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Еднаквите му ризи се поклащат на простора
в такт със марша на следобедното слънце.
Яките както винаги са вдигнати
в готовност за отбрана срещу времето.
Накацали по мокрите им рамене, сенките
растат с лекотата на предвидимо събитие.
При все че дрехите висят от сутринта,
по маншета тайно се стича капка –
скрита сълза в униформата на делника.
Чувам тих глас зад гърба си:
„Избрали сме чудесен ден за битка,
днес е непривично топло за зимата.“
Бъдещето на човеците прозира през тънкия плат
и виждам, че печелим, макар и победени.

В тревожна утрин като тази
не забелязвам лъча светлина,
промъкнал се във прашната ми стая.
Не смея да помръдна, не издавам нито звук;
не искам да ме няма, ако някой ме потърси.
В известен смисъл се срамувам
от топлата завивка и кафето сутрин.
И без вина усещам се виновна
за всяка язва, издълбана от човек в човека.
Песента, която слушам непрестанно,
днес не иска да засвири –
убежището ми е застрашено и не мисля,
че ще мога да спечеля всяка битка тази зима.
Но ето че студът подостря сетивата
и чувам гласовете ви наблизо.
още на стр. 16
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Новият брой
168 на списание
„Християнство
и култура“ е
посветен на о.
Ангел Ангелов
– богослов и
философ, пастир
и проповедник,
един от найобичаните
и популярни духовници в столицата, починал в края
на 2021 г. В броя са публикувани предоставените от
семейството текстове на о. Ангел Неразгаданото
добро, Августовски вечери и Път във времето, който ни
води към безвремие. А в памет на о. Ангел спомените
си за него споделят Варненският и Великопреславски
митр. Йоан, Ралица Ангелова, Теодора Димова, доц.
Павел Павлов от Богословския факултет, свещениците
от храм „Св. София“ Йоан Карамихалев и Сава Кокудев,
както и Роберт Джераси, председател на Националния
съвет на религиозните общности в България. В новия
брой е продължена темата за „200 г. от рождението на
Ф. М. Достоевски“, в която са представени текстовете
на Юрий Иваск Савловците, които не станаха Павловци
и на Кентърбърийския архиепископ Роуън Уилямс
Хроникьор на дълбините. В рубриката „Пътища“ е
представен откъс от книгата на френския богослов Анри
де Любак Парадокси, а в рубриката „Християнство
и култура“ – разговор с Чезаре Пазини, префект на
библиотеката на Ватикана, озаглавен Библиотеката и
семената на универсалността. Разговорът в редакцията
е с Браницкия епископ Пахомий, който споделя, че
Липсата на монаси е голяма болка за мен, а темата
„Хоризонти“ включва текста на Златина Каравълчева
От Украйна до Африка. В броя Деян Кюранов, преводач
на издадената от Фондация „Комунитас“ в края на
2021 г. книга на Александър Солженицин В първия кръг,
представя книгата със своята статия СолженицинНержин в първия кръг.

I n
„Люлка на песните“ на
Норвид, „Сватба“ на
Виспянски, „Безсънна
нощ“ на Лешмян, „Валс“ на
Милош, „Бал в операта“
на Юлиан Тувим, „Хамлет
в мазето“ на Чижевски…
са сред множеството
полски творби, оживели
на български благодарение
на конгениалния превод на
Антоанета Попова.

m e m o r i a m

Антоанета Попова
Снимка Архив на Полския институт в София

Антоанета Попова
(08.08.1953–16.01.2022):
изящна преводачка на
непреводимото, любима
преподавателка по полски
и лужишки език на няколко
поколения полонисти в
СУ „Св. Кл. Охридски“,
изключително фин,
деликатен, свръхсетивен,
неимоверно скромен човек,
творец с живец и голяма
личност с достойнство и
несломим дух.
Талантливото є перо е
претворило на български
разнообразните почерци
на Станислав Виспянски,
Циприан Камил Норвид, Юлиан Тувим, Болеслав Лешмян,
Чеслав Милош, Константи Илдефонс Галчински, Титус
Чижевски, Вислава Шимборска, Бруно Яшенски, Едвард
Стахура, Кристина Бервинска, Юлия Федорчук, Мачей
Войтишко, Лудвиг Йежи Керн, Агнешка Ошецка, Йоанна
Папужинска, Йежи Чешликовски, Варлам Шаламов,
Артур Шлосарек, Ян Бжехва и др.
Носени от музиката са нейните вдъхновяващи преводи
на стихове и пиеси за деца, лирика, пиеси, текстове
на песни към пиеси, сатири, но също и собствената є
поезия, авторските предговори, дори рецензиите.
Д-р Попова е автор на езиковедската книга „За
аналитизма на българския език“ (2008), превеждала е и
хуманитаристика, а на десетки полски, руски, немски
книги е била редактор, коректор, консултант. Със свои
студенти е поставяла откъси от „Дневник“ на Витолд
Гомбрович и други театрални пиески до 2010 г., а преди
филологията е мечтаела да бъде художник. Истинската
нечовешка сила на Тони бе и това да повдига духа на
близките си, когато собственият є дух страдаше, но
никога не се даваше на жалкия ни свят. Зее огромна загуба
за полонистичната общност и за българския читател.
Дълбок поклон пред светлата є памет!
„И протяга се Тъгата,
Зинала срещу света.“
(Б. Лешмян, „Безсънна нощ“, прев. А. Попова)

„Новите
популизми“ е
водещата тема
на брой 03 на
сп. „Култура“,
която съдържа
разговори с
философите проф.
Боян Знеполски и
проф. Димитър
Вацов, както и
статията на
Умберто Кучети
„В името на
народа?“. И още в броя: Владимир Левчев за утопиите,
дистопиите и реалността; Астрид Линдгрен – защо
пишем детски книги; Жан-Франсоа Колосимо – за
„френската религия“; разговор с Джорджо Агамбен
за „наследството на Пазолини“. И още: „Гински
записки“ на Иван Теофилов, разговори с Петър
Дундаков, Пол Остър и Ерик Ноло. И още: Красимира
Мутафова за религията на Балканите, Жак Херцог
за архитектурата и политиката, Соня Александрова
за мащабната изложба на Густав Климт в Италия.
А също и: кореспонденции от Берлинале и от Златния
ритон, разговори с музикантите Антони Дончев и
Лукас Кранцелбиндер. Разказът в рубриката „Под
линия“ е на Юли Шумарев, а фотографиите в броя са на
Димитър Караниколов.
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Предлагаме ви един от последните непубликувани
преводи на Антоанета Попова.

за реформа – правописна,
която изисква
навсякъде да се добавя „урка”.
И приложиха примери в специална притурка.
Тъй че образованата костенурка
пишеше вече –
вместо вода – водурка,
вместо овца – овцурка,
и казваха например на своите деца:
Излизуркай от водурката!
Събувуркайте си обущурките като влизуркате в
къщурките!
И да сте дисциплинуркани!
Здравуркайте
и довиждуркане!
И така се множаха тези промени
че крокодилите ставаха все по-зелени,
и всеки, както си се гмурка,
изгълта де-що види „урка”;
и изтегнати за дремки
под следобедните сенки
вече казваха на костенурките костенки.
Превод от полски: АНТОАНЕТА ПОПОВА

П О К А Н А

Крокодили, костенурки

Цветанка Еленкова е поет на месец март в
Столична библиотека (четвъртък, 24 март
2022 г. от 18.00 ч., Литературен клуб на
Столична библиотека)

Крокодили, костенурки
край Нил заедно се гмуркат,
но на всички е известно,
че не се спогаждат лесно –
тоест: по цялото Нилско поречие
винаги влизат в противоречие,
защото:
крокодилът, без да мисли, живее на широко,
а костенурката умува, замислена дълбоко.
И тъй: костенурките мислеха
двеста години или триста
и съставиха велика листа

За Цветанка Еленкова ще говорят литературната
критичка Кристина Йорданова и поетът и литературен
критик Йордан Ефтимов.
Успоредно с представянето на авторката ще бъде
представена и книгата на украинския поет Остап
Сливински (издадена от Смол Стейшънс Прес преди
войната в Украйна), от която авторът Сливински и
студенти на преводачката Райна Камберова ще четат
стихове. Средствата от закупуването на книгата
ще отидат по сметка на Софийска митрополия за
подпомагане на бежанците от Украйна в България.

Ян Бжехва

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.
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Свобода, която не те щади
Яп Робен е завършил Кралската
театрална академия и е автор на
поетични и детски книги, както и на
пиеси. Световна известност обаче
добива романът му „Летният брат“,
публикуван в Нидерлания през 2018
г. и номиниран за International Booker
Prize. На български книгата излезе само
преди няколко месеца, за да ни открие
свят, в който литературата рядко си
позволява да надникне – динамиката
вътре в едно семейство, в което живее
член с умствени дефицити.
Темата не е съвсем неизвестна за Яп
Робен, чиито родители са работили
в заведение за психично болни хора, а
самият той е имал възможност да ги
наблюдава отблизо.
„Летният брат“ е дълбоко хуманен
роман, написан от гледната точка на помалкия брат Брайън – детето, което не
познава друг живот, освен този, в който
майка ти напуска безработния ти, пиещ
баща, а ти оставаш да живееш с него
в почти необитаема каравана. Извън
семейните привързаности, почти без пари, в свобода,
която не те щади. Свят, който брат ти Люсиен
обитава безмълвно и нечленоразделно – в тяло, което не
владее и чиято болка не усеща дори да е разранено.
Действието регистрира света лаконично и чисто –
така, както всяко момче би разказвало. Но в пролуките
на неизреченото читателят остро усеща липсите
на малкия Брайън, тайния му копнеж по майчиното
внимание, откъснатостта му от детската среда, както
и тактичността, която хората все пак си дължат и
споделят. Понякога безмълвно, понякога чрез преднамерен
жест на човечност.
Премълчаното е сред най-силните достойнства на
текста. Яп Робен не си позволява да указва пряко
какво изпитват родителите на дете с умствено
изоставане, но за чувствителния читател е красноречив
отказът да отидат на посещение в заведението, в
О ткрити Я т А

което е „въдворен“ синът им.
Романът деликатно споменава и
неудобството, което изпитваме
ние като общество, когато дете
в инвалидна количка се развика
в супермаркета. Отместените
граници за приемливо и
неприемливо всъщност разкриват
степента, в която индивидуално
сме склонни да проявяваме
човещина и такт.
Бащата на Люсиен обаче
знае и друго, от опит – дори
да открадне и да скрие
откраднатото в джобовете
на болното си дете, ще остане
неразкрит. И ненаказан. Защото
човешко същество като Люсиен
няма как да бъде наказано повече.
Човешките мерки тук не важат.
Безработният баща на
момчетата, който има проблеми
с алкохола и с липсата на морални
ориентири, всъщност е отвъд
обществените договори. При
него обаче ще останат за едно лято двамата му сина –
докато заведението, в което иначе пребивава Люсиен,
е в ремонт. И тук, в общуването, в поемането на
отговорността и чрез грижата се ражда особената
връзка между братята. Ражда се уморената, но топла
милост, която посвоему лекува самотата на уж здравия
Брайън.
Той през целия си живот малко се е срамувал от
умствено изостаналия си батко, нищо че през годините
са изобретили общ, таен свой език. „Ако си представех,
че е наполовина динозавър и наполовина момче, казва
Брайън, дори се радвах, че ми е брат“. Люсиен, който
жужи, издава нечленоразделни звуци и не контролира
тялото си, се превръща в лакмус за добрината на хората
около себе си. Истински уязвим и наранен обаче е Брайън,
от него винаги се очаква да е изпълнителен и послушен.
Той смътно съзнава несправедливостта, чуваме го
на

веднъж да моли да бъде погален по дланта като болното
момче. Чуваме го и да лъже, и да открадва пари, и да
избърсва от себе си целувката на майка си, защото се
бои, че не я заслужава.
Вместо безрадостен обаче, животът на Брайън е някак
категоричен, зрял и посвоему нежен. Лятото, в което
отглежда брат си, е и лятото, в което се влюбва – в
друго момиче от здравното заведение – също с умствено
изоставане. Така – между бягствата от караваната,
за да се види със Селма, и в кратките като престрелки
разговори с възрастните наоколо – Брайън открива
съчувствието. Сърдечното съ-участие, недостъпно за
мнозина други.
„Кой ще го запомни“, пита героят край леглото на
умиращия Ханкелман – съсед по стая на брат му. „Ние“,
внимателно отвръща медицинската сестра Зубида.
И това ние някак неусетно включва нас, читателите.
Затова и катарзисно прозвучава сбогуването на Брайън с
Ханкелман: „Извинявай, че се страхувах от теб“.
Яп Робен твърди, че е написал роман за хората, които са
извън обичайните ни критерии за психично развитие. И
неговите герои действително са такива, дори успяват
да претърпят развитие и промяна – нещо толкова
нужно за романовото действие. Но „Летният брат“ е в
огромна степен и книга за пропастта, в която изпадат
всички членове на семейство, в което някой страда от
умствени дефицити. За болката и непредизвиканата
вина, за отхвърлянето и срама. За границите на
хуманността ни.
Граници, които обществото ни предстои да разшири
и отстоява. Не теоретично, не по принцип, а чрез
съпреживяването.
Или, както казва Брайън, „под гладката повърхност
водата не разкрива тайната на дълбочината си“. Романи
като „Летният брат“ на Яп Робен обаче ни учат да
надникваме точно там – в неподозираните светли
пространства под повърхността на човеците.
ИНА ИВАНОВА
Яп Робен, „Летният брат“,
прев. от нидерландски Мария Енчева, изд. ICU, 2022
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Плугът, оставящ следа в съзнанието Три
Знаехте ли, че в
българския език
съществуват
думи като
„хубавеляк“,
„начоколвам“ и
„затурвам“? А
чували ли сте
досега израз
от типа на
„неверието му
запламтяваше
отново“,
както и
определението,
отнесено в
случая към един
от героите –
„юпитеровият
му вид
внушаваше
доверие“?
На всички ни
е до болка
известно,
че немалка заслуга за развитието на родния ни език
всъщност имат преводачите. Но освен да обогатяват
лексикалната почва със съвършено нови думи или пък да
взимат разсади от растящите в друг език единици и да
ги опитомяват на родна територия, на тях често им
се случва и с плуга си да разорат почвата, да извадят
на повърхността на земята костите на отдавна
забравена лексика и да я покажат по-жива от всякога.
Всичко това прави преводачката Силвия Борисова с
превода на романа „Карай плуга си през костите на
мъртвите“ на полската нобелистка Олга Токарчук
– показва ни колко богат и пластичен е всъщност
родният ни език, макар често да смятаме точно
обратното, и умело използва различните нюанси от
почти всички езикови регистри, за да построи мост
към стойностните идеи и същинските послания на
книгата.
Бихме могли да говорим за романа като за
пространство, което не само приютява
читателското ни съзнание и го предизвиква към
множество разсъждения, но и се настанява в ума ни

почти незабелязано и продължава да ни придружава
в ежедневието дълго след като сме прелистили и
последната страница. Между двете корици е заключен
свят, в който се преплитат философски разсъждения
за естеството на битието, трилър, хроника на
унищожаването на природата от човека и криминална
мистерия. Също така се поражда усещането, че
героите понякога изговарят точно това, което
ние си мислим, задават си въпросите, тормозещи и
нас в реалността, а след това предлагат отговори,
достатъчно добри, за да ни помогнат действително.
Между философията и развитието на сюжета в
„Карай плуга си през костите на мъртвите“ от време
на време се забелязва и една тънка златна нишка – тази
на иронията, която се появява точно когато е наймалко очаквана. „Човек е свободен да прави каквото си
иска с живота си, докато не го подгонят банките“, ще
ни довери например единият от героите, като първо
ще ни усмихне, но след това ще ни накара сериозно да се
замислим.
Освен всичко споменато до момента, Олга Токарчук
прави препратка към творчеството на английския
поет романтик Уилям Блейк още от самото заглавие
на романа си и с това буквално за ръка ни отвежда към
още една гледна точка, която допълва и обогатява и
бездруго съдържателната є творба.
„Карай плуга си през костите на мъртвите“ е книга,
разглеждаща неясните граници между лудостта и
здравия разум, между вкоренения навик да спазваш
приетите обществени закономерности и желанието
да въведеш справедливостта, такава, каквато я
възприемаш. Изключителният превод на Силвия
Борисова пък ни убеждава, че в българския език
съществуват много богата лексика и разнообразни
изразни средства, благодарение на които става
възможно да се предадат не само максимално наймного от идеите на някой автор, но и
С подкрепата на нашите собствени в ежедневието.
Столична община

пиеса | tragiComedy | абсурд!
Премиера:
28 март 2022 | 19.30
Национален студентски дом | София
Адрес: пл. Народно събрание № 10
Анотация:
Гласовете в хорските
глави имат ли образ?
Той смее ли се, дава
ли съвети? ТРИ е
пиеса за вътрешното
дете, което винаги
ще шепне в ухото
на слушащия.
Отрязъци от време
се преплитат, за да
сглобят пъзела на няколко живота. Представление, което
разказва историята на Йожи, говори за скритите в
чекмеджета гледни точки и за едно бъбриво същество.
човек-дете: Вие едно ли сте? Или сте две?
същество: Три!
„Чудя се колко ли истини може да има в едно
семейство? И кое определя истинността на спомена –
достоверността на фактите или чувството и болката,
които е оставил? ТРИ е пиеса за индивидуалния прочит
на общите спомени, за личната истина, за нюансите
в цвета на собствената болка. ТРИ е история за
безкрайната и безначалната вина, която ни завихря
в безпощадна центрофуга, но най-вече е история за
прошката. Защото, щом всичко друго е изчезнало – любов,
надежда, мир, спасение – пак само опитът за прошка би
могъл да намери и утеши детето вътре в нас”.
Мила Люцканова, режисьор

ЖИВКА АДЖЕЛАРОВА
Олга Токарчук, „Карай плуга си през
костите на мъртвите“,
прев. от полски Силвия Борисова,
изд. ICU, 2020
Литературен вестник 23-29.03.2022
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В итрина

Михаил Булгаков,
„Говорещото куче“,
прев. от руски Огняна
Иванова, изд. „ИзтокЗапад“, 2022, 208 с., 17 лв.
В книгата за пръв път
на български език са публикувани откъси
от дневници на Михаил Булгаков (издадени
едва след 1989 г.) и негови писма заедно с
документи от важни моменти в живота
му. По този начин са представени три
страни на преживяното от него: как
самият той го е почувствал, как го
е препредал на близките си и какви са
последствията, наложили общуване с
властите. Известно е, че писателят
е преследван и забранен, но от тази
книга става ясно колко чудовищно е
престъплението на управляващите
към него. Включени са и 23 статии,
къси разкази и фейлетони на Булгаков,
като повечето досега не са излизали на
български език. В дневника си писателят
изказва и своето мнение за събитията,
свързани със Септемврийските бунтове
(Септемврийското въстание) в България
през 1923 г.

Джон Ъпдайк, „Заеко, бягай“ и „Заека се
завръща“, прев. от английски Юлиана
Касабова, Екатерина Мачева и Елка
Виденова, изд. „Кръг“, 2022, 400 + 528 с.,
22.90+23.90 лв.
Мъж на 26 години играе баскетбол с
няколко деца в малко американско градче
в края на 50-те. Това е първата среща на
читателя с Хари Енгстръм – Заека, един
от незабравимите герои в американската
литература. Създаден от Джон Ъпдайк,
Заека е в центъра на тетралогията,
донесла на писателя множество отличия,
сред които две награди „Пулицър“. На
18 март се навършиха 90 години от
рождението на американския писател и
издателство „Кръг“ отбелязва повода,
преиздавайки на български първите две
книги от тетралогията, с твърди корици,
в познатите преводи на Юлиана Касабова,
Екатерина Мачева и Елка Виденова.
Мери Шели, „Последният
човек“, прев. от
англисйки Гергана
Ранчева, изд. „ИзтокЗапад“, 2022, 352 с., 22 лв.
Изправен пред население,
което настоява за подемократично управление,
последният английски крал
се отказва от трона си. Междувременно
мистериозна чума помита земното
кълбо, приближавайки се все по-близо до
Великобритания. Докато пандемията
опустошава човечеството, идеалите
за справедливост и любов са изместени
набързо от императив за оцеляване. С
полубиографични герои, вдъхновени от
реални личности като Пърси Биш Шели
и лорд Байрон, тази книга – една от
първите научнофантастични антиутопии
– е едновременно поглед към края на
човечеството и критика на романтизма.
Темите в нея не са загубили актуалността
си и днес, затова не е учудващо, че
критиците я считат за най-голямото
постижение на Мери Шели
след „Франкенщайн“.
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Николай Терзийски и „Звезди под
клепачите“: За любовта като
грешка в подредбата на света
Видя ли, че такава обич е постижима за
човешкото сърце!.
Когато искаш още от живота си, готов ли си
да се откажеш от това, което имаш?
Романите на Николай
Терзийски вече имат
своя запазена марка,
станали са отличими:
да се стремят към
мащабност, която
свързваме с епоса и
сагата, да разказват
безкрайно разклоняващ
се низ от човешки
съдби, да прескачат
през годините и
вековете, а понякога да ни пренасят дори в
бъдещето. Този амбициозен повествователен
обхват изумява и респектира, макар и
понякога да затруднява читателя, който
трябва да догони забележителната
памет на автора, неговата дисциплина
и последователност в планирането на
сложната сюжетна мрежа. Да, Николай
Терзийски държи здраво конците на своя
фикционален свят и отговаря за живота
дори на най-второстепенните си герои.
Нещо повече, в неговите книги йерархията
на персонажите сякаш е съвсем друга. Малко
са като че ли съвременните автори, при
които текстът е наситен с толкова много
характери, за които е разказано почти
всичко важно, които не са просто маркирани.
В наше съвместно интервю той отбелязва,
че второстепенните герои често определят
участта на главните и когато се появят
в текста, все търсят вниманието му. А
аз избирам да мисля за този подход като
за емпатия към човека, дори привидно найнезначителния или нелицеприятния, като
за зряло осъзнаване, че винаги има и „друга
история“, чието съществуване трябва
да признаем, да зачетем. Един от вечните
философски въпроси – дали светът е единединствен, или са множество, Терзийски
решава по включващ начин: светът (нашият
собствен) е един-единствен и е множество
(част от тези на другите).
„Звезди под клепачите“ не е изключение
от този размах. И все пак за първи път
при Николай Терзийски имаме история,
която обхваща само три, и то много близки
времеви отрязъка: след Освобождението
и преди Девети, по време на комунизма и
днес, в нашето пандемично време. Книгата
проследява живота и семейното минало на
героите в три любовни истории от тези
периоди, които представляват паралелни
структури, отразени една в друга. С други
думи – всяка една от тези истории измисля
света на другата. Всяка носи белезите,
които я превръщат от лична и уникална
в надвременна и универсална. Сходни са
имената на героите, начинът, по който
са изградили битието си, моделът на
родителското им семейство, важните
събития и най-съдбовната среща в живота
им, която е именно във фокуса на романа.
Тази съдбовна среща и в трите случая е
между хора с огромна разлика във възрастта
– начин, по който Терзийски драматизира
(буквализира) една от централните теми,
по които работи и в трите си романа:
времето. Също както и по другите, не
по-малко големите и общочовешките:
любовта, смъртта, следването на мечтата,
саможертвата, избора, смелостта. Времето
обаче е не само тема, то сякаш е плът и
същност на самото разказване. Има ли
време – този въпрос отеква до самия край
на романа, сливайки се с другия, неизбежно
произтичащия от него: има ли смърт.
Именно от смъртта тръгва и в нея се
затваря сюжетният кръг, за да изненада
с присъдата: „Не любовта, а смъртта
е лъжливата дума, запечатана в плик.
Няма смърт“. За да подложи на съмнение
примиреното схващане, че „никой край не е
толкова окончателен, колкото смъртта“.
За да утвърди мястото, където и нашите

мъртви, и нашите отредени, и нашите още
неизмислени (продължават да) живеят – в
топлия звезден светло-мрак под клепачите.
Тежки са изборите, пред които Николай
Терзийски изправя своите чупливи герои.
Тяхната уязвимост и крехкост е толкова
по-трогателна, колкото по-стабилни
изглеждат те: възрастните – поради
тяхната професионална, финансова, семейна
осъщественост в земния свят, в коловоза
на постижимото и познатото; младите –
поради привидната несломимост на онези,
пред които е цялото бъдеще. Тяхната среща
е като химическа реакция, която изпарява
времето и утаява екстракта на смисъла,
на единението отвъд условностите, на
онова, което никак не ми се иска, но все
пак ще трябва да нарека с абстрактномелодраматичното „душа“. Идеята, че
любовта вижда и разпознава отвъд времето,
тук е буквализирана: младите герои не
съзират пораженията на възрастта по
лицата на своите възлюбени (дали това е
правилната дума?), поне не и докато те не
им бъдат насила съобщени отвън. Защото
„коренът на неопределимото време на
тяхната среща е другаде, дълбоко, далеч
от логиката и разума“. Всъщност сякаш
трите паралелни сюжетни линии разказват
едновременно и за среща, и за разминаване
във времето, или може би за онзи единствен
момент, в който разминаването е в своята
фаза на едновременност, заедност.
И за тримата главни възрастни герои
младите възлюбени са онзи „натрапчив
образ, който не излиза от съзнанието на
художника, докато не бъде нарисуван“. Йосиф
рисува, Йоан пише песен, Йоана – роман.
Те осмислят своя и пораждат останалите
светове в романа чрез изкуството, другата
централна тема в книгата („Светът е
картина, в която живея. Песен, която
пиша. Книга, която ще бъде написана
някой ден от някого“). Не подражават и не
претворяват живота, а – по убеждението
на Николай Терзийски – буквално го създават
чрез творчеството. Изкуството изпълва
празнотата, осветлява онова, което се
вижда само със затворени очи, държи
настрана самотата и кризите. Този
(почти психиатричен, болестен) страх от
самотата, от смъртта на близките, от
изпразването на света им владее всички
млади герои в романа. Оттук неизбежният
до труизъм извод за съизмеримостта на
любовта с изкуството – всеки влюбен е
създаващ. Именно изкуството ни дава и онзи
взор над всички светове, който притежава
гледарицата Жана от романа, откривана във
всевъзможни градове и всевъзможни времена.
Спокойно би могло да се каже, че Николай
Терзийски е създал роман-песен, със свой
собствен рефрен, с повтарящи се музикални
и текстови мотиви. Краят като че ли би
могъл да настъпи на няколко пъти (има ли
край?), но авторът отново и отново се
обръща и завръща, начева нови куплети, за да
се повтори рефренът... с онова усещане, че
песента може да продължи завинаги.
Но да се върнем на трите с-връзки и да видим
и по-мащабния контекст. От една страна,
и тримата главни герои произхождат от
любящи и сплотени семейства, които
са изградили идеала и копнежа им за брак.
Любовта, до известно време, е само онова,
което знаем от родителите си за нея.
Утвърждавайки с уважение брака-грижа,
брака-отговорност, брака-безрезервност,
авторът обаче ни изправя пред парадокса,
че „много от грешните решения в живота
ни идват от два стремежа: да постъпим
като родителите си или да постъпим
противоположно на родителите си“. Само
черупката, привидността ли повтарят
децата? В тежка котва ли се превръщат
моделите? Рухва ли построеното по
чертеж? Има ли различни видове любов,
или напротив – има грешно преотдаване
за ползване на смисъла на тази „изтъркана
от вековна употреба на поети, глупци и
лъжци“ дума? Онова, в което иска да ни убеди
Терзийски, е преди всичко, че „Любовта е

грешка. Грешка в подредбата на света“.
„Но бихме ли могли да приемем тази
грешка и да се оставим на волята є?“
– така продължава цитатът. Именно
на родителите в романа е оставена
отговорността за тежките решения,
възможността да се превърнат в
медиатор на властта (реалността)
или да я отхвърлят. Това се свързва и с
темата за човека-война, човека-оръжие,
способно да порази живота ти, реда,
изграденото. Героите си мислят дори,
че те са предизвикали битки, бедствия
и пандемии – само и единствено за да се
насочи ходът на съдбата към тяхната
среща. Кога разрушенията си струват?
Един от въпросите в романа е именно за
последствията. Зрялост или нерешителна
слабост е приемането на невъзможността
и снишаването? Или всичко е преодолимо,
решимо, заобиколимо?
Във всеки случай обща е диагнозата на
протагонистите в романа: „липса на
принадлежност към собствения си свят“,
в който те вървят чужди, без мечти.
(„Чувства се като бебе, току-що излязло
от топлината на утробата, заслепено
от враждебната светлина, изплашено от
въздуха, който се опитва да влезе в него.
Чувства се като старец, който умира
сам в някоя далечна болница, заслепен от
настъпващата вечна нощ, изплашен от
това, че след смъртта не иде нищо. А
помежду бебето и стареца крачи той...
непринадлежащ на собствения си свят.“)
Присъствието на автора-разказвач е особено
изявено в „Звезди под клепачите“. Той
демиургства, разсъждава, напомня, обяснява,
пита, шегува се, признава собствените
си слабости, дори вмъква собствената си
история накрая. И сякаш препредава нещо
чуто – разказва в особеното преизказно
наклонение, сякаш сам е инструмент, на
който се свирят чужди истории. Когато
попитах Николай Терзийски дали авторът
трябва да е толкова осезаем и натрапчив,
той призна, че дори се е изкушавал от
идеята да се обръща още повече и съвсем
непосредствено към читателя в ума му,
изглежда съвсем реален човек.
Не на последно място, в рамките на
романа авторът разсъждава много и за
самия творчески процес (и като метафора
за живеенето), за случайността и
предвидимостта – на сюжета, на обратите,
на развръзката. Сякаш докрай не става
ясно от кого зависи историята и финалът.
Еманципирани ли са героите, вярвайки като
Марта, че тя сама измисля събитията
и има силата да срине всичко, да накара
автора/сюжета да є се подчини, защото
това е нейната история? Или има автордемиург-Бог, който пише всички нас? Чий
е онзи поглед, който „…обърква посоките.
Намеренията. Променя повествованието,
цветовата гама, ритъма на сърцето. И дава
ново начало на времето“? Съществува ли
обречеността? Авторът-разказвач признава,
че е щастлив от това, че „сме слепи за
идното“. Но същевременно, и парадоксално,
че най-прекрасното е как човекът е
непримирим с това незнание. И сам измисля
бъдещето.
Дълбок, многопластов, сложно свързан роман
е написал отново Николай Терзийски. И
въпреки известното разливане на историите
на места, ненужното може би обясняване на
културно-исторически реалии и използването
на някои шаблони (впрочем има няколко
много добри, специално посветени на
клишетата пасажа), той отново постига
същото, което и с предните си романи,
може би дори още повече тук, в „Звезди под
клепачите“: да развълнува, да разбърка, да
разплаче читателя. Да го накара да усети
историята като писана специално и само за
него. Или от самия него.

АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
Николай Терзийски, „Звезди под
клепачите“, изд. „Жанет 45“, 2022

В итрина

геопоезия

Ренсаку с хан Омуртаг (33 стиха)
Поетична инициатива на Димитър Анакиев – Камесан
с изявени хайку поети от 13 страни, 2021 г.
Ренсаку (яп. 連作: „реколта по полетата,
която цъфти, дава плод по едно и също
време“) е форма на писане на свързани
стихове или още споделена хайку поезия,
независимо дали с покойни или с живи
автори, която обединява хайку стиховете
им, писани около една тематика или
събитие, като всяко хайку запазва своята
самостойност и може да бъде цитирано
отделно от другите.
На езика на поезията ренсаку 連作 би
могло да се преведе така: разказите на
различни поети, свързани помежду им
с невидимата нишка на универсалното
и личното в преживяването на дадена
житейска тема. 連 (рен) означава
„общуване“, но освен това с този
йероглиф се изписва „лотос“ – цветето
на просветлението, което расте в наймътни и кални води, но цветът му се
извисява високо и остава безупречно чист;
作 (саку) е глагол, който се превежда
„култивирам“, но и „написан, осъществен
текст“.

Дорте Норс, „Карта
на Канада“, прев.
от датски Росица
Цветанова, изд. „Лист“,
2022, 136 с., 18 лв.

*
Когато синьото небе стане сиво
кой съм аз?
Три сенки на птицата
Дамир Д. Дамир (Дамир Янялия),
Черна гора

Писателка в отдалечена планинска хижа се
сближава с майката на своя бивш любим;
две приятелки обикалят по домовете,
за да събират измамни дарения за борба с
рака; жена, която копнее да плува в диви
водоеми, не стига по-далеч от местния
басейн. Разказите в сборника на датската
писателка Дорте Норс са хирургически
точни прорези дълбоко в сърцевината на
самотните є персонажи. Дорте Норс следва
техните лъкатушни пътища сред спомени
и желания, докато търсят убежище в себе
си и в хората около себе си. Изчистеният
є и оригинален стил открива на читателя
суровата красота на Севера и го очарова с
усета си за детайл, с неочаквани асоциации и
сюжетни обрати.

*
Орфей плаче –
Чудя се:
мъжът ми ще плаче ли?
Саюми Камакура, Япония
*
детство в Плиска
дядо ми се връща от оран
намерил стрела
Владислав Христов
*
О, пътни работници!
Елате тук, моля
и покажете линията на съдбата си
Ману Кант (Индия)

(По случай 1200 години от първото
българско хайку)

*
„Какъв късмет имахме да пътувам!“
Побелели глави кимат
в есенния рибен бар
Стивън Гил (Великобритания/
Япония)

*
Човек и добре
да живее, умира
и друг се ражда.
кан Омуртаг (822 г.)

*
четири момчета
с моето име ...
военно гробище
Андреа Чечон (Италия)

*
ако погледна тъмнината
с празна усмивка
ще видя ли себе си?
Дари Георгиева

*
Болен по пътя,
мечтите ми бродят през
изсъхналото поле
Мацуо Башьо

*
Това е моят мозък, там!
Тази празнина
в памучните облаци
Бан’ я Нацуиши, Япония

*
планински поход приемам тъгата в себе
П ът през д ж у нглата*
си
Прекарах живота си
Джим Кейшън, САЩ
в очакване на любовта є.

Ренсаку с хан Омуртаг

*
Летен тен.
Зад белите ми зрели гърди
още бие сърце на момиче.
Венелина Петкова
*
Жалко, не станах
ни като него, нито
като себе си.
Димитър Стефанов
*
през вековете
сълзи в моите очи
от вятъра ще са

Ценка Цачева

*
Едно дете вътре в мен
се люлее през мъглата
над дълбоката вода
Димитър Анакиев
*
Половината от мен
в съня, половината от мен
в снега
Уда Кийоко, Япония
*
посветен на луната
издигам се
без прилично алиби
Ричард Гилбърт, САЩ/Япония
*
Аз съм вдлъбнат човек
блъснат
отвътре
Джек Галмиц, САЩ

*
Човек, чиято нощ
беше пропиляна, все още човек
на следващата сутрин
Бранко Манойлович, Сърбия/Япония
*
Двадесет милиарда
светлинни години лъжесвидетелстване:
вашата кръвна група е „Б“
Хошинага Фумио, Япония
*
докато кучето го подушва
детето се смее
и отстъпва назад
Томислав Маретич, Хърватия
*
Зимно езеро
Търся себе си
под дълбокия лед

Едвин Сугарев

*
срещам
ужасното в мен
нощна мъгла
Джун Токухиро, Япония
*
без огледало
подстригах косата си –
кратък ден
Хенгамех Ахмади, Иран
*
Каквото и да ми
поднася животът, аз съм щастлив:
Чупим ледени висулки.
Такахама Кьоши, Япония

Марк-Уве Клинг,
„Качестволандия“,
прев. от немски Жанина
Драгостинова,
изд. „Колибри“, 2022,
360 с., 20 лв.
*
Ако спра да пия,
на какъв друг порок
ще се отдам?
Тота Канеко, Япония
*
Много съм ниска,
не обичам да казвам възраста си –
ходя по срещи.
Нпенда Фофана, Сенегал.

Колко кратък беше!
Бранислав Р. Джорджевич, Сърбия/
САЩ
*
Oбикновен нокът .
Сексуално възбуден
в сивия здрач.
Даг Хамаршелд, Швеция

Всичко в Качестволандия изглежда като
от далечното бъдеще, но всъщност това е
нашето най-близко „утре“. Тук цялостната
организация на живота е насочена към
максималното му оптимизиране: работата,
свободното време, взаимоотношенията
се ръководят от безпогрешни алгоритми.
Компютрите решават какво да купуваме,
кого да обичаме, за кого да гласуваме.
Така човечеството ще бъде предпазено
от непоправими грешки! Но защо у
Петер Безработния все повече се усилва
чувството, че нещо все пак не е наред? Ако
системата е така перфектна, както я
представят, защо има дронове, страдащи
от страх от летене, и сексроботи,
които се борят с ерекционни смущения?
Защо машините все повече заприличват
на човеци, а хората – на машини?
Накъде се е запътил нашият дигитален
свят? „Качестволандия“ е визионерска,
плашеща, но забавна дистопична сатира
в традицията на Кърт Вонегът, Дъглас
Адамс и Джордж Оруел.

*
новозакупен гроб
може би аз ще го опитам:
смехът на планината
Икоку Санто, Япония
*
Подгрявам ли смъртта,
мислех си, докато гладех
стари дрехи.
Джеймс Керкап, Валикобритания
*
след толкова време, в което не успях
да счупя тази чаена чаша
навършвам четиридесет
Сантока Танеда, Япония
*
Най-доброто от мен
се издига
до зората
Ален Керверн, Франция
Превод на хайку текстовете:
ДИМИТЪР АНАКИЕВ – КАМЕСАН
Текст за ренсаку:
ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА

Марк Твен, „Конят
на Бъфало Бил“, прев.
от английски Стефан
Георгиев, изд. „ИзтокЗапад“, 2022, 112 с., 12 лв.
Любовта на Марк Твен към животните е
добре известна – те са неразделна част от
творчеството му, като с времето заемат
все по-важно място в него. Нещо повече,
през последните години от живота си
големият писател – един от най-видните
защитници на правата на животните през
своята епоха – създава няколко творби, в
които те са не само главни действащи лица,
но и разказват събитията през собствения
си поглед. Такива са и двете произведения,
които ви предлагаме за пръв път на
български език в настоящия том – новелата
„Историята на един кон“ и разказът
„Историята на едно куче“. В първото
главен герой е конят на легендарния Бъфало
Бил, а във второто – едно
храбро куче, което рискува
живота си, за да спаси детето
на стопаните си.
Литературен вестник 23-29.03.2022
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По периферията на самотата
Нощта ражда из мъртва утроба
вековната злоба на роба:
своя пурпурен гняв –
величав.
Добре познатият стих, заради който Гео Милев бива
арестуван пред очите на семейството му и откаран в
неизвестна посока, дълбае причината за предизвестената
смърт на твореца във филма на Костадин Бонев „Гео
Милев в лабиринта на времето“.

Кадър от „Гео Милев в лабиринта на времето“.

Филмът бе част от програмата на тазгодишното издание
на фестивала „Златен ритон“. Форумът, който по
традиция се провежда в Пловдив, а предходното издание
се състоя само онлайн, получи своето софийско проявление
между 17 и 23 февруари в Дома на киното. Програмата
събра 30 нови български филма, от които 16 документални
и 8 анимационни бяха вписани в конкурсната програма.
Събитието откроява родни продукции, които жанрово
са по-слабо разпространени в страната от игралните и
често остават незаслужено пренебрегнати от публиката.
Председател на журито бе режисьорът Адела Пеева,
чиято 75-годишнина бе отбелязана и с прожекцията
на филма „Развод по албански“. Останалите оценяващи
новото българско кино бяха аниматорът Явор Калъчев и
кинокритикът Ирина Иванова. Документалната програма
раздели търсенията на авторите в две направления.
Едните, нищещи аспектите на съвременното битие, и
вторите, подреждащи равносметката от миналото, с
чието наследство още живеем.
Именно от вторите е продукцията на Костадин
Бонев, заела се с анализ на живота и смъртта на найкрайния глас в българската литература. Подобно на
предходната творба на режисьора „Вапцаров. Пет
разказа за един разстрел“ (носител на голямата награда
на „Златен ритон“ през 2013 г.) и тук Бонев продължава
линията да изследва български поети, загубили живота
заради творчеството си и проявената дързост срещу
държавната система. Погледът върху Гео Милев се
съсредоточава не просто върху злополучната съдба на
твореца, а търси и съвременния прочит върху сложните
събития, белязали катастрофалното време, в което е
живял и писал. Чрез задкадровия глас на Койна Русева се
прави травматичен анализ на епохата и политическия
разпад на институциите и държавността. Използвайки
множество архивни писма, скици на Гео Милев, фамилни
спомени, Костадин Бонев ни плъзва през фотоси на
малкия Георги Милев Касабов, отличаващ се от съвсем
крехка възраст от връстниците си. Акцентира върху
преломния момент в поведението му след връщането
от фронта, където губи окото си, и продължава
наблюдението върху общественика, създал „Пламък“,
и познанството му с анархиста Георги Шейтанов в
„барутно и идиотско време“, както го нарича писателят
Христо Карастоянов. И въпреки всичките знания за
Гео Милев, във филма надделява усещането, че има още
нещо неказано, невидяно, неанализирано, недонаписано за
него. Затова и изследването е допълнено от театралния
прочит на режисьорите Маргарита Младенова и Иван
Добчев, подходили към личността на писателя чрез
спектакъл по романа на Карастоянов „Една и съща нощ“,
а изразителният облик на стиховете му е изнесен от
актьорите Ованес Торосян и Милена Ерменкова.
Филмът си подели Наградата на гилдия „Критика“
към Съюза на българските филмови дейци с „Второто
освобождение“, в който Светослав Овчаров също борави
смело с българските архиви, подобно на предходния си
документален разказ „Известният непознат“ (2015).
Новата продукция разглежда съветската окупация
на България от есента на 1944 до зимата на 1947 г.
Историята започва с шум от коли и движещи се
военни автомобили, за да припомни забравен случай
от 4 септември 1945 г., при който чиновник от
Казанлък губи 5-годишното си дете Тодорчо. Хлапето
е безкомпромисно премазано от руска
военна кола. Въпреки виковете на
хората, войникът шофьор подкарал
по-силно автомобила и изчезнал, е
коментарът на автора, с който жест е
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онагледено поведението на големите съветски сили към
малкия български народ. Овчаров коментира движението
на документите, които показателно разкриват
отношението на могъщите към слабите, проследява
преговорите на дипломатите и измъква от държавните
листове скритото за народа по онова време. На фона
на подредените архиви витае мрачна атмосфера, като
акцентът пада върху трансформацията на думата
„окупация“, изчезнала от официалните тогавашни
документи и заместена постепенно в обществената
представа с изрази като „братска съветска помощ“ и
„освобождение от фашизма“. Изведените в повечето
случаи непознати архиви респектират и без авторски
анализ, а тогавашните решения на държавниците са с
осезаеми и до днес последици.
Друг филм, който прави връзка между минало и
съвременност е последният проект на отишлата
си съвсем наскоро Анна Петкова. „Авантюриста“
спечели и Голямата награда за документален филм на
26-ото издание „Златен ритон“. Творбата проследява
историческите събития от годините на комунизма
чрез главния си герой, явяващ се жив източник на
политически и обществени сведения. Подобно на поранните є документални творби, обхванали темата
за лагерите у нас, като „Вината“ и „Обвинението“,

Кадър от „Авантюриста“

и в този режисьорката снима социално ангажирана
история, обхващаща периода на близкото ни минало.
Срещата е с дисидента Григор Божилов Симов – един
от основателите на Дружеството за правата на човека
в България. Населяващ пасторално, но обезлюдено
село в близост до българо-сръбската граница, героят
описва неволите си, олицетворяващи индивидуалния
му бунт срещу системата в отминалата политическа
конюнктура. Под съпровода на нежния музикален
фон, дело на Борис Чакъров, филмът нищи изборите,
променящи битието на обикновения човек, а камерата на
Христо Ковачев фино извлича скромни, но важни детайли
за непокорните характери, белязани от отминалите
десетилетия. Григор оставя младостта си в затворите,
но погледът към настоящето не е едностранчив,
за което доказва и решението му да се откаже от
документи за самоличност – ясен знак за подозренията
му, че миналото може и да си е отишло, но настоящето
не е онова, за което много като него са направили
безспорните си жертви.
Към същите години, но в съвсем различен контекст е
приведен и следващ филм в програмата на фестивала
„Жива Кюлджиева – Свят, прегръщам те с песен“.
Режисьорът Петър Гайтанджиев повдига завесата около
професия, настанила се на втори план в музикалното
поприще – тази на текстописеца в българските песни.
Героинята е автор на стиховете на едни от найизвестните композиции от родната поп естрада, с
които са израснали няколко поколения българи. Филмът
ни запознава както със самата Кюлджиева, така и с
музикантите, изпълнили песните към текстовете є –
Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Мая Нешкова,
Кирил Маричков, Мими Иванова, Развигор Попов.
Разказът им за отличителния є почерк, с който подрежда
думите, сложността да ги синхронизира със съответния
тон, без да звучи фалшиво, както и за подхода на самата
Жива Кюлджиева към личните търсения на всеки певец, е
в центъра на филмовото повествование.
Към изследване на още форми в изкуството е обърнат и
филмът на Саша Хаджиева „Родени от огъня“, който
взе отличието за дебют. Филмът извежда сложността и
красотата на уличните пърформанси чрез срещата с над
30 творци. Доближаването до личните им истории е в
основата и на артистичните търсения на персонажите.
Всеки от тях изследва собствена ексцентричност,
отличаваща схващанията му за сценично присъствие. Саша
Хаджиева улавя спецификите в огнените им изпълнения,
осланяйки се на податливите за това кадри с игра на
светлосенки, уловили сложността и условността на този
вид изкуство.

Контрастно на арт темите звучи сблъсъкът със
суровия реализъм във филма на Стефан Командарев
„Живот от живота“. Продукцията взе отличието
за режисура, допускайки ни до интимния свят на
хората, борещи се за всяка глътка въздух – чакащите за
трансплантация в България. Командарев се залавя с една
от най-болезнените теми в наши дни – донорството
в страната, превръщайки го в обществен приоритет.
Филмът прави паралел между онези, които живеят
с втори шанс и трансплантирани органи, и другите,
осланящи се единствено на надеждата да се включат
отново в надпреварата за живота. Режисьорът
внимателно улавя насладата на първите, изкачващи
върхове, и паралелно достига до страха на останалите
наредили се на опашката за щастие. Повествованието
прави дълбок психологически разрез на съвременното
общество, показвайки неразбирането към ситуацията.
Невъзможността на лекарите да съдействат на
пациентите си е пряко подчинена и на ролята на
държавата, чието бездействие превръща в присъда
донорството у нас.
Отново в съвремието, но впускайки се в битовизма на
всекидневието, ни отвежда „Стражарите на нашата
съвест“. Персонажите във филма на Станислав Дончев
(участващ във фестивала и с „Малката маркиза“)
са представители на най-конфликтните професии –
служители на Столична община. Едните следят за
редовността на пътниците в градския транспорт, а
другите са заети в сферата на почасовото паркиране.
На фона на скандалждийски ситуации и токсична среда
режисьорът избира няколко главни персонажа, като
ни представя тяхната гледна точка и непрестанния
стрес, под който се налага да работят. Хулени, често
и нападани, общинските служители нямат защита
от страна на държавата и са двойно застрашени и
от факта, че не смеят да отвърнат на агресията
срещу тях. Интересна е гледната точка, но филмът
твърде едностранчиво чопли конфликта и дотежава
с повторяеми грозни ситуации. Остава неизяснена
позицията на самата община защо не се грижи за
хората, които работят за нея. Не се разбира съвсем
и мотивацията на тези герои да нахлузят именно
нелицеприятната униформа, носеща сложното си бреме.
Макар и да не са обхванати всички филми от „Златен
ритон“, общата представа за документалните разкази
тази година ясно подчертава всеобщ вглъбен интерес
от страна на режисьорите да дадат специфичен ракурс
за определена ситуация или епоха през погледа на един
или няколко персонажа. В повечето случаи те са сложни
личности, изпъкват с талант, яркост и позиция. И
като че ли почти всички се плъзгат по периферията на
самотата, избрали я нарочно в премеждията си, покрай
факта, че са изпреварили времето, в което са живели или
просто оказали се изоставени от обществото. Често
обаче разказът – заради перспективата на засегнатите
теми, бива капсулиран на локално ниво. Така животът
на самата продукция лъкатуши предимно между
фестивалния показ в България и излъчването є на малкия
екран.
Пример за филм, който успява да се измъкне от този
коловоз и е със завиден живот в киносалоните, но така и
не стана част от „Златен ритон“ е „Отново съм тук“
на Поли Генчева. Разказът за алпиниста Боян Петров
бе част от програмата на „Киномания“ и започва с
подготовката му за предстоящото изкачване на Шиша
Пангма. Историята продължава с търсенията му
като човек, свързан с природата и несломимия му дух,
превърнал го и във вдъхновяващ общественик. Разпръснат
на територията на България, Украйна, Швейцария,
Китай и Непал, филмът за Боян го представя като
неизчерпаем източник на енергия, срещнал се неведнъж
със смъртта. Изправя се на крака след сериозни контузии,
тежки катастрофи, преборва се и неведнъж с болестта
рак. Постиженията му продължават с изкачването на
върхове без кислородна маска, въпреки че „носи“ със себе
си и диагнозата диабет. Посреща предизвикателствата
с учудваща лекота, а камерата на Красимир Андонов
върви предано до него, за да улови всеки момент – от
дълбочините в пещерите до върховете, които покорява.
Усещането за близост с алпиниста се проявява във
всяка негова стъпка и физически усещаме истинския
автентичен дъх на Боян по време на преходите му,
озвучено деликатно от Валерия Крачунова, точно доловила
драматизма на героя. Допълнително натрупване на силни
емоции в сюжета, макар и с яснотата на фаталния финал,
са и паралелните монтажни фрази на Нина Алтъпармакова.
Те дискретно улавят надеждата на близките на Боян
да бъде намерен при покоряването на последния му връх
и същевременно оценяват извънредната обща акция на
спасителите от Китай и Непал. А там, между всички
търсещи хора, остава бележката на алпиниста, скрита
от него в пощенската кутия за любителите планинари,
гласяща: „Отново съм тук“.
ПЕТЯ СЛАВОВА

Г ласовете

им

ч у ваме

Кирил Нейков: Човек може да носи нищетата си
в куфара дори ако банковата му сметка е пълна
В анотацията на дебютния ви роман „Dirty Side“
(Жанет 45, 2021) изпъква признанието, че е бил
писан цели девет години. Какво обяснява това –
бавното прииждане на спомените, липсата на време
или увереност, друго? Как в крайна сметка се случи
започването и завършването?
Първоначалното ми намерение беше да опиша всички тези
случки като в дневник, за да не ги забравя, т.е. само за моя
употреба. Много скоро видях, че сухото документиране
на факти, дати и места не ми се отдава, а напротив –
получава се художествен текст. Така че реших да опитам да
го превърна в истински роман. Писах бавно, защото нямах
никакви срокове. Доставяше ми удоволствие да изпипвам
изреченията. Това беше донякъде моето хоби, моят таен
проект. Да не забравяме и фактора „пълен работен ден“.
Буквално трябваше да си открадвам време, за да пиша...
Романът е написан в първо лице, а героят носи
вашето име. И все пак всеки автобиографичен роман
е донякъде и фикция. Колко и къде е доизмислянето?
И какво запълваше то – пробойните на спомена или
нуждата суровият материал на паметта да зазвучи и
литературно?
Много е просто – не мога да пиша собствени впечатления,
ако героят не носи моето име. Струва ми се някак
неавтентично. Използваното в текста име не е клетвена
декларация, че героят се припокрива със собствената ми
личност, още по-малко двадесет години след описаните
събития. Той е обобщен образ на един определен сегмент
от моето поколение, който е имал същите или подобни
преживявания. Функцията на измислиците, хиперболите,
дочутите оттук-оттам неща, анекдотичните моменти
беше да свързват като хоросан тухлите на фактологията,
за да се получи здрава постройка. Ако трябва да отговоря
с езика на математиката, съотношението е 75% истина
срещу 25% здравословна измислица.
В една статия, където се говореше за три излезли
наскоро български романа, нарекох и вашия
„бачкаторски блус“ (редом с „24 часа труд“ на Васил
Панайотов и „Чекмо“ на Момчил Николов). Бихте ли
се съгласили с подобно определение, още повече предвид
присъствието на музиката в книгата? И още: някога
музиката беше форма на (само)идентификация – още ли
е толкова важна за вас, как я подбирате днес, променили
ли са се вкусовете ви години след онези първи дискове на
“Depeche Mode“, последвали ерата на касетките?
Никога не бих се нарекъл бачкатор, макар да съм работил
какво ли не. Както веднъж писах на редактора си, героят
е нереализиран интелектуалец (в най-широкия смисъл, не
според дефиницията на Пол Джонсън). Той е предопределен
да работи на бюро, просто още не е открил тази работа –
оттам и цялото му негодувание. Той се гневи повече на себе
си, отколкото на „системата“. Неговата стратегия е тази
на стоицизма, той изчаква и вярва, че времето му ще дойде.
Блус също не ми се струва подходящ етикет. Нека не
се лъжем, в блуса не се случва кой знае какво. Прекалено
експлоатиран, прекалено старомоден. Ако трябва да
оприлича духа на моята книга с някакъв музикален жанр,
бих се спрял на трип-хоп. Трип-хопът е непредсказуем,
аморфен, отворен към всякакви изразни средства, способен
да те изненада, шокира, извиси. Понякога монотонен, но по
приятен, грууви начин. Това са качества, които търся и в
литературата. Така че в моя случай определението ще е
нещо като „стоически трип-хоп“.
На втората част от въпроса – музиката е все още много
важна за мен, постоянно слушам и чета за нова музика. Това,
което привлича вниманието ми днес, е интересният глас,
някаква нестандартна хармония или начупена ритмика.
Но си пазя и касетите, така че съм в крак с възраждането
на този формат напоследък. Впрочем в първата версия на
„Dirty Side“ имаше много повече препратки към музиката.
Опитвах се да направя нещо като онези анализи върху
Уитни Хюстън в „Американски психар“, но после сметнах,
че е прекалено и ги махнах.
Докато четях, ту избухвах в неудържим смях, ту се
умилявах от нелепостта на някой герой, ту възкликвах
от точността на описанието, което заковаваше
моя собствен спомен от онова поколение и време. Кое
чувство преобладаваше в собственото ви писане и
възприятие на тези своеобразни мемоари?
Ще бъда честен – усещах веднага кога имам находка
и се радвах като малко дете. Когато пък нещо не се
получаваше, се отчайвах и трябваше да се отдръпна от
текста за няколко дни, за да събера сили да го преборя.
Но основно радост. Това е взискателен труд, но и много
удовлетворяващ.
Бихте ли могли да разкажете тази история още
веднъж, но – образно казано – от гледната точка на
горните палуби, от каютите с прозорци и гледка, от

лустрото на утъпканите туристически маршрути
и ресторантски маси? Какво се вижда(ше) оттам?
Качвали ли сте се оттогава на кораб on the clean side?
Онези хора не бяха толкова богати, просто ние бяхме
твърде бедни. Оттам идваше целият контраст. Сигурен
съм, че в ежедневието техните проблеми са били от
същото естество като нашите – заядлив шеф, подценяване,
преумора, любовни терзания. В този смисъл историята би
била горе-долу същата, но в по-луксозна обстановка. Човек
може да носи нищетата си в куфара дори ако банковата
му сметка е пълна. Мисля си, че това би била една много
по-скучна история. И лишена от онази смесица от езици,
която използвах при чистачите. Чисто езиково нямаше да
е такова предизвикателство. Лъскавото, идиличното не
е добър материал за писане. Става интересно едва когато
се разровиш под повърхността. Питате дали съм бил on
the clean side. Такова нещо не съществува. Веднъж видял
мръсния край, механизма на нещата, човек трудно може
да се подлъже по привидностите. Това е като загуба на
невинността. Трудно е да се каже дали е благословия или
проклятие. Преди пандемията се возих с корабче по Темза
до Гренич, момичето на бюфета беше румънка. Но това е
съвсем друго – вечер скачаш на кея и си отиваш вкъщи.
Дали ако сега можехте за пръв път да видите западния
свят, бихте избрали същия начин? Или кой друг? Ще е
достатъчна ли днес само една стара пътна чанта?
За младия човек е присъщо любопитството, съчетано със
смелост и склонност да рискува. Така че 25-годишният
ми „аз“ вероятно и днес би избрал такъв или подобен път
към Европа. Още повече че нещата в наши дни са много поунифицирани, по-улеснени логистично. Но ако става дума
за човека, който съм в момента – категорично не, това
е твърде авантюристично за сегашната ми настройка.
Днес бих търсил някой по-параден вход. А една лека чанта
ти дава мобилност. Все още се побирам в малка раница,
отговаряща на изискванията за салонен багаж.
Тоест какъв тип турист сте днес? И ако тогава
искахте да видите най-големите забележителности
(макар никога по очаквания начин), какви места
предпочитате да откривате сега?
Идеалният вариант е някой близък да ме покани в своя
град, да ми разясни най-общо нещата, а после да ме остави
да се скитам сам. Така мога да следвам собствените
си хрумвания, без да ангажирам никого с тях. Обичам
да пътувам, но не и да се занимавам с оглед на хотели и
резервации. Колкото до местата, страхувам се, че вкусът
ми е малко пенсионерски – харесвам художествени галерии,
паркове с удобни пейки, квартали с хубави кафенета. Не си
падам много по дивотията, бих се жертвал единствено за
някой музикален фестивал.
Коя е „мръсната страна“ днес, в нашето съвремие? На
какво е метафора?
Мястото, където трупаме мръсните чинии? Вижте, не
съм го мислил като метафора. На кораба това бе едно
все пак честно място за полагане на труд. Работа, която
някой трябваше да свърши. Но метафори могат да се
намерят. Човек е склонен да оставя мизериите си къде ли
не – в личните отношения, в семейството, на работното
си място, в интернет. Цялата планета малко по малко се
превръща в една колосална купчина отпадък. Но чистачът
липсва.
Има ли наистина културни стереотипи и разлики, или
посланието в крайна сметка е, че всичко е общочовешко,
разпознаваемо, колкото и „мечтата“ на онези момчета,
събрани откъде ли не, да беше различна? Дали се е
променил „обслужващият персонал на света“?
Девизът „Еднакви в многообразието“ звучи много
симпатично, но такава амалгама е трудно постижима,
а сякаш и неестествена. Хората не са безформена маса,
зачитаща по команда унифицирани ценности, изброени в
някаква декларация. Те неизменно ще гравитират към групи
от себеподобни, формирани на расова, верска, народностна
или друга основа. Това не е непременно лошо. Винаги ще
има някой, който е различен, който да е „чуждият“.
Общочовешкото го има, то действа като буфер за всякакви
различия, но го има и понятието за свои и чужди. Открай
време е така и не мисля, че това ще се промени в интерес на
някакво по-удобно съжителство. На втория въпрос – нямам
преки впечатления за заетите в тази индустрия днес, но
мога да се обзаложа за една от промените: от задния джоб
на всеки чистач се подава смартфон, а готвачът снима
предястия за личния си блог.

Това идва от възпитанието – през соца децата се държаха
много по-здраво, отколкото днес. Понякога наистина
съжалявам, че не съм по-безотговорен.
Кой е най-сантименталният сувенир, който пазите от
времето на кораба, и изобщо от онези години?
За сантиментален не знам, но най-важни се оказаха
негативите. Те много ми помогнаха при писането на
книгата, защото ме връщаха директно към мястото и
човека. Имах и едни сандали от Родос, които много обичах,
правени от местен майстор обущар. Обут с тях, се
чувствах като Ахил.
Останаха ли някакви придобити навици от онова време,
които за дълго привнесохте в битието си?
За щастие, вече бях изграден характер, когато попаднах
там. Иначе кой знае какви причудливи навици бих прихванал.
Затвърди се обаче вече съществуващата ми склонност
да слушам историите на хората. И колкото по-банални,
толкова по-добре. Това ти дава истинско усещане за
живота и философията им.
В книгата пишете за Помпей: „Логично, повечето
постройки от онова време бяха съборени от фаталното
изригване. Но и да не беше то, времето щеше да ги
оправи. Времето само по себе си е катаклизъм. Виж
си снимките от гимназията. И това е само за 20-30
години. А 2000? Гарантирана деструкция до последната
саксия“. Тогава сте го усещали спрямо снимките
от гимназията. Сега, години след онова пътуване,
оптиката се е отдръпнала още. Чувствате ли времето
като враг? Какво отнема и какво дава според личната
ви равносметка?
Усещам все по-малка връзка с човека отпреди две или три
десетилетия. И тази разлика е не само във физически
аспект, а и емоционално. Когато поглеждам стара снимка,
човекът на нея не ми говори почти нищо. Сякаш съм го
познавал, но после сме се отдалечили. Не изпитвам някакво
умиление пред младостта си. Времето не е враг. То е като
ваятел, който ту взема нещо, ту прибавя нещо друго
към личността ти, но по-често взема. Кърти с длетото
по-големи или по-малки парчета, отдолу изниква нова
фигура, но все по-малка, докато накрая не изчезне съвсем.
Харесвам този процес на деструктивно обновление. Това
е естественият ход на нещата. Бунтът срещу него е
излишно усилие.
Може би е твърде лично, но оцеля ли онова, което
пръстенът трябваше да пази? Финалът сякаш
позволява съмнение, камерата така и не стига до Лили...
Радвам се, че сте усетили това. Някои хора възприемат
финала едва ли не като хепиенд. Това, че „единственият
капитал“ на героя не оцелява, не е казано директно, но
читателят би могъл да го долови от мотива с пръстена и
неговото бавно ерозиране, а и от други маркери в книгата.
Или, ако наистина държи на щастливия край, може просто
да игнорира тези умишлено бегли подсказки. Тук съм дал
свобода на интерпретация.
Има ли нова книга на хоризонта и ако да, отново ли
героят ще е Кирил?
Много скоро след като цикълът по издаването на тази книга
се затвори, ми хрумна идея за нова и вече работя по нея.
Върви бавно, но съм спокоен, защото знам как ще се развива
действието до самия край. Ще бъде и доста по-кратка
– целя се в обем от около 200 страници. Другото ще се
разбере след около година, ако се яви желаещ
да я издаде.
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Скатаването, този толкова балкански навик... героят
Кирил сякаш не го умееше съвсем...
Да, по природа съм организиран и изпълнителен. Дайте ми
параметри и краен срок и ще изпълня почти всяка задача,
която ми е по силите. Мрънкам, но върша работата.
Литературен вестник 23-29.03.2022
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Сатиричният театър тържествено
отбеляза 90-годишнината
от рождението на Методи Андонов

Методи Андонов

Със специална юбилейна програма на 18 март
Сатиричният театър отбеляза 90-годишнината
от рождението на един от най-големите български
театрални и филмови режисьори – Методи Андонов
(16.03.1932–12.04.1974). Честването се състоя на
Камерната сцена на театъра, която носи неговото име.
Юбилейното тържество започна с прожекцията на
филма „Татко“ (излъчен за първи път на 18.03.2017 г. в
поредицата „Умно село“ на БНТ), в който по-малката
дъщеря на режисьора Невена Андонова представя
краткия, едва 42-годишен живот на своя знаменит
баща чрез два силно въздействащи разговора с „жените

в живота му, които най-дълго са го познавали“ –
съпругата му актрисата Цветана Гълъбова и сестра
му Милка Люцканова, допълнени с нейните и на сестра
є, филмовата режисьорка Милена Андонова, спомени,
както и с откъси от негови спектакли, филми и
интервюта. След филма директорът на Сатиричния
театър Калин Сърменов подчерта изключително
важното място на Методи Андонов в българския
театър и българското кино и специално в изграждането
и развитието на Сатиричния театър, както и в
обучението на поредица от емблематични за нашата
сцена актьори. Той покани на подиума Пламен Марков,
директор и режисьор на театъра в сложния период на
политически преход и естетическо обновяване от 1989
до 1996 г., който разказа за ентусиазма и перипетиите
около построяването на Камерната сцена на Сатирата,
наречена на името на Методи Андонов. Вълнуващата
вечер завърши със спомените на Стефан Мавродиев,
един от любимите ученици на големия режисьор.
Въодушевено и сладкодумно, той разказа за работата
на неговия актьорски клас във ВИТИЗ с Методи
Андонов върху разказа „Свирепо настроение“ на Йордан
Радичков, с която авторът е спечелен за театъра и през
следващата 1967 година се появява първата му пиеса
„Суматоха“.
Методи Андонов завършва режисура във ВИТИЗ (днес
НАТФИЗ) в класа на Боян Дановски през 1955 г. и е
разпределен в Бургаския театър, където дебютира през
същата година с „Дом в покрайнините“ от А. Арбузов.
Той работи в Бургас до 1959 г., когато само 27-годишен
е поканен като режисьор в открития две години преди
това Държавен сатиричен театър, чието ръководство
от началото на сезона 1858/59 г. поема неговият
преподавател. Методи Андонов работи в ДСТ до 1970

г., съвместявайки като Дановски през цялото време
режисьорската практика с преподавателска дейност
по актьорско майсторство и режисура в Театралната
академия (от 1960 г. до ранната му смърт през 1974 г.).
Именно на сцената на Сатиричния театър той формира
и развива своя ярък индивидуален стил. Постановките
му тук имат шумен успех и предизвикват бурен отзвук.
Емблематични сред тях както за режисьорския профил
на Методи Андонов, така и за българския театър
през 60-те години на ХХ в. са „Суматоха“ на Йордан
Радичков, „Предложение. Сватба. Юбилей“ на А. П.
Чехов, „Чичовци“ на Вазов, „Михал мишкоед“ на Сава
Доброплодни, „Смъртта на Тарелкин“ на Александър
Сухово-Кобилин, „Ревизор“ на Гогол. През 1968 г. Методи
Андонов заснема първия си филм – „Бялата стая“,
който веднага влиза в златния фонд на българското
кино, а от 1970 г. (когато след отправени му тежки
обвинения от част от трупата на Сатиричния театър,
той го напуска) до смъртта си през април 1974 г. прави
още три филма – „Няма нищо по-хубаво от лошото
време“ (1971), „Козият рог“ (1972) и „Голямата скука“
(1973), вторият от които и до днес се смята за найдобрия български игрален филм.
Вълнуващото честване от настоящия екип на
Сатиричния театър на 90-годишнината от рождението
на този толкова значим за развитието на българския
театър и на българското кино режисьор от втората
половина на ХХ век не само припомни неговия кратък,
но изключително интензивен и бляскав път, но и отново
открои липсата на цялостно изследване на богатото
творческо наследство на Методи Андонов. Липса, която
да се надяваме, че скоро ще бъде запълнена.
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

21 март – Международен
ден на кукления театър
Вече почти две десетилетия на 21 март всяка
година отбелязваме Международния ден на кукления
театър. През 2003 г. Международният съюз на
куклените театри към ЮНЕСКО обявява датата за
официален празник на кукленото изкуство. От 2006 г.
видни личности от артистичния и културния свят
отправят своите послания. Тази година автор на
тържественото послание е Ранджана Панди.

Морето
от Ранджана Панди
индийски кукленик, драматург, театрален и
телевизионен режисьор ипреподавател
Морето винаги е пренасяло разказвачите и техните
истории от един бряг на друг, от един остров на следващия,
от един континент до много други. Историите се
вихрели едновременно, в различни културни вариации и се
превръщали в безсмъртни приказки.
Морето е материал за истории от самото начало
на времето, пълно с морски дракони, русалки и разни
фантастични същества.
Именно по тези водни пътища преминавали принцеси и
пирати, моряци и търговци, носещи натрупани богатства,
групи занаятчии, придворни шутове и екзотични
изделия, и разбира се, великите приказни митологии като
„Махабхаратa“, „Рамаянa“, „Сагар Мантан“, „Синдбад
Мореплавателя“, „Пътуване на Запад“, „Хиляда и една
нощ“… пътуващи от една към друга култура.
С всяко разказване историите се променяли, натрупвайки
през вековете фини пластове – забавляващи, разсейващи и
подхранващи душите на пътешественици, авантюристи,
злодеи и герои от далечни и непознати земи.
Морето остава магическо и мистериозно, докосвайки
животите на милиони хора
на тази планета. То храни, поддържа и обитава
въображението на всички.
Океанът е силата, от която е възникнал целокупният
живот на тази планета.
Но днешната реалност е горчива. Морето е последната
ни граница днес – последната граница между нас и
унищожението на живота, такъв какъвто го познаваме.
Днес морето е замърсено, задъхващо
се за живот, задушено от мрежите на
алчността и безотговорното разхищение.
Превърнато е в бульон, пълен с боклук от
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умиращи корали и морски обитатели. Всеки един от нас е
по някакъв начин малка част от тази тъжна реалност.
Ето едно предизвикателство към всички разказвачи на
истории днес – да съживят уважението към моретата на
Земята – нашият общ дом.
Нека насочим своя колективен талант в тази цел. Точно
сега!
(превод на посланието Мая Иванова, редакция проф. Славчо
Маленов)
В България
честването на
Международния ден
на кукления театър
тази година започна
с откриването
на СОФИЙСКИЯ
КУКЛЕН
ТЕАТРАЛЕН
САЛОН на 19
март. Началото
на Салона постави
традиционният
„Парад на куклите“
пред залата на
Столичния куклен
театър до парка
„Заимов“.
По-късно същия
ден в салона на
ул. „Гурко“ № 14
беше показано
Панаир на куклите 2022

представлението „Малката самовила“ на Куклен театър
– Благоевград, което е номинирано за награда „Икар“ в
категория „Куклен спектакъл“. След него беше представена
книгата „Десет куклени пиеси“ на Христина и Мирослав
Стоилови.
На 20 март столичната детска публика се срещна с
„Пипи Дългото чорапче“, спектакъл на Държавен куклен
театър – Ямбол, номиниран в същата категория. След
представлението децата имаха възможност да се
включат в творческата работилница „Да си направим
Пипи“, водена от актьори и художници от Столичния
куклен театър.
Представлението „Малката нула“ на Столичния куклен
театър – авторски спектакъл на Мила Коларова и Румен
Гаванозов, номиниран за награда „Икар“ в категория
„Постижение в кукленото изкуство“, се състоя по
същото време в салона на бул. „Янко Сакъзов“ № 19.
На 21 март – Световния ден на кукления театър, се
проведе и 13-ата церемония по връчване на наградите
СИВИНА, с които се отличават млади актьори,
работещи в сферата на кукленото изкуство.
Тази година Световният ден на кукления театър беше
специално отбелязан и от преподавателите и студентите
към катедрата „Куклен театър“ в НАТФИЗ. През целия
ден на 21 март по канали на Академията (на официалния
сайт, в Youtube и във Facebook), както и и в метрото
на София бяха излъчвани кадри от архивни и настоящи
спектакли, създавани в процеса на обучение на куклени
актьори, режисьори и сценографи през годините в
НАТФИЗ. Всички тези инициативи са посветени на 60годишнината от създаването на висше образование за
куклен театър в България през 1962 г.

В ниманието

на

малките

Сегрегацията винаги
затваря повече врати,
отколкото отваря

Филип Пулман

За детската литература и критиците є
Филип Пулман
Ще говоря отчасти за детската литература, или поне
така пише в програмата. Още в самото начало трябва да
уточня, че няма да се отнеса към нея академично, дори и да
бих могъл. Трудно ми е да мисля много дълго или дълбоко за
нещо, без да го схвана практически. Квалифициран съм да
изразя мнение относно книгите, които децата четат, само
дотолкова, доколкото пиша такива. Така че настоящите
разсъждения идват по-скоро от някой, който измисля
истории и рефлектира върху това как го прави, отколкото
от учен, изследващ предметa от академична позиция.
Исках да започна с опит за дефиниция на детската
литература, но това не е толкова лесно, колкото изглежда.
Мислим, че знаем какво е тя – има книги по темата, може
да станеш професор по детска литература, но въпреки
това терминът ми се струва хлъзгав. Тази категория
литература е различна от всички останали.
Ако влезем в голяма книжарница например, виждаме
разнообразни начини за подреждане на стоката. Има книги,
разделени по жанрове, например ужаси, криминални романи,
научна фантастика. Но детската литература не е жанр в
този смисъл. От друга страна, виждаме рафтове с женска
литература, чернокожа литература, гей и лесбийска
литература. Такъв тип ли е детската литература?
Не, не е и такъв тип, защото авторите на тези книги
принадлежат към въпросните групи, самите книги са
написани от тях и за тях. В крайна сметка всички тези
категории и етикети по лавиците се появяват, защото
хората имат нужда да говорят, а не само да слушат. Те не
казват: „Пишете повече за нас!“, а „Ние пишем и искаме да
ни четат“.
Но детската литература не се произвежда от деца. Тя се
пише, редактира, измисля, публкува, печата, пуска се на
пазара, рекламира, продава, преглежда, чете и преподава от
яслата до докторантурата и много често се купува от
възрастни. Рядкост е дете да напише роман. Полетата, в
които идеята за вундеркинда е приета – музиката, шахът
или математиката, са концентрирани по-скоро върху
дейности, свързани с разпознаването на абстрактни модели,
отколкото върху вида материя, от която са направени
романите, а именно житейския опит. Ако десетгодишно
дете напише нещо като „Гордост и предразсъдъци“ или
„Среднощната градина на Том“, то няма да е вундеркинд, а
чудовище.
Така че детската литература не е като женската или
чернокожата, но разликата не е само тази. Членството в
някоя от гореспоменатите групи изглежда като постоянно
състояние. Аз съм бял хетеросексуален мъж откакто
се помня и въпреки че никога не можем да знаем какво ни
предстои в утрешния ден, с голяма сигурност мога да кажа,
че винаги ще бъда такъв. Но някога съм бил дете, както
и всички останали автори на детска литература, и тези,
които я четат – децата, също някой ден ще пораснат.
Така че със сигурност пропастта между нас и децата,
между техните книги и нашите, не е непреодолима. В това
отношение би трябвало да съществува определен вид
приемственост – със сигурност всички би трябвало да се
интересуваме от книги за всякакви възрасти, доколкото
нашият опит включва всички тези възрасти.
Поне така би трябвало да бъде. Но изглежда не е толкова
просто. Ако погледнете съвременната рецепция на
детската литература, ще си помислите, че тя е нещо
съвършено различно, чужда страна, в която важни персони
– литературни редактори и критици, имат думата
по отношение на това какво попада там и защо. Тези
хора се държат като пазители на важна граница, важно
се разхождат напред-назад по нея и правят списъци,
документи, подреждат нещата. Ти натам – ти насам.
Наскоро ми попадна един такъв пример в „Таймс“.
Изтъкнат критик и поет нарича романа от рецензията си
„прекалено простичък“, но добавя, че „като детска книга
би могъл да направи впечатление“. Така че явно детските
книги са просто лоши книги за възрастни. Ако напишеш
книга, която не е много добра, ще я сложим там – при
нещата за деца.
Този възглед не се отнася само за книгите. Техните автори
също не се смятат за много добри. Преди една-две години
прочетох материал на Робърт Стоун в „New York Review
of Books“. В него ставаше въпрос за последния роман на
Филип Рот. Самият Рот беше определен като „автор,
толкова сериозен, че кара повечето от съвременниците си
да изглеждат като писатели на детски книжки“1.
Е, това ме постави на място. Можете да си представите
колко неудобно се почувствах, че не съм сериозен, с глас без
никакъв авторитет, да не говорим за виртуозността ми, за
съжаление трезва и немодулирана.
1

Статията на Стоун е от 05.11.1998 г.

Моделът за растеж, който изглежда стои зад това
отношение – идеята, която критиците имат за
порастването, – е линеен. Те явно мислят, че растем,
движейки се по някаква времева линия, като маймуна,
която се катери по клон. Според мен е по-уместно
движението от детство към зрялост да се мисли
не като движение напред, а като движение навън,
включващо все повече и повече. К. С. Луис твърди
същото нещо в есето си „Три начина да пишеш за деца“:
„Сега харесвам бяло вино, което със сигурност не би
ми допаднало като дете. Но все още обичам лимонада.
Наричам това израстване или развитие, защото съм
обогатен: преди имах едно удоволствие, сега имам две“.
Но пазачите на границата не биха се съгласили с това.
Те са много свирепи и строги. Разхождат се напредназад с изискано презрение, извиват устни, поглеждат
в папките си и заповядват. Те имат много работа,
защото в момента територията им е подложена на
голямо международно напрежение. В наши дни много
възрастни говорят за детските книги. Понякога го
правят само за да изразят съжалението си от факта,
че толкова много други възрастни ги четат и очевидно
се инфантилизират, защото, разбира се, цитирам една
скорошна статия в „The Independent“: „дори и в найслабата научна фантастика или най-страховития ужас…
има комплексно разбиране на човешката психология“,
„такова психологическо разбиране няма в книгите за
деца“, „там разделенията между добри и лоши герои са
направени с дебели бели линии“2.
В друга статия от същата седмица обаче, известна
журналистка казва, че детските книги заслужават да
се четат, защото: „Хората отчаяно се нуждаят от
истории… В същото време в нашата постмодерна,
деконструирана, интелектуалничеща култура разказът
е презрян и да намериш разтърсващо четиво е като да
уловиш муха в тъмното“3.
Така че напрежението по тази граница е голямо и пълно
с много гордост, обиди и опасни инциденти. Нещата
могат да загрубеят всеки момент.
Но ако се отдръпнем за момент от граничния
пост, ще забележм нещо много странно. Пазачите
въобще не забелязват, че навсякъде около тях хората
необезпокоявано и щастливо преминават в двете посоки.
Бихме си помислили, че границата изобщо не съществува.
Възрастните с удоволствие четат детски книги, но и
обратното – децата четат книги за възрастни. Мое
познато тринадесетгодишно момче е страстен читател
на „Неутешимите“ на Казуо Ишигуро, а онзи ден говорих
с няколко деца в Оксфордската библиотека, нито едно
на повече от тринадесет, и открих, че четат автори
като Агата Кристи, Рут Рендъл, Иън Ранкин, Стивън
Кинг, Дейвид Едингс, Хелън Филдинг – безспорно жанрови
работи, но все от другата страна на границата.
Добре си спомням собственото си детство, обагрено
както от Олдъс Хъксли и Лорънс Дърел, така и от
Супермен и Батман, както от Артър Рансъм и Туве
Янсон, така и от Джоузеф Конрад, П. Г. Удхаус, капитан
Пъгуош и Джеймс Бонд – една огромна амалгама от неща,
някои очевидно за пораснали, други очевидно не.
Такъв тип смесвания се получават през цялото време
и не само в литературата. Затова не виждам смисъл
някой да решава какво някой друг може или не може
да чете. Как е възможно да се знае това? По-добре е
да не се взимат подобни решения, а нещата просто да
Пулман реферира към статията на Джонатан Майърс в “The
Independent” от 14.11.2001 г. – Б. пр.
3
Въпросната журналистка е Мелани Филипс, а статията е
публикувана в „Sunday Times“ на 11.11.2001 г. – Б. пр.

се оставят да се случват. Един от въпросите, които
засягам тази вечер, е този за това какво е общото между
детската литература и литературата за възрастни:
едно от общите неща очевидно е, че и двете литератури,
каквито и да са те, се четат и от двете групи, каквито
и да са те.
В наши дни на писателите ни се предлага нов вид услуга.
„Вече не е достатъчно да разказваш историите си,
трябва да привлечеш внманието към себе си. Наеми ме
и ти гарантирам, че за теб ще се говори. Не мога да ти
купя добра рецензия, но мога да осигуря голям интерес
към личността ти. Между другото, трябва да се
подстрижеш и утре се облечи в синьо.“
Повечето от хората, които застават между автора и
публиката, го правят с добри намерения и малцина от
нас биха искали да останат без услугите на издателите,
книжарите, литературните агенти и критиците. Аз
лично се радвам, че ги има. Но сред тези посредници са
и пазачите. Те са просто друг клон на същата служба,
която следи границата. И се интересуват повече от
публиката, отколкото от разказа. Занимават се с това
да правят изказвания от типа на „Тази книга е за жени“
или „Тази книга е за много умни хора“, или „Единствените
хора, които ще харесат тази книга, са тези до
десетгодишна възраст“.
Резултатът от това е, че вместо разнообразна
публика от стари и млади, мъже и жени, образовани и
необразовани, черни и бели, бедни и богати – вместо тази
демократична амалгама, се получава сегрегация: по пол,
сексуална ориентация, етническа прнадлежност, ниво
на образование, икономически различия, и най-вече – по
възраст.
Но както вече посочих, проблемът е, че никой не може да
каже какво се случва в главата на някой, който чете или
слуша история; никой не може да знае дали този някой
чете по правилни или по грешни причини, или въобще
какво е правилно и какво не е; никой не може да каже кой е
готов и кой не, кой е умен и кой не, на кого книгата ще му
хареса и на кого не.
Освен това наистина ли вярваме, че мъжете нямат
какво да научат от истории, разказани от и за жени?
Че белите знаят всичко, което може да се знае за опита
на чернокожите? Сегрегацията винаги затваря повече
врати, отколкото отваря. Кажем ли „Тази книга е
предназначена за такива и такива групи“, всъщност
казваме „Тази книга не може да се чете от никой друг“.
Би било хубаво да си представим, че нормалното човешко
любопитство би ни позволило да отворим умовете си
и да преживяваме от истории от всички страни, да
слушаме всякакви разказвачи. Също така би било хубаво
от време на време човек да се натъква на рецензия за
книга за възрастни, която казва: „Тази книга е толкова
интересна и толкова ясно и красиво написана, че ще
се хареса и на децата“. Но това едва ли ще се случи в
близкото бъдеще.
Превод от английски:
СЕВЕРИНА СТАНКЕВА
Източник: Literary Hub, October 8, 2019
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Томас Ман

Избраникът
Томас Ман

Откъс
Кой бие камбаните?
Камбанен звън, камбанен гръм supra urbem1, над целия
град, из неговия преизпълнен със звуци въздух! Камбани,
камбани! Люлеят се, люшкат се, лашкат се от своите
греди, в своите звънарни, стогласи, във вавилонски
безпорядък. Тежки и пъргави, боботещи и звънки –
тук няма нито такт, нито ритъм, всички говорят
едновременно и се прекъсват, прекъсват и сами себе
си: езиците им удрят звънко и преди да са оставили
време на възбудения метал да отглъхти, вече удрят в
противоположния край, в собствения си екот, с други
думи – там, където още звучи „In te Domine speravi“2,
вече се раздава „Beati, quorum tecta sunt peccata“3, а от
другаде се носи кристален звън – сякаш
олтарното момченце подрънква със своите сладкозвучни
звънчета.
Звуците прииждат и откъм височините, и откъм
низините, откъм седемте пресвети места, известни на
поклонниците, и от всички черкви на седемте епархии
от двете страни на двойно извития Тибър. Носят се
от Авентин, от светините на Палатин и от „Свети
Йоан Богослов“ в Латеран, ехтят над гроба на Онзи
с ключовете4, над хълма на Ватикана, откъм „Санта
Мария Маджоре“, откъм „Санта Мария ин Форо“, откъм
„Санта Мария ин Домника“, „Санта Мария ин Козмедин“
и „Санта Мария ин Трастевере“, откъм „Санта Мария
ин Арачели“, откъм „Свети Павел зад градските стени“,
откъм „Свети Петър във вериги“ и от „Пресветия
кръст в Ерусалим“. Но камбанният звън долита и
откъм гробищните параклиси, откъм покривите на
черквите без камбанария и откъм молитвените зали в
тесните улички. Кой знае техните имена? Вятър, не,
същинска буря бушува в струните на еоловата арфа,
която разбужда света на звуците и слива в трепетна
всехармония гласовете на близки и далечни камбани –
така, само че преведена на езика на метала, се носи из
разбунения въздух благата вест за големия празник и
възвишеното възшествие.
Кой бие камбаните? Не, не са звънарите. Те са се стекли
на улицата като целия народ, чул този страховит звън.
Убедете се сами: звънарните са празни. Вяло висят
въжетата, но камбаните въпреки това се люшкат,
техните езици се удрят в стените им. Нима ще
допуснем, че никой не ги бие? Не, това може да хрумне
само някому, който си няма понятие ни от граматика,
ни от логика. „Камбаните бият“ означава, че някой ги
бие, при все че звънарните са празни. Та кой бие, значи,
камбаните на Рим? Духът на повествованието. А
той навсякъде ли може да бъде, hit et ubique, например
едновременно на камбанарията на „Свети Георги“ във
Велабро и оттатък, в „Света Сабина“, съхранила колони
от ужасния храм на Диана? На
стотици места едновременно?
Може, и още как. Той е
безтегловен, безплътен,
вездесъщ, за него няма разлика
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между Тук и Там. Той е този, който казва:
„Всички камбани биеха“, и следователно
той е този, който ги бие. Толкова духовен
е този дух и толкова абстрактен, че по
законите на граматиката за него става
дума единствено в трето лице и може
да се каже само: „Той е.“ И въпреки това
той е в състояние да се свие до първо
лице и да се въплъти в някого, който
говори от първо лице и казва: „Аз съм. Аз
съм Духът на повествованието, намерил
своя пристан тук, в библиотеката на
манастира в Санкт Гален в Алеманско,
където някога е седял Ноткер Пелтека5,
и ви разказвам за забава и за поука тази
история, като начевам с благодатния
є край и бия камбаните на Рим, сиреч
известявам, че в този ден на святото
възшествие всички те са започнали да
бият от само себе си.“
Но за да не остане назад и второто
граматическо лице, се задава въпросът:
„Кой си ти, който зове себе си Аз,
застанал е на писалището на Ноткер и
олицетворява Духа на повествованието?“
„Аз съм Клементий Ирландски, ordinis
divi Benedicti6, по братски приет тук
гост и пратеник на моя абат Килиан
от манастира Клонмакноа, моя дом в
Ирландия, за да опресня стародавните
връзки, съществуващи между моята
родина и тази твърдина Божия още от
времето на Колумбан и Гал7. По време на пътуването си
навестих множество средища на благочестива ученост
и обители на музи като Фулда, Райхенау и Гандерсхайм,
Санкт Емерман в Регенсбург, Лорш, Ехтернах и Корвей.
Ала тук, където очите се наслаждават на евангелия и
псалтири с превъзходни рисунки върху пурпур със злато и
сребро, примесени с цинобър, зелено и синьо, братята под
ръководството на отец-регента пеят с такъв вълшебен
глас, какъвто никъде не съм чувал, тялото е подкрепяно с
отлични ястия, към които се поднася прекрасно винце, а
след трапезата се отморяваш в приятни разходки около
шадравана в манастирския двор: тук реших да поостана
за по-дълго, обитавайки една от килиите, винаги готови
да посрещнат гости, в която преподобният абат,
именуван Гозберт, прояви голямо внимание към мен,
като разпореди да ми поставят вътре ирландски кръст
с изображение на обвит от змии агнец, arbor vitae8, глава
на дракон с кръст в пастта и Еклесията9, събираща
кръвта Христова в един потир, който дяволът се мъчи
да отмъкне. Подобна направа е свидетелство за ранния
разцвет на изкуството у нас, в Ирландия.
Много съм привързан към родината си, към този осеян
със заливи остров на свети Патрик10, към неговите
пасбища, гъсталаци и мочурища. Въздухът там е влажен
и волен, животът в нашия манастир Клонмакноа също
е волен, сиреч благоприятен за стремеж към науките,
обуздаван от умерено въздържание. Двамата с абат
Килиан отдавна споделяме възгледа, че Христовото
изповедание и любовта към изучаването на древни
езици следва да вървят ръка за ръка с превъзмогването
на хорското невежество, че същото това невежество
презира и вярата, и просвещението, а там, където е
пуснало корени едното, непременно избуява и другото.
Образоваността на нашите братя наистина е завидна и
ако съдя по опита си, надвишава дори тази на римското
духовенство, което нерядко се оказва съвсем слабо
докоснато от мъдростта на древните и чиито членове
пишат понякога на твърде окаян латински – макар и не
чак толкова
лош, колкото е у немските монаси, един от които –
при това августинец – неотдавна ми писа: „Habeo tibi
aliqua secreta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe
propterea
temptationibus Diaboli succumbo“11. Това трудно се
понася както стилистично, така и изобщо, подобна
селяндурщина никога не би се появила изпод едно римско
перо. Въобще би било грешка да се смята, че искам
да хвърля сянка върху Рим и неговото върховенство,
напротив, смятам се за негов верен привърженик. Няма
спор, ние ирландските монаси винаги сме отстоявали
независимостта на действията и в много места на
континента първо сме проповядвали християнското
учение, с което сме си извоювали извънмерни заслуги,
въздигайки навсякъде – в Бургундия и Фризия, в
Тюрингия и Алемания – манастири като бастиони
на вярата и мисионерството. Това обаче не ни пречи
отвеки да признаваме епископа в Латеран12 за глава на
християнската църква и да виждаме в него същество
почти божествено, като почитаме единствено мястото
на Божието Възкресение повече, отколкото храма
„Свети Петър“. Можем да кажем без каквато и да било
лъжа, че храмовете в Ерусалим, Ефес и Антиохия са постари от този в Рим, и ако Петър, чието непоклатимо
име не обичаме да свързваме в паметта си с гласовете
на някакви петли13, е основал Римското епископство
(наистина го е основал), същото безспорно се отнася и
до общината Антиохия. Но тези съображения могат да
играят само ролята на бегли забележки в периферията
на истината, която гласи, че нашият Господ и Спасител,
както се казва у Матея – и всъщност само у него – е

направил Петър свой наместник на земята, той обаче
предал викариата на римския епископ и го въздигнал
до глава на всички епархии по света. Нали още в
декреталиите и протоколите от прастари времена
присъства дори словото, произнесено от самия апостол
при ръкополагането на неговия пръв приемник, папа Лин,
на което гледам като на истинско изпитание за вярата
и предизвикателство към духа да разкрие силата си и да
покаже в какво само е способен да вярва.
В своята далеч по-скромна роля – да бъда въплъщение на
Духа на повествованието – аз съм изцяло заинтересован
читателят ведно с мен да признае оногова, който е
призван за sella gestatoria14, за мъж, възвеличен с най-висок
и най-милостив избор. Знак за моята преданост към Рим
е и самият факт, че се именувам Клементий. Защото
първоначално се казвах Морхолд. Това име обаче никога
не съм го обичал, понеже ми се струваше дивашко и
езическо, та ведно с монашеската власеница се сдобих
и с името на третия приемник на Петър, така че в
пристегнатата туника и под скапулария15 да пребивава не
вулгарният Морхолд, а изтънченият Клементий,
осъществил онова, за което свети Апостол Павел
в посланието си към Ефесяните толкова сполучливо
казва „да се облечете в новия човек“. Да, това, което
броди по земята, вече не е бренното тяло в дрехата
на оня Морхолд, а е препасано с колан духовно тяло – и
в този смисъл недотам плътско, за да бъде признато
за правомерно моето предишно твърдение, че нещо – а
именно: Духът на повествованието – се въплъщава в
мен. Никак не обичам думата „въплъщение“, понеже води
началото си от бренната плът, която снех от себе си
ведно с името Морхолд, тази плът, която е обиталище
на сатаната и по негова воля е способна да твори такива
мерзости, че дори е трудно да разбереш защо не им се
противопоставя.
От друга страна, тялото е вместилище на душата
и на божествения разум, без който тя би се лишила
от всякаква основа, ето защо тялото следва да бъде
признато за необходимо зло. Това е признание, което му
се полага, в своята невзрачност и непривлекателност
то наистина не заслужава друго, по-възторжено. И
нима човек, който се е заел да разказва или обновява
една история (защото тя вече е разказвана, и то
неколкократно, макар не както трябва), която
изобилства с плътски низости и предлага ужасни
доказателства за готовността на плътта без раздвоение
и двоумение да се поддава на греха – нима той ще е
склонен да се хвали, че е някакво въплъщение?
Не, след като Духът на повествованието прие моя
монашески образ и се нарече Клементий Ирландеца,
той запази немалко от онази абстрактност, която му
позволява да звъни едновременно от всички титулярни
базилики на града, и за това аз тутакси ще приведа два
примера. Читателят на този ръкопис може и да не е
забелязал – обаче си струва да бъде забелязано, – че съм
посочил мястото, където се намирам, а именно Санкт
Гален, на писалището на Ноткер, само че не съм споменал
по кое време, в коя година след раждането на нашия
Спасител седя тук и изпълвам пергамента със своя
ситен, изкусен и благолепен почерк. За това няма никаква
отправна точка, името на нашия тукашен абат Гозберт
също не може да послужи за такава. То се повтаря
твърде често в различно време и посегнеш ли към него,
се превръща било във Фридолин, било в Хартмут. Ако
ми кажат закачливо или злостно, че самият аз може и да
знам къде съм, но не и кога, отговарям приветливо: Не е
нужно да го зная, защото като олицетворение на Духа на
повествованието се радвам на онази абстрактност, за
която предстои да приведа втория пример.
Превод от немски: ЛЮБОМИР ИЛИЕВ
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„Мъртвият идва за любимата си“ –
словенският поглед към вечността
Един необичаен артефакт, осъществен от издателство
„Ерго“ в лицето на неговия главен редактор
г-н Мартин Христов и на другия основен автор,
проф. Людмил Димитров, събрал в себе си функциите на
няколко деятели, от една страна съставител, от друга
страна преводач, и то великолепен, от трета страна
автор на предговор и от четвърта страна, автор
на бележки към предложените творби, представлява
изданието с пет словенски пиеси, „Мъртвият идва
за любимата си“, а нека признаем, че преводът на
драматургия не е чест културен феномен поради
двойното є поданство към литературата и театъра,
жанр, който често пъти остава в периферията на
интереса както на литературоведските анализи,
така и на театрологическите, но както подчертава
в предговора си проф. Димитров, „тъкмо театърът
е институцията, призвана да опази националната
кауза през езика“, тоест да бди над идентичността на
нацията в трудните времена, както този сборник с
пиеси показва, тъй като те са създадени през ХХ век
във време, когато първо Словения е част от АвстроУнгария, после от Кралство Югославия, след това от
Социалистическа федеративна република Югославия
и най-накрая се откроява като независима Република
Словения.
Трябва да обърнем внимание на особения подход, който е
приложен при съставянето на този сборник, бих казала
рядко срещащ се при изготвянето на сборници с пиеси.
Най-честият метод това са избрани пиеси на даден
автор, смятан за емблематично име в съответната
национална драматургия, и професор Димитров
запозна българската публика с пиеси на словенския
класик Иван Цанкар през 2018. Друга използвана от
съставителите възможност е представянето на
съвременни пиеси от националната драматургия с
идеята за по-бърз обмен, намирането на общи допирни
точки от споделяната съвременност, които ще
разкрият общи преживявания на действителността,
видени по националноспецифичен начин, обусловени от
менталността, идентичността и представата за
автентичност, които съответните творци носят.
И този подход вече е бил използван с издаването на
сборника с пет съвременни словенски пиеси, носещ
метафоричното заглавие „Дебнейки Годо“ през 2014 г. В
рамките на по-малко от 10 години всеотдайността на
проф. Димитров към словенската култура и литература
ни дарява с трети сборник с пиеси. „Мъртвият идва
за любимата си“ е най-амбициозният, най-сложният
и културологично най-трудният избор поради
представянето на словенската драматургия от ХХ
век чрез пет образцови драматургични произведения,
част от словенския канон, от който се очаква да
породи отклик в българската аудитория. Лично на
мен подходът ми се струва уникален и не бих могла да
посоча подобен иновативен ход, случващ се на полето на
преводната драматургия през последното десетилетие
у нас, а и преди това. Говоря за подбор на драматурзи
и за подбор на пиеси, които трябва да бъдат
представителни, които са част от драматургичен
канон, формирал се при дадени исторически, социални
и културни обстоятелства, но заедно с това
показват мащаба на словенската драматургия,
стойностната є позиция сред европейската и не
само европейска драматургия. „Мъртвият идва за
любимата си“ е уникален сборник в няколко посоки.
Изхождащ от словенски контекст, той е неразривно
свързан с европейската традиция на модернизма и
постмодернизма. Още първият текст, представен
в него, „Любов“ на писателката Зофка Кведер, се
вписва в коловоза на натурализма. Международният
контекст на пиесата, действието є се развива във
Виена, текстът е писан в началото на века в Прага,
дори е игран и на чешка сцена, се съсредоточава върху
мотива за любовта като инстинкт, сила и зависимост,
опит за обективна репродукция на наблюдаваните
факти и преживян опит на персонажите, а заедно с
това пресъздаване на закономерностите, на които
се подчинява животът им както в индивидуален,
така и в социален план. Персонажът е изучаван и
изобразяван като част от природния свят, социално
детерминиран от влиянието на средата. Откроява
се новият, смел поглед на авторката към социалната
среда, описанието на тъжни, безутешни страни от
живота на съвременното общество. Поучена от
бурното развитие на науките за човека като психология,
психиатрия, Зофка Кведер описва „нервността“
на съвременния човек, постоянната му депресия,
неумение и невъзможност да разреши проблемите си
по някакъв човешки удовлетворяващ и достоен начин.
В духа на моделите, които писателката следва, в
пиесата отзвучава и актуалният тогава символизъм на
Метерлинк, който превръща статичното действие в
очакване на плашещата неяснота и заплаха, надвиснали
над персонажите, за да го увенчае с идването на
смъртта. Така още първата пиеса в настоящия сборник

поставя ясно стандартите на подбор: пиесите да
бъдат съвременни на времето си и на най-добрите
европейски образци в жанра, като съвременен е
употребен в смисъла, който Джорджо Агамбен пояснява
– едновременно прилепване към времето и заедно с
това дистанциране от него, за да може авторът да
съзре детайлите и да има отстранено отношение към
действителността.
Втората пиеса „Поквара в долината на свети Флориан“
на големия класик на словенската литература Иван
Цанкар се реализира в рамките на реализма, но като фарс.
В бележките към пиесата достатъчно убедително е
посочено съизмерването с комедията на Гогол „Ревизор“,
началният тласък, който тя дава, и тук отново
наблюдаваме този изящен, но широк замах, с който
Иван Цанкар иронично описва своите съвременници
родолюбци, смело включвайки и персонажа на дявола.
Ситуационната комика доминира, но и преувеличава
и обособява психологическо, морално и друго гледище
към представящите се за родолюбци управници на
долината. Външното действие е овладяно от неограничен
комизъм. По законите на фарса ситуационната развръзка
преодолява всички противоречия, възстановява изходния
свят, но остава изтънчената критика на нравите на
обществото.
Третата пиеса „Случката в град Гога“ на Славко
Грум е разрешена в модуса на експресионизма,
действителността е видяна отвътре, като споделяне
на ново чувство, на ново отношение към живота и
заедно с това тя е преживяна през различните казуси
на психоанализата. Срещаме проява на стокхолмския
синдром със зависимостта на девойката от своя
насилник, или персонаж, който изпитва върховни
моменти на общуване с надуваемата си кукла, гърбушко,
който копнеейки да се прероди във велик актьор,
рецитира откъси от дълго време цензурираните
„Призраци“ на Ибсен поради описанието на сифилитичен
баща, който предава болестта си в наследство на сина
си, и още подобни дълбоки навлизания в дълбинната
психология на всеки персонаж, разкривайки утаени
тайни и психологически прозрения. Текстът дава
израз на усещането за упадък, за разпад на човека, за
разпад на обществото, показва вътрешните движещи
сили у персонажите, немалка част в текста се пада
и на комичното и сатиричното. Авторът полага
усилие да преодолее външната страна на явленията
и достига или по-скоро конструира праосновата
на явленията. Пасивното наблюдение е изоставено
в полза на силното, динамично въздействие върху
персонажите. Наблюдаваме крещящи контрасти,
повишена субективност, стремеж към откриване на
субстанциалното, общото в човека, проследявайки как
събитията и ситуациите се отразяват в мисълта и
постъпките му. Авторът се опитва да сложи ред в
хаоса в човека и културата му и едновременно показва
кризата на цивилизацията и създава антибуржоазна
гротеска, открива такава свобода в логиката на

комуникиране, която стига чак до алогичността.
Парадоксът в случката е, че няма случка, а това,
което се очертава да се превърне в такава, бързо се
преобръща в нелепа случайност. Но умението на автора
да редува, сменя и преобръща драматичните ситуации
е толкова силно, че въпреки епизодичната структура
отделните персонажи ярко изпъкват в колективния
портрет на средностатистическия малък европейски
буржоазен град. Майсторството на драматурга е
толкова безапелационно, че разбираме защо наградата за
словенска драма се посвещава на неговото име – Грумова
награда.
Сборникът „Мъртвият идва за любимата си“ е
онасловен по пиесата от 1986 година на актрисата,
поетеса, писателка и дори певица Светлана
Макарович. Както заглавието разкрива, цитираната
драма се разполага в два различни локуса – в този
свят, и в отвъдния, представяйки вселена, която
е видяна от зрителния ъгъл на метафизичното,
но също така в литературен аспект тя говори за
съвременността през народната песен и балада. Налице
е експеримент с нов за сборника жанр, баладата, която
се отличава с тъжно, трагично по същността си
действие, в плен на фантазми и сблъсък на персонажа
с демонична сила, като винаги се очаква някаква
промяна, която ще продължи и обнови живота.
Макар баладата да представлява комбинация от
епически разказ, лирични строфи и драматически
конфликт, Светлана Макарович умело извежда на
преден план драматичното, рязко противопоставяне
на персонажите, чиито диалози бързо преминават
отривисто, отсечено, лаконично. В центъра на
събитието е една разполовена човешка субстанция
Първа Мицика и Втора Мицика с противоположни
ценности и представи за живота. Разговорите за
живота и смъртта непрекъснато се подменят,
изтласкват, отдалечават един от друг, издигат се до
върховете на сюблимното или падат до обезличаването
в компромисите. Изборът на баладата като носещ
жанр позволява разгръщането на метафизична стихия,
разпознаваема, защото отразява представата за
отвъдното, неговата мощ и въздействие върху
човешкото съзнание, а от друга страна, чрез
народната песен и балада фабулата се ситуира в
базовата идентичност на словенеца, планинското
село с познатото му ежедневие, което се поддава
на метафорично претълкуване. Прави впечатление
избягването на всички причинно-следствени връзки
в разгръщането на сюжета, което дава възможност
на авторката да слепва различни микросюжети, да
ги противопоставя, така че вътрешният поток на
съзнанието да се движи бързо, да лети от ситуация
към нова ситуация и да поражда нови синтези. Самото
заглавие онагледява втурването на отвъдния свят в
човешкия свят, може би появата на ирационалното
фантазмено начало в ежедневието, но цялата фабула се
съсредоточава върху отблъскването на отвъдното и
приближаването до обичайното ежедневие на понякога
прекалено прагматични ценности, но на отстояване на
живота, който ни е даден да познаем и преживеем.
Последната пиеса „А Леонардо?“ (1992) от Евалд Флисар
е разгърната в жанра на трагикомедията. Бележките към
пиесата правят различни аналогии с европейски пиеси,
като погледът на автора им най-много се съсредоточава
върху прочутия английски абсурдист и постмодернист
Том Стопард. В този аспект бих предложила още
едно сравнение с лудницата като централно място
на действие, този път с Фридрих Дюренмат, като
близост по отношение на използваната гротескна
комика, например в трагикомедията „Физици“. Тук, с
помощта на прийоми, отчуждаващи по своя характер,
като праволинейност в развитието на персонажите
и на интригата, явни семантични паралелизми или
контрасти, се разкрива скелетът на творбата, нейното
изграждане и функциониране. Един от основните въпроси
е кой е лудият, този, който е запазил външните черти
на човешкото, но е загубил естественото човешко
съзнание и съвест или този, който е загубил разума
си, но съхранява човешки чувства. Дали ще се позволи
на лудостта да триумфира над разума, на безогледния
цинизъм да триумфира над морала в името на един
кариеристичен изследователски проект, който цели да
напълни с идеалното съдържание черупката на един болен
и оттам, да се създаде образът на съвършения индивид,
на супермена, на новия човек, идеална комбинация от
идеални човешки качества? Оттук следва и ироничното
намигане в заглавието, препращащо към Леонардо да
Винчи и идеята за обхвата на ренесансовия човек.
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„Мъртвият идва... Макар че срещата се състоя, все пак...
А. П. Чехов

от стр. 11
Авторовото разбиране за гротеската, при което
смешното се слива с чудовищното и уродливото, изразява
протеста на писателя срещу дълбокото унижение на
човека, което засяга самото ядро на неговата човечност,
тоест неговия разум, свободна воля и нравственост.
Всъщност става въпрос за авторовата измислица, за
неговата представа, за неговата мисъл. Именно тази
изключителност, крайност, осигурява дистанция
на твореца от неговите сътворени персонажи. Това
отстранение дава възможност за парадоксалния
смисъл на пиесата, тя прозвучава силно комично, но и
трагикомично. Чрез трагическата ирония зрителят
узнава повече от трагическия герой, може да оценява,
да съди. Зрителят се отъждествява с абсолютно
валидния морален закон, правдата, справедливостта. В
трагикомедията на Евалд Флисар съдбата не се влияе
от абсолютните стойности и критерии. Двузначните
усещания, които трагикомичната история извиква на
преден план, са резултат от сливането на две гледни
точки – от една страна, идентификация с протагониста,
от друга страна – критическата дистанция, която
позволява да се сравняват субективните намерения
с обективните резултати. Финалното познание,
анагноризисът, придава на цялата предхождаща
ситуация нов, горчив комичен смисъл. Всъщност Флисар
разработва материя, която някога е принадлежала на
трагедията, но днес той я разглежда от комична гледна
точка. Оказва се, че изпълнява задачите на различни
драматични жанрове: на трагедията, на проблемната
пиеса, на сатиричната комедия. Бих казала, че това е
немилосърден поглед към проблемите и противоречията
на един сложен свят, който завършва с разочарование и
изтрезняване. Моралността се обвързва с гротеската
на общата плоскост на сатиричния присмех.
Създаването на неповторимия индивид не е идентично
на създаването на компютърна програма, а следва да се
разгръща по законите на човешката природа, налудност
е да се преобрази едно патологично състояние в
свръхестествени способности, защото човекът е човек,
когато може да изпитва човешки чувства и да действа
в съответствие с определена аксиологична система.
Тъкмо в тази пиеса откривам както творческото кредо
на Евалд Флисар, който твърди: „Драмата има силата да
организира човека през ролята, която играе, да му подари
или наложи цялостна личност“, така и същностния
смисъл, който словенската драма изповядва: драмата
като терапия или драмата като живот.
Ще подкрепя погледа си към словенската драма с още
съвсем малко на брой бележки, но въобще не маловажни
макар и поставени в периферията на този текст.
Първата забележка се състои в откритието за
наличието на толкова много стихове в представените
театрални текстове. Персонажите така лесно
преминават от проза към поезия, за Иван Цанкар в
битието му на лирик, прозаик и драматург, това не
е изненада, нито пък употребата на народна песен
в баладната драма „Мъртвият идва за любимата
си“ , или Шекспирови стихове от „Макбет“,
„Венецианският търговец“ и други в „А Леонардо?“.
Но може би най-поразителното е присъствието в
представения драматургичен канон на стихове на
самия Франце Прешерн, например в Цанкаровата пиеса
„Покварата в долината на свети Флориан“, чийто ден
на смъртта е обявен за Ден на словенската култура.
Втората забележка реферира към високата степен на
метатеатралност, която селектираните тук пиеси
показват. Всичко в словенската драма е не само театър,
но и театър в театър. Някой играе театър, а другите
с радост го наблюдават и се забавляват, преди сами
да се включат в тази игра на театър. Всеки наблюдава
всекиго и същевременно с това е наблюдаван и така
играта на театър става все по-увлекателна и по-забавна.
Което ни кара да заключим, че словенската драма е
свръхтеатрална и оттам силно завладяваща.
ЕЛИЗАРИЯ РУСКОВА
„Мъртвият идва за любимата си“. Пет словенски
пиеси. Съставителство, превод от словенски език,
предговор и бележки: Людмил Димитров. С. Ерго 2021.
Съд.: „Любов“ от Зофка Кведер, „Поквара в долината
на свети Флориан“ от Иван Цанкар, „Случката в град
Гога“ от Славко Грум, „Мъртвият идва за любимата
си“ от Светлана Макарович, „А Леонардо?“ от Евалд
Флисар. 308 с.
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След като си взе изпита, Гвїздиков хвана конния трамвай
и за шест копейки (той все се возеше отгоре) стигна до
края на града. Трите версти оттам до вилата ги извървя
пеш. На вратата го посрещна стопанката на вилата,
млада дамичка. Той обучаваше синчето на тази дамичка
по аритметика, за което получаваше храна, квартира във
вилата и по пет рубли пари на месец.
– Е, как мина? – попита го стопанката, протягайки ръка.
– Успешно? Взехте ли изпита?
– Взех го.
– Браво, Егор Андреевич! С висока оценка, надявам се?
– Както обикновено... Петица... Хм...
Гвоздиков бе получил не пет, а само три плюс, но... но
защо да не послъже, ако е възможно? Явилите се на изпит
лъжат също толкова безочливо, колкото и ловците.
Влизайки в стаята си, Гвоздиков намери на масата малко
писъмце в розово пликче. Писъмцето миришеше на резеда.
Гвоздиков скъса пликчето, смачка го и прочете следното:
„Да се разберем така. Бъдете точно в 8 при канавката,
в която вчера падна шапката ви. Аз ще седя под дървото
на пейката. И аз ви обичам, само не бъдете толкова плах.
Трябва да сте решителен. С нетърпение чакам вечерта.
Ужасно ви обичам. Ваша С.
P. S. Maman замина и ще се разхождаме до полунощ. Ах,
колко съм щастлива! Баба ще спи и няма да забележи“.
Прочитайки писмото, Гвоздиков широко се усмихна,
подскочи високо и тържествено закрачи из стаята.
– Обичан съм! Обичан!! Обичан!!! Ах, колко съм щастлив!
О-хо-хо! Тра-ла-ла!
Гвоздиков прочете писмото още веднъж, целуна го, сгъна
го внимателно и го скри в анатомичната маса. Поднесоха
му обяда. Той, опиянен от написаното и незнаещ на кой
свят е, изяде всичко, което му бяха донесли: и супата, и
месото, и хляба.
След като се наобядва, легна и се размечта за какво ли не:
за приятелство, за любов, за служба... Образът на Соня се
рееше пред очите му.
„Много жалко, че нямам часовник! – мислеше си. – Ако
имах, щях да изчисля колко остава до вечерта. Времето,
уви, ще се влачи ужасно бавно“.
Когато му омръзна да лежи и да мечтае, стана, покрачи и
прати готвачката за бира.
„Докато работата се пече – си каза той – да пийна. Няма
да усетя кога ще отлети времето.“
Донесоха бирата. Гвоздиков седна, подреди и шестте
бутилки пред себе си и поглеждайки ги любовно, ги
подкара. Като изпи три чаши, почувства, че в гърдите
и главата му светнаха лампи: стана му топло, светло,
хубаво.
„Тя ще сбъдне моето щастие! – помисли той, захващайки
втората бутилка. – Тя... именно тя е тази, за която съм
мечтал... О, да!“
След втората бутилка усети, че лампата в главата
му угасна и притъмня. Но затова пък колко весело
стана! Хубаво е да се живее на този свят след втората
бутилка! Заемайки се с третата, Гвоздиков махаше ръка
пред носа си и се кълнеше, че няма по-щастлив от него на
този свят. Закле се пред себе си и вярваше в тази клетва
неизменно.
– Зная какво е обикнала в мен! – замърмори той. – Зна-я!
Обикнала е в мен перфектния човек! Туй то! Знае кого да
обикне и за какво да го обикне... Перфектния човек! А не
някой си там... такъв... Аз съм Гвоздей... Аз...
Отпочвайки четвъртата бутилка, възкликна:
– Ъ-хъ! Не кой да е! Обикнала е в мен... гения! Ге-ни-я!
Световния гений! Кой съм аз? И какво съм? Викате си
– Гвоздиков? Да, аз съм Гвоздиков, но какъв е Гвоздиков?
Как мислите?
Преполовявайки четвъртата бутилка, той удари с
юмрук по масата, разроши косата си и се закани:
– Ще им покажа кой съм аз! Само да завърша курса!
Само да се изуча! Аз съм жрец на науката... Обикнала е
в мен жреца на науката. И ще докажа, че е права! Не ми
вярвате ли? Чупка! И тя не вярва? Тя? Соня? В такъв
случай да се пръждосва и тя! Ще докажа! Сега се заемам
сериозно!.. Само да си допия чашата... Всички сте
подлеци!
Гвоздиков се изнерви, допи чашата, взе лекциите от
полицата, отвори ги и зачете от средата:
„При... причина за изкълчването на долната челюст може
да бъде и па... падане, удар при отворена уста...“
– Тъпотии! Челюст... Удар... Сега пък... Тъпотии!
Гвоздиков затвори лекциите и придърпа петата бутилка.
Допивайки най-сетне петата и шестата, той се вкисна и
се замисли за нищожността на вселената като цяло и на
човека в частност... Мислейки, машинално забучи тапата
в гърлото на бутилката и се прицели в нея с пръст,
опитвайки се да я удари в зеленото петънце, мержелеещо
се пред погледа му. Черни, зелени и сини петънца
светнаха пред очите му, когато улучи тапата в зеленото
петно. Едно от петната, тъмночервеникаво със зелени
игли, усмихнато полетя към него и изпусна нещо като
туткал... Гвоздиков почувства, че очите му се слепват...
„Някой... свисти в очите ми! – помисли си. – Трябва
да изляза на въздух, че ще ослепея. Трябва да се
по... поразходя... Тук е задушно. Печките бумтят

непоносимо... Ма, ма-гарета!! Свистят и палят печките!
Простаци!“ Гвоздиков нахлупи шапката си и излезе от
стаята. На двора вече се стъмваше. Бе десет часът. На
небето блещукаха звездички.
Луна нямаше и нощта се очертаваше тъмна. Майската
свежест на гората лъхна Гвоздиков. Посрещнаха го
всички атрибути на любовното rendez-vous: и шепотът
на листата, и песента на славея, и... дори замислената,
белееща се в мрака „тя“. Той, без да забележи, стигна до
мястото, за което се споменаваше в писмото. Тя стана
от пейката и тръгна към него.
– Жорж! – каза, едва дишайки. – Аз съм тук.
Гвоздиков спря, вслуша се и започна да гледа нагоре, към
върховете на дъретата. Стори му се, че името му бе
произнесено някъде от върха.
– Жорж, аз съм! – повтори тя, приближавайки се към
него.
– Ъ?
– Аз съм.
– Какво? Кой е тук? А?
– Аз съм, Жорж... Елате... Да седнем.
Жорж протри очи и се взря в нея...
– Какво искате?
– Смешко! Не ме познахте ли, какво? Нима нищо не
виждате?
– А-а-а-а... Ама моля ви... Вие с какво пра... пра...ввво
нощем се миткате из чужда градина? Милостиви
господине! Отговорете ми, милостиви господине, иначе
ще ввви светна... по муц... муцу...
Жорж протегна ръка и я сграбчи за рамото. Тя се разсмя.
– Колко сте смешен! Ха-ха-ха... Как само умеете да се
преправяте! Е, елате... Нека си поговорим...
– Кой да говори? Какво? Вие защо? А аз защо? Смеете ли
се?
Тя се разсмя по-силно, хвана го под ръка и го помъкна
напред. Той се дръпна назад. Бе се запънал като среден кон
от тройка, а тя – като устремил се напред краен кон.
– Ис... искам да спя... Оставете ме... – замърмори той. –
С глупости не ми се занимава...
– Добре, де, и това ще стане... Защо закъсняхте с половин
час? Учихте ли?
– Учих... Аз винаги уча... При... чи... на за изкълчването на
долната челюст може да бъде и падане, удар при отворена
уста. Челюсти се избиват най-вече в ресторанти и в
кръчми... Искам бира... Тригорка.
Той и тя се довлякоха до пейката и седнаха. Той подпря
лицето си с юмруци, опря лактите в коленете си и се
разфуча. Шапката се изхлузи от главата му и падна на
нейната ръка.
Тя се наведе и го погледна в лицето.
– Какво ви става? – тихо попита.
– Не е ваша работа... Никой няма право да се меси в
нещата ми... Всички са смотаняци, включително и вие...
смотаняци.
Като помълча малко, Гвоздиков добави:
– И аз съм смотаняк...
– Получихте ли писмото? – попита тя.
– Получих го... От Сонич... ка... От Соня... Вие Соня ли
сте? Е, и какво? Тъпо... Думата „нетърпение“ в сричката
„не“ се пише не с „ят“, а с „е“. Неграмотници! Дявол да
ви вземе!...
– Пиян ли сте?
– Ннне... Но съм прав! Вие с кое пра... пр... пр... От бира не
можеш да се напиеш... А? Кой?
– А след като не сте пиян, тогава защо, безсрамнико,
плещите глупости?
– Нне... Именителен съм аз, родителен си ти, дателен,
именителен... Processus condyloideus et musculus sternocleido-mastoideus1.
Гвоздиков се подсмихна и клюмна глава към коленете си...
– Спите ли? – попита тя.
Отговор не последва. Тя заплака и започна да кърши ръце.
– Спите ли, Егор Андреевич? – повтори.
В отговор се чу пронизително хъркане. Соня стана.
– До-о-лен мошеник!! – изкрещя тя. – Негодник! Ето
какъв си ти! Ще ти дам аз на тебе, нà ти! Нà ти! Нà ти!
И с малката си ръчичка Соня пет пъти плесна Гвоздиков
по врата, ама как го плесна само! А с краката си стъпка
шапката му. Отмъстителни са жените!
На другия ден Гвоздиков изпрати на Соня писмо със
следното съдържание:
„Моля за извинение. Вчера не можах да дойда, тъй като
бях ужасно болен. Определете ми друго време, може дори
и тази вечер.
Любящият ви Егор Гвоздиков“.
Отговорът на това писмо беше такъв:
„Шапката ви се въргаля около беседката. Можете да си
я вземете. Да се пие бира е по-приятно, отколкото да се
обича, затова пийте бира. Не искам да ви преча.
Вече не ваша С...
P. S. Не ми отговаряйте. Мразя ви“.
1882 г.
Превод от руски: ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ
Ябълчен израстък и гръдно-ключично-сисовиден мускул (лат.)
– б. пр.
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Войната на историите, войната за историята
Йоанна Елми
Преживяната травма печупва събитията през призмата
си. Затова и баба ми (която ме отгледа като майка и
която си отиде в същия ден като любимия Марин Бодаков)
продължава да броди из текстовете ми. В „Направени
от вина“ една от героините казва, че е последен мост
между миналото на баба си и бъдещето на дъщеря си.
Откакто преди почти месец Русия нападна Украйна, имам
чувството, че мостът се оказа просто пряк път между
две срещуположни стени в кулата на историята, по чиито
спираловидни стълби можем да се катерим нагоре и надолу,
но винаги в кръг, ходът на времето, различим единствено
върху календара.
Четиридесетте. Прабаба ми – бабата на майка ми – е
млада булка, баба ми е четири-пет годишна. Червената
армия влиза в България. Прабаба ми прави тиквеник и го
оставя да изстине на прозореца, който гледа директно към
улицата. Отива да си върши къщната работа. Когато се
връща, тиквеника го няма. Парцаливи, въшлясали, измъчени
момчета – „такива са ни били освободителите“, казваше
баба ми, клатейки глава. И макар да мразеше силно всичко
съветско, знам, че слушайки разказите на своята майка, я е
боляло за тези хора, както мен сега ме боли, когато гледам
трупове на убити момчета, изпратени на заколение от
пореден полудял диктатор. Трупове на цивилни. На деца.
Спиралата на историята.
Баба ми се е родила в селско, но за онова време образовано
семейство. Баща є работи в местното кметство, а чичо є
отказва да предаде земите си – за което е пратен в Белене.
Поради това през целия си зрял живот е наричана „народен
враг“. Имаше детски спомени как в къщата є са влизали
непознати хора по всяко време на денонощието, да ровят по
чекмеджетата и да проверяват крият ли… кой знае какво.
40 години по-късно, през 80-те, вуйчо ми не е допуснат да
влезе в армията заради същото наследство на врагове. Днес
протестиращите руснаци получават своеобразно досие.
Говори се, че ако са протестирали срещу войната, няма да
ги наемат на работа. Спиралата на историята.
Поколението на баба ми и майка ми е живяло във война
на истории. От едната страна изобилието и свободата
на Запада в контраст с вечно неизпълнимата норма,
партийните събрания и немотията. Реалността. От
другата страна – пропагандните лозунги за величието на
СССР и опазването на съветските ценности от прогнилия
Запад. Другата реалност. Двете гледни точки. И днес,
успоредно с войната на бомбите се води война на истории.
В Русия протестиращите срещу инвазията – където
официалната история не позволява войната да се нарича
война – са осъждани на непосилни глоби и затвор. В уската
Дума е внесено предложение всеки протестиращ срещу
войната да се праща директно на фронта. Спиралата на
историята.
С годините с баба ми се отдалечавахме неумолимо.
Пропастта между поколенията е неизбежна, но някак още
по-неизбежна между моето и нейното поколение: децата на
интернет и децата на тоталитарната цензура; децата на
стрелбата на месо по границите и децата на отворените

граници; децата на Изтока и децата на Запада. „Така, както
вие учите английски, ние учехме руски“, все ми казваха като
дете. Разкъсани между две азбуки и два различни свята.
„У дома на всеки му се ще да е или американец, или руснак.
Никой не иска да е българин“, казва героинята в романа.
И старците бяха така – в градчето винаги се знаеше
кой е бил за комунистите и кой е бил дисидент явно или
скришом, кой величае СССР и кой величае САЩ. Започваха
караницата сутрин на пазара, а вечер я довършваха от
окопите на срещуположни пейки пред блока. А ние, внуците,
играехме заедно в прахта. Баба ми винаги казваше, че децата
не са виновни за грешките на родителите си, макар да са
обречени да ги плащат. „Как ще гледате децата си в очите,
как ще се гледате един друг, как ще гледате съседите си“,
обърна се украинският президент Зеленски към Беларус.
Това казаха и много руснаци, които са против войната.
Руските деца не са виновни, но ще плащат. В книгата има
сцена, в която децата се събират пред дома на „враговете
на народа“ и крещят обиди, подстрекавани от учителите
си. Тя е взета от живия живот. Същия живот, в който
гледаме снимки на онкоболни деца и невръстни ученици,
позиращи под руски знамена с пропагандни военни символи.
Спиралата на историята.
Неслучайна е семантичната близост между думите ни
за голямата „история“ и малките „истории“, които си
разказваме. Едното изгражда другото и обратното. Вкъщи
се четеше много история и се разказваха много истории,
които противоречаха на наизустяваното в училище.
Малките истории – като тази за чичото в Белене, за
кражбите, за ежедневната несправедливост, за децата,
които крещят – те противостояха на голямата история
за комунизма, която дори не се споменаваше в училище.
И въпреки силната антисъветска и антитоталитарна
неприязън, у дома също имаше последствия от
пропагандата: антитурски и антиислямски настроения,
агресивен патриотизъм, уклон към един силен лидер,
спасител. Хората сме обречени на средата си. Животът
в две различни вселени води до известно разцепване
на личността. Времето лекува, но не чак толкова. А
тоталитарната пропаганда е като радиацията – винаги
оставя белези, дори да убива бавно.
Ние, младите, сме чужденци във вселената на
тоталитаризма, на родителите си, точно както те
са чужденци в нашия. Макар да съм слушала историите
стотици пъти, никога не съм разбирала напълно
затворените граници, безпощадната цензура, страха
от Партията, от загубата на работа, на позиция в
обществото, на перспектива за децата си. Затова и през
месеците, когато Русия трупаше войските си по границите
на Украйна, не вярвах, че е възможно да има война. Сега
хората са други. Борим се за друго. Невъзможно е да се
върнем назад. Светът вече е прекалено свързан. Друг свят
е. Какъв е шансът да се подхлъзнем и да паднем по витото
стълбище на историята?
Веднъж баба ми разказваше поредна история, когато с
детска наивност попитах защо не са направили нищо.
Как така руснаците са дошли, спуснали са един Георги
Димитров, прочистили са интелигенцията, пратили са хора
като прачичо ми в лагери, и толкова. А тя отвърна съвсем
спокойно: „Не можеш да разбереш какви времена бяха“.

Снимка Торбан Еке

Навлизането ми в журналистиката съвпадна
с активирането на много структури в
България, които бяха видимо и недотам
видимо държавно подкрепяни и въвлякоха
обществото в най-различни културни войни,
разпалвани от руска пропаганда както у нас,
така и на Запад, където живеех. Постепенно
се появиха нови етикети, заместители на
старите „фашисти“, „врагове на народа“,
„западни влияния“. Метаморфозата
роди „умен и красив“, „грантаджия“,
„либераст“, „жълтопаветник“, „левичар“,
които говорителите използваха, за да
кажат на българите, че голяма част от
интелигенцията служи на някакво западно
задкулисие, което цели да навреди на
българския бит и душевност. Тези думи
подозрително приличаха на съветското
насъскване срещу елитите в полза на
народа, просто в други дрехи. Тези думи
подозрително бяха в съзвучие с руската
политика. Стилистиката може да се
опише по калъпа на „Репортажите“ на
Марков: САЩ е враг, ЕС е враг, Западът
е враг, западните ценности са враг, НПО
секторът е враг, хомосексуалистите са враг,
феминизмът е враг, норвежците са враг…
Поради още пресните спомени на някои
българи от тоталитарните години, новите
врагомани добавиха към списъка и комунизма.
От него бившият премиер ни „пазеше“
(навикът на бодигардовете е да пазят),
наливайки български средства в редица
руски проекти, докато Путин възраждаше

имперски митологеми на изток, а руският патриарх се
караше на Румен Радев. Не е нужно да падаме по стълбите
на историята, напротив – постепеното снишаване не прави
толкова впечатление. Жабата се вари бавно.
Редица умни хора предупреждаваха, че прогресивното
разпасване на обществения език и превземането на
медийното пространство от пропаганда и дезинформация,
насъскването на хората едни срещу други, е лош знак. В
центъра на събитията, дори от ядрото на алтернативна
реалност, продължавах да браня крепостта на своята
умереност, на съчувствието. Научили сме нещо от
историята, казвах си. Макар да повтаряме 1930-те,
човешката памет ни предпазва от озверяването на 1939 г.
Ще закрепим езика някак. Хората са уморени, бедни,
объркани от бързината на света – да проявим емпатия, че
търсят вина в медиите и политиците. Защото медиите
и политиците имат вина, макар тя да се преекспонира и
извърта до неузнаваемост от дезинформационната машина.
Ала в деня, в който започвам този текст, на Шипка
„патриоти“ веят руски знамена, а посланикът на Русия в
България Елеонора Митрофанова сравнява освобождението
на страната ни през 1878 г. с руската инвазия в суверенна
Украйна. По същото време в Украйна умират цивилни,
а украинците – граждани като мен и вас – са хванали
оръжие, за да опазят градовете си, децата си, по които се
стреля без милост. На дъното на спиралата на историята
оправданията свършват. И изведнъж разбирам как България
е рухнала тогава: отвътре. Откъдето се руши и сега. Ето
какво било Ботевото, Славейковото отвращение.
Моето поколение порасна с уверението, че историята
е свършила. Много от нас заминаха на Запад – често
подстрекавани от родители, баби и дядовци – само за да
научим, че сме закъснели за тяхната мечта. Вместо това
получихме трудни разговори за тежко колониално минало, за
грешките в Ирак и Близкия изток. Открихме ръждивите
чаркове на системата и видяхме отблизо колко е крехка
демокрацията, едва крепяща се на раменете на активните
си граждани във всяка страна. Веднъж ме попитаха
каква според мен е централната тема в „Направени от
вина“. В сянката на Украйна отговарям със закъснение –
настоящето, от което вече няма къде да избягаме. Не зная
дали към датата на публикуване Русия вече ще е затворила
границите за гражданите си, но вече е наложена пълна
цензура. И всеки разсеян поглед към екрана ми носи новини за
руснаци, които напускат родината, преди да падне „новата
Желязна завеса“. Руската спирала на историята се оказва
Мьобиосува лента.
Представям си как спираловидното стълбище в кулата на
историята води до връх, от който можем да погледнем
на света отвисоко. Но в тази кула можем да се окажем
и затворници – заложници във войната на историите.
Историите за невидимите врагове и самопровъзгласените
спасители. Надявам се, че поне този път сме видели света
от птичи поглед поне за малко, преди да паднем отново по
витите стълби. Че можем да забележим слабите звена във
фалшивите равенства. Късно вечер, премисляйки новините
от деня – цензура, репресии, пропаганда, затваряне на
граници, руски и украински бежанци, настръхнал свят
– най-накрая започвам да разбирам, в костите си, какви
времена са били. И да се питам как бих постъпила, или ще
постъпя, самата аз. Тежка равносметка за поколението ни:
историята няма край, свободата не идва даром, човешката
жестокост не може и не бива да се разпалва безнаказано.
Срам ме е да призная, че през последните години от живота
на баба ми не си говорехме много, или поне не колкото и на
двете ни се щеше. Тя никога не ми се сърдеше – напротив,
радваше се, че пътувам, че живея живота, който тя е
искала, ала никога не е могла да има. Вместо това є пращах
книги. За миналото, защото неизживеният им живот
ги беше приковал към миналото. Работата на Христо
Христев и Вили Лилков, на Института за изследване на
близкото минало, книгата на Борислав Скочев за Белене,
преводна литература за Студената война. И когато се
чувахме, винаги ми казваше: „Боже мой, какво сме живели,
и то само със смътното знание, че сме го живели“. Не є го
казвах, но всеки път се заричах, че никога няма да допусна да
бъда затворник на историята.
Днес руснаците отново биват затворени в капана на една
история посредством държавен монопол над историите.
Щеше ми се баба ми да доживее, за да види България за пръв
път от правилната страна на историята. Този обрат
обаче все още е крехък, уязвим. Една стъпка е достатъчна,
за да се подхлъзнем. Капанът на историята все още може
да щракне и у нас. Една заблуда стига, за да си внушим, че
сме достигнали върха на кулата, а всъщност да се озовем
в подземията. Във време, в което миналото и бъдещето
се приближават опасно, в което се
води война за реалността – надявам се
да съумеем да изберем истината пред
историите.
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Баща
Есе за изгубения Луганск, надеждата и смъртта
Анастасия Овчарова
Преди седем години на Анастасия Овчарова є се налага
да напусне родния си край заради войната, също както
и на милиони жители на Донецк. Роднините є остават
в Луганск и Луганска област. Сега Настя живее в Лвов,
работи като копирайтър, пише и мечтае за деня, когато
войната приключи и ще може спокойно да се върне в
родния си, украински Луганск.
Есето „Баща” Настя пише въз основа на събития,
случили се в семейството є. То е за връзките, загубите и
преживяванията, които близките преживяват, като се
окажат от различни страни на линията на конфликта и
заедно преживяват голяма мъка.

Бащата
– Здравей, дъще. Какво става, ще дойдете ли на гости?
– Тате, знаеш, че не можем.
– Знам – въздъхна той тежко. – Но поне може да се
надявам, нали?
– Тате...
Сергий знаеше, че дъщеря му не може да дойде. „Властта в
ЛНР” забрани на всички без адресна регистрация да влизат.
„Властта в ЛНР” правеше всичко, за да спре кислорода на
населението си.
Не на това се надяваха през пролетта на 2014 година,
когато подкрепиха присъединяване към Русия. Не, той не
ходи на референдума. Беше убеден, че всичко ще решат
така или иначе без него. Както винаги.
– Говорила ли си скоро с Артем?
– Не. Опитвам се да не му звъня много сега да не би да
събудя малката.
– Добре, гледайте си филма, няма да ви преча. Като се
обадиш на Тьома, предай му много поздрави.
Той винаги се страхуваше да не пречи на децата, да не им е
в тежест. Страхуваше се, че им е дал малко и затова няма
право да иска много.
– Не пречиш, тате.
– Добре, ще си почивам сега. Хайде, дъще.
Сергий не обичаше да се оплаква от ниско самочувствие
дори пред себе си. Като го болеше сърцето, смучеше
таблетки нитроглицерин като кубчета лед. Сърдеше се на
сърцето си. За това, че предателски не искаше да работи.
Помнеше думите на доктора, който му каза още преди
двайсет години, че ако получи още един инфаркт, няма да
го преживее.
Но докторът сбърка. Сега Сергий лежеше в
кардиологичното отделение с диагноза „Обширен инфаркт
на миокарда”.
– Ама че си инат! Кога ще кажеш на дъщеря си, че си в
болница? – викна на Сергий съседът му по легло.
– Че защо? Няма да дойде, само ще се тревожи.
Когато дъщеря му се обади на следващия ден, първото,
което чу, беше:
– Тате, ти да не би да си в болница?
– Я, кой ти каза?
– Никой, просто чувам едно ехо, което го има само в
болниците.
– Ами, да, ти добре го познаваш – много се гордееше, че
дъщеря му е медицинска сестра. Винаги се хвалеше при
възможност. – Седя си в хола.
Дъщеря му строго отбеляза:
– Тате, ти въобще не трябва да се движиш. Нали си
наясно?
– Ти си точно като главния лекар! – смеейки се отговори
той. – Аз лекичко, дъще. Като се уморя, веднага лягам.
И се започна. Обади се на всичките си роднини и намери
начин да му изпрати пари.
Разказа и на брат си. Той също започна да му звъни и да го
умолява да си подготви документите и да замине при него.
– Тате, ще те лекуваме, ще играеш с внучката си.
Преди месец Сергий говори за последно с дъщеря си, преди
тя да отлети на почивка с мъжа си.
– Вие не се ли бяхте къпали в Средиземно море? Дъще, не
се излагай. Трябва да направите нещо ново.
– Добре де, тате. Ще отидем и на Карибските острови
или в Индонезия. Нали ти си ни разказвал, че са 14 хиляди
острова?
– 17 хиляди. Представяш ли си какъв архипелаг? Да, там
и аз бих отишъл. Повече от половината от тези острови
нямат още имена.
– Добре, тогава се уговаряме ти да отидеш и да се
настаниш, а ние да се присъединим после.
– Леле, това ще е страхотно! С удоволствие бих отишъл,
а и Артем с Катя и децата да
дойдат!..
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– Разбира се, за всички има място на островите.
– Добре, приятна почивка, дъще!
Докато бърза помощ го караше към болницата, той си
мислеше колко е тъжно, че децата са толкова далече.
Дори няма да успее да ги чуе за последен път.
– Само не бързайте много да ходите на острова. Дайте
ми време и аз да се подготвя.

Дъщерята
– Оксана ми донесе сливи, исках да направя сладко, но ги
пробвах и една по една ги изядох всичките!
– Стига, и какво ще ядеш сега през зимата?
– Така де, не знам какво ще правя сега.
Мария затвори телефона с натежало сърце. Баща є
знаеше, че тя не може да отиде и рядко говореше за това.
Просто двамата понякога си мечтаеха, че накрая ще се
срещнат. Че Мария може да отиде в родния Луганск,
а баща є да отиде при нея в Лвов и заедно да посетят
всички лвовски замъци. Мария знаеше за любовта му към
замъците от дете. Когато тя беше на пет, той ходеше
да работи в Чехия и є разказваше много истории за
старинни замъци, за принцове и принцеси, които сякаш и
сега живеят там, за странни животни, които помагат
на добрите хора и наказват лошите.
Днес в гласа му прозвуча молба.
„Дали тате не е в болница?“ – запита се тя.
„Но нали ми говори за сливи и сладко... Не, той би ми
казал.“
На следващия ден, като чу характерното ехо по
телефона, се прокле наум: „Ама че си глупава! Сякаш не го
познаваш. Не му е за първи път!“.
– Тате, да не си в детската градина! Защо не се обади
веднага?
– Ех, дъще, какво може да направиш?
Тя нямаше сили да му се сърди и наистина не искаше.
Разбираше го. Точно чертата да не търпи прекалено
голяма загриженост бе наследила от баща си. Не
понасяше да се оплаква, мразеше, когато я съжаляваха. Не
понасяше близките є да се тревожат за нея, да оплакват
съдбата є. Пък є се налагаше и да ги успокоява, вместо
спокойно да си боледува. Тя не говореше с баща си за това
колко тъжна е тази ситуация, не го упрекваше, че не се
пази, не плачеше. Веднага позвъни на приятелка, която
живееше в Луганск и се уговори тя да му занесе пари.
Освен това съобщи на брат си и го помоли поне да се
пробва да звънне на баща им.
Отначало леля є каза, че е изчезнал. Пети ден не вдига
телефона. Преди Мария винаги звънеше на баща си
като отиде на почивка. Той обожаваше да слуша за
приключенията им. Тази година той нямаше интернет.
Украинският оператор престана да обслужва Луганска
област, а към местния той не можа да се включи,
защото беше скъпо. Уговориха се, че Мария ще му
разкаже за всичко веднага след като се върне. И за
морето, и за старинните манастири в Гърция...
Съобщиха на леля є, че от телефона му, който е открит
вкъщи заедно с други документи, последните две
позвънявания са били до бърза помощ.
– Значи е в болницата, Маша, не се тревожи! –
успокояваше я леля є с треперещ глас и сама не си
вярваше. – Сега ще помоля Таня да провери в коя точно и
ще отида при него.
Май сърцето є пропусна не един удар. Знаеше, че нещо не
е наред. Не, нямаше някакво тайнствено усещане, както
разказват във филмите как едва ли не баща є докосва
душата є, че едва ли не е до нея... Не. Просто в нея се
отвори една дълбока черна празнина, която тя знаеше, че
вече няма да запълни.
За първи път є се случи преди седем години, в началото на
войната. Нямаше връзка с него един месец. Втория път,
когато не отговаряше на обажданията є в продължение
на денонощие. Всеки път губеше част от сърцето си. Но
вярваше, че всичко е наред. Този път не вярваше. Веднага
започна да събира куфара си.
Попълни формуляр за пропуск в окупираната територия,
въпреки че знаеше, че го правят за не по-малко от 10 дена.
Веднага си купи билет за влака, макар да знаеше че дори
да стане чудо и да я пуснат на украинското КПП, никога
няма да я пуснат на „ЛНР”. Без смъртен акт, който
можеха да извадят само на нея или на брат є, който беше
на хиляди километри от Луганск.
Когато леля є се обади и мълчеше на телефона, тя не се
учуди. Сърцето є не можеше да вече да се свие повече,
вместо него имаше пустота. Само попита:
– Кога?
– На 23-ти го е откарала бърза помощ и в болница...
Вината пълзна по тялото є като студена змия.
Стискаше цялото є тяло.
„Почти през цялото време, докато съм била на почивка,
той е бил вече... не тук? Бил е сам и дори не е могъл да се
обади.“
– Днес е 27. Още ли не са го погребали като неизвестно
лице?
– Не, не. Канели се утре, но сега като са се намерили
роднини, ще почакат. Само...

Гласът на жената се прекъсна от ридание. Мария благодари
наум на леля си, че се сдържа. Тя самата не плачеше. Каза си,
че първо трябва да се погрижи за баща си.
– Само че... казаха, че не са го сложили в хладилник...
Мария свали телефона от ухото си. В приложението є за
времето беше добавила всички места, където живееха
близките є. Срещу Луганск стоеше цифрата 33.
– Как? – попита шепнешком.
Докато седеше в хубавото легло в хотела, където на плажа
караха почиващите с колички за голф, за да не им се налага да
вървят много, където за да се реши какъвто и да е въпрос
трябваше само да вдигнеш слушалката и да набереш 09,
тя не можеше да повярва, че съществува подобно нещо.
Че лекари, медици, които са положили печално известната
Хипократова клетва, които са учили с нея в един и същи
университет, могат да оставят едно човешко тяло
просто така. Не военни. Медици.
Същите като нея.
– Защо не са съобщили на някого?
Времето се забави. Мария виждаше само лицето на баща
си, който е лежал 5 дена в задушната морга в жегата. Гол
и никому ненужен. Змията мощно я хващаше за врата и я
задушаваше.
– Може ли да помолите братовчедката да организира
погребението? Сега ще изпратя пари. Не може да чака
повече.
Тя знаеше, че една братовчедка на баща є живееше в
Луганск, с която той май беше в добри отношения.
Наскоро копа яма у тях за тоалетна. Мария му се кара за
това. Такива физически упражнения не са за хора, които се
оплакват от сърце.
Тази братовчедка идваше при него в болницата, даваше
му пари назаем за лекарства. Той много се притесняваше.
Мразеше да взима назаем. Когато дъщеря му изпрати пари,
той първо върна заема на братовчедка си. И каза, че веднага
му е олекнало.
– Вече се обадих на Ирина – леля се обади след около пет
минути, говореше с дълги паузи, но беше престанала да
хлипа. – Каза да не я закачаме за това.
– Какво?
– Каза, че първо, той не є е върнал парите – пауза. – 6000
рубли. – Отново пауза и звук сякаш се задавя. Сякаш се
опитва да сдъвче думите. – И второ, съдовете за ядене. И
да не говорим за тоалетната хартия, купичката за бръснене
и кърпата. Така каза.
Мария прелетя хиляда и петстотин километра за един час,
но не съкрати разстоянието между нея и баща є нито със
сантиметър... Преди, преди 2014 година от Лвов до Луганск
разстоянието беше 1367 километра. Сега това разстояние
беше 1367 км и пропаст.
Мария не можеше да отиде и да погребе баща си заради
тези, които през май 2014 година отидоха да гласуват на
референдум за отделянето на Луганска област от Украйна.
Докато организираше погребението по телефона, искаше
по-добре да лежи с него или с ръце да изкопае дупката.
Но не можеше.

Синът
Когато сестра му се обади и му каза, че баща им е получил
инфаркт, Артем се ядоса. Ядоса се на баща си. Колко пъти
му казваше да отиде при него. Но най-много се ядоса на себе
си. Защо не настояваше?
– Здравей, тате.
– Здравей, сине. Как си?
– Не се прави на невинен! Защо не се обади?
– Пробвах, наистина... Но връзката ни „Лугаком“ е една.
Опитват се да ни задушат.
– Тате, какво става с документите? Кога ще дойдеш у нас?
– Като изляза от болницата и ще ги направя, сине. Със
сигурност! Толкова искам да видя внучка си.
Татко винаги е бил най-силният. Носеше децата на
раменете от спирката на тролея чак до вкъщи. През парка
и две улици. Ако каже, че ще дойде, значи ще дойде.
– Катя – обърна се Артем към жена си. Тя люлееше
двумесечната Ксения, – август като отидеш в Луганск,
нали ще се видиш с баща ми? Ще му покажеш Ксюша?
– Разбира се! Иска ли питане, той така я чка! Май повече
от нас.
Докато жена му беше бременна, Артем се притесняваше
какъв баща ще бъде. Точно баща му го успокояваше както
никой друг.
Артем тъкмо си играеше с дъщеря си. Сестра му се обади.
Той успя да си помисли, че последните седем години от
живота семейството им се състои не от срещи, а от
позвънявания. Баща му и сестра му станаха за него гласове
по телефона.
„Колко се уморих от това. Дано всичко свърши и да станем
един за друг реални гора“ – успя да си помисли, преди да
натисне зеленото копче. Гласът попита:
– Как си? – без да дочака отговор. – Вкъщи ли си?
– Да, вкъщи съм, с малката съм.
– Катя наблизо ли е?
– Да, какво има? – ядоса се Артем.
– Артем, татко почина.
Сърцето му спря за миг и се опита да избяга през петите
му, но като видя, че няма да се получи, се върна.
– Кога?
– Ох, Артем, още в понеделник.
– Ти кога разбра?

Анастасия
Овчарова

– Преди пет минути.
– Как?
– По пътя за болницата.
– Добре, ще ти се обадя – едва успя да отговори.
Жена му чу, че нещо не е наред. Веднага взе детето.
– Какво е станало? – попита, макар че вече знаеше.
– Татко...
– Трябва да отидем.
– А малката?
– С нас.
– Тогава на сутринта тръгваме.
Отново се обади на сестра си, каза, че ще тръгне с жена
си за Луганск.
– Артем, толкова се радвам. Съмнявам се, че ще успея да
стигна... поне ти да го изпратиш. Ще пробвам да направя
всичко възможно докато стигнете, всичко да е готово.
– Бих искал да дойдеш.
– Никога не съм искала да съм в Луганск повече,
отколкото сега.
– Шибана Лугандония! Това не е Луганск вече!

Пътят
... Не беше лесно да пропътуваш четири хиляди километра.
Но Артем беше свикнал – често пътуваше на такива
разстояния по работа. Сложно беше да спира за почивка и да
мисли за това, че баща му лежи сам и чака. Сложно беше да
си го представя на метална маса в някаква студена морга.
Сложно беше да осъзнае, че баща му вече го няма.
Ремонт на колата. Нямаше части. Жега, с която не
успяваше да се справи техният свикнал с вечния студ
климатик. Недоспиване за 54 часа на път. Постоянният
образ на мъртвия му баща пред очите – всичко това
така изтощи мозъка на Артем, че когато не го пуснаха на
митницата, той просто седна в колата и се загледа пред
себе си.
– Не ни пускат.
– Защо?
– Защото в шибаната Лугандония никой не се ваксинира,
има заостряне на пандемията.
Катя взе малката на ръце и отиде при митничарите.
Помисли си, че е добре, че мъжът є е изморен и не започна да
се разправя. След три минути се върна с пропуск.
– Да тръгваме.
– Пари ли им даде?
– Не, гражданите на Украйна ги пускат с адресна
регистрация. Казаха, че не са сигурни, че онези ще ни пуснат.
Но да тръгваме и да видим.
На „КПП ЛНР“ ги пуснаха бързо. Все пак попитаха преди
това защо не е в армията. Катя успя преди Артем да
зададе насрещния въпрос дали тоя Ахмед има намерение
да изхранва трите им деца вместо него. След което
потеглиха.
В по-добри времена пътят от митницата до Луганск
би отнел около час. Сега на Артем му се стори, че тази
отсечка му отне повече сили. След КПП-то пътят беше
разбит, отстрани имаше боклук и слаби гладни кучета.
Друг път биха спрели да ги нахранят, но сега всичко, което
искаха е да се махнат колкото се може по-бързо оттук. Но
щеше да се наложи да правят всичко, за което бяха дошли
отначало.
Срещнаха се с роднината на баща им, Таня. После Артем
откара Катя с детето до нейните роднини и тръгна към
моргата. Таня замина с тях.
Той така си и представяше сградата: тухлена, сива,
прозорците не бяха сменяни от 70-те, с кафява боя по
основите. На входа стоеше дебела ниска жена с мръсна
престилка. Държеше с пожълтелите си пръсти цигара,

която прогаряше вече филтъра, пушеше и говореше по
телефона.
Когато Артем и Таня се опитаха да минат, тя им препречи
пътя с крак и попита:
– Накъде?
Мъжът така отдавна беше отвикнал от подобно
отношение, че малко се стъписа. Посочи с пръст и каза:
– Натам.
– Наташа, ще ти се обадя след малко. Тука май едни са
опечалени – каза по телефона. – При кого?
– Баща ми е тук. Трябват ни документи за погребалната
агенция.
– Хубаво, хайде – влезе навътре без да задържи вратата. –
Каква му е фамилията? – попита и седна на дървеното бюро
по средата на коридора.
– Скворцов.
– Ааа, вие ли сте тия? Най-накрая се появихте. Не бързахте
много. Вашият роднина вече всичко усмърдя тука!
– Има ли някаква човещина у вас въобще? – намеси се Таня.
– Та това е синът му. Как ви се обърна езикът да кажете
такова нещо, на дете, чийто баща е умрял?
– Че защото толкова дълго пътува при баща си?
– Защото идва отдалече, пропътувал е хиляди километри, а
вие го разпитвате!
– Няма да си меря тука всяка дума. Ще гледате ли тялото
или не?
Артем бавно хвана мазната коса, боядисано във
вишневочервено, дръпна главата към пода и започна бавно
да я удря в стария бетонен под. Яркозеленият цвят
постепенно почервеня. Артем усети наслада от топлата
кръв по пръстите си...
– Артем – Таня докосна рамото му и го върна от
фантазията му. – Да вървим.
Вишната, както наум я нарече Артем, ги поведе по
коридора. Отвори вратата и ги вкара в задушно сиво
помещение. Тук като че ли миризмата на смърт беше
откакто свят светува и ще продължи до самия му край.
Мъжът веднага видя тялто на баща си. Всичките му
представи, че лежи на студена маса се оказаха напразни.
Лежеше върху найлон. С такъв обикновено покриват
парниците. Просто на пода.
След седем дни на тридесетградусова жега тялото се
беше превърнало в неразпознаваема маса. Това развалено,
полуразложено нещо... беше бащата на Артем.
– Защо, нещастници такива, не сте сложили тялото в
хладилник?!
– За хладилник трябва да се плати! Знаете ли колко имаме
тук? Няма да ни стигнат всичките хладилници.
– Ето че съм тук и съм готов да платя. Но за какво, ебаси?
– Ало, я по-кротко. Откъде идвате? Откъдето сте,
сигурно няма война, а при нас има. Така че благодарете, че
въобще може да го вземете,
Навън се опита да диша, но дори силното „Marlboro“ не
помогна.
– Сега в погребалното бюро. Мария каза, че вие, Таня,
сте уредили погребението и почерпката – обърна се към
единствената роднина, която се съгласи да помогне.
– Да, тази жена, собственичката на погребалната агенция,
живее в моя блок. Сама ми предложи помощ, по съседски.
Между другото, тя е от Якутия, дойде след 2014-а.
– В Луганск? След началото на войната? Странно...
– Май имаше някакви роднини тук, не знам. Не сме си
говорили много.
– Добре, да вървим. Просто се надявам, че там хората са
по-приятни, отколкото тук.
След погребалната агенция Артем закара Таня у тях и
отиде при жена си и детето. Разказа как е минало всичко
и заспа. Като се събуди на сутринта, дълго лежа със
затворени очи. Надяваше се, че всичко е само сън.
– Артем, Тьома, Мария се обади. Помоли да є се обадим
като свършим. Да не забравиш. Да отидем по-рано на
погребението, аз ще се погрижа да направят всичко както
трябва.
– Още вчера им казаха как трябва да е всичко.
Собственичката е позната на Таня. Какво ще се грижиш?
– Тьома, забрави ли къде си? Вече направиха всичко, което
можаха с тялото. Ще се погрижим поне нормално да го
погребат.
– Ставам.

Последният път
Колата подскачаше. Сив град, в който движението беше
спряло преди седем години, задушаваше и не можеше да
се диша. Артем разглеждаше улиците, по които беше
израснал и не можеше да повярва, че това са те. Сякаш
някой беше направил точен макет от восък, беше сложил
восъчни хора, покрил го е с мръсен трилитров буркан и
с вуду магия ги е накарал да се движат. Но това не беше
движение във времето и пространството, а хаотично
самостоятелно битие на някакви същества.
– Като предградие на Мордор – каза изведнъж Артем. –
Още не е прокълната земята, но навсякъде има орки. Виж
хората – имат същия цвят като небето. Не мога да си
спомня дали така си е било винаги, или сега е станало?
– Винаги си е било така, просто масата се разреждаше
от заминалите ... или от умрелите.
Когато стигнаха до ритуалната зала, Катя хвана Артем
за ръката.

– Моля те да запазиш спокойствие. Знам, че ти се иска
всичко да разбиеш тук, да го посипеш със сол и да го
запалиш. Но трябва да го направим за себе си и за Мария и
ще си тръгнем. Става ли?
– Аз съм спокоен...
– Да, виждам – Катя наведе очите си към треперещата
ръка на Артем.
Излязоха от колата. Към Артем веднага дотича ниска
жена на средна възраст, с руса коса и дебела очна линия.
С дрезгав глас започна да обяснява, че ще трябва да
доплатят.
– Искам първо да видя дали всичко е като хората. Всичко
ли сложихте в гроба? – приближи се до нея Катя.
– Каква сте вие тука? По-добре от мене ли знаете как се
прави? Може ли сами да си го направите?
– Аз ви плащам. Сега ще видим кой и какво знае по-добре.
В помещението витаеше духът на смъртта. Не на една,
а на десетки хиляди. Различни. Бързи, изпълнени с мъка,
смърт в съня или смърт от ръката на друг човек.
– Какво искате да гледате? Гробът ще е зарит.
– Точно докато не е зарит, отворете го – Артем събра
сетните си сили да говори с тези хора.
Жената извика някой си Валера. Дойде висок слаб мъж и
без да погледне живите, тръгна да маха капака на ковчега.
Тялото на баща му бяха поставили в найлон, от който
миризмата пак се усещаше – все едно бяха разтворили
чесън в разтворител за боя. Неприятно сладникав.
– Къде е ризата? – попита Катя, като се приближи към
ковчега.
– Ама каква риза? Той все тая е в найлон. Какво ви пука?
– Така ли не разбрахте, че проблемите ви са затова, че
не ви пука? Млъквай и си гледай работата, за която ти
плащат! Мислиш ли, че като номерата на колата ми
са чужди, няма да те подпукам? – Катя се приближи
заплашително към жената. – Ще проверя всичко, до
чорапите. Къде са венците?
Служителката от ритуалната зала я погледна изпод
вежди. За три секунди прецени какво є е по-скъпо –
достойнството или парите, но се сети, че тая дето си
е вирнала носа, спомена за чужбинските номера, а тях,
разбира се, трябва да скубят, колкото се може повече.
Така каза и директорката като ги доведе.
– Ето ги. От сестрата и от децата.
– С вас ли говорих по телефона? Казах да са от сина и от
дъщерята, поотделно.
– Каква е разликата? – спря се и добави: – Сега ще ги
оправим.
Свещеникът дойде направо в ритуалното бюро, направи
кратка служба, събра парите и си замина. Дойдоха
няколко приятели на баща му от работата и Таня.
Казаха, че може вече да отидат на гробището, защото
работниците чакат.
– Отиди с него. Изпрати го. Ще се оправя сама – каза
Катя. – Наблизо ще съм.
Докато седеше на пейката с ковчега, Артем не знаеше
къде да си дене ръцете, плачеше. Поиска прошка от
мъртвия и се обвиняваше, че не е пристигнал навреме, не
го е взел. Знаеше, че ако баща му беше до него, веднага би
му се скарал за сълзите и думите.
– Сине, стига де, престани! Да не би да съм на пет
годинки? – би казал той. – Не обичам някой да се оплаква,
нали знаеш! Трябва да си силен, да пазиш Катя и внуците
ми.
Ех, жалко... Маша не дойде. Но тя би направила всичко
много мокро тук. Но поне ти се дръж!
Артем се усмихна, сложи ръка на ковчега... и заплака още
повече.
– Извинявай, тате... – каза, като преглътна солената
болка. Осъзнавайки, че чува за последно гласа на баща си.
След като оправиха всички бюрократични въпроси,
Артем, Катя и малката Ксюша тръгнаха обратно
към къщи. Чакаше ги тежък път, но градът, в който
беше израснал, не му даваше да си почине. Сякаш му
изсмукваше силите. За да не усеща умората, мъжът
поддържаше постоянен разговор с жена си.
– В погребалната агенция, когато говори с оная, направо
се изплаших от тебе. Вече не помня откога не съм те
виждал такава.
– С тях иначе не може. Те разбират само като им
заговориш на техния език – Катя беше израснала в
район, за чиито жители се казваше, че е по-добре да си
нямаш работа с тях. „Камбродские“ звучеше като име
на бандитска групировка. Тя знаеше какво е местното
население и как да се разправя с него.
– Виж, тук някак въздухът и небето са по-чисти. Полесно се диша. Като че ли е паралелен свят – обърна се
към Катя Артем, когато минаха през последната граница
на „ЛНР“. – Мисля, че след час трябва да спрем да поспим.
Надявам се, че няма да сънувам.
Превод от украински:
РАЙНА КАМБЕРОВА
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Александър Байтошев

2022
когато слънцето стане на пепел
а ние изядем хляба
ще ни погнат вълците
и ще станем свети
нали крадецо
нали момиче
нали война и смърт
и бавно огладняване
и лед
в устите на светците.

Червеното момиче
лед и кръв в самотата на затвора
вътре, вътре в теб е скръбно
лесно се предавам пред теб момиче красиво
лесно се качвам на терасата
момиче красиво
някъде в Украйна е лесно
някъде в Украйна
войникът разполовява красивото ти тяло
момчето ти
те обичаше.

Антонина Георгиева

Жена
Походката ми е станала уверена,
движа се по-смело, но бавно
и винаги с повишено внимание.
Зная точно кога да тръгна,
за да стигна навреме,
и кога е по-добре да закъснея.
Изправям се безшумно,
не докосвам нито един ръб
по пътя към изхода.
Изпращам деня така,
както го посрещнах:
с привидно спокойствие
и умерена сантименталност.
Единственият проблем е,
че ръцете ми треперят,
докато пиша за това.

На юг не вали сняг
помниш ли
плакахме
когато на село
отрязаха бора
остъргващ небето
откраднаха зимата
за нея не страдах
сняг не валя
както всяка година
свети Димитър
тайно поплака
откраднаха кръста
иконата без една
с помътнели очи
златните свещници
на старата църква
дървата за печката
на дядо пръскачката
а после и гроздето
(болното
не спечелиха много)
падна ни покрива
така и не снимахме
старата къща
стопиха се свещите
във голата църква
за няколко дни
и ти се стопи

Галина Николова

Нормалността изглежда

различно напоследък.
Нещо си се променила,
казвам є.
Тя кимва едва забележимо
и мълчи.
Не мога съвсем да разбера с какво
продължавам.
Тя ме поглежда –
високомерно ли,
снизходително ли,
съчувствено ли,
и внимателно
си отпива
от чая.

рожден ден
празнувам
живота и смъртта
с които съм родена

междинна стая
гледам напред и не виждам
гледам назад и не виждам

Едно изречение

тук сме в тази междинна стая
широка и тясна едновременно
няма място за нищо и никого

След дългата тирания на навика
да гризеш шумно от тялото на спомена,
в някой обикновен ден се случва
малкото невидимо отклонение –
счупването на случайна дума,
недоловено от ухото на паметта,
както присъствието на човека
остава незабелязано от ръката,
която с изморен жест дирижира
песента на премълчаното.

тъкмо свикнеш да живееш в тясното
идва надежда за простор
за пролет
за вятър
и изчезва
щеше (ли) да е по-лесно да знаехме
така ще се живее оттук нататък
вместо толкова колебания

Изчезването на кафе „Влайкова“
Тази вечер поисках да вляза и да седна до прозореца,
за да наблюдавам минувачите както преди.
Предложиха ми да гледам започналия филм,
но безпокойството ми замени копнежа лесно,
и без това е някак си почти едно и също.
Отказах им – не бива да пропускам началата,
не се налага да избързвам с края.
Помислих си: ако веднага си отида вкъщи,
мога да се престоря, че нищо не липсва.
Ще притежавам градския пейзаж,
а вечността доказано ще съществува.
Но спешно трябва да планирам нещо друго
и това е всичко, което знам за живота.

гледам напред и не виждам
гледам назад и не виждам
тук съм в тази междинна стая
пълно е с хора
а съм сама
всички сме в същото
всеки е в своето
търся между вчера днес и утре
временен простор
мъничък простор
(котката има бебета
вчера спасихме едното
днес и второто
утре се надявам да ги намерим
на същото скришно място
мяукащи
сучещи
просторни)

**

поради Марина Абрамович

седя на един стол в центъра на живота си
не се помръдвам
когато на стола отсреща
идват и си отиват
тревогите ми
не се помръдвам
когато на стола отсреща
идват и си отиват
любовите
радостите
близките и роднините
приятелите надеждите
страхове тъмнини
светлини блата водни лилии
докато ме гледат
някои се разплакват от нещо свое си
други се взират без да ме виждат
трети просто идват и си отиват
времето минава
от дългото взиране мълчание и неподвижност
започват да ми се сливат лицата им
започват да ми се сливат

невидимите дишат в тъмното
хладните им носове
гъстата им козина
глухото ръмжене
никой не ги вижда
никой не ги чува
само мои са
понякога се приближават повече
изтръпвам цялата
объркват ми решенията
походката ми спъват
треперя
понякога стоят далеч но и тогава
не ме изпускат
от поглед
уморих се – викам към тях
уморих се да ви храня
дотегнахте ми
с вашето постоянно
присъствие
омръзна ми
да ви чистя козината
от дрехите си от пода от възглавницата
от всичко
уморих се
не скачай – ще паднеш
не се катери – ще се удариш
не тичай – ще се спънеш
не си играй с хляба – хората нямат какво да ядат
не го изхвърляй това – не знаеш какви времена ще дойдат
уморих се
време ви е да се оттеглите
в кашоните на миналото
където ви е мястото
аз много пъти падах
и се спъвах
и се удрях
и хляб нямах
и какви времена дойдоха
битка беше всеки път борба неравна
с гъстата ви козина
острите ви зъби
ръмженето ви
толкова години по-късно
почти мога да кажа
преборих ви
една-единствена тъга остана
от нея капе като от развалено кранче
а можехме да си бъдем приятели
а можехте да ми бъдете любимци
и пак да се грижа за вас
и вие пак да се грижите за мен
но другояче
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