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„Бъди, домашен гарван, прилежно пали
цигарата на Типи Хедрен“, сп. „Look“, 1962

Броят се издава с подкрепата на НФК

Светлана Кърстян

Теона Галгоцу

***

червено море

Едно е да видиш рибарите отдалеч,
и друго да се приближиш към тях,
а те да те прогонят,
казвам, различно е да завали,
да, друго си е да видиш мрежите, изпълнени с вода,
не с риба.
Едно е да видиш рибарите на брега,
и друго да ги видиш да се отдалечават
в лодките си.
Едно е да им извикаш по име,
и друго да не знаеш имената им.
Едно е да ги видиш сутрин,
когато слизат към пристанището,
и друго е да излезеш вечер в морето с тях.
Едно е да искаш да ги снимаш
с айфона си,
и друго да минеш покрай тях, сякаш не си ги видял,
а съвсем различно е да ги поздравиш, дори и 
да има мъгла.

плувам към сутринта в едно червено море
татко гребе с веслата в прозрачна лодка
не се чува вятър, нито писък на чайки
само ударът на веслата, проникващи в червената вода

***
Всяка сутрин
слизаш от планината, за да стигнеш морето
Всяка сутрин
рибарите са винаги други
и никога не ти е ясно дали са роднини помежду си.

човекът пред него се обръща и вижда, че прилича
на мен
има нещо червено на носа, не знам дали е кръв, или
е просто вода
също както не знам дали това е черно слънце,
или е просто отражението на зеницата ми

със спокойното є черно
лъчение

(Из книгата „Друга съм“)

(Из книгата „Поглеждам назад и изчезва“)

опитвам се да се отпусна по гръб, но червеното ми

влиза в носа
не зная дали ми тече кръв или е просто вода
татко се смее и говори с някой непознат
който ръкомаха и усещам, че мирише на изгоряло
постепенно въздухът става все по-топъл
докато водата започва да кипи
плувам до лодката и дърпам татко
за ръкава
показвам му черното слънце на небето
татко се смее и гребе грациозно
показват се бицепсите му
приличат на браздите по кората на дърво

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА
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Национална награда за поезия „Константин Павлов“

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

Кандидатстване и обявяване
1. Конкурсът се обявява всяка година до 30 януари в БТА,
националните информационни агенции, централните
литературни издания и националните печатни и социални
медии.
2. Предложения за участие се приемат от творчески съюзи и
организации, издателства, литературни клубове и сдружения
до 25 март всяка година на адрес: София 1000, Софийска
градска художествена галерия, ул. „Ген. Гурко“ № 1, Мирела
Иванова, за Националната награда „Константин Павлов“
2. Могат да бъдат предлагани книги или ярки поетични
цикли в националната литературна периодика, публикувани
в годината, считана от 25 март до същата дата на
следващата година.
4. Носителят на наградата „Константин Павлов“ се определя
от жури в състав: Мирела Иванова, председател; проф.
Михаил Неделчев и Ани Илков и решението се записва от
председателя в протокол от 31 март.
5. Наградата се връчва на 2 април, рождения ден на поета
Константин Павлов, в СГХГ на тържествена церемония,
която се популяризира в националните и специализираните
медии.
6. Наградата е в размер на 1500 евро, осигурени от Румяна
Таслакова, грамота и пластика на скулптора Ангел Станев.
Пресконференция за учредяване на Национална награда
за поезия „Константин Павлов“ с участието на Румяна
Таслакова, проф. Михаил Неделчев, Мирела Иванова, Ани
Илков, скулптора Ангел Станев и съмишленици ще се
състои на 27.01. (четвъртък) от 11 часа в БТА.
По инициатива на Румяна Таслакова, журналистка и
дългогодишна ръководителка на Българската редакция на
„Дойче Веле“, група съмишленици, подкрепени от дъщерята
на поета, художничката Донка Павлова, взеха решение да се
присъжда Национална награда за поезия „Константин Павлов“.
Членове на журито са поетесата и драматург Мирела
Иванова, литературният историк и критик проф. Михаил
Неделчев и поетът Ани Илков.
Присъждането на наградата за поезия „Константин Павлов“
си поставя високи литературни цели: да съхрани паметта
за големия поет, да дава нови и нови поводи за преоткриване
на уникалния му словесен свят, да припомня смисъла на
гражданското достойнство и да открива нови пространства
за разгръщане на модерната национална поезия.
Константин Павлов несъмнено е едно от най-необичайните
и знакови явления в българската поезия. Немногословният
автор, чиито забранени „Стихове“ (втората книга на поета)
след 1965 година се преписваха на ръка, разпространяваха
се и се превръщаха в символи на литературния и човешки
стоицизъм, на свободния и неустрашим дух, на високия
смисъл да останеш верен на Словото и истината.
Константин Павлов е автор на книгите „Сатири“ (1960),
„Стихове“ (1965), „Стари неща“ (избрани стихотворения и
киносценарии, 1983). През 1989 година излиза поетичният му
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сборник „Появяване“, тъничка книжка, която предизвиква
истински интелектуален фурор сред читателите на поезия.
Организират се десетки дискусии и обсъждания във вече
освободеното от идеологии и догматични възприятия
литературно и обществено пространство. Следват нови
издания с избрани стихотворения от Константин Павлов,
научни конференции, сборници със статии и прочити на
уникалното му поетично присъствие и отделни книги,
посветени на поета.

Днес вече мога да го кажа: за нас, литераторите, които

съзрявахме в средата на 60-те години и бяхме настроени
критично към режима, със своите „Стихове“ Константин
Павлов бе някак завършен, реализиран, но и едва ли не готов
и окончателно казал думата си поет. „Стихове“ бе една от
нашите съкровени, най-важни книги, една от тези книги,
които ни омагьосваха и убеждаваха, че професионалното
занимание със съвременна българска литература има смисъл.
„Стихове“ като цялост ни бяха завинаги дадени, дарени от
големия Константин Павлов. Този ефект на възприятието се
усилваше и от дългогодишните запрети за публикуване – дори
на отделни стихотворения и цикли, камо ли на стихотворни
сбирки.
Проф. Михаил Неделчев

Бих определил Константин Павлов като последния
просветител – скептичен просветител; човек, чийто
опит стига обертоновете на мистическото, без да води до
суеверие, и човек, който подлага настоящето на радикална
критика, без да напуска териториите на духа. Няма
друг, който да е стоял с такава житейска и творческа
твърдост в защита на свободната мисъл, творческото
въображение и автономията на изкуството в България от
60-те години и насетне. Той е творецът, в чиито дела се
прекъсва стагниралата традиция на „поетическо“ писане
чрез безконтролни лиризации на „душата“, тоест той бе
поетът, който не пееше, усъмнен в „красивото безкористие“
на тогавашните „славеи“. Той взриви самото сърце на тогава
пишещия се отново комунистически романс, като го атакува
отчасти със собствените му идеали.
Но от ден на ден става все по-трудно да си даваме сметка,
че Константин Павлов започва своята работа и живее в едно
кризисно и посредствено време.
Ани Илков
Константин Павлов не е само владетелят на иронията
и самоиронията във всичките им регистри, не е само
сътворителят на многоказващия абсурд. Неговите
„Стихове“ буквално продънват прихлупеното небе на
идеологическото безвремие и си проправят път във високото
и чистото на Поезията, в самия етер на духовността,
възвръщат я към божественото є пророческо начало и ни
припомнят, че тя винаги си остава синоним на Свободата.
Мирела Иванова

века

Б ъ лгар и я “

Книги на глас в бомбоубежището

„Карикатурата“ –
това е темата на
първия брой на сп.
„Култура“ за 2022 г.
Какво се случва
с политическата
сатира, щом
световни
издания през
XXI в. започнаха
да свалят
карикатурите
си? Губим ли
постепенно
свободата да се смеем без цензура? Колко
„невъзпитани“ или „възпитани“ са българските
карикатуристи? Отговорите на карикатуристите
Генчо Симеонов и Чавдар Николов, както и анализ
на изкуствоведа Красимир Илиев, посветен на
карикатуристите, съдени от „Народния съд“. И
още: Нобеловата реч на Абдулразак Гурна, както и
гледните точки на Нийл Фъргюсън и Ан Апълбаум за
„катастрофата и конспирациите“ или за „новото
пуританство“. И още: интервюта с Христо Илиев –
Чарли и Александер Клуге, с Галин Стоев, проф. Димо
Димов и Блик Баси. Поглед към стогодишнината на
патриарха на българското кино Васил Гендов, видян
от киноведите Александър Донев и Петър Кърджилов.
Фотографиите в броя са на Мисирков/Богданов
от проекта им „По следите на славното минало“,
а разказът в рубриката „Под линия“ е на Албена
Стамболова.
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Романът на Маркъс Зюсак „Крадецът на книги“ е обичайна
история, видяна под необичаен ъгъл. Всеки е слушал и се е
наслушал до умопомрачение за Втората световна война,
но историята на едно сираче, разказана от самата Смърт,
хвърля нова и далеч по-лична светлина на този период от
миналото. Това не е разказ на войник, белязан завинаги от
безумната жестокост на войната, нито на шпионин от
съпротивата, готов на всичко за една по-висша кауза, не е
и биография на един от многото гонени и измъчвани евреи –
жертви на сляпата омраза на цял народ. Въпреки това всички
те се появяват в този роман и допълват картината на света,
в който живее малката Лизел Мемингер.
Романът е необичаен не само от гледна точка на своя
главен герой, но и от гледна точка на разказвача. Смъртта
е представена по неочаквано очовечаващ начин, тя не
е студена и дистанцирана, неразбираща чувствата на
хората. Напротив, тя самата е изненадващо емоционална,
на моменти дори леко шеговита, любопитна и изморена
от своята работа. Зюсак ни показва Смъртта не като
безразличен косач на души, а като личност. Тя е събирач и
разказвач на истории, любител на цветовете, изследовател
на хората и по ирония на съдбата тя е може би най-човечният
от героите. Тази нейна човечност се вижда през целия роман
– в нежността, с която разказва на читателите за Лизел, във
вниманието, с което е пазила книгата, написана от малкото
момиче в мазето, и в състраданието, с което говори за найпечалните моменти от живота на главната героиня.
Историята на Лизел е изпълнена с неподправената
емоционалност на дете, което от ранна възраст се е
сблъскало със смъртта, и което бива откъснато от майка си,
без да знае защо. Следейки живота на момичето, свикването
є с новото є семейство, премеждията и приключенията
є с момчето, което впоследствие става най-добрият є
приятел, кражбите, тайните, ужасите на войната, които
тя се опитва да осмисли, ние не просто четем история за
войната и нейните последици, а история за израстването на
едно дете в зрял човек. Не гледаме толкова войната, защото
ни е до болка позната, но гледаме Лизел как се променя,
как хората около нея се променят, променят се и нейните
реакции, изпитваме нейните емоции сякаш сме там с нея,
до нея. Оттам идва и въздействието на романа, то не е в

кървищата и хилядите мъртви на фронта, то е в ученето
на думи в мазето, в спомените за братчето на Лизел, в гласа
на малкото момиче, което чете книга на глас в препълнено
бомбено убежище и в мечтите на едно момче да се прочуе.
„Крадецът на книги“ е книга за войната, но и за непосилната
лекота на битието. В нея се вижда необятният свят
между доброто и злото, хлъзгавата сива земя на сложните
взаимоотношения, където бедни хлапета със златни
сърца крадат ябълки и картофи, защото не могат да си ги
позволят, строга майка с грубиянски език все повече разкрива
същинската топлина, на която е способна, а един стар
бояджия тайно върви срещу закона, за да изпълни обещанието
си от Първата световна война. Зюсак умело борави както
с исторически факти, така и с емоционалната реалност
на героите, разкрива ни моралния сблъсък между позволено
и правилно и чрез необичайния си разказвач ни показва
познатите факти по нов начин, с нови очертания. Лекотата,
с която Смъртта ни разказва за себе си и за света, създава
впечатление за близост, сякаш сме спътници на косача и
слушаме историята є, както бихме слушали разказите на
добър приятел, с когото отдавна не сме се виждали.
Ако търсите нещо, което да ви шокира, нещо, от което
да ви се изправят косите, ако искате да прочетете роман,
който да ви изплаши така, че да не можете да заспите, тази
книга не е за вас. Тя не стряска, не вика, не търчи напосоки
и не бълнува, тя говори бавно и мъдро, разказва спокойно.
Тя не търси нищо от вас, иска само да поседите с нея, да
я изслушате и сами да осъзнаете какво ви казва. Тя вярва
във вашата човечност, в умението ви да видите истината
и да проумеете същината на историята, която чувате.
Ако търсите шум, не посягайте към „Крадецът на книги“.
Протегнете ръка към нея само ако имате търпение и душа –
тогава тя ще ви възнагради с пълния си потенциал.

ПАУЛИНА ДАМЯНОВА
Маркъс Зюсак, „Крадецът на книги“, прев. Станимир
Йотов, изд. „Пергамент“, 2010
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За новата стихосбирка на Амелия Личева
„Потребност от рециклиране“
Чудя се дали ще се съгласите с мен, ако ви кажа, че една
стихосбирка трябва да се чете като речник. Имам предвид
хартиен речник, от онези, които бяха дефицитна стока
в моите ученически години. Излизаха рядко, внасяха се
още по-рядко, намираха се трудно и ги ползвахме жадно,
настървено, бързо се разпадаха и страниците изтъняваха
до прозрачност там, където ги хващахме, за да отгърнем
и да продължим на следващата в търсене на... ами на какво,
на смисъла, разбира се. Ако има място, което да наречем
официалната квартира на смисъла, и място, на което да го
търсим, то е речникът. Но невинаги го откриваме от първо
четене.
Ето това е усещането, което трябва да изпитва човек
пред страниците на една стихосбирка. Но кой ти чете
стихове днес? Статистиката е безмилостна, цифрите са
ясни. Днес не е златният век на поетите. Материалът на
нашата епоха не е злато. Камъка, желязото и бронза също
сме ги отметнали и имам тревожното чувство, че на нас
ни се е паднала пластмасата. (Виждам, че вашата реакция
прилича на моята.)
Та питам се: в пластмасовата епоха какво да търсим в една
стихосбирка? И най-вече: какво би трябвало да ни предложи
тя?
На първо място: памет. „Възрастта на думите е първото,
което се обелва“ – прочитам вътре и си мисля как
стиховете, от които има нужда днес, са реставратори
на всичките ни паметници. На нашата отминала
невинност, на близостите и на знанието. Има много
начини стихотворението да съдържа знание, и има много
видове знание, включително емоционално, които можем
да получим от него. Но паметта е равносметка, а това

често значи тъга. (На тази сцена за
тъгата се знае много.) И да, вярно
е, че днес май мнозина предпочитат
да рецитират стихотворения, след
които естественият възглас да бъде:
наздраве! Може би има смисъл и в
това.
Казвам смисъл и се сещам за речника.
Разбрахме се, че възрастта е важна,
затова отварям Найден Геров на
думата „стих“. Времето през март
е на стихове, пише вътре – менява
се. Човек на стихове – непостоянен,
навейничав, стиховит. Стиховито
време. Знам му стиха – нрава,
табиета. Знам му спатиите, с други
думи – това от мен. Виж ти.
Но това не е достатъчно
в пластмасовата епоха.
Стихотворенията са призовани
и да запълват онзи страшен,
безпрецедентен дефицит на
близост, който е характеризирал
не едно и две исторически
състояния на обществото. „Светът ми е с размер на
твърде умаляла дреха“ – това изречение е покъртително,
обезоръжаващо, то може да събори всяка стена. Твърди
го двойкаджийката от последното стихотворение в
книгата – „Двойкаджийка“, но всъщност го казвам аз. Аз
съм двойкаджийката. И докато разговарях в последните
дни с читатели на тази стихосбирка, установих, че те
също претендират да са го казали, някои са тук тази вечер.

Оспорвана титла... Но веднъж
изречено и споделено, не било толкова
страшно. И изобщо – забележително
е как тази поезия може да бъде
толкова крехка и така безстрашна.
Но не, и това не стига като
очакване към стихосбирката в
пластмасовата епоха. Трябва
надежда. Каква ти надежда, та нали
вътре пише: „Утре е най-спорната
категория“... Нищо не предвещава
да кажем: наздраве! Но вие помните,
че сме решили да търсим друго в
тези страници. Ще търсим смисъл.
И ако те успеят да ни възвърнат
„способността / да произнесем онези
важни думи / които някой още може
и да чака“ – е, значи сме търсили
точно където трябва.
Пластмаса. И като контрапункт на
нея – рециклиране. Всъщност, колко
логично.
ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА
Амелия Личева, „Потребност от рециклиране“, ред.
Дария Карапеткова, изд. „Лексикон“, 2021
Текстът е четен на представянето на книгата, което се
състоя на 20 януари в Американския център на Столичната
библиотека. В него участваха още Георги Господинов и
Здравка Евтимова. Стихове чете Снежина Петрова.
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Паметта е като брюкселска дантела
Със седмата лирическа книга на Амелия Личева вече сме
сигурни, че тя поддържа ритъм да публикува по една
стихосбирка средно на пет години. Може да изглежда
необичайно дълго, ако споделяме романтичната представа,
че поезията се прави с вдъхновение. Резултатите
показват друго: всяка нейна книга е различна от тези
преди нея, всички заедно подреждат сложна траектория на
интелектуално развитие, а последната винаги е най-добра
досега.
Новата книга е стилно издание, което сдвоява текста
с графики, очевидно специално направени за него от
Веселин Праматаров. Тя съдържа трийсет и осем
стихотворения, разпределени от шест до девет в пет
цикъла със самостоятелни заглавия. Изброяването на
тези подробности може да изглежда досадно, но всъщност
е важно, за да се разбере сложният замисъл, който е
кодиран именно в композицията, както и в именуването
на отделните цикли. Още в началото искам да подчертая,
че книгата не може да бъде четена „на парче“; тя следва да
бъде разбрана единствено в целостта на нейния грижливо
обмислен и прецизно изплетен сюжет. Затова и аз ще
тръгна из него с крачките на последователността.
Уводният цикъл „Задушно е“, странно за начало на
стихосбирка, стрясва читателя с усещането за свят,
тягостно пренаселен от спомени за умрели и с образи на
смъртта, застоя и безсмислието да търсиш безсмъртие
чрез връзките на кръвта. Това е светът на „лошата
наследственост“, която не ражда продуктивната памет.
Паметта има смисъл само като реалност на личния,
индивидуален и самостоятелен опит: онова, което може
да бъде предадено в думи напред. Изглежда ясно накъде
е тръгнала книгата… но само преди да сме стигнали до

различното, или до „Новата различност“ на втория цикъл.
Нищо не е останало от началната задуха; попадаш на
място, където спомените са живи и пъстри картини:
Докторската градина, из която тича дете; Казиното
на Морската градина в Бургас, където родителите му
танцуват танго; руменината от свян, която „наднича
изпод шапките на мъжете и чадърите на жените“ допреди
някакви трийсет години; после идва краят на ХХ век с
младостта на нашето чувство за свобода… Този цикъл
е ключов за сюжета на цялата книга. Освен че пише
носталгична топография на спомените, с които живеем
днес, той поставя в центъра проблема за паметта –
паяжина с най-фина плетка, стара брюкселска дантела,
която може да се разпадне във всеки момент. Тази памет
не се състои от факти и цифри: тя е копнеж по стари
приятелства, по изчезнали връзки, по самата способност
да се прави приятелство. Може да бъде изразена в думи, но
също така да е скрита в места и вещи, опредметена чрез
начините на своята употреба. Тук са и очилата, с които си
ляга героят на Далчев. Ако понечи да ги свали, героинята на
Амелия ще види истинския облик на света, в който живее:
„тъй крехък, боязлив свят, който миналото обитава и в
който паметта ранена тихо си отива“. Опредметената
памет прилича на лего игра; ако веднъж се разпадне,
материалът може да бъде пренареден, преработен и годен за
следващ живот. Рециклирането на паметта е безсмъртие.
Любопитен е образът на Майстора-плетач във фокусното
стихотворение „Памет“. Изгонена е идеята за мистичната
женска памет, за дълбинната хора. Тук някъде трябва да се
корени и онзи отказ от феминизъм, който Амелия неведнъж
декларира през последните десетина години. И все пак…
Достигнали сме до третия цикъл, но не сме подготвени

К О Н К У Р С

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика
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.

за изненадата, която ни чака. Първото стихотворение се
казва „Écriture féminine“. След него идват още седем, и в тях
оживяват пашкулът на връзката майка – дете, светът
на детето, после на детското, което не иска да си отиде,
порастването като болезнен процес… Наистина е забравена
някогашната хора; женското писане не е мистика, а „език
на майките“: „изваян от любов, завинаги нащърбен“ от
силата на чувствата, както се казва в заглавието на този
цикъл. И накрая стихотворението „Ако“! Ни повече, ни
по-малко от възможността да имаме една „ако“-история на
света, алтернативна памет, написана от гледната точка
на женски субект. Някои неща не умират, и слава богу!
Четвъртият цикъл забравя за всичко женско и ни връща
към авторката на „Моите Европи“. Той е обвързан с
тънка политическа нишка. Паметта става исторически
продуктивна, ако има своите „крепости срещу страха“,
или точки на колективната незабрава. Такива са големите
градове като Берлин, Лондон, Венеция – като реалност
и като метафори на споделеното минало и на общата
европейска чувствителност. Могат да бъдат и крепости
срещу вълнáта на прииждащата националистическа
клаустрофилия, която се шири днес.
Прехождайки към края на книгата, се чувстваме заредени с
донякъде-оптимизъм и с вяра в общото бъдеще. Блъсваме
се още в заглавието на петия цикъл: „Утре е най-спорната
категория“. Ами сега? Но поезията нямаше да е поезия,
ако говореше недвусмислено. В последните страници
срещаме най-неочакваната Амелия Личева, надзъртаме в
нейната „нова различност“. Това е цикъл за любовта: „да
бъдеш с някого, всичко по две, че и по три да умножаваш“;
за любовта, която се усеща най-силно в раздялата, в
спомените за „съвсем неотдавна, когато исках времето да
спре“. И за помъдряването, което кара човека да разбере, че
няма граници на това, което може да понесе.
В този момент осъзнах какво дели поета-любител от
поета-професионалист. Първият пише за любовта, докато
е млад; постепенно, с изчерпването на емоционалния
му ресурс, спира да пише за нея и даже изобщо да пише.
Вторият пише за любовта най-силно когато възрастта му
напредне, защото чак тогава разбира какво представлява
светът (му) без нея. И се помирих с Вазов, с ония
„триндафили“, които му замирисват на късни години.
МИЛЕНА КИРОВА
Амелия Личева, „Потребност
от рециклиране“, ред. Дария Карапеткова,
изд. „Лексикон“, С., 2021.
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Джорджо Агамбен,
„Що е?“, прев.
Валентин Калинов,
изд. „Критика и
хуманизъм“, 2021,
20 лв.
Изглежда, че „Критика и хуманизъм“
създават традиция за издаването
на квартети от есета на големите
мислители на XX и XXI век. След
Фройд и „4 основни текста“ в подобна
концептуална нишка можем да видим
„Що е?“ от живата легенда на нашето
време – Джорджо Агамбен. Книгата
съдържа есетата що е…съвременно,
диспозитив, творчески акт, заповед.
Агамбен разбива своята поетика – както
и политика – на безделността, полагайки
творческия акт като акт на съпротива.
С тази книга можем да уловим какво
е мисълта, прорязваща и озаряваща
съвременността ни.

Джером К. Джером,
„Такъв е животът“,
прев. Людмил
Люцканов, изд.
„Фама“, 2021, 12 лв.
Вече можем да възкликнем, че Джером
К. Джером е от онези щастливи
автори, които са добре представени на
български език с над 20 преведени негови
книги. Издателство „Фама“ е един от
основните виновници за това. Този път
те ни представят сборника с разкази
„Такъв е животът“. Джером К. Джером
е особено подходящ автор за разтуха
от злободневните новини и заливащите
ни отвсякъде кризи. Неговият фин и
пиперлив английски хумор от началото
на миналия век е силна противоотрова
срещу позитивните нагласи на нашето
време. Можем да четем Джером К.
Джером като грижа за себе си.

Ян Робен, „Летният
брат“, прев. Мария
Енчева, изд. ICU, 2022,
17 лв.
Номинираният за International Booker
Prize 2020 роман „Летният брат“ е
първата книга на издателство ICU за тази
година. Силно начало, тъй като Ян Робен
е многостранен автор от съвременната
нидерландска литература: освен писател
на проза, той е поет, драматург, също
и преводач. Популярността му обаче
идва именно покрай „Летният брат“ –
вдъхновен от посещенията си в заведение
за лица с умствена изостаналост, Ян
Робен изгражда плътните образи на
Люсиен, страдащ от тежко умствено
заболяване, и на неговия брат Брайън,
носещ перспективата на реалния свят.
Това е роман за грижата, емпатията,
опита за разбиране и братската обич
въпреки контрастните гледни точки.
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Национално, глобално и аномално:
българската литература като събитие
Залозите на сборника „Българската
литература като световна литература“,
под редакцията на Михаела Харпър и
Димитър Камбуров, по-ясно могат да
бъдат очертани, ако първо си послужим с
един негативен фон: най-новата книга на
Дейвид Дамрош.
По модела на романа на Жул Верн
„Пътешествие около света за 80 дни“ (1873)
и верен на своето понятие за световна
литература Дейвид Дамрош замисля
проекта „Пътешествие около света в
80 книги“. Дамрош възнамерява реално да
пропътува света и да изнесе серия лекции,
свързани със световната литература, но
изолацията на Covid-19 възпрепятства този
план. Той се сеща, че Жул Верн пише романа
си, без да напусне Париж, и продължава
„пътешествието“ като проект през
социалните мрежи. Дамрош в ситуация на
локдаун сравнява пътуването си с романа
на французина Ксавие дьо Местр, “Voyage
autour de ma chambre“ (1794), който след
дуел в Торино прекарва повече от месец
под домашен арест и описва своето
пътуване из географията на собствената
си стая, пародирайки жанра на пътеписа.
В рамките на 16 седмици от май до август
американският учен предлага разходка
от Лондон до Бар Харбър (и/ли Ню Йорк),
или от романа на В. Улф „Мисис Далауей“
до „Мемоарите на Адриан“ на Юрсенар
(или до „Властелинът на пръстените“ на
Толкин)1. Топографията на литературата,
която предлага Дамрош, тръгва от
„изобретяването на града“ Лондон – това
е Лондон на Клариса Далауей, където
Улф проследява криволиците на „едно
обикновено съзнание в един обикновен ден“2
– за да стигне до светът като остров, или
по-конкретно до Бар Харбър – острова,
където Юрсенар 36 години пише вън от
родината си и вън от традицията на
френскоезичната среда на континентална
Европа.
Дамрош би могъл да бъде заподозрян,
че в своя воаяж разчита преди всичко
на интертекстуалността и превода.
Така той ни предлага да поемем с него
на пътешествие по страниците на
световната литература и да странстваме
по земното кълбо на един изцяло географски
принцип. Визията на Дамрош загърбва
литературната история за сметка
на картографирането на литературна
география, подчинено на чужбинската
почуда от разнообразието на света.
Връщайки се към сборника „Българската
литература като световна литература“,
още по-ясно се откроява неговият
събитиен характер. Подобно книгата на
Дамрош сборникът е получил трибуна в
страхотно издателство в англоезичния
свят. “Bloomsbury” прави поредица от
подобни представяния на дадени, малки
и големи, литератури като световни:
датска, бразилска, румънска. Но за разлика
от подхода на Дамрош, сборникът предлага
много по-сложен апарат за четене на
световната литература. Теоретично
той е композиран по изключителен начин
и това дължим преди всичко на двамата
редактори. Съответните тематични ядра,
които предлагат и подход към българската
литература като световна литература, са:
1. Истории: по следите на националното
лице на световната литература;
2. Географии: българската литература като
(не)споделена земя – отвътре и отвън;
3. Икономики: българската литература на
световния пазар;
4. Генетика: наследственост, сродства и
перспективи на българската литература.
Още през композицията на сборника
виждаме, че световната литература не
е мислена само през географския принцип.
По един особен и напълно различен от
Има известно разминаване между плана за
пътешествие, обявен от Дамрош, и книгата,
излязла в самия край на 2021. По план Ню Йорк
е предпоследната спирка и пътешествието
завършва в Бар Харбър, но в книгата местата
им са разменени.
2
В. Улф, „Съвременният роман“, Смъртта на
еднодневката, прев. Жени Божилова, с. 176-177.
1
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Дамрошовия начин темата за
пътуването не е пропусната.
Един от текстовете,
този на Тодор Христов
например обхваща един
по-маргинален жанр като
пътеписа. За българските
пътешественици обаче
светът остава невидим,
неразпознаваем, през което
Тодор Христов откроява
проблема за глобалното като
невидимо. Композицията
на сборника представя не
само географския принцип, до
който обикновено Дамрош
остава, а много повече
генеалогическия – през
създаването на националното
лице на българската литература като
въображаема общност.
В първия раздел истории историята
на българската литература е подета
от текста на Диана Атанасова за
средновековната българска литература,
за да стигне до текста на Галин Тиханов,
който затваря сборника с идеята за
зоналност на световната литература,
която внимава за различните културни,
социални и икономически аспекти
на отделните зони като българска
литература, балкански литератури,
славянски литератури като пресичащи и
интерфериращи полета. Като контрапункт
на аисторическата и деконтекстуализирана
представа за световната литература
на Дамрош, Тиханов развива идеята
за литературни зони и зонален модус,
в който българската литература е
в диалог с балканската литературна
зона, със славянската зона. Тези зони са
геополитически конструкти със своя
история и контекст, те вътрешно се
застъпват, хибридизират, оспорват и се
вливат в световната литература.
Виждаме един широк и едновременно с
това смел исторически обхват на книгата,
която започва със средновековната,
минава с текста на Реймонд Детрез през
предмодерната литература, не пропуска да
обърне поглед и към следосвобожденските
търсения с текста на Милена Кирова
и стига до съвременната българска
литература. Важен е микроканонът на
съвременната проза, който очертава
текстът на Амелия Личева. Той се спира
и мисли върху Георги Господинов и „Физика
на тъгата“, Ангел Игов и „Кротките“,
Милен Русков и „Чамкория“, Яница Радева
и „Пътят към Тива“, романите на Емилия
Дворянова, Теодора Димова и т.н. С подобна
археология на съвременността се занимават
и текстовете на Ани Бурова и Александър
Кьосев.
В сборника е поместено и едно особено
красиво и акцентно бижу за съвременната
българската литература и нейната
рецепция – текстът на един от найзнаковите мислители от края на XX и
началото на XXI век Жан-Люк Нанси, в
който той говори за „Физика на тъгата“
от Георги Господинов. Така автори като
Господинов и Емилия Дворянова участват
двойно в сборника както като субекти,
така и като обекти – те са едновременно
автори на статии, но и писатели, за които
другите пишат.
Заслужава да се обърне внимание и на богато
поднесената перспектива към женската
генеалогия на българската литература.
Миглена Николчина извежда една линия от
Дора Габе и Елисавета Багряна до Екатерина
Йосифова и Кристин Димитрова. Важно
е и яркото участие на Юлия Кръстева в
този сборник. В своя текст тя преосмисля
своите наблюдения върху Блага Димитрова
от 1963 през 2016, но с това и собствената
си интелектуална история. Това е жест
от страна на авторката не просто да се
обърне към Блага Димитрова, но жест по
вписването на световната мислителка
Кръстева като част от българската
интелектуална сцена, както през 60-те,
така и днес.

Една друга ос, която
траекторията на
моето четене долови, е
упорстващото завръщане
в представянията на
дебата „млади и стари“,
на Вазов срещу кръга
„Мисъл“ – например
такива са статиите на
Биляна Курташева, Дарин
Тенев и по особен начин
триавторският текст
на Васил Видински, Мария
Калинова и Камелия
Спасова. Последният
минава отвъд д-р Кръстев
и насочва мисленето ни
към другия Кръстев в
историята, а именно
Кирил Кръстев и сп. „Кресчендо“ като
аномалия в българската литература,
аномалия, която се вписва в световния
футуризъм по онова време.
Полезно и вълнуващо занимание е да се
проследи как и с какво текстовете в
сборника си говорят, спорят, стъпват един
върху друг. Тези точки на споделеност и
агон са актуалните дебати на българската
литературна история и съвременност.
В своя текст Бойко Пенчев актуализира
подобни дебати и чудения: периферните
литератури и Западът като център;
самоколониализацията и списъците на
отсъстващото на Александър Кьосев;
дебата „Вазов срещу авангардите“;
стратегиите на българските автори
за това как се маркетира нещо като
европейско или световно; синонимизирането
до Първата световна война на понятията
европейска и световна литература;
тяхното преосмисляне по оста източно
– западно след Втората световна война,
но също и разделянето на западното на
европейско и американско.
Когато говорим за световна литература,
неминуемо стигаме до въпроса за превода.
Внушителният подбор на авторите в
„Българската литература като световна
литература“ включва и две от най-важните
съвременни преводачки на българска
литература – Анджела Родел (английски
език) и Мари Врина-Николов (френски език).
В своя текст Родел обръща внимание
именно на ролята на преводача като
агент, преводача като факир, разузнавач,
но и като редактор; като човек, който
не само превежда, но и търси мястото
на текста на англоезичния пазар. Мари
Врина-Николов тръгва от идеята на
Милена Кирова за маргиналните канони
и паралелните генеалогии, като сложно и
неочаквано опитва да мисли литературата
на малцинствата – най-вече турците.
Мари Врина подхожда към тази сложна
политически и исторически тема, влизайки
в рамките на осмислянето на понятия като
нация-народ.
Има податки, с които първоначално можем
да заподозрем поредицата „Литературите
като световна литература“ на
“Bloomsbury” като поредното екзотизиране
на отдавна създадени устойчиви позиции
на литературите на някои по-малки
държави и езици. Ще пропусна корицата,
която все пак е (може би) успешен пазарен
трик. Подбраните текстове от Димитър
Камбуров и Михаела Харпър на едни от
най-изявените историци, теоретици и
преводачи на българска литература са
втъкани в мрежа – една концептуална
решетка – която компактно и интензивно
успява да предаде множество сюжети из
историята на българската литература и
нейните критически дебати. Този сборник
е събитие в историята на българската
литература, което успява да сговори,
събере и изведе национални, глобални и
аномални линии.
ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА
“Bulgarian Literature as World Literature”,
съст. и ред. Михаела Харпър и Димитър
Камбуров, изд. “Bloomsbury”, 2020

Т ъ й

ре ч е

В и тр и на

редактор ъ т

Прозрения и озарения в непрогледното
Немислимото
„Изход на видовете“ от Никола Маринов
можем да определим като поетикофилософска проза. Книгата е съставена от
тридесет и девет кратки разказа, стегнати
като стил, причудливи като естетика,
парадоксални като сюжет. Общото в
историите – независимо дали минават през
заплетени лабиринти, изгубени ръкописи,
бури, пещери и прашни тавани – е, че винаги
намират изход. Този изход е прозрение
(епифания) или късо съединение (апофения),
което осветлява непроницаемото.
Епифаниите и апофениите неочаквано
преобръщат финалите.
„Изход на видовете“ (2021) е втората книга
на Никола Маринов след стихосбирката
„Тигърът поиска, човекът обеща“ (2019),
но и двете, прозаичната и поетичната
книга, следват споделена линия. Общото
е срещите и разговорите с единични
същества: неповторими, странни видове;
на ръба на човешкото и животинското;
понякога хибридни, понякога въвлечени в
една подновяваща се метаморфоза, тези
организми са единствени по рода си и се
питат за онтологичните основания и своето
място в света.
В „Изход на видовете“ овчари и изчадия,
хора и тигри, но също така прилепи, свине,
гълъби, пеперуди и множество привидения
намират общ език. Това е езикът на
усъмняването, придружен от жестове на
приемане. Приемане не просто на различното
и нечуваното, но и приемане, че нещата
може и да бъдат по друг начин. Прозата на
Маринов ни подсказва, че промяната е въпрос
на зрителен ъгъл, на обрат в мисленето,
а понякога просто на едно поразяващо
изречение. Отделните разкази нарушават
собствените си граници, застъпват се,
прескачат от един в друг, взаимно се
сговарят и осветляват. Логиката им
можем да свържем с тази на дзен коаните,
християнските притчи, параболите или
иносказанията, въобще с онзи тип кратки
истории, които търсят познанието на
ръба на рационалното, доколкото искат да
разкажат за непознаваемото. Затова чета
тази книга като философия на немислимото.

На ръба: чуденки, чудовища и
чудаци
Има един персонаж, който прекосява цялата
книга и се среща в повечето от историите
є, лесно се превежда на всякакви езици: това
е ? – въпросителният знак. Още от задната
корица Биляна Курташева ни запознава с
него: „Из лабиринта от кратки истории,
размишления, откровения в тази книга ни
води един особен, препинателен герой: ?. Да,
именно препинателен, защото е обозначен
не с име, а с въпросителен знак, но и защото
„препъва“ нашето четене, озадачава
вътрешния ни глас, огъва го в нямо, взиращо
се питане. За себе си го нарекох Пан Дубито,
т.е. Господин Съмнение (по някаква аналогия
с Пан Когито на Збигнев Херберт). Наречете
го както искате, но се оставете на този
ходещ въпрос, вечно разпънат между въже и
гълъб, небе и катедрала, да ви води“.
Читателят остава слисан, когато застане
пред изречения като „? попита“; „? се
почуди“; „? е стъписан“. Пита се кой в
историята се чуди; кой е озадачен; кой е
той/тя/то; човек ли е или е животно. Този
персонаж очертава и основната тяга на

разказите – да поставят всичко под въпрос,
включително да разколебаят границата
между вътре и вън; динамика и парализа; край
и начало; смърт и безсмъртие; съноподобна
реалност и пробуждане. Дали героят ? е
картезианският субект, който съществува,
като настоява и продължава да се съмнява?
Или е по-обхватната битийна почуда, която
изневиделица схваща непонятното единство,
разчита руните на тайни езици – стига до
озарение отвъд всеки ред и категоризация?
Едно е сигурно, в „Изход на видовете“ имаме
за водещ персонаж знак, а не собствено
име. Ние можем да го именуваме – да го
наричаме Чуденко, Питанко, Пан Дубито,
да му добавяме идентичност, пол и лице, но
това дописване става през читателското
въображение, доколкото разказвачът го
оставя като енигма. ? може да загива
в една история и да се появява в друга,
доколкото той е философска фигура, а не
обичаен герой. Той има две сили – от една
страна, да раздвоява чрез съмнение всичко,
до което стигне погледът му, а от друга,
чрез един епифаничен скок да единява, да
схваща чрез мистично интуитивното.
Или казано с думите на автора Никола
Маринов: „Една част от ? нямаше обяснение
на този феномен, а другата нямаше нужда
от такова“ („Омнихил“, с. 50). Героят е
структурно близък до разказвача, но не се
слива, а ясно се разграничава от неговия глас,
доколкото, когато ? вече го няма, остава
„безтелесният глас на неприсъстващия
разказвач, описал всичко дотук“. Едната сила
на ? е философското съмнение, а другата е
поетическото прозрение.
Благодарение на персонажа ? се подчертава
една неяснота, валидна за всички истории –
дали са приказно-фантастични или миражно
съноподобни. Да вземем например разказа
„Изчадието“, в който една аморфна смес от
вълк и човек, наречена върколакоподобното,
краде овцете на един овчар, крайно решен
да стигне до леговището на чудивището
и да разбере неговата тайна. Развръзката
идва с обрат и парадокс – „така че поне
според мен не си човек, обсебен от звяр, а
звяр, обсебен от човек“ (с. 23). Но и след
края на разказа остава отворен въпросът
дали овчарят и изчадието са две лица от
една приказна реалност или става дума за
вътрешно разцепване в рамките на сън, на
фантазия. Във втория случай овчарят и
изчадието са вътрешните гласове на едно
раздвоено съзнание. Тази несигурност върху
онтологичния статус на необичайните
форми на живот минава през цялата книга.
Две лица ли са, или са два вътрешни гласа:
скулпторът и безсмъртният; старецът
и привидението; героят и мъртвецът;
човекът и тигърът, библиотекарят и
търсачът на книги. Книгата държи като
постоянна тяга съмнението, доколкото
в разказите често настъпва обрат точно
на ръба между субекта и обекта, между
привидността и неразличимостта, между
погледа и огледалното отражение: „Вгледа
се във веригата на отраженията и не
можа да разгадае кое от отраженията
беше негово и кое – на привидението“
(„Старецът и привидението“, с. 34). Подобна
фантазматика на сенки, маски, огледала,
отражения, раздвоения внася крайна
несигурност в онтологическия порядък,
но същевременно именно тя позволява
внезапния пробив на чудото – невъзможното
се оказва напълно възможно. То идва с
лекотата на озарението и проглеждането,

с един „внезапно придобит спомен“, с
припомняне на бъдещето, с един парадоксален
израз.
„Изход на видовете“ прокарва логиката
на причудливото, като се движи точно
в онези междинни зони на ръба между
приказното-и-фантастичното и страннотои-фантастичното в терминологията
на Цветан Тодоров. Това са зони на
неопределеността и в тях именно
пребивават странните видове, чудовищата
и чудаците, на които стриктните
определения не са им по мярата. Тях ги влече
непредсказуемостта.

Лабиринти, парадокси и обрати
Прозата на Никола Маринов е хелиотропна,
чувствителна към светлината. Местата
в книгата понякога включват хомогенни
топоси без ориентири за оразличаване –
пространства, обвити в мрак, обхванати
от всеобхватна мъгла, пустош, безкрайни
ледове, непреходими пустини, лабиринти.
Това са все места на непрогледното и
неразличимото, в които още материята
не е прокарала своите очертания, някакви
пространства на безпределното, без
начало и без край. В тях може да се пропада
като Алиса през заешката дупка или през
огледалото в един друг свят – това често
се случва, както героят е в пустинята,
той внезапно се озовава в кабинет пред
една нарисувана пустиня. И тъкмо пред
вертигото на тези бездни персонажите
застават с почуда пред един жест,
непонятен и неразгадаем, за да стигнат
през озадачението до озарение, да намерят
изход и да се догадят, че жестът сочи
към светлина, към сияние. По този начин
можем да схванем и рамката на книгата –
първият разказ е „Непонятното единство“
(в него ? изплува от пространство, обвито
в мрак, за да стигне до библиотеката и да
попадне на книгата, която търси, но в нея
думите вече са изчезнали), а последният
разказ е „Кръговратът на светлина“.
Така непонятното единство можем да
четем като кръговрат на светлината,
където формите имат способността да
се смесват и преобразяват, но тяхната
крайност и смъртност е само част от този
процес на фигуриране и трансфигуриране,
на очертаване, разпадане и сливане с
немислимото. В едноименния разказ
„Изходът на видовете“ отгледаният от
птиците прилича на птица, но не е, защото
не може да лети. Бухалът го праща за съвет
при Ленивеца, същество, което спомага
за развитието на видовете. Например в
миналото Ленивецът е допринесъл мишките
да се научат да летят, като с течение на
времето са възникнали прилепи (оттук
и ключовата роля на прилепите в цялата
книга). Ленивецът прокарва идеята, че
нашият герой трябва да продължи да се
опитва да лети и ако запази идеята и я
предаде „жива на идните поколения, след
неопределен брой поколения идеята ще
се превърне в реалност“ (с. 83). През един
спомен от бъдещето нашият герой разбира,
че така ще се е случило – тази работа с
припомняне на бъдещето е важна като
добавяне на времеви парадокси в книгата
наред с пространствените и логическите.
На мен ми се счуват гласовете на Платон
и Новалис, на Кафка и Борхес, на Лао Дзъ и
Хераклит, но това може да е само ефект на
собственото ми оприличаване на енигмите,
пред които книгата ни изправя.
Причудливият свят от разказите на Никола
Маринов ни превежда през илюзорността
на собствените ни граници – невъзможното
е само нагласа, то с лекота се стапя в
привидно невъзможно. Странните герои в
„Изход на видовете“: човеци и чудовища,
вехтошари и тигри, пеперуди и изчадия,
библиотекари и гълъби, общуват на ръба на
парадоксалното, за да стигнат винаги до
едно своеобразно преоткриване на света.
Персонажът поставя своята почуда като
сянка върху всичко – ето така си спомня
бъдещето и стига до истината.

КАМЕЛИЯ СПАСОВА
Никола Маринов, „Изход на видовете“,
ред. Н. Радулова, изд. „Жанет 45“, 2021

Пенка Бояджиева,
Цочо Бояджиев,
„Изчезналите
университети“,
УИ „Св. Климент
Охридски“, 2022, 20 лв.
Книгата „Изчезналите университети“
представя и анализира университетските
начинания на Арецо, Верчели, Тревизо и
Флоренция в средновековна Италия и на
Свободния университет през 30-те и 40-те
години на XX в. Да мислим онези феномени,
които самата история е белязала със знака
на провала, както ни предупреждава задната
корица на книгата, е трудна задача. Разбира
се, Пенка и Цочо Бояджиеви застават зад
идеята, че осмислянето на условията и
причините за един неуспех е в състояние да
подпомогне както разбирането на социалния
живот в дадено време, така и спецификата
на конкретния неуспял социален феномен.
Начинанието на тандема изглежда особено
важно и интересно, тъй като става въпрос
за провали на една от големите социални
утопии, каквата по дефиниция следва да е
всеки университет.

Карол Давид, „Импала“,
прев. Красимир
Кавалджиев, изд.
„Панорма“, 2022, 13 лв.
Това е първото издание на български
на канадската поетеса и писателка
Карол Давид, и то в прекрасния превод
на Красимир Кавалджиев. „Импала“ е
построен като модните след войната
фоторомани, а действието се развива в
Италия. Заглавието на романа идва от
марката на колата, която е карала майката
на главната героиня Луиза – „Шевролет
Импала“, кръстен на вид пъргава африканска
антилопа. Историята ще ни поведе през
сюжети за убийство и самоубийство, но
преди всичко това е психологически роман
за преоткриването и пренаписването на
миналото.

Томас Кинийли,
„Списъкът на
Шиндлер“, прев. Росица
Терзиева, изд. „Кръг“,
2022, 18.90 лв.
Заглавието „Списъкът на Шиндлер“ е
достатъчно разпознаваемо, за да има нужда
от представяне. Тази зашеметяваща
история, излязла за пръв път през 1982 г.,
се превръща в истинско вдъхновение за
един от най-великите филми на Стивън
Спилбърг. Изглежда, днес тялото на
книгата и тялото на филма са неразривно
свързани, преливайки едно в друго, за което
ни напомня и корицата на Наталия Чайкина.
Феноменалният успех на историята,
написана от Томас Кинийли, носи на
австралийския писател престижната
награда „Букър“ и вписването му сред
читателите на различни езици. За първи път
текстът е издадена на български в превод
на Росица Терзиева през 1994 г., но отдавна
е откриваем само на старо. Преводачката
и издателство „Кръг“ вдъхват нов живот
на историята на Оскар Шиндлер, чиято
лична мисия – да спаси колкото може
повече евреи, остава едно
от онези събития, свързани с
Холокоста, които напомнят,
че човешкото е още по-ярко
на фона на баналното зло.
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Не сме чудовища, Рапунцел
Съществуването ни е невъзможно без другите.
Индивидуалността и идентичността на отделния човек в
контекста на общността – невъзможни без осъзнаването
за различност и съзнанието на Аза за самия себе си.
Другостта е необходима, за да се избегне уравниловка и
унифициране, за да можем със собствените си уникални
характеристики и потенциал да допринесем за цялото
и да компенсираме външните и вътрешните дефицити.
Но кога тя се превръща в отчужденост и кога, вместо да
е повод за взаимодействие и допълване, става аргумент
за осъждане, сравняване, категоризиране и отделяне?
Въпреки цялото и единството на човека, ние сме условни в
материята, плътта, личността, характера, заобикалящия
ни свят, и затова функционираме
спрямо тази двойственост,
разграничена от добро и
зло. Но защо като части
от цялото, вместо да се
развиваме през допълването,
се саботираме взаимно чрез
съпоставянето?
Смятам, че това са едни
от въпросите, които
поставя третата книга
на Никола Петров „Не
са чудовища“. Разгръща
темата за другия като
необходима за оцеляването ни
шизофренност и поставя на
човечеството смъртоносната
диагноза отчужденост.
Определя реалността като
чудовищна, защото с простото
невъоръжено човешко око това
можем да видим – чудовищното
си отражение у другите.
Само едната половина от
дуалната си природа. Без да
разбираме, че възприемането на
другите като злодеи всъщност
е неосъзната саморефлексия
и нашият собствен образ.
Стихосбирката констатира
чудовищната епоха, докато
с успокоение, заклинателно и
ритмично я интерпретира като
нещо нормално и съвсем в реда на
нещата („Всичко е естествено,
щом го има“). Необходимо зло, подходяща среда, за да се
осъществи процесът на трансформация, на очовечаване и
одухотворяване. Оправдава я с ясното съзнаване, че всичко
е точно така, както трябва да бъде. Няма чудовища и
жертви, а само роли, които биват разпределени и играни
във вселенския спектакъл на съществуването. Няма
и крайности, а неизброими нюанси помежду им. За да
оцелеем, е необходимо да прозрем тази дихотомия и да
не заемаме страна, а да бъдем част от човешкото цяло.
Единствено автентичността и голотата печелят в
ролевата игра на жертви и злодеи. Те са вечност, за чието
достигане са необходими именно тези чудовищни условия.
А отчуждението е сигурният признак за озверяване,
ампутацията на човека от самия себе си.

Рапунцел
II
Щом чуждата досада е уют, щом чуждата печал
е мистика, щом ужасът на другия
не е ужас, щом краховете на отсрещния
са само повод за поука
и единствено съдбата ти
е твоята съдба, тогава можеш ли
да останеш чужда,
на върха на чужда кула,
отстранена
от самата себе си.
...
И можеш ли да чакаш,
без да чакаш никого. Тогава ще те има ли.
Стихотворението „Рапунцел II“ разгръща понятието
за другост през отсъствието є и през принудителната
онтологична алиенация, която предизвиква необходимостта
от друг като доказателство за собственото
съществуване. В света на Рапунцел няма други и тя е
принудена да осъществи себе си само и единствено чрез
собствената си реалност и присъствие в нея. Това е
парадоксът на тази реалност, ограничена до едно до болка
познато изолирано съществуване. Ще има
в нея „каквото от каквото си дадеш“
(„Рапунцел I“). Обричането є на липса
на каквато и да е рефлексия поражда
раздиращата необходимост от друг, за да
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добие смисъл всичко, всяко нещо, всяко събуждане и дихание.
В първата част на стихотворението има една надежда и
едно обещание – „Още малко и ще дойда“. Така, след появата
на друг, който да изпълни със смисъл дните и нощите,
да осмисли съществуването, след осъзнаването на тази
изначална липса, се стига тъкмо до обратното в човешката
ни реалност – отчуждаването. Рапунцел е жертватапотенциален спасител, от чиято обреченост можем да се
поучим, но човекът очевидно е развил потребност сам да
носи кръста си и сам да се окичва с корона от тръни, затова
невинаги успява да улови поуките и предупреждението.
Едно от посланията на книгата за мен е именно да се
вгледаме в тази необходимост
от другия и в самия него, като
докосването, което ще ни
спаси от това да останем
приковани към самите себе
си. Заблудата, че можем да
сме си самодостатъчни, е
манипулация на демона на
отчуждението. Поведението
на другите е форма на
условност, която не
ги идентифицира като
чудовища, а позицията
на жертва се корени в
основните шаблони на
егото и нуждата му от
автономия. Посланието е
закодирано още в заглавието
– „Не са чудовища“,
после разгърнато
в парадоксалното
препотвърждаване на
с. 15 в стихотворението
„Неприспивна песен“
– „чудовищата не
са чудовища. Това
е чудовищното“.
Отрицанието и
потвърждаването му
сякаш ни освобождават
от наслоената
колективна потребност
да сме жертви.
Освобождават ни от
натрупаната болка,
която храни енергийното тяло на страдащия и ни
казват, че ако няма чудовища, реално няма и жертви. И
че определянето на другия като чудовище е защитният
механизъм на психиката ни, познат като психологическа
проекция. Може би намеква, че земното пребиваване
всъщност е въплъщаване в роли, сляпо следване на правила
и указания и трупане на убеждения, които могат само
да ни попречат да достигнем до истинската си човешка
и духовна същност, така че да я опознаем, както и да
направим своя личен избор точно каква да бъде тя и като
каква да се прояви.
Чудовища
са наизлезли в тези части на нощта.
...
Всички до един, Рапунцел, са омагьосани от теб. Всички
с най-дълбоки намерения.
Ни един не мисли, че ще стори зло. Дори и аз.
Ни един не мисли, че някога, че някому ще стори зло,
Рапунцел:
Чудовищата не са чудовища.
Това е чудовищното.
Ние носим всичко в себе си. Телата ни са лодките на
дуалността и изборът към коя крайност да се наклони
лодката ни е лично наша отговорност. Ние сме алфата
и омегата на страданието и на състраданието, на
уязвимостта и злодеянието, на грехопадението и
възвисяването, на всичко човешко. Стихосбирката се
доближава до тъмната, демоничната човешка страна.
Дори с чисти и дълбоки намерения, пак стигаме до
чудовищни проявления и така запазваме мястото си в
паяжината на Рапунцел-Арахне, която ни е омагьосала в
качеството си на други да проявим себе си именно като
такива, като присъстваме в крайностите, забравяйки за
монохроматичното разнообразие от нюанси на сивото
между тях.
Затова, а и не само, ни е нужна поезията, която да
облагороди сетивата и да подреди хаоса ни. Както казва
Пламен Антов в едно интервю: „В един свят, който от
ден на ден губи човешката си същност, поезията трябва
да остане изразител на тази същност“*. Отношението
ни към другите е израз на отношението ни към самите
себе си, което води до така необходимата за хармонията
цялостност и цикличност. Тази възможна интерпретация
ни предлага перспективата за единение с другите като
единствената възможност за достигане до по-висше ниво
на съществуване, която напълно изключва алиенацията
като способ за утвърждаване на личността. Разглежда

вероятността отделянето да е фиктивно, само на ниво
живот и материя, като единствен път за очовечаване
чрез одухотворяване още на земно ниво. Приемем ли я за
даденост, приемаме и правото си на избор за възвисяване
или падение на душата, но като начало – за осъзнаването
є изобщо. Както и за осъзнаването, че отговорността
ни за нея, докато пребивава в тялото, е твърде голяма. А
също и разбирането, че дуалността ни е нужна, за да пазим
равновесие, а не да изпадаме в крайности и че само любовта
притежава силата да я неутрализира и преобразува. „Да не
забравяме и нуждата на егото постоянно да се намира в
конфликт с някого или нещо, за да поддържа усещането си
за отделеност между „аз“ и „другите“, без което не може
да оцелее“ (Е. Толе – „Гласът на покоя“). Колкото егото
е успяло да „зарази“ душата на преносителя си, толкова
е и шансът за спасението є след чудовищната фаза на
трансформация.
Кулата на Рапунцел в нейната изолираност и самота,
чакаща другия, за да осъществи себе си, правеща се на
чужда, за да валидира присъствието си, е символът
на осъзнаването, че за да се осъществим, ни е нужен
именно този друг, когото трябва да приемем отвъд
ограниченията на егото си. Само на върха на чуждата
кула, отстранена от самата себе си, същността може да
осъзнае необходимостта от сливането с друго същество
на степен, много по-висша от материално-телесната.
С това знание да възприеме взаимоотношенията не
като унищожителна заплаха за идентичността, а като
изключително духовно изживяване. В Рапунцел има
констатация на въпроса – Ако съществуваме сами, ще
ни има ли? Ако приемем, че ние всички сме едно цяло,
един организъм, малки детерминирани частици от това
цяло, то би могло фиктивната представа за другост да
е двигател на съществуването, която обаче при апогея
на егото и проявленията му се преобръща и изражда в
отчуждаване. Променя функцията си и от съзидателна
енергийна единица, придаваща смисъл и стойност, се
превръща в разрушителна стихия, водеща до автофагия.
Дори да се възприемаме като атоми, пак не можем да
функционираме сами по себе си, тъй като има сили на
взаимодействие в нас и извън нас, които обуславят
функциите ни. Фалшивата самодостатъчност, на която
е обречена героинята на Никола, чийто първообраз е
тази на Братя Грим, е неестествена и създава дълбок
вътрешен конфликт за нещо нередно. Тя не познава
друг, но усеща екзистенциалната му липса. Необходим
є е външен източник, за да активира собствената си
жизнена енергия. „А сега не знам какво. Опитай се да
дишаш“ – е препоръката на Никола към нея за оцеляване,
докато чака. В гръцкия и латинския език думите за
дишане и душа са мъжкият и женският род на един и същ
корен. Дали тази заръка на автора към героинята му не е
повод за нея да отправи поглед към душата си?
В края на книгата, традиционно за издателство за поезия
„Да“, има Речник на автора. Това е едно изключително ценно
допълнение към същността на всяка книга, което повече
ни доближава до представата за личността на автора и
до спецификата на неговата поетика. В речника на „Не са
чудовища“ Никола определя поезията като „най-близка до
заклинанието“. Точните му думи са: „Когато се е сблъскал
с хаоса на света, човек е започнал да го рисува, да го изпява,
да го подрежда в други възможни разкази и колажи, да го
люлее за успокоение, да му прави заклинания – и така може
би е тръгнало всяко изкуство. За мен поезията е най-близка
до заклинанието“. Това схващане на Никола за поезията
може би обяснява и заклинателната форма на неговите
текстове, отличаващи се с неколкократни повторения
на най-ключовите си фрази. Повтарящ се монотонен
ритъм, минорен, но и дълбоко утешителен в същото
време. Магически формули за утехата, че макар светът
да е загубил човешкия си облик, това може и да е за добро.
Може и да е необходимият за истинската трансформация
подготвителен етап – да озвереем, за да се очовечим и
одухотворим. И тези чудовищни маски, образи и роли, да
бъдат премахнати и ритуално изгорени. А докато сме в
пъкъла на тази фаза, да четем поезия, за да сме имунизирани,
защото „Поезията не трябва да върви верноподанически
според света, а да му се съпротивлява. Да е критическото
му метасъзнание от името на цялата останала човешка
материя, която го съставлява“*, тя е амулетът срещу
мрака, демоните и злото, което живее у всички нас и ще ни
помогне да изберем на коя страна да наклоним лодката си.
Трансформацията може да се случи само на равнището на
земното, на нивото на страданието и пречистването чрез
осъзнаване и разбиране на онези закони, които не могат да
бъдат нарушени.
ЛИДИЯ КИРИЛОВА
* Пламен Антов, „Слабите жестове на поезията“, интервю с
поета за поредицата „Какво се случва в новата българска поезия?“.
– Литературен вестник, бр. 19/2020 г.

Никола Петров, „Не са чудовища“, издателство за
поезия „Да“, 2021
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Любов и освобождение: „Сувенирът II“
През октомври 2019 г. (ЛВ, бр. 31) писах възторжено за
„Сувенирът“ с впечатлението, че едва година ни дели
от обещаната втора част на филма. Както се очаква,
англичанката Джоана Хог винаги си е представяла проекта
в две части, разработени и заснети едновременно, но
„пуснати“ поотделно. Като част от независимата сцена,
нейните проекти трогват фестивалното жури, но рядко
получават разпространение извън англоезичния свят.
Филмите є досега представляват камерни истории, в
които потиснатите емоции на средната класа дирижират
картини на лъжливо спокойствие. „Сувенирът I“ (2019) се
различава от останалите със своята интимност, тъй като
е вдъхновен от лични спомени. Фактът, че Хог продължава
тази линия с втората част може да не е изненадващ, но
определено е важно да се отбележи, че за режисьорка,
която се слави с перфекционизма си подобна фриволност
може да означава само творческа метаморфоза. Така,
след двегодишна пауза по финансови причини, на екран
излиза „Сувенирът II“ с премиера в секцията Quinzaine des
réalisateurs на Международния кинофестивал в Кан.
Още преди три години ми се стори важно, че „Сувенирът I“
превръща лична история в материал за киноразказ, и то не
какъв да е, а такъв, разкриващ болезнената истина, че може
би животът започва едва след първата любов. Във филма
главната героиня Джули (в ролята Онър Суинтън Бърн) се
влюбва в тайнствения и харизматичен Антъни (Том Бърк),
макар щастието им да е обречено на провал. Отровната
динамика, в която се оказват вписани, е захранвана от
хероиновата зависимост на Антъни, чиято ненавременна
смърт от свръхдоза закрива първия филм. „Сувенирът II“ ни
заварва точно там, където част едно ни е оставила – под
завивките на Джули, в мълчание и ступор.

В началото на филма всички хора са представени като
фонов шум за скръбта на Джули. Семейство, приятели и
състуденти са загрижени, но не прекалено; съвсем в духа на
класовата традиция, никой не вокализира чувствата си по
травматичен начин, затова и не очакваме самата героиня
да реагира другояче. Плачът е тих и приличен, предимно
насаме, отсъстват напълно както невротични моменти,
така и викове на отчаяние. Уязвимостта на Джули обаче се
оказва нейната сила и благодарение на нея ходът на филма
разгръща скръбта като процесуалност.
„Връщайки се, знаех, че трябва да я защитя“, споделя
ми 24-годишната Онър в интервю по повод премиерата
на филма. „Последно я видях ранена и болезнено уязвима,
затова много ми се искаше да я видя как успява да открие
щастие след всичко това.“ Питам я дали є се е сторило

трудно да се въплъти отново в онова чупливо и пасивно
момиче от първата част, и то след две години, които
за млад човек често са не по-малко оразличаващи. Онър
признава през смях, че самата тя много се е притеснявала
от подобно развитие до последния ден преди снимките:
„Въпреки това беше като да срещнеш стар приятел.
Беше лесно“. Чуденето є е напълно оправдано, тъй като
Джоана Хог имаше по-специфичен подход за снимките на
двата „Сувенира“. Макар че режисьорката познава Онър
от малка (Хог е нейна кръстница), двете нямат твърде
много допирни точки до 2017 г., когато се срещат на една
гара в Северна Англия. Още преди да є предложи главната
роля на сурогатна на нея героиня, Хог я разпитва за
темперамента є, за връзките є и за опита є с манипулиращи
мъже. Напасвайки душевните си разположения, двете явно
разпознават невидимата връзка, която ще дари проекта
с убедителност. По време на снимките на втората част
Хог постепенно приобщава Онър в процеса на работа
именно защото след известно време започва да разпознава
напреженията между актрисата и героинята, различими и в
сдвоения им образ.
Смелото решение, което „Сувенирът II“ предприема с цел
да представи движението от отрицание към приемане, е
свързано с киното като медиум. Така филмът прави скок в
метанаративното поле. Изтормозена от неспособността
– и незнанието си – как точно да се справи, Джули се обръща
към едното нещо, върху което има контрол в живота
си, а именно дипломния си проект по кинорежисура. Тук
отново филмът се възползва от близостта на фикцията
с реалността, вземайки назаем образи, реплики, срещи и
най-вече поведения от дните на самата Хог в академията.
Втората половина на филма се концентрира върху ролята

на Джули като режисьор и това гарантира допълнително
наслояване – актрисата, която играе фикционализирана
версия на режисьорката, сега сама ще режисира. И за да
стане още по-интересно, дипломният филм вече няма
да е посветен на бедните рибари в Съндърланд, какъвто
беше планът в началото на първия филм, а ще има за свой
предмет връзката между Джули и Антъни. Това решение
носи със себе си и допълнителен пласт на идентификация,
тъй като Джули ще режисира друга актриса, която да
изиграе самата нея. В ролята на Гаранс се въплъщава
магнетичната Ариан Лабед, която става известна
благодарение на филмите на Йоргос Лантимос и наскоро
дебютира със свой собствен късометражен филм, който
спечели немалко фестивални награди („Ола“, 2019).
„Сувенирът II“ продължава интерпретативната линия
на кривото огледало: второстепенните герои помагат да
разберем образа на Джули по-добре, тъй като самата тя
предстои да се научи да артикулира своето присъствие.
Ако в първия филм главният обект беше Антъни и
огледалността се разглеждаше в рамките на тяхната
връзка, то във втория се наблюдава едно специфично
отваряне към света, и то опосредено чрез женските
фигури. Освен актрисата Гаранс, другият важен женски
персонаж е Розалинд, майката на Джули, която е изиграна
с внимателна загриженост от самата Тилда Суинтън.
В интервюто ни Онър не пропуска да отбележи колко
различни са Джули и Розалинд от нея и майка є в тяхната
сдържаност и тихо разбирателство, „докато ние с майка
ми сме свикнали на физическа близост, на прегръдки
и закачки“. Така филмът се превръща в приобщаващо
упражнение по отваряне и размяна на роли, женска
солидарност и сестринство. Това е нова посока за Хог като
режисьор, но се получава толкова естествено, че сякаш
винаги е било заложено да се поеме по този път.
Интересно е да говорим за откритост и импровизация,
когато филмите на Джоана Хог винаги са се отличавали със
стилизираност, пестелив киноезик и детайлен мизансцен.
Операторът Дейвид Редикър се завръща за втория филм с
безкомпромисното си кадриране и плавното отместване на
камерата като нежно махване с ръка, а в хода си екранът
променя своя формат не един, а цели четири пъти, за да
улови естествено моментите, в които „филм във филма“
заема цялото полезрение. В тези моменти ясно прозира
любовта на Джоана Хог към класическите холивудски
филми като „Аз пея под дъжда“ и към експерименталното

кино, заснето на 16 мм лента. Що се отнася до изразните
средства на филма, те са заложени да бъдат незабележими
и да изпъкват единствено посредством диалога,
разпределението на героите в кадъра (т.нар. „блокинг“).
Тъй като „Сувенирът II“ започва от травмата и чертае
траектория на рехабилитация, в саундтрака му са
включени много повече песни, 80-арски хитове и класически
композиции на Верди.
Вниманието є към костюмните детайли и декора в
„Сувенирът“ I и II се изразява в собствените є дрехи от
80-те, реплика на апартамента є, плюшените играчки на
Онър, обувките, които Тилда Суинтън носи в дипломния
филм на самата Хог от академията, за да ги носи Онър.
Отвъд това пресъздаване на свят в миналото, Хог оставя
място на зрителя да си поеме дъх. Затова и „Сувенирът II“
е апотеоз на скрупульозността и едновременно с това на
умението є да оставя героите сами да доведат наратива
до своя естествен край. Експерименталният є подход
поставя актьорите в сцени без традиционен сценарий с цел
импровизация на базата на предварителни разговори. Така
Хог подкрепя своята Джули в нейния път, осъзнавайки, че
въпреки всичко това не е нейният собствен път преди близо
40 години. Онър си припомня тежките моменти по време
на снимките на първия филм и нетърпението, с което е
приемала болката на героинята си: „Джоана ми повтаряше
да изчакам, че има време Джули да се научи и обещаваше
това търпение да се оправдае, макар че не знаех точно как“,
споделя ми тя. Въпреки че няма актьорски амбиции да
наследи майка си, тя се справя впечатляващо със задачата
да представи две версии на героинята си, както и прехода
помежду им. Чувствителността и доверчивостта на
24-годишната Онър се превръщат в нейния щит срещу
евентуален провал или изкуственост – това личеше и в
личните ни разговори.
В края си „Сувенирът II“ се възползва от
трансформативния си потенциал, за да демонстрира
как кривото огледало може да бъде врата. Наистина
филмът радикално се променя – като тон, стил и
сериозност – когато ни показва завършения дипломен
проект (споделящ името „Сувенирът“) на Джули.
Разбира се, това е и кулминацията на наратива, в
която обаче изненадващо отпада въпросът, дебнещ от
началото, а именно: „Възможна ли е изобщо подобна
сублимация?“. Метанивата, на които работи филмът,
се удържат взаимно, без да се сринат под тежестта на
напластяването. Този експериментален кратък филм във
филма преобразява цялата ни представа за стилистиката
на двете части досега, но по съдържание пресъздава
метафорично движението на Джули в гората на спомените,
несъзнаваното си и страховете си. Пътят є включва
както разширена алегория за излизането от отровните
цикли на самообвинението, така и смели по своята
същност опредметени метафори. Призрачност, вълнение
и самообладание са движещите сили на този кратък филмрезюме на двата „Сувенира“. В киното всичко е истинско
и всичко е изкуствено; едновременното съществуване на
двете (привидно) взаимоотричащи се истини
би объркало всеки логик. Но логика в чувствата
няма.
САВИНА ПЕТКОВА
Литературен вестник 2-8.02.2022
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Живот с усмивка.
Татяна Лолова (10.02.1934 – 22.03.2021)

Тя е актриса с широк диапазон. Повечето є роли са
комедийни, доколкото дори в драматичните образи
тя намира комичното, сатиричното, гротескното,
парадоксалното. В същото време и в най-комичните
персонажи тя търси драматичното. Основна тема на в
нейното творчество е празната и безсмислена суета.
Прелиствам страниците на двете автобиографични
Сред нейните ярки сценични въплъщения са: Елисавета
книги на Татяна Лолова „1/2 живот“ и „Дневници &
(„Дон Карлос“ – Фр. Шилер), Фосфоричната жена,
Делници“1. Внезапно от една от тях изпада снимка на
Елзевира, Разрухата („Баня“, „Дървеница“, „Мистерия
актрисата със смешновата платнена смачкана шапка,
Буф“ – Вл. Маяковски), Грицацуева („Дванайсетте
тип „кофа“ и с широка усмивка. Отзад има автограф и
стола“ – И. Илф и Е. Петров), Татяна („Предложение.
надпис „Животът е тежък – да го живеем с усмивка“.
Сватба. Юбилей“ – А. П. Чехов), Беатриче („Много
шум за нищо“ – У. Шекспир), Пенелопа
(„Обличане на Венера“ – Д. Жотев), Г-жа
Илиева („Големанов“ – Ст. Л. Костов),
Агафя Тихоновна („Женитба“ – Н. В.
Гогол), Лилия („Старомодна комедия“ – А.
Н. Арбузов), Гена („Човекоядката“ – Ив.
Радоев), Клер Цаханасян („Посещението
на старата дама“ – Фр. Дюренмат),
Уини („Щастливи дни“ – С. Бекет),
Министершата („Госпожа министершата“
– Бр. Нушич), Костанда („Свекърва“ – А.
Страшимиров), Леонора („Нищо не помня“
– А. Милър), Примата („Дуенде“ – Р.
Апостолова) и др.
В киното незабравими са изпълненията
є във филмите „Невероятна история“,
„Топло“, „Опасен чар“, „Последният ерген“,
„Щурец в ухото“, „Птици и хрътки“ и др.
Татяна Лолова, фотограф Иво Хаджимишев, Съюз на артистите в България
В телевизионния театър тя радва своите
зрители с играта си в постановките
„Милионерът“, „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“,
Очевидно това е мотото на Лолова, а снимката е една
„Свекърва“, „Среднощна история“, „Зех тъ, Радке, зех
от любимите є, защото според нея това е самата
тъ!“, „Вражалец“, „Нос“, „Опечалената фамилия“, „12
тя. Изючителният фотограф Иво Хаджимишев
стола“, „Големанов“ и др.
за миг е хванал онази неуловима, дълбоко клоунска,
Лолова е изключително колоритна актриса, която,
неповторима смееща се и разсмиваща физиономия,
въпреки че умее изцяло да се потопи в образа, понякога го
маската, която е истинското лице на актрисата.
Продължавам да разгръщам страниците – думи, спомени, коментира отстрани, представяйки своето отношение
към него. Режисьорът Гриша Островски, работил с нея,
снимки в живота и на сцената, с любимите хора, в
разказва: „Тя не е от актьорите, които се преправят. Не
неподражаемите роли, писма, картички, шаржове – от
предава и не показва чувства, страсти, преживявания,
приятели и... автопортрети. Един от тях е особено
защото тя е самото вълнение. Тя знае как да използва
сполучлив. Нарисуван е от самата Татяна Лолова на
богатите си качества, фигура, глас, мимика, за да разкрие
18.03.1988 г.
характера, различното у човека, като си остане самата
Татяна Лолова има великолепни рисунки, шаржове и
тя. В случая има нещо от Брехтовото отчуждение... И
автошаржове, в които е заложен нейният талант да
може би в този аспект трябва да си обясним истината
щрихира и да шаржира образи, с няколко мазки да предаде
на неподправените чувства, които актрисата носи със
най-същественото.
Татяна Лолова, наричана „грандамата на българския
театър“, „театрална кралица“, „царица на сцената“,
„велик комедиант“, „ярка звезда“, „ексцентричка“,
„клоунеса“, има дълъг 65-годишен сценичен и екранен
живот от дебюта є като Галя във „В люляковата
градина“ от Ц. Солодар в Драматичен театър – Русе през
1955 до последната є роля на буржоазна дама дисидент
от близкото минало в телевизионния сериал „Порталът“,
2021 г. Изиграла е над 80 театрални, над 30 филмови и над
20 телевизионни роли.

Татяна Лолова, Личен архив

себе си. На сцената безусловно тя е персонажът, който
играе, но също така не се откъсва от себе си. Или поскоро това е Таня Лолова, с болките и трудностите на
характера“2.
Нейното сценично присъствие и обаяние са
изключителни. Лолова изпълнява ролите си с голям
размах. Тя хиперболизира, иронизира, запазвайки мярата
на правдивото изображение. Според проф. Любомир
Тенев в нейната игра има нещо парадоксално. Нейните
героини са и смешни, и тревожни. Тя ни „разказва“
смешно-тъжната житейска повест на своята героиня.
И същевременно играе остро, експресивно, задъхано,
фантазно, между битовото и „ирационалното“, между
реалното и недействителното. В хумора на Татяна
Лолова има нещо от трагиката на Молиер3.
Преди една година Татяна Лолова ни напусна. Тя стана
поредната жертва на COVID-19. Въпреки че успява да
преодолее болестта, последиците от вируса довеждат до
фатален край през март 2021 г. Посмъртно през същата
година є е присъдена наградата „Икар“ за изключителен
принос към театъра на Съюза на артистите в България,
добавяйки още едно голямо отличие като признателност
за нейните огромни заслуги към българската култура и
изкуство.
Самата Татяна Лолова иронично подхвърля за себе си:
„Аз не съм звезда, аз съм слънце!“. Тя остава в сърцата на
своите зрители наистина като едно ярко слънце, което
продължава да грее на небосклона с несекваща усмивка.
ЙОАНА СПАСОВА-ДИКОВА
Лолова, Татяна. 1/2 живот. Епсилон-Елст, 1996, Варна.
Relaxa, 1999, Калиопа, 2001, Изток-Запад, 2004; Татяна Лолова.
Дневници & Делници, Книгомания, 2019.
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Тенев, Любомир. Сърцето, което се смее и плаче. – В: Огледала,
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Татяна Лолова и Тодор Колев във филма „Опасен чар“, режисьор
Иван Андонов, 1984 г.
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Татяна Лолова.
Автопортрет,1988 г.
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Конкурсът е явен.
За участие в него се допускат непубликувани,
непоставяни, неучаствали в други конкурси нови
сатирични стендъп комедии.
Отличието на конкурса е: Награда „Алеко
Константинов“ за нова българска стендъп комедия,
чийто паричен израз е 1500 (хиляда и петстотин)
лева.
Сатиричният театър „Алеко Константинов“ си
запазва правото да постави наградената пиеса до
една година след обявяването на наградите.
Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат
на адрес konkursaleko@gmail.com
с посочен автор, телефон и имейл за контакт.
Краен срок за получаване на пиесите: 31.08.2022 г.

На 6.02.2022 очаквайте новата комедия на Сатиричния театър
„Експлозивна комедия за големия взрив“ от Александър Секулов,
режисьор Пламен Марков, сценография Мира Каланова, музика
Калин Николов

гл А С О В Е Т Е
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В този брой на ЛВ публикуваме номинираните авторки от четвъртото
издание на инициативата „Дните на София Надежде“, което дава
добър срез в съвременната румънска литература, писана от жени.
София Надежде (1856-1946) e писателка, авторка на пиеси, журналистка
и есеистка. Родена в средата на XIX в., тя е сред първите авторки в
Румъния, пишещи за равенство между половете, за важността на достъпа
до образование на всички, независимо от половата, етническата или
религиозната принадлежност, и за положението на жената в обществото
и семейството. Избрана е за патрон на наградите, които целят да
обърнат внимание на женското писане в съвременна Румъния.

Елена Владаряну
за фестивала
„Дните на София Надежде“
Елена Владаряну (р. 1981) е радиожурналистка
и писателка. Завършила е румънска филология
и визуални изкуства. Дебютира през 2002 г. със
стихосбирката „Страници“, отличена с една от
големите поетични награди в северната ни съседка.
Следват стихосбирките „Пукнатини“ (2003),
„Европа. Десет погребални песни“ (2005), „Лично
пространство“ (2009), преведена на италиански
език и представена в рамките на Международния
книжен салон в Торино през 2016 г., „Non Stress Test“
(2016), „Пари. Работа. Свободно време“ (2017). Елена
Владаряну е авторка и на един сборник с разкази
и една книга за деца, пише театрални пиеси. През
2018 г. заедно с група писателки създава проекта
„Дните на София Надежде“, като целта, която
си поставят, е да отворят по-широка дискусия за
изкуството и най-вече за литературата, създавана
от жени.
Мила Елена, преди четири години създадохте
инициативата „Дните на София Надежде“.
Какво ви накара да основете награда за женска
литература в Румъния? Водехте ли се от някакви
модели на вече създадени подобни отличия, или се
ориентирахте по нуждите, които усещахте като
наболели в румънския културен живот?
Ето как се случиха нещата. В продължение на няколко
месеца – съвсем не преднамерено – се упражнявах
да осмислям случващото се в културния живот
през призмата на представеността по възможно
най-базовия критерий: колко мъже и колко жени
присъстват на дадено събитие или в прогимназиалната
и гимназиалната учебна програма? Това беше началото.
Обобщих в текст част от тези, глождещи мисълта
ми проблеми (за които бях убедена, че не вълнуват
единствено и само мен, а просто не бяха намерили
изказ, форма, посредством която да се превърнат
в обществена дискусия), и ги публикувах в онлайн
списанието Scena9. През същия период четях как е
била създадена наградата Women’s Prize for Fiction,
четях дневниците на писателката Кейт Мос и
споделеното от нея се оказа много важно за мен. И
да, със сигурност намерих начин да адаптирам всички
тези идеи към реалните измерения на литературния
живот в Румъния. Подчертавам употребата на израза
„реални измерения“, а не използваната във въпроса
дума – „нужди“. И това е така, защото съм убедена,
че нуждите на литературния живот в Румъния са
толкова големи, че би било арогантно и налудничаво
ние, имам предвид екипът на фондацията, да си
въобразим, че можем да отговорим адекватно на тях.
Опитваме се да откликнем на поне една част от тях,
като се адаптираме към местния контекст.
Предполагам, че екипът ви не е голям, как изглежда
организацията ви и как се подготвяте за всяко
издание?
Сигурно отговорът ми ще те разсмее. И според
мен самата екипът ни е скромен. Но ако направиш
сравнение с екипите, подготвящи съизмерими като
обхват събития, ще изглеждаме прилично голям екип.
Следователно сме достатъчно на брой, за да успеем
да се подготвим. Проблемът обаче е друг: нито една
от нас не може да си позволи да прави само това. Но
за четири години успяхме да се развием така, че от
събитие, което се провеждаше в рамките на една
вечер под формата на четене на откъси от издадените
през годината книги и отличаването на най-добрите
от тях, да организираме интердисциплинарен
микрофестивал – с филмови прожекции, дискусии,
ателиета и конференции. През цялата година работим
за осъществяването на този проект, но го правим
между другото. Финансирането е прилично, но не е
достатъчно, за да може да се издържа от него един цял
екип от шестима души, за които фестивалът да се
превърне в основна работа. Следващата ни стъпка ще

След тези четири
години би ли могла да
посочиш общи теми и
търсения в текстовете
на писателките
в Румъния? Има
ли скрити битки,
които води женската
литература, за да бъде
забелязана?
Не си мисли, че аз
успявам да изчета
всички номинирани
книги! Истината е, че
успявам да прочета
много малка част от
тях, но се надявам това
да се промени до годинадве, когато приключа
с доктората си. Това,
което наистина забелязах
обаче е все по-засиления
интерес към изследването на миналото, на историята.
Елена Владаряну

е да намерим частни фондове, които да ни подкрепят
в начинанието. Нужно ни е, защото, както се изрази
драматуржката Михаела Михайлов, „Фондът за
финансиране на културата“ и няколкото съществуващи
общински програми подпомагат начинанията на
артистите на ниво оцеляване. Независимата култура
в Румъния е в режим на оцеляване. Липсва истинска
подкрепа и възможност за развитие.
Разкажи ми как протича селекцията.
Ние проследяваме книгите, излезли в периода от
септември до септември, по тази причина е възможно
книги, издадени в две поредни години да попаднат в
едно издание. Имаме секции за дебют и за утвърдени
вече авторки на белетристика и поезия. Не могат
да участват текстове на членове на екипа – тоест
аз не мога да отлича собствените си книги. Други
важни фактори са книгите да имат ISBN и да са първо
издание.
Как е формирано журито на конкурса?
Още от самото начало искахме журито да се сменя на
всеки три години, да са хора, които редовно пишат за
или работят с книги (изследователи, преподаватели,
литературни критици). Смятаме, че писането за книги
и за литература като цяло е комплексно и никак нелеко
занимание, работа, която остава невидима, често
пъти неплатена и недооценена. Едновременно с това
искахме членовете на журито да работят в различни
области, за да сме пример за добро сътрудничество на
школувани в разнообразни дисциплини специалисти. И
нещо друго, което искахме да заложим в проекта, да
излезем от силната централизация, журито да не бъде
само от столичани, затова включихме в екипа хора от
цялата страна.
Четири години след учредяването на наградата
„София Надежде“, мислиш ли, че наличието на
такъв поглед към литературата променя по
някакъв начин атмосферата на културния живот?
Рискувам да съм субективна, но ми се струва, че още
с първото издание успяхме да отворим една врата.
Това беше първото литературно/културно събитие,
което, макар да не впечатляваше по обхват, постигна
достатъчно видимост и успя да направи възможни
разговорите за изкуството и хората, които го
създават от различна гледна точка, тази на половата
принадлежност. И да, мисля, че вече се говори повече
за литературата, писана от жени. Започнаха да се
надигат гласове защо модераторите на дискусиите
трябва да са непременно мъже, като също толкова
добре биха могли да се справят и дамите, работещи
в съответната област, също така някои филмови
фестивали направиха издания, фокусирани върху
творчеството на жените в киното.

Мислиш ли, че може да се направи някакво обобщение
за това как изглежда румънската литература, писана
от жени днес?
Не мисля, че това е по силите ми. Пише се много, но и
преди беше така. Важната разлика е, че днес книгите,
написани от жени, са много по-видими.
Виждам, че всяка година има промени в начина, по
който се провежда събитието. Разкажи ни как се
получи така.
Разраснахме се без предварителни планове.
Кандидатстването за държавно финансиране ни
задължи да сме достатъчно добри, за да можем да бъдем
оценени и да се класираме в съревнованието с големите
и утвърдени вече фестивали (театрални, танцови,
музикални и филмови) в Румъния. Вероятно сме наймалкото голямо събитие в този раздел. Едновременно
с това някои елементи се развиха някак естествено.
Например частта с организирането на ателиета:
получихме покани от групи ученици в цялата страна
да им гостуваме. Към тях се добавят и дебатите:
организаторите на най-големия литературен фестивал
у нас, Международния фестивал за литература и превод
в Яш, ни поканиха да организираме дебат в рамките на
тазгодишното им издание в края на октомври.
В какви посока искаш да се развие фестивалът
занапред?
На мен много ми се иска да успеем да разширим екипа си
и да намерим частни фондове, което ще ни позволи да
имаме достатъчно финансиране така, че един или двама
от нас да могат да се занимават основно с фестивала
през цялата година. Ще ни се да успеем да се отворим
и към нехудожествената и детската литература, да
пристъпим в зоната на пърформанса, да имаме събития в
няколко града. Една от целите ни е да можем да развием
и образователния клон на фестивала, да намерим формула
за по-практична насоченост на обсъждането на женската
литература. Много ми се ще да се отвори възможност
за дискусия с Министерството на образованието по
отношение на учебните програми (защото в програмата
за подготовка за матурата няма нито една книга,
написана от жена!). Представям си, че ще успеем да
се разширим дотолкова, че да организираме и морски
творчески лагер „София Надежде“, с
филмови, литературни и рисувателни
ателиета за ученици в прогимназиалния и
гимназиалния курс на обучение.
Въпросите зададе
ЛОРА НЕНКОВСКА
Литературен вестник 2-8.02.2022
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„Фонтана ди Треви“ от Габриела Адамещяну.
Впечатления на преводача
Проф. Станчева е преводачка на романа на Габриела
Адамещяну, която е носителка на наградата за
женска литература „София Надежде“ в първото
издание на това литературно начинание
през 2018 г.
Романът „Фонтана ди Треви“ от Габриела Адамещяну
е и най-динамичният є текст, с който съм се заемала
като преводач. Разположен е на кръстопътя между
родина и чужбина, сред езиците на три европейски
държави, в две, та даже три епохи, и в социалното
ветрило от елита до махалата. Разказващата
Летиция те въвлича в случващото се, като подлага
на усъмняване всяко чуждо мнение; като често не
вярва и на собствената си правота; като ревниво
пази скептицизма си; като копнее за обич, но и знае,
че няма от кого да я получи. Затова и невинаги изрича
съмненията си към другите. Нали все някой трябва
да є бъде приятел и да є предложи къде да нощува при
поредното є връщане в Букурещ. Иначе ще трябва да
плаща прескъпо за хотела!
Този пети по ред роман на румънската писателка
Габриела Адамещяну, „Фонтана ди Треви“, е и петият,
който излиза в превод на български. Неслучаен е
подобен издателски интерес у нас. С неповторимия
си разказвачески талант Габриела Адамещяну
съчетава наглед „класическа фактура със сложност
на конструкцията“ (според литературната критичка
Санда Кордош) и е сред най-четените съвременни
писатели в Румъния. Романът е отличен през 2018 г.
с наградата „София Надежде“ за писана от жени
литература; същият роман провокира и други
награди за авторката си, между които „Писател на
годината“ от Съюза на писателите през 2019 г., както
и Националната награда за проза на името на класика
Йон Крянга през 2021 г.
Още с първия си роман „Все същият път, ден след ден“
(1975) Габриела Адамещяну е отличена за дебют от
Съюза на писателите. А с новелите си в две следващи
книги задава и много от експерименталните насоки,
които назнайваме на български през имената на
румънските постмодернисти от 1980-те години, сред
които се откроява Мирча Картареску. С втория си
роман, „Изгубената сутрин“ (1985), тя става истински
прочута, включително защото публиката чете
текста є с мисъл за „погубената Румъния“ при режима
на Чаушеску.
Интересът към писателката не спада и докато
е главен редактор на авторитетния седмичник
за политика и култура „22“ (1991-2005) заради
журналистическите є коментарни материали,
интервютата с ярки личности в Румъния и в чужбина,
а по-късно и при публикуването на мемоарната книга за
след 1989-а, озаглавена „Романтичните години“ (2014).
Връщането є към белетристиката съдържа романите
„Пресрещане“ (2003), „Временното“ (2010) и най-новия
– „Фонтана ди Треви“.
Познат ти изглежда румънският преход, защото
доста прилича на нашия. В романа обаче разказващата
историята си Летиция е тази, която те изважда от
шаблона. Тя не е на страната на едните или на другите.
За нея няма фиксиран двуполюсен модел. Защото
освен за преживяното през последните 30 години тя
има спомен и за предисторията на случващото се:
провинциалното си детство през 1950-те с изпратен в
затвора баща от богато преди буржоазно семейство;
младите си години в университета и женитбата
с проспериращия асистент през 1970-те. Сякаш е
облечена в личните си истории, а всяка от тях си
има политически хастар. Дори еротичната авантюра
с колега от престижния научен институт, където
работи през 1980-те, дори любовното увлечение те
кара да заемеш политическа позиция, напомня тя, в
този неспокоен свят. Политическото и кариеризмът
не са чужди нито на комунистическото време, нито
на настоящето. Ако си с нестабилни позиции, найвероятно гориш. А печели съперницата ти, в случая
Дорина.
„Нямам никой по-близък от теб на тоя свят“,
прошепна ми той, като ме галеше по косата, разнежен
от вниманието, с което го слушах.
Само дето, изпод тогавашното му признание, сега
чувам и неизреченото.
„Ти си като мен, с възпитанието си, със семейната
си история, затова си ми по-близка. Но Дорина ми е
много по-полезна.“
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Своеобразна кариеристка
е Летиция: едновременно
прагматична,
предизвикателна, критикарка,
романтичка, наивница и
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Колебанието на читателя. Тук имаме проза, която
поддържа напрежението чрез усъмняването на самия
разказвач. Освен въпросите, дилемите, колебанията,
важно е и кой как изговаря своето мнение. Цветно е
присъствието например на домашната помощничка у
букурещките є приятели. Тинкуца е там не само за да
се позабавляваме. Адамещяну ни изважда от комфорта
на познатия свят на умните и красивите и ни отвежда
в махалата, където жените имат своята битка.
Дори след като се отървала от мъжа си, Тинкуца не
се е оплаквала от момчетата заради насилието от
тяхна страна, въпреки че Нелу е вдигал неведнъж
ръка срещу нея, а сестра си набил така, че я довел до
паническа атака. Чудя се как е запомнила названието
правилно, вижда се, че є харесва това, защото все го
повтаря.
Всички са наречени според родовите връзки: Оня
Големия е първото є момче, затворникът. Момичето
е Щерка ми. Детето є, родено без баща, е Оня
Малкия. Снаха-ми е бившата жена на изтърсака, а
Жабката, Мърлата или Пачаврата е онази, която е
заела мястото є в кревата. Кулминационната точка
на разказа є остава настаняването на мъжа є в
Лудница № 9: „Заведе ме с Бърза помощ при лудите,
госпожа Летиция! А па докторо ме пусна и, по-късно,
ние го вкарахме мъж ми там! По земетресението
беше това. Спомняте ли си, госпожа Летиция,
земетресението от 77-ма?“, громоли тя, докато
навива сармите.

любопитна. С романа „Фонтана ди Треви“ завършва
историята от трилогията на Габриела Адамещяну
за женския стремеж да успееш на всяка цена.
Предишните два романа с Летиция са „Все същият
път, ден след ден“ и „Временното“.
Една особеност в разказването на Адамещяну ме
вълнува специфично като преводач. Тя задължава да
взимаш решения. Детайлите за тази белетристка
са същностни. Дребните характеристики на
историческия момент, на човешкото поведение,
звуци и ухания, начинът, по който всеки от
героите є изглежда или иска да изглежда, попълват
психологическата им сложност. Все едно заживяваш
сред тях. Както в този откъс от среща на Летиция
с бившата є съперница по време на демократичните
протести от 1990-те в Букурещ.
По Каля Виктория се сблъсках лице в лице с Мануела,
бившата съпруга на Петру. Облечена в сивозелено костюмче Ann Taylor и подходяща блуза от
естествена коприна на цветчета, с опънато лице
като след lifting.
„Видя ли колко духовити са значките с голтаците?
Цял Букурещ е на Площада! Всъщност нашият свят!“
И цун-цун, във въздуха, на сантиметър буза до буза.
Нашият свят ли?! Навремето, когато ме измъчваше
ретроспективна ревност, не бих помислила, че сме
част от един и същ свят. Спомням си максипалтото
є с посребрена катарама и колко се срамувах от
жакета си, преправен от стара мамина дреха.
„Дойдох да си върна чифлика на старите“, добави тя.
Как така? Знаех баща є, голям директор, което
означава чисто семейно досие. А сега чурулика нещо за
татко ми, жертва на Секуритате, що за жертви се
появиха!
„Щях да умра, ако бях останала тук! Петру ме разбра
и това ти беше късметът, нали?“, заключи тя, може
би злобничко, може би съучастнически. „Вярно ли
чух, че си близка на братята Браня? А, чичовци ли са
ти?!“, примигна, учудена, с гримираните си мигли.
Направи още веднъж цун-цун във въздуха и ме остави
без глас, сред облак парфюм Obsession.

Политическите алюзии в романа изобилстват. Теми
като „нездрав“ произход, прилепяне към протестите,
проговарящи със собствен смисъл ухания, любов и
брак, еротика и изневяра, активират всяко, не само
женско въображение и дилема. Сред усъмняванията
на Летиция като водещ мотив звучат ударите на
съдбата, вечният нашенски фатализъм. Ще повлияем
ли на късмета си, като хвърлим монета във Фонтана
ди Треви? Или като си закичим мартеница? Или
като си купим коледно венче от уличните търговки
и си го занесем вкъщи. Суеверието в мисленето на
румънеца съвсем не непознато и на българския акъл,
инжектира отрезвяване. Е, има ли значение дали във
вечния фонтан ще хвърлиш конвертируема монета
или жалката стара лея?, подсмихва се скептичната
Летиция, докато усъмняването прелее в трагика.
Има проза, която се гради върху колебанието.

Докато и аз редя текста си – още една особеност
и трудност-забавление за преводача, с този роман
можах да изпитам редица наслади, но и да се блъскам в
немалко прагове. Дори самото заглавие: на италиански
ли?, на кирилица ли? или в курсив като чуждоезично.
Но също френският на емигриралата във Франция
още преди 1989-а Летиция, който изниква естествено
при нейната двойна идентичност и практически
е билингвизъм. Френски изрази, които често са
разбираеми за румънците, все още франкофони, но
не и в текст на българско издание. Ами какво да
правя с англицизмите, които изпъстрят лексиката
на съвременния румънски език? Някои чуждици са
подобни на влезлите в българския, но други съвсем
нямат съответствие. За разговорния термин на това
смесване: romgleza (румъно-английски) си измислих
„румглиш“. Румънската литературна традиция е
наложила принадената стойност върху използването на
езикови особености като характеристика на героите.
Запазваш ги естествено, колкото можеш.
Всичко в този роман се случва в кратко време,
преброих един ден. Между действието и спомена се
пренасяш с 40 и повече години назад, но ти се налага
след малко да отидеш с Летиция на среща с адвоката
є, да отидеш при новия є издател. През връзки с
влиятелни хора, осигурени от по-младите роднини
и приятели. Не сме нито само при пенсионираните
антикомунисти, нито само при повече или по-малко
съобразителните млади политици и бизнесмени.
Познатото още от зорите на модернизма в романа
насищане на времето с размисли и спомени и
разтягането му до крайност тук е реализирано чрез
Летиция, писателка по призвание, кинезитерапевтка
в емиграция, жител на френско село, от което пътува
всеки ден до клиниката, в която работи, трезво
пресмятаща какво от имотите си в Румъния ще може
да реституира, за да се осигури за старини. Тя минава
през пропадане и спасение, но запазва бодростта на
скептицизма си, не лети след политически илюзии, пази
спомена за времето, когато е трябвало да внимава за
всяка дума. Този горчив опит я държи постоянно будна.
Романът (макар и последна част от трилогия)
представлява самостоятелна цялост. Говори с гласа
на един човек, жив, съвременен говор, с всичките
особености на дори ненавлязлата в речниците
румънска реч, изразител на особения чепат нрав
на героинята, потопена в гънките на спомена от
близкото минало, от които извира съвремието. А на
гърба на румънската корица четем из критическия
отзив: „С толкова тежко и неясно минало, с толкова
мъгляво и сгърчено настояще, има ли Румъния бъдеще?
Това е ужасяващият въпрос, който, с помощта на
безупречно разказани биографии, поставя този роман“.
РУМЯНА Л. СТАНЧЕВА
Габриела Адамещяну, „Фонтана ди Треви“,
прев. от румънски Румяна Л. Станчева,
изд. „Колибри“, 2021

„Стъклената градина“: крехкостта
на света и крехкостта вътре в нас
„Стъклената градина“ е вторият роман на
молдовската писателка Татяна Цъбуляк, публикуван
само година след „Лятото, в което мама имаше зелени
очи“ (2017), с който тя успява да надгради огромния
успех, пожънат сред читателите и критиката в
Молдова и Румъния. „Стъклената градина“ е отличен с
Европейската награда за литература през 2019 година,
а българското издание е истинска наслада за читателя
благодарение на чудесния превод на Василка Алексова.
Един от основните проблеми,
които вълнуват Татяна Цъбуляк
като автор, е животът, лишен
от обич, и пораждащите се от
тази липса катаклизми. Умението
є да изтъкава поетичната нишка
на разказа между полюсите на
жестокостта, грубостта и
насилието, от една страна, и
копнежа по хармония, красота и
обич в цялата им крехкост, от
друга, превръщат книгите є в
четива на себепознанието.

Ласточка в „Стъклената градина“
на живота
Главната героиня на романа, Ласточка, ни повежда
през плетеницата от детски и юношески спомени –
осиновяването („Раждам се в понеделник, на седем години
съм. Би ли ме гушнала, ми казва, но ръцете є са заети“),
споделения живот в големия общ двор в Кишинев („Дворът
беше пълен и всички онези хора се бяха събрали заради мен“),
молдовското училище („Училището изглеждаше като
интернат, но нямаше решетки на прозорците“), проблясъци
от преживените в сиропиталището жестокости, съчетани
с размишленията върху живота є на лекар и майка.
Ласточка пораства сред мръсни стъклени бутилки
и красиви хора в крайния квартал, където живее с
осиновителката си Тамара Павловна. Малкото момиченце
за първи път има свои вещи, топли зимни дрехи, цяла вана
чиста топла вода за къпане, масло и хляб, приятели.
Детството є съвпада с последното десетилетие от
социалистическия режим в Молдова. В големия общ двор
съжителстват молдовци, руснаци, украинци и евреи,
събрани тук сякаш по силата на някакво проклятие да
не познаят истинското щастие и пълнота в живота.
Като в крехката градина на живота Ласточка расте край
осиновилата я Тамара, мъдрата лекарка Бела, превърналата
се в жертва на красотата си Катя, отишлата си без
време Маричика, болната Шурочка, харесващата жените и
живееща в самота Тоня.
Това е книга, в която мъжките образи почти изцяло
отсъстват. Като се изключат Захар Антонович, инвалид
от Втората световна война, чийто джоб е винаги пълен
с бонбони за децата, а думите – с мъдрост и утеха,
мълчаливият полковник, който посвещава цялото си време
на розите в двора, пияницата Льончик, малкият едноок
Павлик и гостуващият три пъти в годината брат на
Тамара Павловна, мъжете остават извън основния фокус на
романа.

Фрагмент от романа

„Стъклената градина“ е роман, уловил израстването на
цяло поколение жени на границата между два езика, две
култури и две политически системи. С автентичните
гласове на героините са изречени много от болките,
тъгите и травмите му.
Татяна Цъбуляк успява да създаде роман за порастването
на едно момиче като своеобразна метафора на
израстването на цяло едно поколение нейни сънародници.
Осиновена от селско сиропиталище и отведена в
Кишинев, Ласточка се влюбва в този град и не спира да
открива красотата в него. У дома почти по дикенсовски
е подложена на усилен труд от осиновителката си.
Налага є се да търси своята същност между два езика:
своя молдовски, и руския на Татяна Павловна, която я
удря по челото за всяка направена на руски грешка.
Езикът се превръща в един от главните герои на романа.
Част от непознатата идентичност на Ласточка.
Език, който е маргинализиран, обявен за непрестижен,
говорен от хората втора ръка. Сблъсъкът руски –
молдовски в живота на героинята всъщност е битка
на идентичности и културни модели. Стремежът на
детето да научи своя език е израз на вродената му нужда
да намери себе си.

Присъдата да си жена
В детството и юношеството си Ласточка преминава през
насилие в сиропиталището, осиновяване от жена, която
не я обича, а я използва като безплатна работна ръка,
става свидетелка на незаконен аборт в дома на Катя, а в
ученическите години є се налага да търпи опипването на
учителя по физическо и преживява изнасилване. Цялото
є внимание е съсредоточено върху уроците, които є
внушават жените около нея: „Миене, ядене, лягане. Всичко,
което трябва да знае една жена“.
Когато пораства, Ласточка на пръв поглед успява да
постигне целите си. Завършва медицина, работи в
престижна клиника в Букурещ. Но личният є живот си
остава счупен на хиляди малки парчета. Тя сама отглежда
момиченцето си, страдащо от синдрома на стъклените
кости, защото съпругът є, изплашен от болестта на
детето им, я напуска.
Силата на романа обаче не идва само от драматичните
житейски събития, представени като отрязъци от
действителността, а от безспорните писателски умения
на Татяна Цъбуляк. Синкопичната фраза, накъсаният
наративен ритъм, напоеният с лиризъм език, умението
є да извлече максимален стилистичен ефект от
пресъздадените гранични ситуации, както и сериозните
въпроси, които я вълнуват като автор, превръщат
„Стъклената градина“ в книга, пълна с откровения за
крехкостта както на заобикалящото ни, така и на света
вътре в нас.
ЛОРА НЕНКОВСКА
Татяна Цъбуляк „Стъклената градина“, прев. от
румънски Василка Алексова, изд. „Колибри“, 2021

„Горите горят“

Паула Еризану
Паула Еризану

Езикът като герой, градът като осъзната
красота

Пролог. Александра
Революцията започна много преди
да я видят останалите. Но свърши,
преди тя самата да забележи.
Лъже се. Не може да се върне назад.
Просто иска да остане жива.

Отказа се от всичко – къщи с
прислуга, съпрузи, деца, семейни
вечери – в името на революцията.
Заради страстта. Динамиката.
Идеалите. Силата. Нещо по-голямо от нея. Нещо, което
да є принадлежи. Беше там горе, в центъра, където се
вземаха решения, защити, противопостави се, нареди,
видя битките, предателствата, прелъстяванията,
манипулациите, болките, смъртта и болестите с очите си
и даде всичко от себе си, за да побутне света напред.
И падна от високо. Скъса си нервите. Покритите є с
пръстени ръце се разтрепериха.
Заслужаваше ли си? Доколко успя? Грешка ли бе? Грешка ли е
да живееш според собствените си ценности? Самоласкае се.
Че е вярвала в една-единствена Истина? В това я обвинява
баща є. Че е подценила реалното положение на нещата, че е
надценила себе си, че е объркала същността на случващото
се, както птиците бъркат стъклата на прозорците с

въздух и се удрят с все сила в тях. После мъртвите им тела
се свличат на улицата под краката на минувачите…
Противопостави се. И това беше краят є. Оттегляне.
Може би не трябваше да го прави така директно. Може би
трябваше да го играе по-деликатно, мръсничко, подмолно.
Чистите ръце са вързани ръце.
През последните дни завижда на мъртвите. На онези, които
не успяха да видят как онова, за което бяха мечтали и
работили, се превръща в чудовище. Да, завижда например на
Инес.
И колко ли от тази чудовищност е нейно дело? Нали за
около двайсет години бяха изтрити с гумички всичките є
политики. Една след друга, всичките. Той ги изтри.
Сърцето є отново бие неконтролируемо – наближава и
нейният край. Усеща го в този подскачащ в сърцето є
мускул и в чупливите си кости.
Остана ли є нещо за правене? Има ли какво още да поправи?
Да пише… Да предупреди… За да знаят хората как е било
в действителност. Какво са искали да постигнат. И как
то бе почернено. Но и да пише, не може, няма как да мине
през цензурата. Няма как да говори, не знае кой е агент и
кой не. Остана є само да проследява живота, да потърси
още веднъж онзи завой, отвъд който всичко може да бъде
спасено. Но колко доверие можеш да имаш в себе си и в
историята, която разказваш?

Фрагмент от сборника
с разкази „Крехко“
Симона Гошу
Крина дръпна пердето толкова
силно, че чу кукичките да
поскърцват, но не успя да ги
раздвижи. Тъй че го повдигна и
прекрачи зад него. Замръзна на прага
с наведена глава. Малкият мрачен
балкон беше изпълнен от единия до
другия край с големи, завързани за
отворите чували. Дочу шумолене.
Върху облегнат на външната стена
Симона
чувал забеляза правоъгълно бяло
Гошу
петно, което се поклащаше. Вдигна
поглед към перваза. На слабата
светлина, идваща от всекидневната, различи два бели
ръкава. Бащата на Анди беше преметнал единия си крак
през парапета на балкона, под прикритието на настъпващия
мрак. Само бялата яка, ръкавите и голото теме, които
се поклащаха ритмично върху чувала, очертаваха силуета
му. Крина се приближи, като стъпваше по меките чували.
Господин Молнар се държеше за парапета като за повод и
гледаше навън, към преметнатия си крак. В този миг от
облаците се показа голяма кръгла луна и го накара да вдигне
глава. Погледна спокойно към греещата луна, докато парата
от дъха му се носеше в близост до лицето му. След няколко
секунди извърна глава навътре. Крина се наведе и го опипа
внимателно. Над ризата си беше облякъл тъмна жилетка.
– А, трепериш ли, момиче? – изрече със закачлив глас и
постави ръка на устата си. Погледна го, без да мигне: той
местеше поглед от единия на другия си крак като кукла на
конци.
– Вилиии – се чу провлаченото стенание на старицата
отвътре.
Продължи да си мърмори на унгарски с приглушен глас,
сякаш произнасяше молитва. Мъжът стоеше с поглед,
вперен в крака от външната страна на парапета.
– Добър вечер! – произнесе отчетливо Крина. Краката
є затънаха в чувалите. Съседът бавно извърна глава към
момичето. Усмихна се и отпусна брадичка.
– Каква красива луна – продължи със спокоен тон. – Дали
се вижда така навсякъде по света? И от Америка...? И от
Дания? – добави през шепот, като отпусна леко главата си
назад.
Господин Молнар вдигна рамене и прехапа устни.
– Не ви ли е студено? Ще отида да си взема якето, оставих
го в куфара – каза Крина.
– Движи се... Луната – прошепна с пръсти, сочещи нагоре.
– Рее се, видя ли? И облаците се движат... Бавно е, ако се
загледаш обаче, виждаш как всичко се движи – продължи да
шепне Крина с поглед в небето.
Мъжът погледна нагоре.
– Красиво е – каза момичето.
Съседът въздъхна и поклати глава. И се разтресе от плач
– Какво има? – потръпна Крина. Протегна ръка към съседа и
внимателно постави длан на рамото му.
– Недейте... и аз понякога плача – каза момичето объркано.
Господин Молнар стоеше неподвижен и ням. Стисна
китката на момичето с лявата си ръка.
– По-добре да влезем вътре – каза Крина, като го държеше
за ръка.
Съседът поклати глава, докато продължи да гледа напред и
да гризе устните си. Хвана и двете є ръце, разтърси ги леко
и после ги стисна в шепите си.
– Хайде вътре – пак го подкани Крина, като разтвори длани
в шепите му.
– Вили – чу се гласът на старицата като писък.
– Идва, идва! – извика Крина, извърнала глава към завесата.
Мъжът остана да лежи на една страна. Държеше ръцете си
между краката и брадичката, забита в гърдите. Мълчеше, а
момичето седеше присвито до него. Охкането на леля Ержи
заглушаваше кучешкия лай отвън. След известно време
Крина се изправи.
– Краката ми изтръпнаха.
Прескочи чувалите и облегна лакти на парапета, докато
гледаше към долните апартаменти.
– Колко високо е тук у вас – каза учудена тя. – Виж, в
моята кухня свети – добави и наведе глава към прозореца
на левия апартамент на петия етаж. После внимателно
се спусна пак до него: – Не издържам вече на студа – каза с
тракащи зъби.
Обърна се към мъжа, подаде му ръка и му помогна да се
изправи. Издърпа го вътре във всекидневната. Минаха покрай
леля Ержи, която стоеше на тъмния паркет, обхванала
лицето си в длани. Крина го придружи до продъненото канапе
и се извърна към старицата.
Превод от румънски:
ЛОРА НЕНКОВСКА
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Фрагмент от романа

„Вятърът, духът, дъхът“

Андрея Ръсучану
През онзи ден едвам се тътрех по протежението на
Каля Гривицей. Действието на упойващото лекарство
беше започнало да преминава и внезапната като
пробождане болка се изроди в усещане за прерязване на
матката с острие. Това ме накара да забавя крачки.
Струваше ми се, че смърдя на кръв, че цялата улица
се е напоила с миризмата на разбърканите ми от
кюретажа вътрешности. Не можех да спра да мисля,
че вероятно Мариана не я беше стерилизирала както
трябва. Студената пот напои блузата ми. Мисля, че
навън беше около 40 градуса, а аз треперех цялата.
Всеки полъх на вятъра ме караше да се треса още
повече. Мариана се оказа права, трябваше да взема
трамвай 64, щеше да ме остави точно на спирката
пред къщи, но самата мисъл да седна на дървената
скамейка и да изтърпя цялото друсане по нещастния
му маршрут ме ужасяваше. Не можех да є кажа, че
не са ми останали пари за такси. Какво ли щеше да си
помисли за мен такава като нея, която даже и десети
клас не беше успяла да завърши, но за сметка на това
се къпеше с изискани сапуни, не пиеше друго освен кафе
„Алворада“ и беше единствената в блока, в чието
жилище всяка седмица ухаеше на ястие с месо, както
ми се беше похвалила. (...)
Къщите наоколо направо завираха в гъстата мараня,
жълтите им напукани стени се втечняваха под лудо
напичащото слънце. Спомням си, че макар и оградена
от високи дървета, улицата беше ослепителна
пустиня, без начало и край. Не знам защо си мислех
как понякога се събуждах в загубената светлина
на следобеда при К., а кафявото крепонено перде
се движеше между рамките на прозореца, като
разтърсваното от спазми тяло на все още жива
птица. Усещах колко горещо е, защото въздухът беше
гъст, почти плътен, едва успявах да го вдишам през
ноздрите си. Миришеше на рози и влажен прах, ясен
знак, че някъде е заваляло. Спрях се пред едно дърво
и повърнах няколко пъти върху квадратчето пръст,
оградено с варосан бордюр. Улицата се въртеше около
мен, къщите се приближаваха и отдалечаваха, стори
ми се, че стеблото на дървото е меко и ръката ми
може да премине през него, бавно се свлякох и седнах на
бордюра. Усещах, че в мен вече няма нищо, че кожата е
пълна единствено с онзи влажен, натежал и поел цвета
на синия небосвод въздух. Струваше ми се, че заедно
с остатъците от хляб и кисело мляко, крушовата
вода – забъркана от всевъзможни заместители на кафе
от секретарката – изпита на работа, вафлата, която
кой знае откога седеше в чантата ми и която излапах
в метрото, между съда и дома на Мариана, защото
знаех, че преди упойка трябва да си ял нещо, повърнах
и изхвърлих от себе си и още нещо. Нещо много поважно, което нито изпитият у дома калций, нито

пържолата алангле, която Г. ми приготви вечерта,
разтревожен от моята прекомерна неотминаваща
слабост, не успяха да компенсират.
Пред очите ми отново се изредиха предходните
сцени: задънената улица, където живееше Мариана,
последният блок на улицата, която свършваше с
бялата ограда на съседното гробище, полуразрушените,
покрити с намазан със смола картон къщи, наредени
около лошо асфалтираната улица, миризмата на
огромното є тяло, с плът, сраснала се трайно с
големите кости, не тлъстини, а пластове стегнато
и плътно месо, струпано там, за да държи хората
надалеч, да спира всяка форма на агресия, идваща отвън
и да прави Мариана недосегаема. Винаги съм се питала
какво ли правят в болниците с изтръгнатите от
тялото органи, с ампутираните крайници? Просто
биват изхвърлени или ги горят в крематориум. И кой
се занимава с това? Как изглеждат натоварените
със задачата да се отърват от онова, което вече
не работи в дадено тяло, което се превръща във
враг, онази част в теб, заработила против цялото,
което се опитва да се справи с нередностите, като
затруднява други функции, натоварва други органи
и призовава цялата си изобретателност, развита
през милионите години еволюция, за да компенсира
отворилата се празнота, липсващата верига от
цялостния механизъм. Попитах я какво ще прави
с „него“, след като всичко приключи, дали просто
щеше да го изхвърли на боклука в края на деня заедно с
останалите отпадъци. „А, не – отвърна тя – така ще
си докараме беля, госпожо адвокат, бъдете спокойна,
мъжът ми ще се погрижи.“ Значи си беше семеен
бизнес, тя „оперираше“, както понякога се изразяваше:
„госпожо адвокат, оперирах едно младо момиче от
провинцията, беше почти в четвъртия месец, беше ме
страх...“, а пък мъжът є „се оправя“ с остатъците.
Онова бледичко човече с керемиденочервения обрив по
ръцете, което тежеше наполовина колкото Мариана.
Видях го два пъти да се връща с пълни пазарски чанти.
Покорен, с благ и несигурен поглед. „Втори съпруг“,
след като се отървала от „звяра“. Вече съжалявах, че
бях отказала телешката супа, с която ме изкушаваше
Мариана: „останете още малко, госпожо адвокат,
да поукрепнете и ще ви дам една телешка чорбица,
забърках я сутринта, киселка е, с домашен квас,
мъж ми не понася чорба от кисело зеле или с оцет“.
Повдигна ми се на мига от мисълта за чорба, в която
плуват парчета месо. Дърдоренето на Мариана, която
винаги щом приключеше, искаше да си побъбри, бе
полемика срещу комунистите, тяхна беше вината
да се занимава с това, нещастници, на които не им
дреме, че клетите жени не знаят какво да правят и
мрат като овце, слава Богу, че при нея не беше умряла
нито една клиентка, но това е, защото нея я е грижа
за бедните момичета. Сърцето ми се свиваше, защото

Фрагмент от сборника с разкази „Истории
Рамона Мику
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и аз бях една от тези нещастници. Мариана обаче не
разбираше кога е сгафила, самото понятие за гаф є
бе чуждо, защото за нея на света съществуваха само
истина и лъжа, добри и лоши хора. Комунистите бяха
лошите, а към тях се добавяха и цял куп други хора,
включително и съседите є, от които трябваше да
се пази. „Те са в състояние да сторят всевъзможни
гадости, комунисти с комунисти, хич няма да им пука,
ако изгния в затвора, по цял ден ме дебнат, а ако аз
си отворя устата и кажа какво знам за тях, та те
по цял ден въртят далавери на черния пазар… А те
ме издали, че при мен непрестанно идвали хора и ме
викнаха в милицията, та известно време трябваше
да си седя кротко на задните части. И все пак успях
да им обясня на милиционерите, че съм деен член
на дамския комитет и че шия хубаво и затова при
мен идват толкова много момичета.“ Осъзнах, че
все пак бих предпочела да бях останала при нея, а не
да седя на бордюра, насред улицата в непосилната
горещина. Можеше даже да хапна нещо. Гаденето беше
попреминало, можеше да се престоря, че я слушам
известно време, докато обмислям пледоарията си
за следващия ден. Имах дело на обяд. Хубавото е,
че можеше да поспя до по-късно сутринта. Едва се
изправих, истински късмет беше, че наоколо не се
виждаше жив човек, какво ли щеше да се случи, ако
беше минала милиционерска кола, да спре и да ме
попитат какво правя там, такава елегантна другарка
като мен, да седи на земята посред бял ден.
Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

с малки и големи хора“
Рамона Мику

Бабата
В седмицата, в която навърши шейсет и пет години,
баба си купи ковчег. И си го избра веднага: мъничък,
то аз да не съм голяма, маминко, да могат лесно
да го носят внуците ми на раменете си, с дръжки
и светличък. За парите обаче трудно се разбра с
продавача. Два часа се пазари. Не защото беше твърде
скъп, ами защото не разбираше как да плати за някаква
вещ колкото са є поискали, та нали ги знам, майко, тия
искат да ти смъкнат и кожата от гърба. И накрая
си тръгна доволна с намаление от десет леи и един
безплатен венец от изкуствени цветя. Ковчегът дойде
после, съседът Петраке го докара с каруцата си, а
баба му плати с бутилка ракия. Върху ковчега лежеше
пластмасовият венец. Ами с това какво ще правиш,
бре жено, нали няма утре да се гътнеш, я попита дядо.
А тя се засмя тихо и отвърна: ами даде ми го без
пари. После известно време го държа закачен на един
пирон, докато се разпадна на части. И ковчегът стоя
на тавана дълги години. Всяка година, наесен, когато
се качваше горе да слага гроздето да се суши, баба
почистваше и него отвътре. Бялото платно, с което
беше подплатен, пожълтя, а след около три години се
скъсаха ресничките. Нищо, здраве да е, каза тя, ще ми
сложите други.
Когато дядо почина, братовчедът Джиджи предложи
да сложим него в ковчега. Но баба не разреши. Мой си
е, казва, аз съм си го избрала,
как да му го дам, да си беше
купил той, не да си изпива

Андрея Ръсучану

всичките пари, а пък ние будалите да му берем масрафа
и да го погребваме. Дядо така или иначе нямаше да
се побере, той беше планина човек, но братовчедът
Джиджи искаше да спести някоя и друга пара, ша го
напъхаме някак, казва, и после ша видим какво ша
правим, когато умре бабката. Когато гробарят тръгна
да копае дупката за дядо, дойде и я извика, ела, лельо
Лино, да видиш къде ша те водя и теб, когато му дойде
времето. Но баба само поклати отрицателно глава,

не, Костеле, не, направи тесен гроб, за един човек, не
ща аз да ме погребваш до него. Достатъчно го търпях
цял живот, пйесе’ и две годин, оставете ме поне кога
умра да не ми е пред очите, него тук го сложи, а на
мен, кога ми удари клепалото, ей там ми го стори, горе
на хълма, под върбата, че да не ми пече слънцето на
главата. Напразно я разубеждаваха мама и леля. Цяло
село ще те одумва, казваше мама. Но тя удържа, не ще
до него, та не ще. Ковчегът изгни много преди тя да
почине, само дето през последните години не можеше
вече да се качва на тавана, тъй че почина спокойна,
че е приготвила всичко необходимо. Имам всичко,
що ми требе, мама, вие само да ме погребете. Помня
онази нощ, в която татко ме взе в прегръдките си,
както си спях в топлото легълце и каза: трябва да се
преместиш оттатък, баба почина. Усещах топлината
на прегръдката му дълго след това и не успях да заспя.
Станах след известно време и отидох в другата
стая. Горящите свещи хвърляха сенки по стените.
Дошлите за бдението жени разказваха страшни
истории. Душите на мъртвите влизали в кучетата,
летели над къщите и преследвали живите навсякъде.
На караконджул ще се обърне и ще дойде да ти чука
нощем по джама, ми шепнеше на дясното ухо леля
Флорина. Караконджулите не съществуват, повярвай
ми, ми казваше мама на другото ухо. Но сърцето ми
биеше по-силно откъм страната на леля. Баба вече не
беше баба, ами се бе превърнала в душа, която щеше
да ме преследва поне шест седмици, когато, ако имаме
късмет, тя щеше да намери покой в отвъдния свят.
До сутринта седях така на столче до вратата и
цялата треперех от страх. Искаше ми се да изляза от
стаята, но нямаше кой да дойде с мен. Нощта беше
тъмна и дълбока, а отвън всички мъртъвци се взираха в
нас през прозореца.
Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Фрагмент от романа „Бастиан“
Дора Павел
Сутринта се събудих със странно усещане, че нещо
става със старото ми жилище. Нещо, да, но не
знаех какво. И привидно не беше свързано с мен и
отшелничеството ми. Казвам „привидно“, защото
съм убеден, че всяко дело на този свят има някаква
връзка с мен. Поех, както правя ежедневно, към
предишната ми къща, която сега се беше превърнала
в осакатен и измъчен труп. Не исках да изпусна нито
миг от събарянето є. Минах покрай работниците, без
да ги заговарям, качих се на все още здравата тераса.
Огледах улицата. Нямаше и следа от хора. Да не би
да бяха пуснали някакво предупреждение, за което
аз не знаех? Разяждан от най-мрачни предчувствия,
влязох „навътре“ и стъпих на покрития с прахоляк
под на някогашната ни приемна. Паниката ми се
усили от факта, че когато се завърнах на терасата,
работниците също бяха изчезнали. На входната врата
нямаше никого. Нито пък на двора. Оставаше ми само
да чакам. Докато часовете течаха, с досада установих,
че интересът на околните към здравословното ми
състояние беше минал на втори план. Изтече срокът,
който ми бяха дали от клиниката, но не ме повикаха
отново. „Седни където искаш“, ми каза при последната
ни среща младият психолог, при когото ме бяха
разпределили. Останах прав. Не реагира. „Можеш да
мълчиш или да говориш“, промърмори. „Бих предпочел
да говориш“. „Със себе си, не с мен“, добави. Колко
посредствено. Колко предвидимо. Разбира се, че си
мълчах. Точно както всички около мен сега мълчат.
Любопитното е, че това едновременно ме радва и
плаши. Постоях така в очакване известно време на
терасата в края на стълбището. Сред реликвите на
някогашната сграда зърнах огледалото, което някога
седеше върху тоалетната маса на мама. Успях да
сглобя поставка от захвърлени греди и го сложих
отгоре. Клекнах и подпрях лактите си върху новата
„тоалетна масичка“, застанах точно пред огледалото,
без да повдигам глава. Не ми харесва да се съзерцавам.
Взирането в огледалото ме отвращава от малък.
Пазех се от огледалата повече от пропадане в змийска
бърлога. У дома или на гости, минавах с гръб към тях,
с елегантната крачка на фехтовач, за да не забележи
никой. И ако има предмет, от който изпитвам ужас,
това е огледалото. Мисля, че вече съм го казвал.
Най-безполезният, неприятелски и долен от всички
предмети на света. Какъв грапав и матов гръб, каква
стъкловидна и перверзна лицева част! Разголва се
като безсрамна курва пред сетивата ти, разсъблича
и теб и няма отпускане на примката, докато не те
улови във вагиналовидните си спирали и не те потопи
в собствените си похотливи наслади. А и в теб самия.
И все пак за момент се зарадвах да видя крехкия
предмет. Да постоя пред него и да се оставя да ме
измъчва усещането, че някой ме гледа. Не ми харесва
да ме гледат, нито пък да гледам сам себе си. Когато
изпитвам нужда да ми се случи нещо много лошо, а то
не се стоварва отвън, тогава сядам пред огледало. И
сега, застанал пред прозрачната повърхност с наведена
глава, изведнъж се усетих пронизан от усещането,
че моето тяло е нечие чуждо и че е проникнало в
непозната къща. Имаше нещо променено. Изтичах
от единия край на терасата, през която бях влязъл,
до другия, може би не беше нашата тераса. Навън,
по улицата, всичко беше както преди. Нещата бяха
по местата си. Съседните сгради, неработещата
топлоцентрала, прашното шосе. Втурнах се обратно
към главния вход. Нямаше нищо променено. Слязох
към онова, което преди наричахме двор. Вгледах се.
Страничната градинска портичка беше измъкната

Фрагмент от романа
Дора Павел

„Големи хора“
Мария Орбан

от пантите и просната на земята до оградата.
Как не я бях видял преди? Откога ли стоеше така?
Долових воя на хладния септемврийски ветрец между
неспокойните клони на овошките, сякаш доскоро
тази малка порта беше държала извън градината
всякакви природни явления. Закрачих по-уверено към
дъното на градината. Две успоредни кални дири водеха
до изхода, имаше и изпотъпкана трева. Задуши ме
вцепеняващ мирис, като изпарение от дезинфектант.
Изглежда бяха влизали диви прасета, а не хора. Какви
хора?! Залепих се за едно стъбло и задавено, колкото
да се чуя аз самият, пророних така изтърканата
филмова фраза: Има ли някой... ехо, има ли някой тук?!
Придвижвах се приведен, със ситни и несигурни крачки.
Целият треперех. Затаил дъх, проследих оставените
от колела следи до края на дворчето. Нямаше нищо
подозрително, с изключение на няколко омазнени листа
с технически чертежи и разтворена ролетка. Усетих
как клоните ме дерат по раменете.
Излегнах се по гръб под една слива, присадена неотдавна
от баща ми. Отпуснах ръце до тялото си, прилепени
към пръстта, изпъвах и събирах длани, за да усетя
отново ласката на земята. Изведнъж ръцете ме
заболяха и натежаха, сякаш някой беше забил пирони
в тях, не можех повече да ги движа. Изправих се до
седеж, без да се облягам на тях. Вдишах дълбоко
новопоявилата се от разровената пръст смрад. Черна,
пронизваща воня. И най-сетне с горящи слепоочия
успях да намеря възможно най-суровото обяснение на
онова, което се разкриваше пред очите ми. Спомних
си за Томас Бернхард. Той бе единственият от
авторите, при споменаването на когото потреперих.
Помнех него, сред толкова други имена, изтеглени от
машината на Сабина Брун от главата ми. Да, само
него. И последния „прошепнат“ през истеричния є смях
цитат: Кръвните връзки внезапно могат да станат
неизлечими.
Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

За мен е
жизненоважно да
намеря място,
на което да се
чувствам сигурна.
Мекичко гнезденце,
каквото животните
приготвят за
неродените си рожби.
Не мога да живея
където и да е. Със
Себа имахме къща,
Мария Орбан
в която стаите
бяха по четири
метра високи, с няколко зелени и една бяла кахлена печка.
Имахме пиано и лавици, отрупани с книги. Понякога така
ми домъчнява за там, че вместо да поема към апартамента
на Кармен след часовете, поемах в обратната посока и
изведнъж се озовавах съвсем близо до входната врата
на къщата. Сепвах се уплашено, щом я зърнех. Веднъж,
когато знаех, че Себа е на концерт в Клуж, влязох вътре и
останах там цял следобед. Поспах в леглото си. Излязох на
верандата и пих кафе. Погалих с поглед градината, в която
бях посадила мента, градинска чубрица, жълт кантарион
и лайка, елхата, която украсявахме за коледните празници,
големите камъни, които бяхме донесли от гората и от
строежите, за да изглежда алеята по-красива. Исках да е
нещо като сбогуване, но впоследствие ми се стори странно
и си тръгнах потисната, защото макар всичко да беше
така, както го бях оставила, вече нищо не беше същото.
Искам свое собствено място. Искам да сложа по стените
снимки и пъстри картини. Искам голяма библиотека,
да покрива цялата стена от горе до долу, искам малък и
симпатичен балкон, където да излизам да чета и да пуша.
Искам най-обикновена кухня в оранжево, кафяво и зелено. А,
да, и жълто, задължително. Искам и мебели от ИКЕА. Да.
Искам всичко от ИКЕА.
– Хей, я почакай – направи ми знак с усмивка Оана, когато
видя, че я подминавам. – Как си?
Нямам никаква представа как да отвърна на този въпрос.
Дори не знам дали има предвид утрешния развод с брат є
или говори за пожара в квартала. Повдигам рамене. Идва
ми да кажа, че не ми е добре. Зле ми е. Изпитвам огромна
вътрешна празнота, гърбът ми изтръпва от студ, цялото
ми тяло е ледено, усещам мравучкане по кожата. Страх ме
от всичко, което ще се случи от утре нататък. Когато
бях малка, си мислех, че големите хора са уверени, че заедно
с възрастта идва и вътрешна стабилност. Увереност.
Мислех, че ако си вечно зает и имаш цял куп неща за правене,
деца, работно място, със сигурност не ти остава време
да се отегчаваш, да си задаваш всевъзможни въпроси, на
които не намираш отговор, и най-вече не те преследват
всевъзможни страхове.
Много харесвах някои от приятелките на майка си, особено
Дана Фишер, беше учителка, винаги много нагласена, с дълги
червени нокти, с които леко потропваше по повърхността
на масата, когато обясняваше нещо. Имаше уверена
походка, смееше се кръшно, изглеждаше така, сякаш
нищо не можеше да я трогне. Дана Янку, изписвах върху
тетрадката, която ми служеше като училищен дневник,
когато вкъщи си играех на учителка. Искам да съм като
Дана, споделях с мама. След известно време тя забременя,
роди и всичко изглеждаше съвършено, докато изведнъж не
се разведе и не замина за Германия с някакъв по-млад от себе
си мъж. Без детето. Само с по-младия мъж. Тогава за първи
път чух думата развод, а майка ми говореше за него като за
смъртоносна болест. Раз-вод. Вод-нянка.
И какво? Беше ли разводът добро решение? – бих попитала
Дана Фишер днес. Откъде можем да знаем, че това
е решението? Ще попитам и Себа, когато ми вдигне
телефона. Откъде?
– Добре ли си?
Кимвам.
– Знаеш ли, имам чудесна идея за теб! Ти досега търси
апартамент само из мизерните квартали. Какво ще кажеш
да се преместиш в нова-новеничка гарсониера? В блок,
който мирише на новичко, близо до центъра? А, какво ще
кажеш?
– Какво да кажа?! Пас съм, какво друго мога да кажа, откъде
пари за нова гарсониера?
– Абе, лятото е много по-лесно. Сметките не са големи,
ще видиш. Точно до мен дават една под наем. Искаш
ли да разпитам? Съвсем друга ще е енергията! Сега си
стресирана, искаш да си намериш нещо за цял живот…
зарежи я тази работа, въобще няма откъде да знаеш какво
ще се случи през лятото!
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Стихове от книгата

„Ауарда“

Руксандра Новак
9
Прашен град, течащи къщи. Тялото има чудесното
свойство да се адаптира към прилаганата спрямо
него сила, да дозира съпротивлението си, да придаде
очертанията си според нея. И L.U.S.T., караща очите
да блестят. В по-съмнителните и плашещи моменти
сънувах вода.
Инструменти. Тяло по-голямо от моето, въпреки
че беше моето. Органична мембрана. Изразът body
liquids ме впечатляваше, но така и не разбрах какво
обикновено се разбира от неговата употреба. Body
liquids беше просто лимфа, нещо безцветно, което
остава. Без насилие, само остатъци от насилие.
Без участие, само ограничена. Без да присъстваш,
но да те прави присъстващ, да проблесне нещичко,
когато изчезваш. Лимфа, слюнка. Желание, което
предизвиква слюнката в ъгълчетата на устата. Беше
напълно объркана, провалена нощ, ще ми се да не се
беше случвала. Унищожихме се. Утре ще има супер
Луна. Мисля си за мъртвите пространства с преяли
насекоми, свръхизобилие. От всичко, що е лошо на
света.
Умножени до безкрай неща. Не 4 am, спринцовката
на сутринта, а неделя на обяд, не златистият мрак,
кървавите утрини, нито пък полярните нощи, неделя
по обед, когато силите те напускат, неделя на обед,
окислена, тялото разтопено върху сърцето.

48
Но ти се мразиш и никой не може да ти отнеме
силата. Измисляш двояк език, който да те съдържа.
Надмогни този език, предай го нататък. Схджддждкк.
Потопи се с него, удвои го отново. Превърни го в
собствената му вселена. Нищо не остава същото.
Това вече не е човешки език, той принадлежи на
животните, на минералите, които се удрят едни
в други, той е на предметите, които се чупят на
вятъра. Това вече не е дом, превърна се във всички
домове, в които си пребивавал някога и после се взриви.
Надмогна паниката, първата от всички, най-трудната
за взривяване. Че ще бъдеш сменен с когото и да било
друг, че вече си сменен, без да го знаеш. Идва отдалеч,
сега пристигна, с теб е. Добре е, че знаеш вече – не,
не е добре. Течностите от тялото изчезнаха, сега е
гладко. Течностите на света са зад живачната завеса.
Вече не мога да стигна до тях. Животът се подобрява,
успокоява се. Най-накрая си нечист. Поработи с
душата си, тя бе разрушена. Брюксел, Детройт.
Машините и мазутът. Индустрията и нейните руини.
Градът получава все по-малко федерални средства,
следва да премине към автоконсумация и го прави,
но все по-слабо, все по-малко са ресурсите.

38
Всъщност всички градове са много стари и
кървят. Между самолети, кръгове, залети
с вода от тялото, от потните тела на
другите, като на рейв парти, да, точно
така, но в умален мащаб, в желатиновото
битие между съня и събуждането.
Онзи час от ликра, в който прииждат
мълчаливи създания, едно от момичетата
се отпуска напълно върху рамото ти,
което всъщност липсва и е лишено от
очертания. Следа от златиста пудра
по пръстите, в точно този миг сте
прилепили гръб в гръб, разтворени
във въздуха, но все пак я усещаш по
гръбначния стълб, а после по кожата,
то е като изгаряне и е единственото
нещо с физично измерение. Знаеш, че ще
бъде дълго съсипващо лято, с брутални
флуиди, които свързват хората и им
причиняват припадъци, за да ги защитят.
Златни прахчета, които втечняват
въздържанието. Като в дур, когато
часове наред търсих колата по полето,
докато забравих за нея. 80-те, повторение,
океани. Острови, безкрайни острови, и
върху тях инциденти, контраинциденти –
ред – контраред – внимание.
Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА
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Откъс от романа

„Облак с форма на камила“

Алина Нелега
Сега трябва да напрегна всичките си сили, за да
преглътна обвиненията ти, да ги оставя да преминат
през мен. Твърде пестеливо пребивавах извън сцената, в
онова друго съществуване, в което ролята на твоя майка
играеха други, не и аз. Не ми е леко да приема, че не ти ме
обвиняваш, а болестта е тази, която говори чрез теб. И
все пак колко от това е болестта и колко си ти? Вече не
успявам да различа. Ти си дърво, което расте, завладяно
от друго напълно непознато, мистериозно и непрекъснато
изменящо се паразитно растение. То се нагажда, превзема
те, променя те. Няма как да убиеш паразита, без да
пожертваш дървото. А и не съм готова за това. Този
Мариус е опасен непознат, от когото се боя и не се
опитвам да се сприятеля с него. Срещнах го при първия
епизод на болестта ти, видях как се наслаждаваше на
неуправляемия ми страх, как преобръщаше къщата с
главата надолу, как търсеше микрофони, скрити камери,
как потроши телефона и лаптопа си. Не извиках линейка,
защото вярвах, че все пак някъде отвъд онези кървясали
очи беше пак ти, моят син, борещ се да се измъкне, да
се откачи. Разбира се, че няма как да върна баща ти.
Скръбта ми по него е пуста, тя е копнеж по един спомен.
Ти обаче си тук, стоиш като зомби, обитавано от един
непознат, който често пъти ми пречи да съзра сина
си. Опитвам се да преговарям с него, но той ме гледа
подигравателно и ми се присмива.
Дори и сега не искам да повярвам, че си си отишъл.
Искам да съхраня надеждата си, че когато се завръщаш
понякога, ще ми казваш, че съм най-добрата-майкана-света. И ще знам, че си ти, познатият ми, а не
натрапникът, който зае твоето място и си присвои
вещите ти, навиците ти, тялото ти и мен. Иска
да съм негова майка, избра ме и ме завладя. Нощем
обикаля из къщи и когато нощем се събудя, предусетила
опасност, го виждам да седи до нашето легло и да ни
гледа втренчено кой знае откога. Колко часа ли е прекарал
така, надвесен като вампир над нощния ни покой.
Изкрещявам, но той не се бои от мен, седи си кротичко
на стола, а когато истерично го прогоня: върви-си-встаята, послушно се изправя и излиза, но дочувам как
изрича с половин уста: ще-видиш-ти и това-ще-завършимного-зловещо. Клаудиу псува през зъби, става от
леглото, както е гол, и заключва вратата на спалнята.
После настоява да правим секс с терапевтична цел, но
му отказвам и той заспива недоволен. Повече не мога да
мигна. От известно време спя на пресекулки, заешката,
насилвам се да не сънувам, защото сънищата правят
реалността още по-трудно поносима.
Нормално е да скърбиш по загубения си син, но ето че
ти си тук, пред мен, не мога да приема, че вече те няма,

Алина Нелега

тъгувам по тебе и ходя по тази земя, заровила глава като
щраус. Лицемерка съм, да. Преструвам се, да. Но само
тази лъжа ме задържа жива: търся те, мило мое дете,
закачливо и мъдро, бълващо неудобни въпроси. Какво е
лошо и какво е добро, кое е правилно и кое не е. Беше
несправедливо и злонамерено, изричаш натъртено. Че и
повече, беше незаконно да те пратя в болница против
волята ти – аз не съм подписвал нищо, твърдиш, но
подписът ти е на документите – да, но не знаех какво
правя, ти ме принуди, подведе ме, както постъпваш
с актьорите си. Този непознат знае твърде много
за мен и теб, отнема ти спомените, пресява
ги и запраща праха в лицето ми, иска да
ме ослепи. За теб, да ми повлияеш и
да ме убедиш да правя неща, които
не е искам, е като детска игра,
мамо. Нали това ти е работата,
мамо? Нали така си изкарваш
прехраната, мамо, с манипулации
и пренасищане с твоите
собствени и с чуждите емоции?
Не отричам. Без конфликти,
препоръча д-р Захараджиу, без
нерви. Но ти продължаваш: и
досега не мога да съм сигурна,
че в някое ъгълче на ума си
не си водиш записки, докато
изучаваш реакциите ми. За теб
съм материал за проучване, нали
мамо? Може да се гледам после
в някой твой спектакъл, ха-ха,
вдъхновявам те, а мамо?
Наричаш ме „мамо“, а думата
звучи подигравателно, забива се
като нож в гърба. Мамо. „Мила
моя мамо“ дълъг прорез, от долу
нагоре: „мамомамомамо“. Три
последователни удара в гърдите
и стомаха, „мамооо“ е равносилно
на четиридесет и седем удара с
нож, извадени очи, отрязани уши,
пуснати в канала ръце, преплетени от
безсилие крака и точно преди тялото
да се вкочани, да се просне на земята,
майката се съвзема, съгражда се отново
от кървящите парчета плът. Ето я.
Като нова е. Тук е. Готова е за поредната
саможертва за обичния си син.
Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Из книгата „Птиците

в небето крещят“

Теодора Коман

Анджела Маркович

1. след загрявката започвам кръгова тренировка,
но за да ми потръгне,
имам нужда от ритъм, добър пулс
и треньор, който да изисква от мен: хайде, можеш!
и макар да навлязох в ново десетилетие и нова криза,
все още очаквам красотата да дойде,
както все ни обещават, че ще разцъфти отвътре
затова и въведох този компонент на самоинвестиция
в живота си:
плащам си, за да се потя по три пъти седмично

във фитнеса,
винаги по едно и също време
да постигна някаква прилична форма
без други саможертви
и лабораторни изследвания,
и веднъж завинаги да изляза от прехода между това,

което бях,
и това, което трябва да бъда:
по-красива, поне отвън
като в реклама за разширени вени,
без разширени вени върху възможно най-гладкия крак
като фалшив спомен,
изграден върху най-натоварената мускулна група
без притежател и без източник.

самотата е животно
пума е, тигър е
агресивна е, кръвожадна, напада те
в гръб
има остри ножове в ръцете,
които забива отвътре в челото
дебне те от разстояние
без любов
трябва да се подготвиш
да се обучиш
да я гледаш в очите
да стоиш на колене пред нея
с потъмнели и блестящи очи
с лилавите кръгове на изтощението
да гледаш в празното пространство
***
злоупотребяваш със силата, която ти дава

осъзнаването на живота и смъртта
когато двамата правим любов, съзнанието за живот 

и смърт
е част от всяка клетка на нашите тела
и ние си спомняме за утре, за кожата, за писането
и за познанието ти за физичните закони, по химия

и по медицина,
които отнасяш
към безкрайното пространство
и после се оглеждаме в очите си
и изоставяме животите и смъртите си
със силата на сладострастието, което ти дава

осъзнаването на живота и смъртта
прегръщаме се, смеем се и плачем
рухваме от приближаването на смъртта
и ще бъдем унищожени от системата
не би било нужно
да умрем като метални плашила
бихме могли да умрем в тишина
в друга част на света

2. давай, можеш
с плътно прилепналия екип dryfit
и три серии по осем повторения
с отражението в огледалото, което удвоява
синхрона на движенията
от тренировката
indoor.
не се отказвай, задръж планка,
докато ти се разтреперят китките, потта,
проникнала в очите щипе, нямаше представа колко е солена:
сълзи серетирани през порите.
така постигаш уважение:
чрез самоомраза,
излизане извън зоната на комфорт
като в реклама на Сарженор, с хора, които едва успяват

да се усмихнат
от сърцевината на собственото си изтощение
при вида на отплатата
така несъзимерима
с усилията им.

ако бях осъдена на смърт и трябваше да си избера

последно ястие
мисля, че бих погълнала малка жива риба
иска ми се да оставя нещо след себе си

Анджела
Маркович
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Из книгата

„Тракс, ОМG“

Елена Болдор

Из книгата „Люси“
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Елена
Болдор

от рода няколко много изхарчени пари в живота ми
за кафе в старбъкс
(((????????????)))

поема
мисля за бен стилър повече, отколкото ми се иска.
Сервитьорът не се засмя, когато си поръча яйца с шунка.
бен продължи да повтаря, че един хубав ден всичко все
пак ще придобие смисъл. прочетох върху един магнит за
хладилник: живей в настоящето
независимо какво се случва. И ако успея да се сетя за тази
мисъл насред случваща се катастрофа, ще мога да кажа,
че съм си свършила работата.

***
в понеделник спах до обяд и съм пропуснала 34 обаждания
по-късно същия ден едно момиче ми подаде брошура,

пълна с въпроси
за депресията и остаряването, а едно от питанията

беше ,,страх ли те е от смъртта“
мисля, че искам да умра внезапно
да получа сърдечен удар и кротко да си замина,
сякаш похапвам риба тон с майонеза и изведнъж

да ме сполети тя
никога не ми е допадала идеята за живот след смъртта:
не искам да продължавам да бъда себе си и който и

да било друг
представи си, че си говориш с някого за вечното

завръщане
точно преди да умреш
идеята да повтаряш нещо отново &&& отново
за неопределен период от време…
звучи идиотски, помисли си само
подобни неща ме карат да преосмисля изборите си

***
raver stay wif me
сега съм онлайн, ще остана няколко минути
а утре кой знае
някои идеи нямат реално битие
и при все това се държат все едно са истински
нека си дадем няколко мига за размисъл
моите постове в туитър, които задават тон в живота

на няколко милиона души
всеки, който покаже романтични намерения към мен,

се вглежда за няколко секунди
в онзи белег от изгаряне върху гърлото ми, който прилича

на сърце
и ми се струва забавно, че именно те ми разбиват

сърцето
искам да науча названията на вятъра в различните

краища на света
а също и странни думи, които са състояния на духа,

които не мога да обясня
Истината Е Че............
трябва да спра да си правя селфита и да моля хората

да ме снимат
струва ми се трудно да позирам пред хората
и да се преструвам, че изглеждам добре
станах свидетел
на бавната и неизбежна разруха
на парче пица
под влиянието на различни метеорологични условия

*******SHOUT-OUT*********
За деня, в който открих името ти в SOUNDCLOUD
***************************
има нещо специално в начина, по който
слизаш по стълбите на подземния бар с червени

неонови светлини
и ми казваш, че си диджеят на моите дни
най-интимният момент в живота ни беше,
когато облиза сълзите по лицето ми,
беше доста секси
не мога да не мисля за това как би свършило това

между нас
и осъзнавам, че има големи шансове
ти да избягаш с някоя слаба мацка, която обича

протеини и броколи
снощи баба ме попита откъде идваме, ако не от господ
тя вярва, че бог е единственият начин да се справи

с идеята, че ще умре,
а аз є отвърнах, че излизам да изхвърля боклука
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Из книгата

Из книгата

„Половината от „Друга съм“
живота ми досега“

Светлана Кърстян

Илиана Негря
Инвентар:

Из книгата

„иначе животът
е хубав“
Диана Йепуре

***
глобализация
никога не съм имала нищо против глобализацията
даже съм
голяма глобалистка
и когато другите я нападат с обиди
аз се радвам
когато другите трупат опустошителни статистики
аз се смея
светът разтвори вратите си пред нас
не се оплаквайте
радвайте се
и се запитайте
как да се завърнат
по тези села без пътища
с пресъхнали чешми и рухнали къщи
онези които пият кафето си на околовръстното
„Садовое“
или на Невски проспект
до Фонтана ди Треви
или в кръчмата в приземния етаж на някой нов блок
в покрайнините на Москва
при условие че дядовците им не са напускали
границите на земята си
цял живот
освен при мобилизация
във военни времена
нищо
нищо не ме притеснява в глобализацията
нищо освен очите на онова куче, което
плачеше на портата като човек
на глас
когато
приятелят на Даниел замина
щастлив и изпълнен с надежда
при майка си
в Италия
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Диана Йепуре

Както и да се бяхме държали една с друга
Заради травмите
Заради схемите
Понеже нито една от нас не се беше научила
да обича красиво в детството си
Понеже да обичаш красиво е измислица
Понеже майките ни са
Далечни и задушаващи
Бащите са нервни и отсъстващи
Понеже братята и сестрите ни
Които някога ни мразеха
Ни зарязаха
Заради страха от изоставянето
Заради механизмите за автосаботаж
Заради нас заедно
Заради нас поотделно
Заради кореспонденцията
Заради злоупотребата и посттравматичния стрес
Заради тайните, разпилени като бисерчета под леглото
Заради леглото
Заради котките и кучето
Заради кавгите
Заради нощта на рождения ти ден
Когато изпаднах в криза в хотелската стая
Защото бях болна
Понеже те изтощих с омразата, която тая към себе си
Понеже изчерпах цялата ти сила с депресията си
Понеже крещях и плаках, и ритах
Като дете, на което не са купили шоколад
Понеже ме обвини тежко
В неверни неща
Когато всъщност имаше избор
Понеже излъгах, да се почувствам по-малко виновна
Понеже оприличи поезията ми на revenge porn
Понеже поиска да я изтрия от мрежата
Понеже както и да се бяхме държали една с друга
Неоспорима бе любовта
Неоспорима бе
И искам обратно в тази любов
Като че е пухена възглавница
Като опит да изживея деня в морето
Аз с пояса, ти гмуркаща се
И после как танцувахме и пяхме
L’amour еst un oiseau rebelle
Заедно крещяхме
Понеже преди два дни ми писа
Добро утро, слънце
Понеже след две години отново усетих любовта
Дебела, гладка, голяма
Понеже телата ни смениха кожата си 100 пъти
След последното докосване
Понеже си спомням със съвършена точност дÒсега
на ръцете ти, гърдите ти, топлото гърло, миризмата
Заради терапията, хапчетата
Понеже прекосих пустиня, за да стигна в гора
Понеже се научих да се обичам
Понеже станах осъзнат човек
Понеже скитам по света с отворени очи
Понеже търсих близост на други места
Понеже открих приятелство, но не и интимност
Понеже вътре в сърцето ми
Расте семенце
И понеже това ъгловато и мощно семенце
Издържа без теб
Понеже мога без теб
Понеже нямам нужда от теб
Защото искам само теб
Понеже неоспорима
Бе любовта
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***
Аз съм момичето на несъвместимостта,
резултатът от престореността,
ефектът от възвръщаемостта
на заелото позиция с главата надолу раждащо се бебе,
рожбата на забързаната и преходна красота,
последствието от раздразнението и нетърпението,
пладнето
на вашето запознанство
и вечерта, в която
тя си замина,
осиновеното дете съм
на един баща
и 39 майки,
аз съм победата на ограничаващия закон
и закъснялата слава на провала,
аз съм 39 непожелани момичета
и фарът на Шабла,
където всеки рибар знае,
че е в средата на разстоянието
(между Сулина и Истанбул)
между бащата, който е започнал,
и бащата, който
е свършил,
между това, което може да бъде,
и това, което идва,
аз съм удоволствието от пиленето
и заоблянето на ноктите,
дъщеря на забраните,
но и онази, която е оцеляла след тях.

***
Намирам се в опасност
да не обичам вече никого другиго,
и то без да мразя някого в замяна,
а също и да не спирам да се гледам в огледалото
и да не съзирам вече ръце крака гърди бедра ноздри,

а да виждам
единствено обекта на твоите желания,
да спра да вярвам, че речта е мантра,
във вътрешността на която можеш да стреляш с пушка,

без да усетиш отката,
и без да те заболи рамото, на което си я подпирал.
Намирам се в опасност
да повярвам,
че ако го нямаше Чаушеску, то аз нямаше да съществувам,
също както ти вярваш,
че теб нямаше да те има без Хитлер.
Намирам се в опасност
да науча език,
с помощта на който никога да не си купя нищо,
да науча азбука
като детектив, от когото никой никога не ще поиска
да открие
причината за престъплението.
Намирам се в опасност
да не мога никога вече да изрека слънце както преди,
а ако да успея, то изведнъж да стане жена,
да не е мъж,
да не мога да се зарадвам отново на първия слънчев ден,
защото той ще бъде ден без Шамаш
и това, което днес на един език е слънчев, на друг не е.
В опасност съм
да се превърна в машина за производство,
да изхвърля бебето с все водите,
в които се е къпало, преди да се роди.
В опасност съм умът ми отново да се превърне
в бойното поле на война, която още не е започнала.
В опасност съм да не мога да приема последствията

от последните ни
действия.
Опасността е самият резултат.
В опасност съм
да заобичам историята повече заради думите,
отколкото заради хората, които се движат в нея,
и да приемам края є като обикновена наративна техника,
поради което той ще настъпва по-бързо.
Винаги е било така.
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