведнъж 

ни пускаха и тогава ни опушваха, за да не ги заразим…

Ние слязохме на сушата и бяхме опушени, докато всички 
стоки, дори вълнени чували, минаха без да се подлагат на 
какъвто и да било пушек; сега се разхождахме из, след дъжда, 
ужасно разкаляния град! – Най-близките улици бяха цяло 
тресавище; на някои места стоеше по един часовой, който 
бе застанал на издаден от калта камък, казвам застанал, 
но то всъщност бе една странна поза, в действителност 
той седеше клекнал, като голите му колене се подаваха 
през сцепените му крачоли, беше изключителна комична 
гледка! Във Видин ние всички посетихме, за последен път в 
Турция, един вид занаятчии, чието майсторство кулминира 
в тази страна, това са берберите, те са тук изключително 
забележителни; вярно, че насапунисваха почти цялото лице, 
играеха си с главата, като че беше глава на кукла, но го 
правеха с такава сръчност, с такава лекота; човек си мисли, 
че перце се плъзга по цялото му лице, а то е остър бръснач! 
Три пъти бръснат подред, а после парфюмират цялото 
лице; при това, човек не трябва да се страхува, както 
преди няколко години, че ще му обръснат косата на главата; 
сега те знаят, че франките искат да си я запазят, дори те 
самите са започнали да оставят и тяхната да расте.

Вечерта Хюсеин паша ни изпрати цяла връзка от най-
новите немски вестници. Хюсеин е абониран за „Алгемайне 
Цайтунг“13 и сега ние научихме какво става в страната, 
покрай която бяхме минали; някой си Младен и един 
духовник, Лесковеца, стояха начело на движенията. Това 
бе истинска духовна храна, да получим тези вестници, 
най-хубавото ястие, което Хюсеин знаеше, че може да ни 
предложи.

Превод от датски: ПетЪР МиЛКОВ

13 Тук, както и в Атина и Константинопол, попаднахме на 
този вестник; моите спътници го бяха видели и в Ерусалим и 
Вавилон; това наистина бе вестник, който бе станал „всеобщ“. 
(Бел. на Андерсен.)  
„Алгемайне Цайтунг“ означава „всеобщ вестник“. (Бел. прев.)

Войната на таралежите

Странна е ролята на учителя в очите на децата. 
Когато някои от тях разбраха, че имам издадена книга, 
ми споделиха, че са си я купили. Казах им, че мога да 
им дам автограф, изгледаха ме странно – „Защо ни е, 
имаме толкова ваши подписи в бележника… “. Едва 
тогава ми стана ясно, че дори и Нобелова награда 
да вземе, учителят няма как да е звезда… събираха 
автографи от актьори, които играеха в сериалите – 
цели тетрадки, които ми показваха в междучасието. 
Придружавах ги на театър, за да се снимат с актьорите 
след представлението. Изчаквах чинно родителите им, 
докато приберат малолетните си отрочета. Не се бях 
замисляла, но може би автографите, които поставях в 
бележниците им, също имаха някаква стойност, някаква 
биография, която в този период на живота си пишех с 
кръв и пот. 


Никога няма да забравя образа, който видях от трамвая 
– той пресичаше булеварда – с меко тяло, без контур, 
размазано в посоките на колебание и очакване чудото да 
се случи.


На гробищата, преди да поставя цветето, така 
устремена сред редовете, парцелите, за части от 
секундата очаквах срещата, надежда, че някой ще се 
появи отвъд съня живот.


 В памет на Цветан Марангозов

Странникът, който носеше на гърба си разкази 
за отминали епохи. Слушах го до камината навън. 
Светулките проблясваха в очите ми. Огънят тлееше 
до сутринта. Останаха  въглените, с които записах 
историите. Дочутото. Няма чернова на спомените.

Люба Бояджиева. „Дракон“, 1963

Люба Бояджиева. „Без название“, 1999
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Влада Урошевич 

Влада Урошевич (1934) е сред най-изтъкнатите 
македонски автори – поет, писател, есеист и критик, 

чиито произведения са преведени на внушителен 
брой европейски езици. Роден е в Скопие, завършва 

Философския факултет на университета в родния 
си град, по-късно става преподавател и професор по 

сравнително литературознание в него. Носител е на 
многобройни международни литературни отличия. 

Макар че в обемния му творчески опус фигурират десет 
стихосбирки, шест сборника с разкази, още толкова 

романи и редица есеистични книги, в България той е 
познат предимно като поет. Романът му „Петмез“, 

който предстои да бъде издаден у нас от  
изд. „Жанет 45“, печели в годината след публикуването 

си (2018) наградата за най-добра прозаична творба.
тема на книгата е детството, действието се развива 
в Скопие в навечерието на Втората световна война и 

се води от първо лице, от името на момчето, чийто 
прототип е авторът.  Въпреки това „Петмез“ трудно 

може да се нарече мемоарна или дори носталгична 
книга. тя е по-скоро роман-пъзел, в който се преплитат 

приказно и документално, ежедневният бит на 
една градска среда и детската поетична визия за 

света, уличната митология и реалната опасност от 
приближаващата война. В съзнанието на момчето-

разказвач къщата и градината на бабата и дядото, 
разказите на неговите чичовци и лели очертават 

един приказен свят, в който природата и реалността 
се сливат с творенията на неговата фантазия, а 

измислица и истинско преживяване непрекъснато си 
разменят местата. 

Р. Л.


Всичко в градината прилича на нещо от книгите и всичко 
от книгите напомня на нещо в градината. Откривам 
връзките помежду им, обаче не ги споделям с възрастните. 
Има едни билки, които като прецъфтят, оставят в сухата 
си чашка малки черни семенца като зъбчатите колелца 
на часовник. А пък плодът на шипката, или на кучешката 
роза, както още  є викаме, прилича на печат с формата на 
слънце, с връхче в средата и с лъчи, които се разпростират 
около него. Ако притиснеш изсушения плод върху ръката 
си и го подържиш така, после задълго ще ти остане червен 
отпечатък като белег от имунизация.  Миризливките, 
дето пълзят по стъблата на розите и пътьом ядат 
листните въшки, имат на гърба си шарки, които приличат 
на щитовете на рицарите от „Принц Валиант1“. Не се 
пипат, защото изпускат някаква смрадлива течност и 
после трябва да си миеш ръцете със сапун. Понякога дори 
без да съм ги видял край себе си, усещам присъствието 
им. Откъсвам вишна или малка чепка касис и тутакси 
подушвам миризмата им: полазили са върху плодовете и 
са ги белязали. Дали искат да ги запазят за себе си, като 
ги направят отблъскващи за другите, или от тяхна 
страна това е чисто и просто глупава шега – да изненадат 
неприятно онзи, който е посегнал към плодовете? 
Главичките им са малки, почти скрити под шарената броня, 
но кой знае какво се крие в тях.


Опитвам, предпазливо, вкуса на всички растения в двора. 
Повечето са горчиви. Саблевидните листа на перуниката 
са гадни на вкус. От тях в устата ми се пени, сякаш съм ял 
сапун. Жълтите цветчета на невена миришат на тютюн. 
Млякото, дето избива от пречупеното стъбълце на мака, 
лепне коварно по зъбите. Често се налага да плюя – от 
тревите ми се стяга устата, гърлото ми пари, изтръпва 
ми езикът. Слюнката ми става зелено-жълтеникава на 
цвят, хуквам към чешмата да си мия устата на водната 
струя. Дъвча смола, събрана от кората на прасковата: май 
действа благотворно и дори по мирис докарва на лекарство. 
Обаче после ме боли корем и се превивам, скрит сред 
перуниките, свит на кълбо и примирен с мисълта, че съм 
се отровил и сигурно сега ще умра. Ще ме намерят твърде 
късно, ще се разтичат за лекар, ще извикат файтон да ме 
откара в болницата. Какво ли ще кажат мама и татко, 
като разберат? Но болката минава и аз продължавам да 
изпробвам кои от растенията са ядливи. Повечето са 
безвкусни, гадно лигави и толкова далеч от познатите 
усещания на небцето, че веднага ме карат да ги изплюя. 
От опит знам, че за ядене стават: филизите на лозата 
(на които им викам „мустачки“ – понеже са извити като 
мустаците на барон Мюнхаузен), младите пъпки на липата, 
сърцевидните листенца на овчарската торбичка, по които 

1 Популярен американски комикс, създаден от Харолд Фостър 
през 1937 г. и рисуван от него чак до 1970 г. В него се разказва 
историята за скандинавския принц Валиант, присъединил се към 
рицарите на крал Артур. – Бел. прев.  

гадаят „обича ме – не ме обича“ и са леко 
лютивички. Дребните жълти топченца 
на лайкучката имат вкус на лекарство, 
стръкчетата на червената детелина 
са киселки, цветчетата на жасмина – 
сладникави. Здравецът е блудкав. Полските 
теменужки, дето никнат в тревата, са 
чудесни на вкус и когато наоколо не се мярка 
възрастен, си ги слагам на бучка захар, 
капвам отгоре им една-две капки вода от 
чешмата и ги хрускам с наслада. Дали бих 
могъл да оцелея, ако всичко друго изчезне 
и остана съвсем сам в градината? Ще се 
наложи да се обличам като Робинзон, да имам 
палатка от козя кожа и огромна пушка, с 
която да стрелям по птиците, дето кацат 
на кайсията. Лесно е да ги убиеш, ама после 
е трудно да им оскубеш перушината. Пък 
и трябва да им се извади жлъчката, тъй 
ми е казвала баба, иначе месото им горчи. 
Това с ваденето на жлъчката хич не ми 
харесва. Гнуслив съм и от мисълта да пипна лигавите черва 
в стомаха на птицата, ми се повръща. Ами как ще си запаля 
огън да ги изпека? Трябва да открадна кутийка кибрит от 
кухнята, като няма никой, и да я пъхна на някое скришно 
място, където няма да я намокри дъждът.


Най-често съм самичък в градината. (...) Едно листо от 
касиса, пожълтяло незнайно защо посред лято, се е хванало в 
паяжина и трепери ли, трепери. Паяжината не го пуска и то 
напразно се мъчи да се измъкне от лепкавия капан. Невидима 
въздушна струйка кара листото да се извива, преобръща, 
но нищо не помага – то е пленник на някаква непонятна 
механика, управляваща този театър на сенките, в който 
всичко е обречено на безкрайно повторение. Стоя отчаян и 
не мога да откъсна очи от гледката. Ужасно ми е мъчно за 
някого или нещо, но не знам нито за кого, нито за какво. А 
листото не спира да трепери ли, трепери.


В миговете, когато облак закрие слънцето, имам 
чувството, че някой се навежда над мен. Тъмната сянка се 
простира над всичко наоколо. Тогава Големите Невидими 
напускат своето убежище и присъствието им става почти 
осезаемо. От злачните места край стените на бараката 
се издигат няколко незабележими досега нощни пеперуди, 
кафяво-сиви, политат за миг, после пак се връщат и се 
залепят за прогнилата дограма, подпряна на стената; някога 
прозоречните рамки са били боядисани с бяла боя, но това е 
било още миналото лято, а сега боята се лющи на вкоравени 
люспи. Ниският гъсталак прошумолява от мигновения 
полъх на вятъра. Листата се поклащат, един прецъфтял 
цвят се отронва на земята. Объркани от внезапната 
тъмнина, петлите в двора на съседите кукуригат без 
време. Облакът отминава, слънцето пак грейва, нищо не е 
станало, всичко си е както преди, обаче котката, легнала 
на каменната плоча на пътеката, за да се разхлажда, е 
втренчила упорито поглед в единия край на бараката. 
Там няма нищо. Или поне така изглежда. Из въздуха, над 
градината, съвсем бавно, направо протяжно лети пухче 
от прецъфтяло глухарче. Знам, че Големите Невидими са 
били тук, наблюдавали са ме със сивите си очи, знам, че са 
протягали ръце към мен. Ала сега слънцето отново грее, 
в далечината над града лети самолет, чува се как пищи 
локомотивът на влака, който далече, от отсрещната 
страна на града, влиза в гарата. Големите Невидими са се 
оттеглили в своите сенки, дремят и сигурен съм, кълнат 
беззвучно като жабите, които поемат и изпускат въздух 
от торбичките под гушите си. Ако трябва да отговоря 
на въпроса какви са, бих казал, че са тъжни. Големите 
Невидими са тъжни същества, защото никога не могат 
да излязат от сянката. Затова са невидими. И затова са 
тъжни.


Следобед е задължително да се спи един час; нарича се 
„следобедна почивка“ и тогава всички се затварят по 
стаите си. Ама какво ти спане, когато навън се излива 
порой от светлина? Къщата се намира под слънчева обсада. 
Златни оси бръмчат около затворените прозорци, търсят 
процеп да се вмъкнат вътре. Пердетата на прозорците 
са спуснати, ала въпреки това светлината успява да си 
проправи път, промушва се през тесните пролуки между 
пердетата, блестящите остриета на слънчевите лъчи 
потрепват, разширяват се, стесняват се, вибрират. 
Около копринените абажури в правилни кръгове, повторени 
безброй пъти, летят сивкави, прозрачни, почти безтелесни 
мушици. Повтарят все същите прецизни движения, едни 
и същи кръгове, сякаш следват очертаните с точки линии, 
които отбелязват орбитите на планетите в рисунките 
от справочниците по астрономия, често прелиствани от 
дядо. На мен не ми се спи, но трябва да лежа мирно, да не се 
въртя в леглото, понеже всички други у дома са потънали в 
следобеден сън. Дългият летен следобед се точи безкрайно. 
Навън дворът се къпе в златна слънчева светлина. 
Дупчиците между завесите примигват като котешки очи.

 
Белите зелеви пеперуди на двора, омаломощени от тежката 
мараня, се олюляват между неподвижните листа на 
храстите. Над чешмата кръжат прежаднели оси и чакат 
кога на чучура ще се появи следващата капка. Над града 
се е ширнало лятното небе, изгубило своята синева: сега 
е избеляло, сухо като варовик, жарко като нажежена 
ламарина. Следобедните часове се влачат, омекнали от 
жегата, просмукани с блудкавата миризма на пот и вносни 
парфюми. Вътре в стаите лелите ми, разсъблечени по 
розови комбинезони, чорлави и с изцъклени очи, обезумели 
от душния зной, се надигат от жежките постели, 
разхлаждат се под мишниците с черни дантелени ветрила 
и за стотен път повтарят: „Кога най-сетне ще отмине 
тази вълна от горещ въздух!“. Това за „горещата вълна“ 
са го прочели във вестниците. Там пише, че една такава 
вълна в Индия разтопила цял железопътен мост и влакът, 
натоварен с пътници, потънал в река Ганг. Дядо казва, че 
това е преувеличено и че вестникарите обичат да измислят 
сензации.
В такива моменти на всеобща отмала на дядо постоянно 
трябва да му носят в стаята легени със студена вода; той 
току си плиска лицето и си слага влажни кърпи на врата; 
чуваме как по коридорите отеква нервният му глас: „Няма 
ли някой жив човек вкъщи, че да слезе в избата и да донесе 
една студена любеница?“. Отвън вместо отговор долита 
войнствен тътен; сред облаците, които се сгъстяват над 
покрива, се задава буря.


Рязането на диня е важно семейно събитие. „Хайде да 
заколим една“, оповестява дядо и праща да му донесат от 
кухнята най-големия нож. Първо се отрязва един кръг в 
горната част на динята, където е змиевидната дръжка. 
Всички следят с любопитство отстраняването на 
капака. Вуйчо Александър го нарича „операция лоботомия“. 
Естествено, случва се из къщи да се разнесе вик на всеобщо 
разочарование: „Любеница-краставица!“. Всички опитват 
бледорозовата сърцевина и плюят. „Тиква!“, отсъжда баба 
и отнася едва наченатата недозряла диня на кокошките в 
задния двор. Там я трясва да се разцепи върху каменната 
плоча и жадните кокошки  є се нахвърлят с радост. „Не ни 
провървя този път, въздъхва леля Юлияна, а толкова ми 
се щеше да си подсладя душата в тази жега!“ Но случват 
се и мигове на всеобщо ликуване: „Зряла е“, пищят тогава 
лелите. Щом ножът се вреже в динята, кората веднага 
започва да се пука пред острието – сякаш изпитва нужда 
сама да разтвори пред нас медните си недра. Сърцето 
се отделя самó и докато го режем, избухват кратки 
спорове за справедливата му подялба. В сочната сърцевина 
около семките има гладки малки шупли, белезникаво-
синкави по края; семките са черни и едри „като очите на 
циганчетата“, не пропуска обичайното си сравнение вуйчо 
Александър.
 

(...) През нощта валя. По едно време се събудих и ме хвана 
страх. Мракът навън беше изпълнен с потропването на 
едрите дъждовни капки по мекия барабан от листа. Ала 
в тяхното трополене имаше още някакъв шум: някой 
минаваше през двора и влачеше нещо тежко, после, когато 
заспивах отново, дъждът заглуши всичко. Събудил се 
току-що, още бос, отърчавам на двора. Под улука намирам 
няколко кремъчета, изровени и измити от силната 
дъждовна струя, изсипала се от покрива – проблясват като 
скъпоценни камъни. Навеждам се, клякам – земята около 
улука е влажна и мека. Вземам най-едрото кремъче и като 
се озъртам, за да се уверя, че никой не ме вижда, си го пъхам 
в устата. Камъкът е студен; избутвам го под езика и той 
постепенно се затопля – има вкус на диня.
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Ленард Коен

Измерения на любовта 

Понякога чувам как спираш внезапно
променяш посоката си
и тръгваш към мен
звучи като леко шумолене.
Сърцето ми скача, за да те посрещне
да те посрещне във въздуха 
да те заведе отново вкъщи 
да продължим нашия дълъг живот заедно.
Тогава си спомням 
непреодолимите измерения на любовта
и се приготвям
за последиците от паметта 
и копнежа
но паметта с нейния списък с години
деликатно се обръща настрани
а копнежът коленичи 
като теле
в сламата на удивлението си
и за миг, в който смъртта ти
е жива в паметта ми,
си отдъхваме
в нашата споделена вечност

Поема

Чух за някакъв мъж      
който говори толкова красиво  
че само ако назове името им   
жените му се отдават.   

Ако съм ням до твоето тяло 
докато тишината разцъфтява като тумор по устните ни
то е защото чувам стъпките на мъж, който се качва 
 по стълбите 
и се готви да говори пред вратата ни.

Валери Валериев

апории

какво разстояние трябва да измине гилотината?
дали изобщо пада към земята?

колко време ще отнеме грубата ръка на атентатора
  да се стовари върху ръчката 
 на детонатора?

изваждаш камък от стената и тя рухва в грамада
вкаменяваш сърцето и героят пада – куп прах

костенурка – коруба, глина – ваза, 
дъб – пръчка, мед – медовина 
изминат е целият път, не просто половината

днес хората с безкрайната омраза
са хората с безкрайната любов от вчера 
– да пием за тях по едно на вечеря

звезда угасва в небето 
на покрива остава петолъчка

най-бързият да изтича по пътя в нощта 
за вино до близката кръчма

напомняне на старите обичаи

френските прозорци се отварят на всеки голям празник 
входната врата не се заключва

няма пречка приятелят да те посещава,
ако има желание за това

пощаджията трябва да се поклони и да не се изправя
  след поклона
забранено е на слугата да живее и ден по-дълго
рицарят ще помогне само на някоя, затворена 
 неизвестно къде, заспала и безпомощна

не и ако храниш гълъбите на балкона
не и ако храниш кучетата под балкона

щом водата в оловните тръби замръзне, целият замък
  трябва да се разруши

защо се тревожиш? 
вече нямаш бижута и порцелан, нямаш пиано, никой 
 не помни твоите тайни 

лисицата в раклата е захапала опашката си 
безразлични, котките пият душата ти – 
 локвичка мляко, разлято на паркета

чувала си, че гордостта на един може да докара 
 проклятие върху всички
но вече е късно да се тревожиш какво остава след теб

царице моя, гола под юргана
царице на мушкато – поразата е в твоите саксии 

меланхолия

зареян в мъглата сред руините на древните градежи 
блъскаш с лакът красиво момиче – аркада

от черната є папка изпадат
черно-бели снимки, рисунки и архитектурни
  чертежи 

честване

под това име са известни върховите ти постижения
за собствената ти майка ти си най-добрият 
 и има причини да живееш
за една друга майка ти си най-лошият 
 и няма причини да живееш

като само последното може да се нарече „постижение“ 
 в строгия смисъл на думата

правилно забелязваш: отсъстват хора

прослушване и претегляне

какво застава срещу тебе на везните?
камъкът, който те затиска
не болестите, гладът, войните
а желаното, което не си получил

памучната ризка, която друг е купил
златната ябълка, от която остана огризка

по-добре в художествената програма да наблегнеш на 
частта с отговорите, ако единственият ти въпрос 
към журито така безпощадно те издава: 

„защо най-голямата драма в живота ми е, 
че най-голямата драма в живота ми е 
най-голямата ми драма?“

как ще отговорите на китайското 
предизвикателство?

„професионални преводачески услуги
старателно превеждане на етикетите, 

при необходимост – преетикетиране
максимална защита на потребителя, 
който трябва да е уверен, 
че може да разчита на думата на родната власт

да – да, не – не
Клас А, Клас Б
зайчето е зайче
мечето е мече“

и тогава пристигат стотици  камиони,
заредени с кашони, пълни с кутии, 
на които съвсем ясно пише 

„пъзел, от който липсва едно парче“

поканен на празненство  
в крайградска къща 

основното правило – не пипаш нищо

не отваряш раклата и скрина, 
оставаш глух за шумовете от тавана
не те интересува дали и защо капе крана 

ако чуеш неясно повикване от тъмната градина
– не отговаряй, това е кукумявка, дошла е да те вземе

толкова ли е трудно да останеш търпеливо извън 
 центъра на танцовия салон,
за по-сигурно – вперил поглед в лъскавия паркет?

а не е и прилично гост да си тръгне без време

точно полунощ – шампанско, ще вдигнат тост
и ще разрежат тортата с моторен трион
от вътре може да изскочи жива балерина (класически 
 балет)

любители на екстремните усещания

противно на всяка логика
алпинистът катери – с тежка раница
парашутистът пада – (отново) с тежка раница 

а за най-страшното приключение се тръгва с празна 
 раница 

мотел „мармалад“

светещи тапети
картонена стена
чаршафите – отметнати 
вана с езерна вода

нощната лампа не трябва да се пали
стаята ще се напълни с комари 
не е проблем те да бъдат убити, 
но само след като с кръв са се заситили

телевизорът работи 
коментаторът боботи: 

неутралният не се вълнува от победата,
единствено от резултата

с две думи: да си махнеш главата,
да се абстрахираш, докато другият зрител
пуши презрително и тръска пепел в кревата

пожарогасител, пожарогасител, пожарогасител
безкрайна мокетна пътека

на паркинга – чистo нов пълен с хелий балон
и залепен на пулта червен талон, 
който просто ще бъде скъсан

светът те очаква, може да направиш всичко
никой няма да ти пречи и да те прекъсва

и змията не съска и не закача окаяния чичко, 
който бърза да нахлузи официалния си панталон

Кухненската маса 

Същите безполезни мисли се зараждат
но никой не си ги приписва –
Самота обхваща картината 
и пропъжда надеждата
но никой не е безнадежден 
никой не е самотен –
Заплетените приготовления 
за следващия момент 
те насочват
сега да четеш това –  
Предал се в ръцете на Този
който ме е довел тук
аз седя на същата маса
от която тези песни поеха
преди четиридесет години –
робуващ на работата
в тази самота 

Хидра, 1999

Пожелай ми късмет

една нова паяжина
се издига като платно
набъбнало от вятъра
насред отворения прозорец
и ето го
малкия господар
плаващ 
върху тази млечна нишка
пожелай ми късмет 
адмирале
аз нищо не съм завършил
от тъй отдавна
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Втрисане

Дълбока дрямка наляга огромната глава на Франциско Гоя, 
която само допреди секунди, с набъбнали бузи, неуморно 
издуваше платната на кораба; тя бавно затваря очи и 
подпирайки чело, устни и брадичка на реите на мачтите, се 
унася в непробуден сън. Целият ветроход се килва напред 
под тежестта є, ала само след секунда тя се разтваря във 
въздуха и изчезва, докато той, вече незадвижван от нищо, 
постепенно забавя хода си и спира.
Разположен на наблюдателското си място на върха на 
гротмачтата, поглеждаш надолу. Заразна е май тая дрямка, 
помисляш си, загледан в налягалите тела по палубата. До 
слуха ти достига единствено равномерното поскърцване на 
кораба.
Някаква птица лениво пуска небесния си черен шев през 
настъпилото безвремие, приковавайки погледа ти. Сноп 
бяла светлина съсича полета є и като някакъв фокус я 
подменя с овъглена черна точица.
Още преди тя да цопне във водата, черни облаци се 
разливат по небето, като че някакво късо съединение 
изгаря слънцето, и пада мрак. Преди да хукнеш надолу, 
хвърляш последен поглед наоколо си, да видиш пробиват ли 
отнякъде слънчевите лъчи, има ли край тая неочаквана нощ 
или няма, ала накъдето и да се обърнеш, погледът ти все 
отскача от черната завеса, спусната сякаш да скрие това, 
което предстои, от очите на самия Бог, да го пощади, да 
не разстрои сърцето му, и тогава внезапна ярка светлина 
за секунди прорязва тъмнината, а с нея и погледа ти, и 
грохот раздира слуха ти, и плисва дъжд, и се извива вятър, 
ала ти не ще си тръгнеш кротко в тъмнината, или поне 
не в тая наблюдателница, а светкавиците накъсват на 
кадри спускането ти, светва една и увисваш на мачтата, 
светва втора и си по средата, а трета светва върху теб и 
тялото се сгърчва и разтриса и изтръсква из самото себе 
си съня, и пада той на пода и се пръсва на парчета, а от тях 
трески политат, от разцепената мачта, и се впиват в 
зачервеното ти гърло, шкурят го и го дерат, наоколо кръжи 
овъглената птица, от крилата є се сипят сажди и полепват 
по раненото ти гърло, а челото ти гори от пуснатия 
ток и се тресеш и се тресеш, а гаргойлската глава на Гоя, 
изпълзяла от съня ти, е увиснала до теб и ти духа във 
лицето, челюстта ти е скована и не можеш да му кажеш, че 
не си платно, че няма да отплаваш, та да вземе да се мръдне 
малко, пръски слюнка те обливат и вода задръства ти носа, 
студ кънти по цялото ти тяло, сякаш мъчи се душата да 
пропъди, сякаш е ненужна в тая клетка от месо и кости, че 
и плът, със сетни сили стискаш зъби, да не вземе да излезе, 
а леглото ти напред-назад се клати, залюляно от вълните, 
и трепериш като трепетлика, като мислеща тръстика, 
даже, както беше казал оня френски философ, нютон е 
налягал върху всеки метър на квадрат от собствената ти 
глава и ще я пръсне ей сега...
Трусът преминава. Отмяташ завивката и се втурваш, 
зъзнейки от внезапно появилия се студ, към домашната 
аптечка.
Докато аспиринът шуми в чашата ти, си казваш, че 
трябваше да се сетиш за това по-рано. Още откакто се 
намръзна в оная галерия...

delirium tremens

Като че някакъв нескопосен дърводелец грубо беше издялкал 
парче дърво и му го беше пъхнал в устата наместо език 
– така се усети след внезапното си събуждане. Очите 
му се търкулнаха към прозореца, през който надничаше 
небето, увиснало в синьо-черните цветове на ония часове, 
когато нощта все още не се е преляла в ден. И понеже 
парчето дърво безмилостно стържеше в небцето му, 
хвърляйки стърготини чак до гърлото му, той се реши да 
предприеме пътуване до банята, та поне малко да накваси 
вътрешността на устата си.
Поне главата му още не го болеше, мислеше си той, докато 
залиташе ту към нощното шкафче, ту към гардероба, 
и се препъваше в захвърлените по пода дрехи. При едно 
от поклащанията си удари масичката до леглото си – 
една недопита чаша, оставена досами ръба, потрепери, 
стресната от внезапното нападение, опита се да запази 
равновесие, крепейки се отгоре, ала след неколкосекундна 
борба най-накрая се предаде и политна към гибелта си. Разби 
се на хиляди парчета, а течността от нея плисна по пода, 
образувайки уширяваща се локва от алкохолна кръв. За 
зла беда чашата се разби точно на мястото, където след 
секунда той постави крака си. 
Светът писна от болка, той отчаяно стисна с две ръце 
ходилото си, ала рязкото движение хвърли в смут крехкия 
му вестибуларен апарат, който и без това не беше в най-
добрата си форма; огромното му тяло залитна, посегна да 
се хване за подпрения до стената шкаф, обаче в последния 
момент стената, заедно с шкафа, коварно се отмести, 

оставяйки го да размахва ръце в празното пространство, и 
след миг той се намери на пода. 
Болката го прегърна, ала през мътилката є изведнъж 
усети как тялото му постепенно олеква като перце; 
странно, помисли си той, толкова е странно как само едно 
дребно стъкълце, забито в ходилото му, успя да го извади 
от равновесие и да го повали на земята, а сега, когато 
хиляди негови другари пронизват кожата му, болезненото 
усещане като че ли взе да отшумява, да се оттегля, а на 
негово място се настани едно почти религиозно смирение. 
И докато болката заднишком се изнизваше от тялото 
му, правейки последни поклони, той си спомни, че някъде 
беше чел, че индийските йоги можели, след дългогодишни 
медитации, да лежат върху легло, направено изцяло от 
пирони, да си почиват върху него, че дори и да спят. 
Колкото и да напрягаше паметта си обаче не можеше 
да си спомни дали някъде пишеше, че въпросните йоги са 
употребявали нещо алкохолно преди подобни дейности, но 
в замъгления му разсъдък се прокрадваше предположението, 
че това надали е истинно. Което го изпълваше с някаква 
особена гордост предвид факта колко години на усилена 
и всеотдайна медитация можеха да бъдат спестени с 
поглъщането на над литър и половина концентрат.
И изведнъж разбра, че най-сетне всичко е наред, че това му 
е трябвало, в крайна сметка точно това е търсел, и докато 
тялото му се издигаше на няколко сантиметра над земята, 
той почувства, че всичко идва на мястото си, че утре ще 
може да оправи зейналите бездни в гардероба, да събере 
забравените вещи, да ги прибере в кашони, за когато се сети 
да дойде да си ги потърси, да изхвърли всичко, което беше 
купувано за един несъстоял се общ живот и да се опита 
да започне отначало, за пореден път отначало. Имаше още 
време – все пак, ако погледнеше напред, то пред него се 
ширеше необятността на залязващата му младост, затова 
никога не е късно, никога...
И потъна в неспокойни сънища.

Палимпсест

Запленен от мъглявите човешки контури, бълбукащи 
в мониторчето пред него, той изведнъж се възхити 
пред технологичните достижения на човечеството. 
Изумително е, мислеше си, просто е изумително как преди 
някакви си има-няма петдесетина години, ако човек пожелае 
да узнае предварително пола, да кажем, на бъдещото си 
отроче, е трябвало или да посети някоя гадателка, или да 
чака някой от по-възрастните членове на семейството 
му да бъде споходен от някой пророчески сън, в който да 
се разкрие момче ли се очаква или момиче, а дори това 
разкритие би могло да бъде опровергано след няколкото 
месеца, когато плачът на малката душица оповести 
появата є на белия свят. Сега обаче е нужно само едно 
студено механично око да пропълзи по издутия корем 
на бъдещата майка и пред погледа на смаяните бъдещи 
родители ще скицира малката човешка чернова, която бива 
списвана в утробата, редом с всичките є атрибути, далеч 
не само полови.
И взрян в малкото мониторче, единият от авторите на 
същата тази чернова си мислеше как по същия начин преди 
горе-долу тридесет години други двама са се взирали в 
самия него, докато той е бивал списван скришом, далеч от 

хорските очи, и също като него са се надявали тая чернова, 
която предстои да се превърне в цялостно произведение, 
да е по-съвършена от самите тях, и за момент разбра, че 
всъщност въпросът с авторството е, ако не друго, поне 
малко спорен, даже да не каже и надменен в някаква степен, 
защото е ли всъщност той авторът, или е само чернова на 
черновата, публикувана от някой друг? И тоя друг е хванал 
родовия свитък от папирусова кожа, изчегъртва, дето 
види мастилени ченгели и сгрешени букви, или пък верни, 
знае ли човек, и почва отначало: пише, маже, цапа, драска, 
реже и крои, а химикалката му хлътва във вдлъбнатини, 
дълбани вече сума чернови, и сякаш по неволя, а пък може 
и нарочно, изпод химикалката излиза нос на онзи дядо; 
очите – на бащата, дето ги е взел от своя, който пък ги 
свил от свойта баба; устни от един забравен чичо, изгубен 
във войната; краката са на някого, от когото даже няма 
снимки, абсолютно непознат, ала свитъкът го помни, 
пише бясно, че ще трябва скоро да го публикува, та да 
могат други да четат и да си казват Боже, колко е велико, 
или пък за нищичко не става, или, най-лошото от всичко, 
бива, ама има по-добри, и не една творба, да кажем, време 
да є посвети, да се потруди, ами хиляди такива, милиони, 
милиарди, даже, едновременно ги мисли, едновременно ги 
пуска за печат, защото, ето, продължава мисълта, когато 
първо го е правил, като всеки аматьор, е хванал глина, или 
пръст, и се е хванал да извайва, после, второто, или пък 
третото, зависи откъде четеш, и после още по-нататък, 
ама в някакъв момент като че се е изморил, като че му е 
омръзнало да е оригинален, и той, като всеки сътворяващ, 
когато остарее, започва да повтаря своите постижения, и 
вместо да измисли нещо ново, се обляга на това, което вече 
знае, дето е доказано – работи, защото, ако не е счупено, 
то какво да му поправяш? И се е отказал да създава, а 
просто комбинира до безкрай, ала защо? Защо? Таи ли 
той надежда, че творбата му е вече толкоз съвършена, 
че сама ще се усъвършенства? Или пък се е превърнал в 
атеист? Дали изпитва сам съмнение относно собствените 
си възможности? И дали очаква някога (сама) да се роди 
творбата, която си е струвала наистина, да може да го 
изненада тя, защото той не може да се изненада сам? И 
значи, продължи му мисълта, значи Господът, ако го има 
– а кой друг би могъл в момента да изписва кожата на 
предстоящия човек, – значи той, оказва се, е първият – и 
най-голям – постмодернист, понеже не работи ли с цитати 
от много други поколения за всеки мъничък живот? Но ако 
това е така, продължаваше трескавите си мисли, ако това 
е истина, то значи вече, в своето развитие, сме достигнали 
и Божието ниво – е, какво тогава ни остава? Кое събитие 
ще бележи края на постмодернизма? Апокалипсис? После? 
Човекът ще се хване да изписва други хора? Но това не ще е 
на добро, си каза... 
Или пък, осени го, а очите му се разшириха, или пък се 
е отказал? И седи си тихо отстрани, вперил някакъв 
невиждащ поглед в тоя там папирус, дето се изписва и 
прелиства сам?
И му се струва, че около себе си дочува дращене на 
химикалка, обръща се рязко зад себе си, но вижда само 
лекаря, който го поздравява, юнак ще е, честито, и го плесва 
по гърба, а пък съпругата му се разплаква, глупости, и посяга 
той да я прегърне, ала, унесен в мислите си, не вижда как 
една мастилена сълза се отронова от ъгълчето на окото є и 
се спуска по бузата є, оставяйки след себе си синкава диря.
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