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 Детската книга, която ме
караше да се усмихвам: Жела
Георгиева, Петя Кокудева,
Младен Влашки, Даниел
Вълчев, Мирела Иванова,
Мария Донева
 Раса и етнос в популярния
хумор
 Анна Топалджикова за
Методи Андонов
 Разговори с Росица Ташева,
Стефан Чапалику, Михаил
Вешим, Алек Попов
 Нелегален хумор в нацистка
Германия
 Афоризми от Жорж
Клемансо

Броят се издава с подкрепата на НФК

 Текстове от Алек Попов,
Андрей Велков, Катиша
Агире, Михайло Пантич,
Стивън Бътлър Лийкок

Смешно ли е?
Отдавна не е имало толкова сериозен 1 април.
Въпросът за смеха е деликатен. Той е въпрос на епохи, на
нации, на ситуации и на характери. Изкуство, чиято лекота е
привидна. Но тя сякаш често го избутва на второ място.
В литературата, която претендира да се нарече
хумористична, качеството е от особено голямо значение.
Нивата на остроумие са пряка функция от зрелостта на
обществото, от степента на образованост, от културата,
от информираността. Драматичната литературна
ситуация разчита и на отъждествяването, на емпатията,
на пречистването, понякога и на нещо, което напоследък
наричаме емоционален рекет. Без да може да се обобщава
прекалено, комичната е тъкмо обратното. Тя предполага
известна дистанцираност, отказ от отъждествяване,
който да осигури индулгенция за собствените ни дефекти.
Иначе не е смешно. За тази противоречива репутация на
хумора причини може да се търсят още у Платон. Макар че
по същото време Аристофан е произвеждал хит след хит...
Смехът се смята за площадно явление, не подобава на всеки.
Не той е божественото състояние.
Разбира се, за отношението към хумора такова, каквото
е днес, заслуга има един много разнороден субстрат
от възгледи, и той хвърля светлина върху интересно
противоречие: без да му се признава ореолът на
възвишеността, хуморът е важен инструмент, спасителна
терапия, поле за ювелирна интелектуална демонстрация,
а нерядко и единствен начин да се изрекат някои истини.
Да не забравяме, че водещи психотерапевти непрекъснато
изтъкват ползата от вкарването на разведряващи
атмосферата шеги в общуването със своите пациенти,
както и факта, че проявата на чувство за хумор при
страдащи от депресия се приветства като предвестник
на подобряването на тяхното състояние. В началото на
пандемията вълната от забавни каламбури беше знак за
оптимизъм и воля за преодоляване, а изчезването им беляза
обезверяването и умората на обществата.
Пред всеки, който борави със словото, стои въпросът
за неговото бъдеще, за заплашителното обедняване, за
свеждането му до схематични алгоритми. Машините
започват да създават литература, машинният превод става
все по-добър. На този фон едно от последните качества,
които ще останат още известно време запазени за човека,
е чувството за хумор. Подбирам според възможностите
си италиански пример с игра на думи: какъв е парадоксът на
градинаря? Отговорът в оригинал: Farsi piantare dalla moglie.
Преводът на Гугъл: Да бъде засаден от жена му. Семантично
точен, но не и смешен, защото освен буквалното си значение
италианският глагол има и преносния смисъл на „зарязвам,
изоставям“. Как да надцакаме Гугъл? На първо четене
предлагам да заменим градинаря с лозар. Виж, него ако го
„зареже“ жена му, май ще сме постигнали известен резултат,
който осигурява преднина пред машината, тъй като
играта на думи ще накара запознатите с двете значения на
„зарязвам“ да се усмихнат.
Тази седмица „Литературен вестник“ е на хумористична

вълна. Или поне възнамеряваше да бъде, докато не ни
връхлетяха събития, които поставиха въпроса дали
моментът е подходящ за хумор. Отговорът се вижда
на следващите страници и той показва, че хуморът е
безстрашен; че много пъти той е единственото убежище
срещу цензурата, а неизменно е и лакмус за обществените
нагласи. Някои от нелегалните вицове, разказвани по
Хитлерово време, съдържат смразяващо актуални
нотки. С основание напоследък си припомняме мисълта на
италианския писател Алесандро Мандзони: „Историята
ни учи, че историята на нищо не ни учи.“ Впрочем всеки
уважаващ себе си режим държи под око жанра: ето с какви
думи Тодор Живков открива конференция по въпросите
на хумора и сатирата през 1974 г.: „На какво ще се смеят
например другарката Сара Смедарчина и господин Ротшилд?
Сара Смедарчина е звеноводка тютюнопроизводителка
от Благоевградски окръг. [...] А господин Ротшилд, както
личи от името му, принадлежи към милиардерска фамилия
и има интереси, съвсем различни от тези на другарката
Смедарчина. Ясно е, че това, на което се радва другарката
Смедарчина, никак няма да радва господин Ротшилд. Това,
което другарката Смедарчина утвърждава, господин
Ротшилд няма в никакъв случай да утвърждава.“ Цитирам
Живков в текст, който пиша през 2022 година... Поздрав
за носталгиците! Към останалите: какво ще кажете за
чувството ми за хумор?
В този посветен на 1 април брой поканихме хора на словото
да разкажат за детската книга, която ги е накарала да се
усмихнат. Формулирайки въпроса по този начин, екипът
извърши цивилизационен избор, защото устоя на натиска и не
попита: коя е книгата, която ви „усмихна“? Аз те усмихвам,
ти ме усмихваш – превзета езикова мода, граматически
абсурдна, точно колкото извиращото от социалните
мрежи новопровъзгласено междуметие за смях: ах-ах-ах!
Това доброволно подчинение на чужд словесен колониализъм
налага кратко онагледяване на ефекта от себе си, за което
ще си послужим с един от най-популярните литературни
примери за автентичната българска употреба: Ах, летете,
ескадрони!... Нека заместим с някои от актуалните вносни
образци. Уау, летете, ескадрони! Ауч! Летете, ескадрони!
Упс, летете... (За хипотезата Въй, летете, ескадрони! виж
броя на ЛВ 11/2017.)
Понеже хуморът е, както се каза, и въпрос на характери,
броят предлага ударна доза от това, което десетки
български писатели, поети, преводачи се съгласиха да
споделят днес в опита си да представят с усмивка своята
лична реакция на този невесел момент. Равносметката
посочва важен извод: хуморът съществува в особено и
своеобразно взаимодействие с усещането за свобода. Той
произвежда високи образци, когато изобличава нейното
потъпкване, и изрича неудобни истини, когато нейното
наличие му позволи. Затова – нека празнуваме Деня на
шегата. Имаме нужда.

ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА
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Конкурс за превод на съвременна
унгарска литература 2022
В центъра на
новия брой 169 на
„Християнство
и култура“
е темата
„Християнство
и философия“,
представена
с текста
на френския
философ Жак
Маритен
Светът и
неговите противоречиви аспекти. Друг тематичен
кръг е посветен на Великия пост, който включва
текстовете на румънския писател и богослов Николае
Щайнхард Проповед в IV Неделя на Великия пост
и на Оливие Клеман Пепеляната сряда и Великият
пост, откъс от новопубликуваната книга Христос
възкръсна. Рубриката „Свидетели на вярата“ включва
статията на Венцислав Каравълчев Св. Стефан –
„мъж, изпълнен с вяра и Дух Светий“, а дискусионни
въпроси в богословието са разгледани в текстовете
на Дейвид Бентли Харт Историята на безименните.
Употребата и злоупотребата с историята на
богословието и на Радостин Марчев Мариологията
като христология. В търсене на обща основа между
източноправославната и протестантската традиция.
Темата „Християнство и история“ включва статията
на Гелиан Прохоров Духовността и културата на Русия
от края на деветнадесетото – началото на двадесетото
столетие през очите на св. Йоан Кронщатски и св.
Николай Японски, а „Християнство и литература“
– анализа на Чавдар Спасов Темата за свободата на
волята в „Шестоднев“ на презвитер Йоан Екзарх и
нейната актуалност днес. Рубриката „Християнство
и политика“ е представена с текста на Румен Генов
Християнски идеали и морален избор в политиката
(случаите на Уилям Гладстон, Удроу Уилсън и Джими
Картър), „Пътища“ включва разговора с актьора
Китодар Тодоров под заглавие Изкуството се подчинява
на свободата, но не бива да посяга на религията, а
„Християнство и съвременност“ – есетата на Калин
Михайлов Почти политически триптих: Парвенюто. Ние
и те. Преображението. Броят е илюстриран с творби от
Седмото международно биенале на църковните изкуства,
представено от Мариета Конова.

„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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Съюзът на преводачите в България (СПБ), Институт
Лист – Унгарски културен институт София и
специалност „Унгарска филология“ към СУ „Св. Кл.
Охридски“ обявяват конкурс за превод на съвременна
унгарска поезия и проза.
Конкурсът се провежда със съдействието на унгарския
лектор към Програма „Гост-преподаватели за унгарската
култура“ при Министерството на външните работи и
външноикономическите връзки на Унгария.
Конкурсът се провежда с партньорството на
„Литературен вестник“, Къща за литература и превод и
Преводаческа къща Балатонфюред.
Конкурсът е насочен към преводачи от унгарски език,
които до момента имат най-много една публикувана
преводна книга, но може да имат публикации в
периодичния печат. Конкурсът е анонимен. Желаещите
да участват в конкурса ще превеждат един и същ
прозаичен откъс и/или стихотворение от съвременен
унгарски автор. Постъпилите за участие в конкурса
преводи ще бъдат оценени от компетентно жури,
съставено от представители на СПБ, Институт Лист
София и СУ „Св. Климент Охридски“. След обявяването
на резултатите от конкурса ще бъде проведена
работилница за обсъждане на преводаческите проблеми
в изпратените преводи, в която под ръководството на
членовете на журито ще могат да се включат всички
участници.
НАГРАДИ:
Категория проза:
I награда – 300 лв., II награда – 200 лв., III награда – 100 лв.
Категория поезия:
I награда – 300 лв., II награда – 200 лв., III награда – 100 лв.
Специална награда: едноседмичен престой в
Преводаческата къща в Балатонфюред със стипендия,
осигурена от Фондация „Унгарска преводаческа къща“.
Поощрителни награди: книги на унгарски и български език.
Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в
„Литературен вестник“.

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД
Тази година стихотворението е на Янош Афра, а
разказът – на Кристиан Гречо.
Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени от
сайтовете на Съюза на преводачите в България и на
Институт Лист.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:
Настоящи и бивши студенти от „Унгарска филология“;
Хора, владеещи унгарски език на подходящо ниво;
Кандидатите може да имат публикации в периодичния
печат и/или най-много една публикувана книга.
КОНКУРСЪТ Е АНОНИМЕН
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Най-късно до 30 април 2022 г. участниците в конкурса
трябва да изпратят в електронен формат (.doc, .docx) на
адрес: konkurs@uki.bg:
• превода на разказа и/или стихотворенията (във
файла с превода не трябва да фигурират лични
данни);
• приложена декларация (в свободен текст) за
авторство на изпратения превод, съдържаща
имената на преводача.
СРОКОВЕ
•
•
•

•

Краен срок за изпращане на превода: 30 април
2022 година.
Обявяване на резултатите: 9 юни 2022 г.
Провеждане на работилница за обсъждане
на преводаческите проблеми в изпратените
преводи с всички участници, под ръководството
на членовете на журито – 11 юни 2022 г. (в
зависимост от ситуацията работилницата
може да се проведе на живо или онлайн, за което
преводачите допълнително ще бъдат уведомени)
Гостуване на наградения преводач в
Преводаческата къща в Балатонфюред: зима
2022/пролет 2023 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Пишете на адрес: uki@uki.bg
Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа
на Програма „Гост-преподаватели за унгарската
култура“ при Министерството на външните работи
и външноикономическите връзки на Унгария и със
съдействието на унгарския лектор в София.
https://www.bgtranslators.org/
https://culture.hu/bg/sofia
https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B
8%D1%8F-%D0%A1%D0%A3-112161334716851
https://www.npage.org/page?id=25
https://litvestnik.com/

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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Все пак любовта си остава водеща при четенето
Книги като „Как да
четем литература като
професор“ винаги са
не просто любопитни,
но и успешни, защото
изкушават читателите
с някакви тайни
рецепти, които ще им
помогнат да станат
образцовите читатели,
за които говореше
Умберто Еко. Преди
години „Като роман“
на Даниел Пенак си
гарантира харесването,
защото говореше
как няма нужда всяко
четене да е последвано
от анализ, и как имаме
правото да четем,
прескачайки това, което ни е скучно, или изобщо да не
четем, ако книгата не ни харесва… В същия контекст
се вписва и изследването на Пиер Байяр „Как да говорим
за книги, които не сме чели“, в което се оправдаваше
слабата памет, която не ни позволява да кажем с какво
е била облечена мадам Бовари при първата си среща с
Шарл, независимо че сме чели романа. Позволяваше ни се
също така да имаме мнение за „Одисей“ на Джойс, без да
сме го чели, просто защото сме чели метатекстове за
романа и защото имаме литературна култура, която ни
гарантира умението да се нагаждаме към нечетеното.
Към тази група можем да причислим и разговорите
на Умберто Еко и Жан-Клод Кариер за съдбата на
хартиените книги, за библиотеките и изкуството да
си читател. Ако има обаче нещо, което отвъд любовта
към книгите и четенето свързва всички тези издания,
то това са тънкото, фино чувство за хумор, иронията

и самоиронията, които белязват говоренето от
името на един пламенен, сърцат читател. Защото –
внушават тези книги – идеалният читател не е някаква
абстрактна, морална категория, не е надпоставен, той
е човек, който изпитва същите вълнения и емоции от
четенето, както всеки любител на книгите. И който
има правото да чете всичко, а не само канона. Но той не
е морализатор и съдник, той е усмихнат човек.
В този широк контекст се вписва и „Как да четем
литература като професор“ от Томас Фостър, който
е професор емеритус в Университета на МичиганФлинт, където е преподавал съвременна литература.
За разлика от очакването, че професорът е скучен, че
чете само елитарни текстове, че пише неразбираемо
и даже презира нормалните читатели, тук откриваме
образа на самоироничния, забавен професор, който
има за цел да помогне, да обясни, да запали. Затова и
разказва – разказва истории за модели, в които могат
да бъдат припознати много истории и персонажи,
за възможни прочити, за писатели, които си струва
да се прочетат, за интертекстуалните препратки,
които много често препращат към Библията или
Шекспир, за някои постоянни символи, за болестите в
литературата и за плача, но и за хумора и иронията.
Книгата обсъжда смъртта на литературата и романа,
новите добри автори, продълженията, обилието на
вампири в съвременните текстове и какво ли още не,
за да направи мостове между Омир и днешния ден и да
провокира интерес към литературата с идеята, че тя
има какво да каже и на ума, и на сърцето, има какво да
каже и за миналото, и за днешното, а и за бъдещето.
Защото независимо че сега имаме вече читатели, които
не познават Омир или Шекспир, а канонът е много
динамичен, винаги ще се намери как да им се обясни
класиката.
Литературата – казва Фостър – не умира. По-скоро
разширява и увеличава битието си, като истории
Г ласовете

им

продължават и продължават да се разказват. И тя може
да се премести върху територията на дигиталното, но
въпреки това ще съществува, докато има млади хора,
които четат и искат да пишат.
В този смисъл истинският адресат на тази книга
са младите. Неслучайно авторът споделя за опита
на учители с книгата, за функционирането є като
или вместо учебник. И наистина, заради лекия стил,
вкуса към забавното и нестандартното, към хумора,
тя успява да смели огромно количество знания и със
сигурност заслужава да се включи в училищните и
университетските курсове по литература дори и в
България, макар и някои от авторите да не са много
известни у нас. Защото тази красива книга е и история
на литературата, и есе върху писането и четенето,
и наръчник за добро четене, като всичко това е
разказано – както се спомена – разбираемо и вълнуващо,
с емпатия. Разбира се, тя също прави и някои дисекции,
защитава аналитизма (отчита не просто какво се
случва и въздейства на емоционално ниво, но и защо, и
какви са връзките, откъде идва), но всичко е с мярка и
подчинено на идеята, че експертността в сферата на
литературата все пак на първо място, стъпва върху
любовта към четенето. Фостър знае – Томас Елиът е
прав и човечеството в никой период от своята история
не може да понесе твърде много реалност, затова
формулата на литературата е като при героите на
Шекспир – въпреки идеята за човешката крайност,
животът трябва да се изпъстря с хумор, ирония и
самоирония.
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
Томас Фостър, „Как да четем литература като
професор“, изд. „Екслибрис“, 2022

чуваме

Росица Ташева: На хумористичната литература трябва
да се гледа изключително сериозно
смеят на различни от близкото минало неща. Е, няма
вече вицове за Тодор Живков и обкръжението му, но не
бих казала, че има за сегашните ни управници, при все
че никого няма да арестуват, ако ги разпространява.
А може би хуморът процъфтява точно там, където
за него арестуват. В интернет е пълно с анекдоти
главно от битов характер, но докато преди време
достатъчно беше да се съберат няколко души, за да
разкаже някой последния политически виц, сега сякаш
ни занимават други проблеми. Не се живее лесно в
демокрация. Нито особено смешно. В литературата,
разбира се, хуморът се е запазил, защото той е изконна
човешка способност. И потребност. А Златен век на
хумора и сатирата не мисля, че е имало или ще има.
Има обаче златни хумористи – Алеко Константинов
в България, Рабле във Франция, Хашек в Чехия, Илф и
Петров в Русия, Удхаус в Англия, Сервантес в Испания,
Кърт Вонегът в САЩ...
Росица Ташева

Госпожо Ташева, в близките месеци предстои ново
издание на Вашия превод на „Бувар и Пекюше“ от
Гюстав Флобер. Наскоро преведохте и блестящо
написания роман „Аномалията“ от Ерве Льо Телие.
Кои лични качества на един преводач гарантират
умелия превод на текст, преливащ от ирония?
Чувството за хумор, способността да вижда
смешното дори в трагичното, търпимостта към
цялата палитра на хумора – от дебелашката шега до
най-фината ирония през насмешката и подигравката.
И самоиронията, разбира се. Двете цитирани от
вас книги са разположени на различни нива на хумора.
Докато в „Бувар и Пекюше“ надделява, да я наречем,
критичната насмешка, която отразява желанието
на Флобер да се надсмее и над хората, и над цялата
човешка практика, желание, на моменти нюансирано
с добродушна ирония, в „Аномалията“ хуморът не
заема централно място, макар да го има в доста
добро количество и в отношенията между героите,
и особено в политическия ракурс, където преминава в
откровена сатира.
Какво е качеството на хумора в литературата
днес и намирате ли го за много променено? Има ли
Златен век на хумора и сатирата?
Променено е, доколкото е променена
действителността, която е негов обект. Хората се

Мислите ли, че българските читатели имат
отношение към хумористичната литература, и
гледат ли на нея сериозно? :)
На хумористичната литература трябва да се гледа
изключително сериозно, защото тя казва неща, които
не могат да бъдат казани по друг начин. И мисля, че
българските читатели знаят това. И независимо дали
става дума за присмех, сарказъм, язвителност или
направо гавра, хората обичат хумора, защото покрай
смеха и удоволствието, които доставя, той гали и
човешкото его. Човек не се отъждествява с героите
на хумора, напротив, убеден е, че той не е такъв. Ако
пък открие познат персонаж, вече е повече от доволен.
Тук впрочем съществува известен риск. Присмехът
над реални хора – нямам предвид политици, президенти
и прочие обществени деятели – може да доведе до
незаслужена обида и вероятно е по-добре да се избягва.
Хуморът също има своите ограничения.
Вие сте авторка на три книги, в които чувството
за хумор е определящо както за стила, така и за
сюжета. На фона на разнообразния Ви литературен
опит защо избрахте точно хумористичния похват
в авторската си работа?
Не знам. Може би защото винаги съм обичала да чета
смешни книги, може и защото най-близките ми хора,
някои от тях си отидоха, имаха и имат преливащо
чувство за хумор, може би съм искала да им се
харесам. Вероятно и от страх самата аз да не стана
смешна, ако се хвърля в дълбокото на човешките

драми. Много често,
когато по телевизията
интервюират писатели,
а и други обществени
деятели, и ги слушам как
се опитват да говорят
мъдро, да поучават,
как се занимават
със самоанализа на
тийнейджъри, когато
обявяват „аз съм
човек, който“, колко на
сериозно се вземат, си
казвам, че не, никога.
Обаче ето че и аз взех
да философствам. Явно
изкушението е голямо.
Иначе мисля, че ме е
привлякла и липсата на
табута. Човек може
да се смее на всичко,
включително на страданието, на болката, на смъртта,
макар че точно от такъв хумор бих се въздържала.
В настоящата международна ситуация какъв е
хуморът: нелеп, безполезен или животоспасяващ?
Хуморът може да бъде нелеп, предполагам, със
сигурност може да бъде животоспасяващ в преносния
смисъл, разбира се, а в буквалния, колко хубаво би
било да се спаси украинският народ с малко хумор, а и
руският – Путин унищожава два народа едновременно,
– но никога не е безполезен. Не знам каква роля би могъл
да играе в настоящата международна ситуация, но е
добре да го има. Дори да предизвика само усмивка на
нечие украинско лице. Във всеки случай във войната
няма нищо смешно. А сегашната пробужда в мен
агресивните ми инстинкти и ме кара да си задавам
риторичния въпрос: как няма кой да го гръмне този
болен мозък! Това е. Грубо, но от сърце.
Въпросите зададе
ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА
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Жела Георгиева – участничка в

Алек Попов, „Мисия Туран“, изд.
„Сиела“, 2021, 411 с., 18,90 лв.
Както в повечето си романи, и тук Алек
Попов с хумор и ирония проблематизира
митове, стереотипи, клишета. Не
липсва и неговата запазена марка –
политическата сатира. И всичко това,
за да разкаже българското днес, а и
за българското утре, и да го впише в
историята на човешкото.

„Класика в жанра“, съст. Румен
Белчев, Михаил Вешим, изд. „Сиела“,
2021, 156 с., 15,90 лв.
Сборникът е посветен на 75-годишния
юбилей на вестник „Стършел“, който
е не просто емблема на хумора, но е и
най-старият български вестник, който
излиза без прекъсване, без да е променял
името и облика си. В него са включени
творби на Радой Ралин, Борис Априлов,
Станислав Стратиев, Йордан Попов,
Мирон Иванов, Петър Незнакомов, Ясен
Антов и на други сатирици от различни
поколения.

Владимир Янев, „Анекдоти и истории
от Древна Гърция“, изд. „Летера“,
Пловдив, 2021, 208 с., 13 лв.
Сборникът с анекдоти и истории
от Древна Гърция е съставен въз
основа на гръцки и римски източници,
на творбите на Херодот, Тукидид,
Диоген Лаерций, Плутарх и др. В
различните раздели са обособени
анекдоти за знаковите имена на
Античността, като се започне от
Омир, мине се през Хезиод, лириците и
се стигне до художниците на
Елада, прочутите седем мъдреци,
философите, ораторите и
държавниците от Древния свят.
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екипа на детската хумористична поредица „Смехурко“
Когато бях дете, бързах много да порасна,
затова прочетох малко детски книжки. С
няколко прескока се озовах в литературата
за възрастни, загърбила приказки, митове
и легенди, приключения, с които живееха
моите връстници. След години с не особено
голямо желание, по-скоро по стечение на
обстоятелствата, започнах работа в
издателството за детско-юношеска
литература „Отечество“. И веднага
се намерих в среда на интелигентни и
талантливи поети, писатели, художници,
преводачи, влюбени в детската литература
и все хора с весел нрав. Покрай тях твърде
бързо осъзнах какво съм пропуснала и какъв
подарък от съдбата съм получила сега – да
наваксам този пропуск заедно с моите
деца. Синът ми, който дотогава всеки ден
вземаше някоя книжка от кварталната
библиотека, записваше си автора и
заглавието в „дневник“ и я връщаше, без
да я разгърне дори, изведнъж толкова се
захласна по „Васко да Гама от село Рупча“ на
Братя Мормареви, че я прочете дванайсет
пъти поред, тринайсетия прочит го
направих аз.
В „Отечество“ винаги цареше
откривателски дух и атмосфера.
Преоткриваха се исторически и
приключенски книги, неиздавани в България
десетки години, и се поднасяха в нови,
качествени издания, с привлекателни
корици и илюстрации. Още по-голям
ентусиазъм редакторите проявяваха
в издирването и работата с млади
детски поети и писатели у нас, както и в
изнамирането и доставянето по неведоми
пътища на най-новите чуждестранни
явления в детската литература. Колегите
пък от научнопопулярната редакция
запознаваха любознателните малки
читатели с какво ли не – как да шият,
да плетат, да готвят, да майсторят, да
усвояват с лекота сложни научни знания,
непосилни дори за възрастните, освен за
тесните специалисти.
Известно е, че най-силните „оръжия“
на детската литература са хуморът и
смехът. Това се отнасяше и за повечето
от 250-те заглавия, които излизаха
годишно с емблемата на „Отечество“. В
сериозните и авторитетни библиотеки
като „Световна класика за деца и юноши“
и „Избрани книги за деца и юноши“ често
се срещаха родни и световно признати
автори на хумора. И все пак имаше и
специална хумористична поредица с
грейнали в усмивка корици – „Смехурко“.
Беше кръстена на един от незабравимите
герои на Ран Босилек – Смехурко, който
заедно с Патиланчо, Патиланците,
Баба Цоцолана и техните приключения
е разсмивал не едно и две поколения
българчета. Този висок хумористичен
стандарт следваха и останалите двайсет и
шест издания на поредицата. Ето някои от
заглавията, чиито тиражи днес изглеждат
фантастични (кой знае дали тиражът само
на едно заглавие не е равен на едногодишния
тираж на всички детски издания в България
днес): „Гори Тилилейски“ на Елин Пелин с
илюстрации на художника Иван Кожухаров,
„Чанта за утре“ на Марко Ганчев, художник
Борис Димовски, „Въртележка смешка“
на Лъчезар Станчев, „Емил от Льонеберя“
на Астрид Линдгрен, художник Бьорн
Берг, в превод на великолепната Теодора
Джебарова, „Питър Пан“ на Джеймс Матю
Бари, в превод на Боян Атанасов и Теодора
Атанасова, илюстрации Кирил Мавров,
„Гумения Тарзан“ с автор и художник Оле
Лунд Киркегор, превод Анюта Качева,
Пиринка Пенкова, „Мечо Пух“ на А. А.
Милн, художник Ърнст Шепърд.
Книгата „Училище за клоуни“ на бащата
на Крокодила Гена и Чебурашка Едуард
Успенски, превод Ганчо Ганчев, художник
Кирил Мавров, също от поредицата
„Смехурко“, ме подсети за един епизод
от срещите на нас, редакторите в
издателството, с деца, които много
често се водеха от тандема ненадминати
импровизатори и зевзеци, писателите
Цветан Пешев и Славчо Донков. Едно
момченце вдигна ръка и заяви, че иска да
стане клоун и да учи в такова училище.
Съучениците му се присмяха, нарекоха
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го голям ревльо, защото плачел за щяло и
нещяло, такива хора не ставали за клоуни.
Детето разревано ги надвика: „Аз може
и да плача, но важното е публиката да се
смее“.
Познавам възрастни, които цял живот
четат детска литература именно
заради хумора и чистия детски поглед
към живота. Веднъж, преди години,
бях у мой познат и по навик разглеждах
библиотеката му. Попаднах на най-новата
книга, която си беше купил. Бяха някакви
приказки. На титулната є страница имаше
посвещение: „На малкия Оги по случай
35-ия му рожден ден...“. Тогава искрено се
смях, а сега си мисля, че никак не е лошо да
си подаряваме понякога и на нас самите, а
не само на децата и внуците си, приказни,
приключенски и хумористични детски
книжки.

Петя Кокудева

Като бях малка, майка ми много по-често
ми разправяше импровизирано вечер, отколкото четеше от книга. И до ден днешен
си спомням собствения си бурен кикот в
тъмното, когато в разказа си стигнеше до
едно място, където вещицата слизаше в
мазето и там се препъваше в купчина стари тенджери, провиквайки се: „Оооо, тенджери, капаци! Ще се пребия!“. Направо се
превивах от смях. Та… аз цял живот живея
с твърдата убеденост, че майка ми просто
се е забавлявала да измисля истории за лека
нощ. Когато наскоро я питах за това, тя
се смути и каза, че всъщност причината е
била друга. Не ми е четяла, защото е била
адски уморена след работа и е предпочитала
да сме на тъмно. А на тъмно можеш да разказваш на воля. Толкова е тъжно-смешно, че
тя с години тайно се е чувствала виновна
заради това, а пък аз помня тия моменти
като най-великото нещо на света.

Младен Влашки

Навярно чувството за хумор е донякъде
и вродено. Но все пак и даденостите се
доизграждат. След като някъде около
трети клас изчетох детския отдел на
нашето квартално читалище, ми позволиха
да вземам книги и от отдела за възрастни.
Първоначално прерових за приключенска
литература, после започнах да вземем
и едни сборници с нещо като хумор на
народите, но не поредицата, която щеше да
започне след години, просто сборници – един
ми се е запечатал в главата: „Шотландски
хумор от Абърдийн“. Така да се каже, расъл
съм с книги за приключения и за хумор.
Особено добре си спомням една, която ги
съчетаваше – „Вълшебникът Хотабич“
от Лазар Лагин. Някъде в пети клас, за да
я дочета, пропуснах първия час в училище
и така открих, че човек може и да страда
заради хубавата книга. Като ученици
бяхме схванали, че ако умееш да разказваш
вицове, повече момичета се заглеждат в
теб, а ако свириш и на китара, можеш да
станеш „душата на компанията“. Понеже
не свирех на китара, наблягах на вицовете.
Но и поназнайвах за „Люти чушки“, та по
тази причина търсех епиграми, стихове
или фейлетони от Радой Ралин и книжките,
издавани от „Стършел“ (Радой Ралин излезе
там едва като влизах в казармата). По
други пътища (навярно пак емоционални)
бях стигнал до поезията на Валери Петров,
та така открих „Репортаж за трите
хаш“ и подражавайки, започнах в шести
клас да стихоплетствам, без да знам, че
това, което правя, се наричало пародия.
В прозата открих този поглед към света
чрез Ивайло Петров и неговата книга
„Преди да се родя и след това“. Това вече
беше времето, в което четях усилено
„инфантилна проза“ – Кольо Николов, Янко
Станоев, Станислав Стратиев, Димитър
Паунов, Петър Незнакомов и др. Явно
„подготвен“ за игра на литературния
терен, още в първи курс публикувах
една пародия на разказ от наш колега в
университетския циклостилен вестник,
в чийто предишен брой беше разказът
му. Авторът така се ядоса, че взе да
унищожава достъпните му екземпляри,
но и до днес сме в приятелски отношения.
Спомням си, че също в първите студентски
години започнах да се занимавам с театър и
с двама колеги отидохме у Валери Петров,
за да го помолим да ни позволи да поставим
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пиесата „Импровизация“ и да ни даде
текста є. Това начинание не случи по други
причини, но този следобед няма да забравя
– окадихме добрия старец в кабинета
му с нашите цигари, че и с една кутия
„Арда“ на съпругата му. По това време
обаче се случиха четири неща от значение
– прочетох „Гаргантюа и Пантагрюел“
на Рабле, излезе книгата на Марин Крусев
„Ясна мъгла“ (1982), излезе един сборник
на Уди Алън „Ако импресионистите бяха
зъболекари“ (1982) и в Пловдив пристигна
от Варна Людмил Станев. Сега вече хумор,
иронии, пародии се превърнаха в колективно
занимание – карнавалното време започна
да доминира над социалистическото
ежедневие – „Ясна мъгла“ четяхме групово
по време на лекции, по купони, дори в
кръчма „Бъчвити“. А Людмил идваше
направо от влака там, където сме се
събрали, бъркаше в една торба и вадеше
намачкани листове, които четеше с
патос, а ние се търкаляхме по земята от
смях – така се раждаше първата му книга
„Няма такава книга“. Ние пък поставихме
„Бог“ на Уди Алън и 1984 г. спретнахме
един фурор с него в Студентския дом в
София. Тази траектория очертава моя
живот и до днес – с участниците в тези
събития сме и до днес група приятели,
които често се събират и се започва
едно магическо, раблезианско завръщане
в студентските години – най-вече чрез
ирониите, чрез пародирането, чрез бързите
вицови асоциации, чрез смеха. Дори веднъж
като бяхме заедно на една дълга екскурзия,
в самия є край екскурзоводът си призна:
„Много ме притеснихте. И досега не мога
да разбера кога говорите сериозно и кога
е на майтап“. Впрочем ние продължаваме
да правим подобни екскурзии. При това не
само на първи април.

Даниел Вълчев

Що се отнася до детските книги, наймного (банално) обичам „Мечо Пух“.
Особено в контекста на даоисткия прочит
на Бенджамин Хоф. Любим ми е онзи
момент, когато Пух гледа двете си лапи,
знае, че едната е дясна и когато реши коя е
дясна, то значи другата е лява. Но никога не
може да се сети от коя да започне.

Мирела Иванова
Все над себе си се смеем

Детството ми беше изпълнено с много
дивашки и прашни игри денем, и с много
четене вечер. Книжките, и особено
списание „Славейче“, ми бяха толкова
голяма страст, че заради тях си разцепих
главата. Но това е друг сюжет, който сега
слава Богу ми е смешен.
Приказките ми ги четеше най-вече татко,
майка ме „зомбираше“ с поезията на Вазов,
Ботев и Смирненски, и досега знам наизуст
стихотворенията, научени тогава.
Помня и приказките, които ме разплакваха,
и тези, които ме разсмиваха. Най-много
смях предизвикваха римуваните поеми и неримувани шопски приказки на Елин Пелин.
Сякаш ми е пред очите книгата с твърди
корици и зебло, бяхме є свалили обложката,
за да я пазим, дали не беше и с илюстрации
на Иван Кьосев, „Вдън гори тилилейски“
от Елин Пелин. „Чохено контошче“ и
„Трите баби“ направо ме влудяваха от смях,
гениалният шоп и прозорливец е назовал
нашенската несвършваща глупост смешно
до без дъх, че и суетата, и празнословието,
но най-вече глупостта. Препрочетох
приказките и нямам обяснение защо ми
е било толкова смешно, днес май не ми е.
Другите две приказки, за „Умник Гюро и
умници другари“ и „Тримата глупаци“ са
още „по-свирепи“ – но по сто пъти се молех
на татко да ми чете края на приказката,
където Гюровица се чуди имаше ли Гюро
глава, нямаше ли...
Върху много от шопските приказки на Елин
Пелин са „постороени“ и съвременните
вицове и анекдоти, е, значи все над себе
си се смеем открай време. Ей, нà, и умник
Гюро с умници другари и днес си разиграва
коня, и се чудим има ли глава, няма ли,
и стрина ви Дивда от Голяма Кривда е
партийна вождеса, и не се разделяме с
миналото си, смеейки се. Уви.
Много съм се смяла и над патиланските
истории, разказани от Ран Босилек. Сега си
давам сметка върху колко много насилие,
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бой, наказание е стъпил смехът. Но тъй
като и любимата ми баба Мичка доста
си ме побийваше, не съм го възприемала
откъм страшната страна, само откъм
смешната...
После, в детството на дъщеря ми,
любима смешна книга ни беше „Емил от
Льонеберя“.

Мария Донева:
Когато бях дете, се отнасях с голяма
сериозност към четенето. Обаче сестра
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ми разваляше всичко! И ме дразнеше! И
аз я дразнех. Като се замисля за тогава,
всички смешни неща са били свързани с
кака ми, те просто разцъфтяваха покрай
нея в цялата си смешнота. Пример:
героите на Ангел Каралийчев и особено
имената им.
Имахме „Приказен свят“ в два тома,
издадени през 1981-82 година. Има там един
дядо Пихтунчо с жена баба Пихтунка.
Съответно: „Мъжът ти ще се казва
Пихтунчо!“ И отговор: „А твоят ще
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се казва дядо Груйчо и ти ще си баба
Груйка!“. Най-сразяващи бяха Петер
Мунк (и неизбежната Петранка Мунка)
от „Студеното сърце“ на Вилхелм Хауф.
От неговата книга пък много харесвах
билките галистомахче и кихнисладко, но
баба ми никога не купуваше такива билки.
Дядо Пихтунчо имаше малко сладко
кученце на име Кожодерко.
Като мисля за приказките, мога да кажа,
че те са хубави, но най-хубавото нещо на
света е, че си имам сестра.

Тайната на Медвед
(Непубликуван откъс от романа „Сестри Палавееви в бурята на историята“)
Алек Попов
– Товарищ комбриг, разкажете ни нещо за
Съветския съюз… – обади се Габриела.
– Какво? – той разлепи с мъка клепачи.
– Каквото и да е...
– Девочки… – произнесе той неочаквано
ясно. – Это лъжа!
– Кое е лъжа? – разтревожи се Моника.
– Нещата в СССР не стоят точно так…
– Как?
– Не са толкова розови, искам да кажа…
Истина по-различна. Няма да ви се понрави,
но може би трябва да знаете… – той си пое
дъх, сякаш се канеше да се гмурне в дълбоко
езеро и изтърси: – Это тюрма, затвор.
– Какво?! – ужасено зяпна Габриела.
– СССР е затвор!!
– Мисля, че бълнува… – притеснено рече
Моника и сложи ръка на горещото му чело. –
Успокойте се, товарищ комбриг!
– Затвор, тюрма, концлагер… – упорито
повтаряше Медвед.
– Горкият! – прошепна Габриела.
– Дурачки! – надигна се той на лакът. –
Нека ви разкажа…
– Трябва да си почивате! – Моника се
опита да го накара да легне.
– Скоро няма да правя нищо друго! –
отблъсна я той в прилив на неочаквана
ярост. – Сега ще говоря. Слушайте! Это
заповед…
– През 27-ма, като се свали курсът към
въоръжено въстание, минахме с четата
гръцката граница и се предадохме на
тамошните власти. Заточиха ни на остров
Сира, после местни товарищи ни помогнаха
да се прехвърлим на Родос и живяхме там
няколко месеца, докато мина един руски
кораб и ни прибра. Начало на 29-а вече бях
в СССР. Какая радост! Отечество на
световен пролетариат! Самая свободная
земля на свете! В Одеса останах до 32-ра.
Там имаше колония от български емигранти,
помогнаха ми да се устроя, дори жена ми
намериха – Оля, машинописка. Аз работех
в една мебелна фабрика и учех задочно
за инженер. Не живеехме богато, но в
Съветски съюз никто не живее богато,
освен конечно някои товарищи…
– Вие също сте товарищ! – не се стърпя
Габриела.
– Эсть товарищи и товарищи… – нервно
отбеляза Медвед. – Это се не разумява
сраз, но лека полека ти светва. Ние, болгари,
имеем набито глазо за такие вешчи. В
панице другого любим смотрет …
– Е, това вече не го разбрах! – въздъхна
Моника.
– Една вечер се прибирам от бачкане и
срещам на улица председател профсъюза,
Потапов… – продължи той, без да є обръща
внимание. – Держи голяма книжна торба.
Опитва се той да мине на отсрещния
тротоар, но кесията взе, че се скъса и от
нея се изсипаха разни продукти – палка
салам, кренвирши, две кутии хайвер, ябълки,
шоколад и так далее… Пък ние с Олечка
салам не виждали от два месеца! Спускам
се да помогна на человек да си прибере
продуктите и дискретно се информирам:
„А вие, товарищ Потапов, откъде
намерихте салам?“. Той като се притесни,
изчерви се и замънка: „От гастронома на
Мала Арнаутска и Французка…“. Това беше
чак на другия край на града, ама кой ти гледа.
Салам дават! Хукнах като луд и го хванах
малко преди да затворят. Вътре – празно,
жива душа няма. Викам на тьотята: „Две
кила салам!“. Она ме изгледа так и отсече:

„Даваме само по един“. Един-един, викам,
давай. А она като се наду и избухна в
такой зловонен кикот, все едно че беше
гръмнала каца с развалено зеле: „Виж го
ти, салам му се прияло! Не един килограм,
един грам салам не сме получавали от
половин година, дурак иностранний! Виж,
елда ако щеш, цял пуд ще да ти дам, да се
задавиш дано!“. Елда обаче имаше и в нашия
квартал, тъй че си тръгнах с празни руки.
Ах, какое горкое унижение! Вървя по улица
и си повтарям: излъга ме, гадината, излъга
ме… Защо обаче? Совершенно непонятно!
И сядам аз на Потьомските стълби, ако
сте гледали прочут филм Айзенщайна, там
точно, седя и си блъскам голова, а люди ме
заобикалят като су-су-сумашедший…
Последната дума напомняше повече на
въздишка. Момичетата се спогледаха.
Те не можеха да си представят какъв е
този магазин, в който няма салам. Пък и
струваше ли си да се прави драма от нещо
толкова дребно?
– Но това е просто салам! – плахо се обади
Моника.
– От салама се почна... – продължи
Медвед с блеснал поглед. – На другой
ден срещам Потапов. „Большое спасибо,
викам, очень хароший салам покупал!“.
А той пак ме изгледа так, ни лук ял, ни
мирисал. Започнах да го следя. Не толкова
заради единия салам, но так принципно…
Мъкнах се подир него две седмици, докато
една вечер не го издебнах да се шмугва
в една изба на Грибоедова, в еврейския
квартал. Аха, викам си, черна борса,
ясно… Междувременно отвътре излязоха
няколко много прилични на вид товарищи
и все они держали еднотипни амбалажни
кесии. Среди них бе и директор на фабрика
Артамон Василевич Корнишонов. Виж
ти! Изчаках и Потапов да излезе, не
исках да разбере, че го следя, и бързо се
шмугнах по стълбите. Долу имаше черна
метална дверь. Влязох. Помещение пет на
пет, по стените – рафтове, по рафтове
– от пиле мляко, както казваме ние.
Навъсено женище във военна униформа
обслужва граждани. Кротко изчаквам
ред. „А вы кто, товарищ?“, стрелва ме
подозрително служеща. „Товарищ“, викам.
Она нетърпеливо отваря тетрадката:
имя, отчество? „Товарищ“, повтарям
упорито. В магазина имаше още тримачетирима души. Двама от тях, с кожени
куртки, се приближават: „Вие сигурно
сте нов товарищ, прошепва единият,
не създавайте проблеми, такава ни е
процедурата“. Е, щом е такава, казвам
името си. Тьотята плъзва пръст по
списъка, кара ме отново да го повторя,
пак проверява, вдига глава и ме поглежда,
или по-скоро поглежда двамата товарищи,
с холодний гняв. Неть токой! „Хайде
за нами“, побутва ме другият, който
впоследствие оказался майор от ОГПУ.
Карат ме в управлението. Разпитват ме
цяла нощ: кой си, що си, откъде си научил
за спец-снаб-лавката, какво търсиш там?
Писал 10 страници обяснения. После два
дена ме проверяваха.

„Сега те пускаме, викна ме майорът,
виждаме, че си иностранний комунист,
още не си запознат с тукашни порядки.
Специално снабдяване се полага само на
отговорни товарищи. Эти товарищи
натоварени с тежки партийни и
гусодарствени функции, изискващи
огромнейшо количество умствена и
физическа енергия. Затова се налага да
се хранят по-питателно. Това не люкс, а
жизнена необходимост! Иначе просто ще
рухнат, а заедно с тях ще рухне и великото
дело на съветите. Понимаеш?“ Понимая,
къде ще ходя. Пръждосвай се!
– Вкъщи – паника. Олечка всеки момент
ще ражда, издула се, плаче: „Мислех, че са
те хванали“... Хванаха ме, но ме пуснаха,
извъртях го на майтап. И тогда забелязвам
едно дребно мършаво существо, свито
в ъгъл. „Кто это?“, питам. Племянница,
Лена, пришла из деревня на гости.
Тая работа, ама хич не ми се понрави.
Девойчето беше само кожа и кости, според
Оля беше на 9 години, но реално изглеждаше
на 6. Какво беше станало с родителите
му, как се беше добрало дотук, самї или
някой го беше довел, как ни беше открило,
оставаше загадка. В началото почти не
говореше, само се тъпчеше с каша. А
после, като се посъвзе, не можеш є затвори
устата. „Мама и татко, вика, умряха от
глад. Братчето ми, Васьок, го излапаха
съседите, щяха и мен да излапат, ако не
бях избягала!“ „Ты с ума сошла, Леночка,
викам є, какой глад в СССР?! Салам може
да няма каждий день, но зърно да искаш!“
И така си беше. Като мине човек по
пристанището, корабите пълни с жито
до палубата. Значи има: не само за нас, но
и за износ! А тя едно си знае: „По-добре
нашичките да бяха изяли Васьок, сега щяха
да са живи…“ Лудо момиченце, в беля ще
ни вкара! Тогда Олечка тръгнала да ражда и
аз съвсем се отнесох. Хвърча нагоре надолу,
търся пелени, биберони, количка и прочее
бебешки вешчи. А Леночка ходи по двор
и си нарежда: „Нашите умерли от глад,
братчето ми го излапали съседи, само дядя
Сталин остал“. Връщаме се от болницата
с Дашка, новородената ни дъщеря, а ония
вече ме чакат с „гарвана“ – така се наричат
арестантски коли в СССР. „Пак ли ти,
негоднико, крещи майор, тоя път няма да
ти се размине!“ И ми лепват значи 4 години
по чл. 58 за антисъветска агитация, един
вид, аз съм карал Ленка да разправя тия
работи. А нея къде я откараха, вече не знам,
повече не я видяхме. Жена остана сама с
бебе. Дори да се сбогуваме, не ни дадоха…
Медвед придърпа раницата, развърза я и
започна да рови вътре. В ръцете му се появи
лист жълтеникава хартия. Той подложи
отдолу тефтера си, извади писалката с
двойно предназначение и започна да нахвърля
някакъв план. Остатъците от деня
вече изтляваха в късния зимен следобед.
Медвед светна джобното си фенерче и
го хвана между зъбите си. Рисуваше с
отсечени резки движения, които стопляха
премръзналите му пръсти.
Момичетата гледаха скицата с недоумение
и страх.
– Какво е това? – най-сетне попита
Моника.
Над рисунката увиснаха две разкривени
печатни букви:

В итрина

„Смях. Хумористични разкази“, изд.
„Паритет“, 2022, 256 с., 18,99 лв.
Сборникът запознава с различни стилове
и посоки, които очертават битието на
хумора в редица национални литератури.
Сред авторите са класиците на
комичното Марк Твен, Джером К.
Джером, Стивън Лийкок, Аркадий
Аверченко...

„Френското остроумие“, прев. Стойна
Савова, изд. „Пергамент-Прес“, 432 с.,
2016, 15,99 лв.
Сборникът съдържа 500 цитата от 250
автори, които имат за цел да представят
нюансите във френския хумор, правещи
го различен, разпознаваем и даващи право
на изследователите да го определят като
особена сплав от бляскава изтънченост,
интелектуална агресия, безкомпромисен
сарказъм и разбира се, галска виталност.
Всичко това превръща творенията на
френския ум в неподражаем феномен и
културно достояние на човечеството.

Хендрик Хрун „Аз съм на 83 ¼ или
малки експерименти с живота“, прев.
Ивелина Дундакова-Карабашлиева, изд.
„Бард“, 2016, 368 с., 19,99 лв.
Аз съм на 83 и може да съм стар, но със
сигурност още не съм умрял. Живея в
старчески дом в Амстердам и минавам
за младеж там. Напоследък ме болят
краката и разходките ми стават все пократки, а срещите ми с лекаря – по-чести.
Опитвам се да си водя и дневник за всички
небивалици, които се случват в дома, за
всички номера, които си погаждаме и така
си правим живота по-интересен. Дали се
е получило, ще прецените вие. Ако въобще
отворите тази книга – така де, на кого
му се чете за старци. Никой не вярва, че
ще остарее. Героите са ми батковци и
се съмнявам, че ще доживеят до края на
книгата, но кой знае… Държат се за този
живот като куче за кокал. 2013 година е.
Когато прелиствате тази книга, може
и да ме няма. Но ако пък съм оцелял и
дневникът стане бестселър, ще напиша и
продължение! Ха-ха – майтап бе, хора!

АД
– Аз бях тук! – той заби пръст в центъра на
листа.
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„Всеки полудява по свой начин“ – разговор
със Стефан Чапалику на Мария Русева и Ангела Поповска
Стефан Чапалику е албански писател, роден
в Шкодра през 1965 г. Пише поезия, проза,
драматургия. От 1993 до 1998 г. оглавява катедра
„Литература“ в университета на Шкодра.
Работил е за Министерството на културата, като
професор в Университета по изкуствата в Тирана,
а понастоящем е част от състава на Албанската
академия на науките.
Романът „Всеки полудява по свой начин“ (2016) е
първият в едноименната поредица от три книги.
Именно първа част намери широк отзвук както на
Балканите, така и в Европа (преводи на френски,
сръбски, италиански, македонски, черногорски,
немски; подготвят се и преводи на унгарски и
гръцки език). Новото попълнение в тази преводна
колекция е издаденият наскоро български превод,
дело на доц. д-р Русана Бейлери от СУ „Св. Климент
Охридски“ и ИК „Ерго“.
Кой е Стефан Чапалику зад маската на писател и
академик?
Спомням си, че като малък бях важен човек.
Всъщност това ме подсеща, че веднъж един познат
на семейството, като ме видял в количката, казал
на мама, че ще стана голям човек. Откъде знаете
това, г-н Рок, попитала майка ми. От него ще стане
голям човек, защото има голяма глава, отвърнал той.
Въпросният господин Рок е бил министър на финансите
на Албания в периода 1943-1944 г.
Така че тръгнах по пътя на това пророчество,
очаквайки с нетърпение то да стане реалност. Защото
на практика г-н Рок е оставил финала отворен. Не е
казал на майка ми в коя сфера ще израсна. Тогава тя
не се е сетила да пита, затова аз започнах да се движа
напосоки в търсене на успех.
Така например, предвид факта, че лятото между
четвърти и пети клас израснах с 12 см, започнах да
тренирам баскетбол и по този начин пропилях ранната
си младост. От 10 до 20-годишна възраст прекарвах
всеки следобед на баскетболното игрище, с настилка
от черни въглища. Беше един спортен комплекс,
наречен „Спартак“. Връщах се вкъщи гладен.
Обикновено когато се прибирах, нямаше какво да ям.
Беше в началото на 80-те години на миналия век и ние в
Албания живеехме на купони. В къщата бяхме петима
души – баба, тате, мама, сестра ми и аз. Спомням
си, че когато се прибирах от тренировка, на рафта с
храна имаше само хляб, парче сирене, голямо колкото
батерия на мобилен телефон, и захар. Някой ми беше
казал, че трябва да пия вода със захар, и аз това и
правех.
Когато завърших гимназия и изчаквах да ми излезе
правото за обучение в университет, това не се случи.
Всъщност случи се, обаче на мен ми се падна Минногеоложкият институт. Представете си сега как
едно момче, тренирано да скача нависоко, за да вкарва
топката в коша, в един миг се превръща в къртица.
Тогава реших да не следвам висше образование. Щях
да работя една година и после, здраве да е, каквото ще
става – да стане през следващата. Започнах работа в
градската цигарена фабрика, където крадяхме цигари
и ги продавахме сред пушачите навън по-евтино. Аз
тогава не пушех. Започнах по-късно в университета,
когато вече пък нямаше откъде да ги взема.
Така дойде моментът, когато трябваше да премина
от младежкия към мъжкия отбор. Обаче треньорът
тогава не ме повика в него. Много си добър, каза ми, но
си нисък. И наистина, бях само 183 см. Вероятно и сега
съм толкова. И оттогава намразих баскетбола и му
обърнах гръб завинаги.
Това ме накара вместо да се опитвам да следвам
физическо възпитание в университета, да потърся
друга, също толкова лесна според общественото
мнение специалност. Бог чу моите молитви и
следващата година (1984 г.) започнах да следвам
литература.
Когато отидох в Тирана, всички в общежитието
пишеха стихове и ги четяха вечер по стаите. Само аз
не пишех. Изведнъж си спомних какво ми беше казала
мама за пророчеството на г-н Рок. Тогава реших и аз
да напиша стихотворение. Беше нещо съвсем кратко,
но ставаше като за начало. Спомням си, сякаш беше
вчера, когато поисках позволение от приятелите си
да изрецитирам едно свое произведение. Всичките ми
приятели бяха шокирани и в един глас ми дадоха знак.
Тогава аз се изправих на крака и изрецитирах своето
стихотворение:
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Достатъчно мълчах
като растенията...
Как, това ли е всичко, попитаха ужасени Да, отвърнах.
Беше достатъчно просто да наруши тишината.
Каква е за вас най-стимулиращата творческа
атмосфера?
За мен това са кафенетата. Откакто изобретиха
лаптопа, се спасих. Настолният компютър е смърт.
Приличах на куче, вързано за бюрото, а сега лаптопът е
вързан като куче за мен.
Нямам офис и не искам да имам. Нямам нито бюро.
Живея в малка къща, толкова малка, колкото да мога
набързо да ям на крак до перваза на прозореца.
Какъв е замисълът на романа и какво ще се случи с
главния герой, когато порасне в том 2, 3? Напълно
биографичен ли е?
Беше есента на 2016 г. и се намирах в една писателска
резиденция във Франция, в Сен Назер, където бях за
един месец. Имах на разположение голям апартамент и
хиляда евро за храна. Имах дори и колело. От прозореца
се виждаше ужасяваща гледка. Пристанище в устието на
река Лоара. Градът разполагаше с огромен бункер, военна
база на немски подводници и както се твърдеше в града,
допреди няколко десетилетия е имал слава на неразрушим.
По-късно французите го оставят като действащ музей.
И така – пристанище, бункер, приливи и много големи
отливи. Идеално място за правeне на две
неща: или да се самоубиеш,
или да
полудееш.
Така
започнах да
пиша „Всеки
полудява по
свой начин“.
След като
написах 3040 страници,
съмненията
ми вместо
да намалеят,
станаха все
повече и
повече. Тогава
го прочетох
на една моя
колежка от
университета в
Упсала, Швеция, и
я попитах: „Кажи
ми честно. Какво
трябва да направя
– да продължа
или да използвам
оставащите дни,
като се спусна на
юг към Бержерак
в търсене на бели
вина“.
Ентела Табаку,
зряла поетеса и
много добър познавач
на съвременната
литература, ми каза,
че задължително
трябва да продължа
творбата, защото
се е получило нещо
голямо. И още веднъж
си спомних за казаното
на майка ми от г-н
Рок, въпреки че той не
бе определил точната
област. Кой знае, може
би е литературата.
Година по-късно написах
втората част в една
резиденция в Сплит, а трети том се роди тук, в
София, в Къщата за литература и превод.
След приключването на тези три тома мога да кажа,
че книгата е автобиографична дотолкова, доколкото е
самата памет на човека – тя и стои, и се променя във
всеки изминал миг.
Мислили ли сте по романа да се направи филм или
тетрална постановка?
Бях много привлечен от идеята за филм. Това е един
вид „Амаркорд“ на Фелини или „Баария“ на Джузепе
Торнаторе. Много искам да направя филм. Може пък и
г-н Рок да е имал предвид режисурата.

Българите са изявени любители на театъра.
Какво можете да ни кажете за съвременния
албански театър и Вашите творби? Трудно е да се
задържиш на сцена – каква е Вашата тайна?
Театърът в Албания е в тотална криза. Страхувам се,
че сме единствената държава в света, която си събори
сградата на Народния театър – преди две години, и
там все още зее огромна дупка. Знам, че подобно нещо
се е случило в Будапеща при първото правителство на
Орбан, но все пак го построиха наново. Ние – все още
не.
Въпросите на театъра обаче не са съвсем свързани със
сградата. Ние сме драматичен народ. Произвеждаме
театър в живота и ме е страх, че все още не сме
създали правилните огледала, които да пренесат
драмата на всекидневието на конвенционалната сцена.
Но се опитваме.
Рядко някой писател става академик – как се
съчетава творческата с научната работа, как
успявате да не ги преплетете?
Академик станах случайно. Никой друг около мен в
момента не изпълняваше условията, тъй като за
академик трябва ди си професор повече от десет
години, но да си на възраст под шестдесет и пет.
Колеги под 65 колкото искаш, но нямаха десетгодишен
професорски стаж, а пък тези с необходимия стаж
бяха над 65 години.
Тогава Албания, една
малка страна, направи
своите изчисления и
единственият, който
отговаряше и на двете
изисквания, бях аз.
Може би г-н Рок е имал
предвид, че ще стана
голям академик...
На Вашата фейсбук
страница постоянно
се публикуват
оригинални идеи и
начинания, например
стари градски
снимки. Какво още
можем да научим
за Вас и Вашите
приятели там?
Ползвам Фейсбук
всеки ден като онези
пианисти, които
загряват пръстите
си на клавиатурата,
преди да започнат
да свирят сериозно
на пиано. Много се
забавлявам с това
и се опитвам да
работя с мотото
„Киндер сюрприз“.
По какъв проект
работите сега?
Един токущо завършен
роман, базиран
на живота на
много известен
албански
композитор
след Втората
световна
война, автор
на първата
албанска
опера, Пренк
Якова. Романът
започва през 1945 г., когато Пренк като политически
затворник всеки ден е извеждан от затвора и изпращан
вкъщи, където е било пианото му, за да композира
песни за Партията, тоест за онези, които са го
затворили. Вечер го връщали в килията му. Последната
случка в романа е самоубийството му на 60-годишна
възраст, поради неосъществената му любов с едно
момиче, в което е бил влюбен.
Това е важна лирико-епическа творба и очаквам да бъде
издадена в края на тази пролет на албански език.

К Л А С И К А

Михаил Вешим: Професията фейлетонист означава позиция
ми е, че от ден на ден хуморът става все по-дилетантски
и самодеен… И като че ли се връщаме с век и половина
назад, във времената на „Многострадалната Геновева”
– и сега актьори се преобличат като жени и се гевезят,
уж да ни е по-смешно, а то излиза трагично… Колкото
екранът на телевизора става по-плосък, по-плосък става
и телевизионният хумор – шоу програмите и ситкомите
ти подсказват със смях зад кадър къде е вицът, че да не
го проспиш…
Така става по света, така става и у нас… Из Европа и
в съседните балкански страни изчезнаха хумористични
издания с традиции. У нас още крепим „Стършел”,
но не се знае докога. Чел съм някъде, че ако изчезне и
последната пчела, няколко години след това ще изчезне и
човечеството. Ако изчезне „Стършел”, това едва ли ще
се отрази на човечеството, но съм сигурен, че без него
животът ще е по-скучен.

Михаил Вешим

Г-н Вешим, какво е за Вас работата в легендарния
вестник „Стършел“? Как планирате да отбележите
Деня на шегата?
Това ми е животът. Работя в „Стършел” от четиресет
години – само там, по-странното е, че не ми омръзва…
Навремето, когато ме назначиха на работа след дълго
чиракуване в редакцията, се върнах радостен вкъщи
с бутилка вино – да почерпя. У нас беше писателят
Борис Априлов – Ахото, наш семеен приятел. Като
чукнахме чаши, той ми каза: „Сега, щом са те назначили,
трябва веднага да напуснеш! Писател във вестник не се
става!”. Самият той бе работил в „Стършел” и сам го
бе напуснал. Обещах му тогава, че и аз ще напусна при
пръв удобен случай, но такъв все не намерих четиресет
години… Може би затова не ме броят за писател, а само
за фейлетонист. Което за мен е комплимент – писатели
много, фейлетонистите се броим на пръсти. Пък и
да не забравяме, че фейлетонисти бяха също Ботев и
Каравелов, Алеко и Захарий Стоянов, Райко Алексиев,
Радой Ралин, Станислав Стратиев… Не че съм от
техния калибър…
А колкото до 1 април – много първоаприлски броеве и
шеги са ми минали през главата. Но сега, покрай войната
на Путин в Украйна, никак не ми е до безобидни шеги…
Тази година ще напомним, че 1 април е Ден на Хибрида,
другото име на лъжата. На пропагандата (пропаГадната),
с която един диктатор държи народа си в подчинение и
го праща да воюва срещу света. Лъжите на хибридчиците
са много и всеки ден различни, а у нас някои ги наричат
„друга гледна точка”… Не са малко българите, които
им вярват. Те започват да излагат „другата си гледна
точка” с изречението: „Не одобрявам войната, но…”.
Какво „но”, когато цял свят вижда кой е агресорът! Не
одобрявали! Героят на Георги Русев
от филма „Вилна зона” казваше: „Аз
например кюфтетата без лук не ги
одобрявам!”… Войната не е кюфте
с лук или без лук! За какво одобрение
или неодобрение да говорим, когато
загиват невинни хора, жени и деца,
ракети разрушават болници и детски
градини, рухват цели градове…
Защо? Заради имперските амбиции
на един малък човек и неговите
генерали…
Намирате ли разлики в сегашното
състояние на хумористичния
жанр у нас и в чужбина?
Светът се променя, променя се
и хуморът – излиза от книгите
и хумористичните издания и се
настанява в телевизията, в шоуто,
в стендъп комедията по клубове и
камерни сцени… Напоследък влиза
масово и в социалните мрежи – там
всеки се прави на духовит, кога с
успех, кога не толкова. Но усещането

Мислите ли, че хуморът в художествената
литература е демоде, или напротив, на мода?
Кое да е демоде – Марк Твен, Джером К. Джером, Хашек,
Чапек или Илф и Петров? Те не са кройка панталони, че
да излязат от мода, винаги ще имат своите читатели.
Смешката от телевизионния екран отлита, смехът зад
кадър отшумява, а написаното слово остава… И винаги
можеш да се върнеш с усмивка към него. Усетих го това
по време на пандемията, когато бяхме изолирани по
къщите – тогава любимите ми хумористични книги ми
помогнаха да мина през ковида със смях…
Талантът не се влияе от моди, той няма и възраст.
Пример: поетът Марко Ганчев. Наскоро навърши 90
години, а още продължава да пише прекрасни стихове – и
сатирични, и лирични… Без да се прави на моден, е много
по-модерен от мнозина млади поети. И ако приемате
една колегиална бележка: в „Литературен вестник“
пропуснахте да отбележите юбилея на поета, който
беше през февруари…* Но и през април няма да е късно
да отделите внимание и място на Марко Ганчев, стария
поет, чието поетично перо си е все така свежо и мъдро,
незасегнато от годините… За мен той е световно
явление, надхвърля границите на България и това ще бъде
оценено един ден…
Жертва ли е хумористът на непреводимостта
от гледна точка на пробива извън пределите на
собствената си страна? По-конвертируем или понеудобен е хуморът в условия на глобализация?
Навремето, когато в бившите соцстрани и при
балканските ни съседи имаше хумористични издания,
в тях често препечатваха фейлетони, разкази и
карикатури от „Стършел“. Даже далече на Изток, в
Монголия и във Виетнам, излизаха стършелови разкази,
превеждаха ги ентусиасти-българисти, завършили в наши
университети. Имаше такъв парадокс: във Виетнам
излезе „Антология на световния хумор”, подготвена
от виетнамка-българистка. В тая „Антология” моя
милост, скромният ви автор, има седем разказа, а
Марк Твен и Уди Алън – по един. Представете си как
виетнамски селянин чете насред оризищата тая книжка
и си мисли: „Тоя Вешим сигурно е световен хуморист!”.
А то защо, защото моят колега, писателят Йордан
Попов (смешна му памет!) пращаше редовно „Стършел”
на преводачката, пък Уди Алън едва ли го е правел –
такива текстове имала преводачката, това превела…
Описах тоя случай самоиронично („майтап бе, Уили!”) на
корицата на „Английският съсед” и бях разбран буквално,
фактът даже бе включен в Уикипедия. Сега там напълно
сериозно за мен пише, че в „Антология на световния
хумор”, издадена във Виетнам, съм представен с повече
разкази, отколкото Марк Твен и Уди Алън… Абе, да не се
пошегува човек!
Да се върна на въпроса за преводите
– въпреки трудностите от
езиковите нюанси и игрите на
думи, хуморът ни е конвертируем
– превеждат го. Сега по-малко,
отколкото преди, защото ги
няма хумористичните издания.
В последните години загубихме и
връзки с преводачите, някои от тях
вече са в един по-добър свят… А е
известно, че преводите се появяват
най-вече заради личните контакти
на автора с преводачи… Но когато
текстът е добър, все някога ще си
намери и преводача, и издателя…
Тоталитарните общества и
условията на цензура ли са найдобрата среда за виреене на
сатирата?
Не мисля. Навремето Радой Ралин
(към края на април се навършват 100
години от неговото рождение – да
не пропуснем юбилея!) държеше в

дома си един налъм, натопен в буркан. Посланието беше:
„Сатирата ще разцъфти, когато цъфнат налъмите!”. Не
знам колко години Радой бе топил налъма в буркана, но не
бе цъфнал в условията на реалния социализъм. Свободата
е най-добрата среда за сатира – я се опитайте да
нарисувате карикатура на Путин, Лукашенко или на
Ердоган в техните царства – затворът ви е сигурен. Но е
вярно и друго, че сатира не вирее в добре уредена държава
– например аз не знам името на нито един швейцарски
сатирик… Та истината може би е по средата.
Има ли днес писателят хуморист политическа
мисия? Или сякаш тя е по-присъща за работещите в
периодичните издания?
Когато бях млад, мислех, че с писане може да се оправи
светът. Сега знам, че не може, но пък си струва да
се опита… Доста време изгубих в такива опити…
Не съжалявам, и досега продължавам да реагирам на
случващото се по света и у нас с политически фейлетони.
Това е то, професията фейлетонист означава позиция.
Читателите на „Стършел” са ни верни заради позицията
ни, а тя е, най-общо казано – демократична, либерална,
проевропейска… Иначе като писател повече ме
интересува човекът, българинът – какво става с него,
какво става вътре в него, защо не разчита на себе си,
а чака друг да го оправи, защо загуби ориентация и не
различава добро и зло? На тия въпроси се опитвам да
търся отговори в романите си…
Кои са темите табу за хумориста?
Няма теми табу. За всичко може да се пише, стига да е
оригинално, а не банално, да е смешно, а не досадно…
Как виждате бъдещето на хумора?
Като черен хумор, особено в момента, когато опасен
маниак държи пръста си на ядрения спусък.
Въпросите зададе ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА

Марко
Ганчев

* Приемаме бележката и с радост използваме повода
за подготвянето на този брой – Деня на шегата 1
април, за да отбележим достолепния 90-годишен
юбилей на обичания и уважаван от всички нас
писател, поет и хуморист, роден на 13 февруари
1932 г. Да е честит Марко Ганчев! У всички нас в
определен момент е имало малко от неговия хладен
разсъдък.

Марко Ганчев

Хладен разсъдък
Не зная по-дълбока бездна
от тенджерата с врящата вода.
Мехурите издуват ципи
в отчаяно усилие да спрат
превръщането на водата в нищо.
И ципата на моя мозък
така напразно се опъва
да задържи за още миг
разпадането на света ми
във молекули от вселенска пара.
И най-обидното е, че това
наричат го студен разсъдък.
2000
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Постановката на Методи Андонов на „Смъртта на
Тарелкин“ от Сухово-Кобилин на сцената на Държавния
сатиричен театър, 1965 г.
През 60-те години на миналия век Методи Андонов
създава уникални спектакли, чужди на наложената
естетика на социалистическия реализъм. В неспокойното,
жадно любопитство на своите търсения открива
и налага на сцената своята новаторска за времето,
собствена гледна точка към театралността. Усетът
му към комичното, артистичното отключване на
игровата стихия чрез импровизацията, театралната
метафоричност – образ на един абсурден свят,
правят спектаклите му особено сетивни, празнични,
ексцентрични. Примитивът е привлекателен за него
като културен феномен, който провокира да бъде
преведен чрез понятията на едно съвременно театрално
мислене. Смешното има своите различни измерения в
постановки му – от жизнерадостното избухване на
сетивата до дълбочината на философските прозрения.
„Михал Мишкоед” по Сава Доброплодни, 1963 г., е част
от една цялостна репертоарна линия на постановки
на българска драматургия, заедно с „Чичовци” от Иван
Вазов, 1960, „Суматоха” от Йордан Радичков, 1967, и
„Старчето и стрелата” от Никола Русев, 1969. Обединява
ги самосъзнанието за социална мисия, прехвърлянето
на фокуса на вниманието към съвременността и остро
рефлективното чувство за театралната игра в полето на
комичното, сатиричното и трагикомичното.
„Смъртта на Тарелкин” от Сухово-Кобилин, 1965 г., е
повратен момент в театралното мислене и практика
на режисьора, провокиран от интереса на Методи
Андонов към класиката, който го отвежда към нов
етап на търсене – проникване в сенчестата страна на
живота. Смисълът на комичната маска за него вече не е
развихрянето на жизнерадостния клоун, на безобидната
веселост. Хуморът става по-жесток, на сцената се
вселява усещането за скрита задкулисна сила, която
манипулира човека. Променя се внушението на ритуалните
действия и на синтезиращия образ на маската, които
трайно присъстват в режисьорското мислене и средства
на Методи Андонов. Със „Смъртта на Тарелкин” от
Сухово-Кобилин и “„евизор” от Гогол режисьорът
разширява своя интерес към ритуала отвъд екзотиката
на националната образност и смисъла на вечно обновяващ

Методи Андонов и комедията.
Маската – фигура в развитие
се кръговрат на живота, откриваеми в по-ранните му
постановки и особено в „Михал Мишкоед”. Общото
в двата спектакъла по класически текстове е както
по линия на смисловите внушения, така и в областта
на театралния език. В определени сцени е изградено
синхронно действие на уеднаквени фигури, чиито жестове
са механизирани. Впечатлението за повторение и синхрон,
за автоматичност на движенията и словото са близки
до биомеханиката на Мейерхолд. Появата на мисленето
и средствата на абсурдисткия театър е съчетано с
навлизането в по-дълбоки вътрешносмислови планове.
Гротеската преминава към драматичното, зазвучават
трагични нотки. Методи Андонов насочва актьорите
към определени психически състояния, но ги постига не с
традиционните средства на психологическия театър, а
със съвременен рефлекс и експресивност в представянето
на крайните прояви на страстта, страха, опиянението.
И в двата спектакъла нахлува различно измерение на
реалността, което създава усещане за мистичност.
Това прехвърля трагикомичната гротеска отвъд
социалната и политическата аналогия, която е много
важна за режисьора. Той не оставя осъвременяването да
звучи буквално, а чрез този свръхреален пласт отвежда
обобщението към понятията на философското четене.
В „Смъртта на Тарелкин” режисьорът разгръща
метафоричността на театралната образност, която
разкрива чрез действието, както и чрез вложената в
изговаряния текст действена сила. Особено силна в този
смисъл е сцената, в която Тарелки / Георги Калоянчев
е притиснат от две страни от двамата полицаи –
Разплюев / Гр. Вачков и помощника му / Божидар Лечев,
които са го заловили. В тази сцена той е с надяната на
плещите си „дъска на позора” – популярно средновековно
и запазено до по-късно средство за поругаване на
престъпилите закона, на раменете му е поставена
дъска, в която са оставени дупки за главата и ръцете
(от китките). Тарелкин се мята, пристегнат в това
дървено менгеме и заедно с двамата полицаи създава едно
цяло – наподобяващо триглава ламя – което се движи,
премята, боричка, докато Калоянчев възправя гласа си
драматично, преувеличено с едновременно пародийна и
трагична патетика. Подобна сцена със силно метафорично
решение е злорадо-щастливият танц на Разплюев / Григор
Вачков, в която гротеската стига до крайна деформация.
Пластиката на жеста в пантомимичния танц съчетава
бруталност и префинена садистична радост. Особено
мащабна е ритуалната сцена, в която Тарелкин присъства
на собственото си погребение, инсценирано от самия него,
и следва ковчега заедно с останалите. Траурната процесия
обикаля сцената, заедно с нея обикаля и Тарелкин, чието
присъствие там става все по-еуфорично. Парадоксът

на съединението на смъртта с тържеството на
опияняващата радост е основна тема в творчеството
на Методи Андонов и намира силни театрални решения
в повечето от постановките му и постига особена
амбивалентност на метафоричните решения, съчетавайки
несъчетаемото, взаимно изключващото се.
В този спектакъл Методи Андонов постига зловещо
изкривяване на персонажа-маска, близко до традицията
на романтичната гротеска. Варавин на Георги Парцалев
е сякаш вкаменен, тази своеобразна маска крие зад
себе си заплаха. Особено въздействаща като кошмарно
видение е изкривената до фантазна недействителност
Брандахлистова / Стоянка Мутафова – сякаш събудено
праисторическо чудовище-жена. Тарелкин на Калоянчев
е единственият персонаж, който е видян от режисьора
в развитие. Той се различава от останалите, от
тяхната нечовешкост и автоматизъм, които зрителят
постепенно започва да възприема като един механизъм. От
сатиричната маска Калоянчев преминава към трагичното
прозрение и към своеобразно експресивно потапяне в
страданието на своя персонаж.
Цялостното внушение на постановката наподобява
кошмар. За тази представа допринася сценографията
на Иван Кирков, специфичната атмосфера на
представлението – на границата между реалността и
ужасяващи видения на съня, подчертаната деформацията
на персонажите. Сценографското решение е лаконично
– сценичната площадка, почти празна, е наклонена към
публиката и създава впечатление за няколко плана на
действието, както и усещането за преминаване на
границите между различни реалности.
В своя театрален път през годините Методи Андонов
пренася със себе си, усложнява, доразвива идеята си за
маската. Заедно с нея се задълбочава и представата му
за комичното в преливане към полусенките и сенките на
драматичното и трагичното.
„Маската като синтезиран вид на един образ извънредно
много ме привлича в театъра и това обяснява
пристрастието ми към автор като Сухово-Кобилин.
Неговите пиеси „Смъртта на Тарелкин” и „Дело”
се родеят с една народностна традиция, която кой
знае, може би има корените си чак до древногръцката
комедия... Театралната система на Сухово-Кобилин ми
е много интересна ... той много последователно, със
сатирическа сила извежда политическата и социалната
страна на проблемите. Философия, а и графична ясност и
простота.”1

АННА ТОПАЛДЖИКОВА
Методи Андонов. – В: Севелина Гьорова. Режисьорите
за своята професия. Наука и изкуство, 1974, 219.
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Националните театрални награди ИКАР’2022
На 27 март – Световния
ден на театъра, на своята
традиционна официална
церемония в Народния
театър, която тази година
за първи път от началото
на пандемията се състоя
на живо пред препълнена
зала, Съюзът на артистите
в България раздаде
Националните награди
ИКАР’2022.
ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ
ВЛАДИМИР КАРАМАЗОВ за Кандидатът в „Опашката“
от Захари Карабашлиев, реж. Явор Гърдев, Драматичнокуклен театър „Иван Радоев“ – Плевен
ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
КОЙНА РУСЕВА за Воланд в „Майстора и Маргарита“
по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки
театър „Николай Бинев“

РЕЖИСУРА
НИКОЛАЙ ПОЛЯКОВ за „Майстора и Маргарита“
по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки
театър „Николай Бинев“
СЦЕНОГРАФИЯ
ИЛИЯНА КЪНЧЕВА за „Галерия Стриндберг“ по
Аугуст Стриндберг, реж. Крис Шарков, Театър Азарян,
Национален дворец на културата
МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ О.
МАСАЛИТИНОВ“ – ПЛОВДИВ за „Коприна“ по романа
на Алесандро Барико, реж. Диана Добрева и „Укротяване на
опърничавата“ от Уилям Шекспир, реж. Стайко Мурджев
АВТОРСКА МУЗИКА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ за „ШАХНАМЕ: „Сказание за Зал“
по Фердоуси, реж. Елена Панайотова, Театър Азарян,
Национален дворец на културата и Фондация „Ден Гри“

ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ
СЕВАР ИВАНОВ за Агатон във „Федра (сияйната)“ от
Петър Пламенов, реж. Бойка Велкова, Театър Азарян,
Национален дворец на културата

КРИТИЧЕСКИ ТЕКСТ
излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и
драматурзите
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА за „Режисьорите в европейския
театър“, Институт за изследване на изкуствата към БАН,
Фондация „Хомо луденс“ и Сдружение „Литературна къща“

ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
ХРИСТИНА ДЖУРОВА за Констанца Вебер в „Амадеус“
от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен
театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна

ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ
излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и
драматурзите
„ИВА Е ОНЛАЙН“ от Ива Тодорова
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ДЕБЮТ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ за режисурата
на “Shopping And Fucking“ от Марк
Рейвънхил, I AM Studio, YALTA ART ROOM

Литературен вестник 30.03-5.04.2022

ПОСТИЖЕНИЕ В КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО
излъчени от комисия на Гилдията на творците в
кукленото изкуство
МИЛА КОЛАРОВА и РУМЕН ГАВАНОЗОВ за актьорски
екип в „Малката нула“, сценарий и режисура Мила Коларова
и Румен Гаванозов, Столичен куклен театър и Фондация
„Горе на дървото“

КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ
излъчени от комисия на Гилдията на творците в
кукленото изкуство
„ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ“ по Астрид Линдгрен, реж.
Анна-Валерия Гостанян, Държавен куклен театър „Георги
Митев – Жоро“ – Ямбол
СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС
излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски
изкуства
АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВ за “THE POWER OF S” –
ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс,
Национален дворец на културата
НАГРАДА НА АКТ-УНИМА
за значим принос в развитието на българското куклено
изкуство се присъжда на КИРЯКОС АРГИРОПУЛОС
НАГРАДА ИКАР 2022 ЗА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО
се присъжда на актьора СИМЕОН АЛЕКСИЕВ
НАГРАДА ИКАР 2022 ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС
КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР
се присъжда на режисьора АСЕН ШОПОВ
НАГРАДИ НА ПУБЛИКАТА
„НЕВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ“
Радар София, ДНК – пространство за съвременен танц и
пърформанс, Национален дворец на културата
„ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ“ по Астрид Линдгрен, реж.
Анна-Валерия Гостанян, Държавен куклен театър „Георги
Митев-Жоро“ – Ямбол
„ИВА Е ОНЛАЙН“ от Ива Тодорова, реж. Стоян Радев,
Театър 199 „Валентин Стойчев“
Вижте всички награди на: https://uba.bg

Из

„Нелегален хумор в нацистка Германия, 1933–1945“
Ф. К. М. Хиленбранд

§ На десетата година от войната Хитлер произнася
реч, в която информира германците за своите
завоевания: „След като Дания, Норвегия, Швеция,
Полша, Румъния, Унгария, България, Югославия,
Гърция, Италия, Испания, Франция, Белгия, Холандия и
Великобритания се предадоха пред Германия – аз нямам
повече териториални претенции в Европа“.
§ Годината е 1944-та и в Германия храната е оскъдна,
особено в големите градове, затова Хитлер, Гьоринг
и Гьобелс тръгнали на обиколка из провинцията с
намерението да секвестират храни, които не се
намирали в Берлин. За нещастие, шофьорът им
прегазил едно куче на входа на голяма ферма. Хитлер
и Гьоринг малко се притеснили, но Гьобелс предложил
да уреди нещата, отишъл в къщата на фермера и се
върнал с огромен свински бут и други хранителни
продукти. Смаяни, Хитлер и Гьоринг го попитали как
е успял, а той отговорил: „Беше съвсем лесно. Влязох и
казах: „Хайл Хитлер! Кучето е мъртво!“.
§ Липсата на ентусиазъм сред германците при
обявяването на войната на 3 септември 1939 г. не
останала незабелязана както от чуждите туристи,
така и от нацистките шпиони от министерствата
на Химлер и Гьобелс. Въпреки войнствените речи
на нацистките водачи като Гьобелс (с неговия
неологизъм „вътрешен фронт“) и безбройните „малки
Хитлерчета“, неохотата на германците да се включат
в още една голяма война била напълно разбираема. Все
пак били изминали само две десетилетия от края на
Първата световна война с нейните катастрофални
резултати за Германия. Поради това въпреки
първоначалните победи се появило ново поколение
антинацистки вицове:
Въпрос: Ще изгуби ли Германия войната?
Отговор: Разбира се, че не – след като се сдобихме с
нея, не бива да я губим!
§ Погледнато в ретроспекция, няма съмнение, че скоро
след като нацистите идват на власт, производството
и доставката на храни в Германия са планирани с оглед
на тяхната важност при една бъдеща война. Добре
известният девиз: „Оръжия, не масло“ позволява на
германците да предвкусят онова, което ги очаква по
отношение на хранителните доставки в случай на
война. Reichsnährstand (Продоволствената служба на
Райха), оглавявана от Даре, министър на земеделието,
е основана именно с тази цел. Когато войната започва
през 1939 година, въпреки всичките си недостатъци
снабдяването с храна в Германия е под много по-строг
правителствен контрол, отколкото през Първата
световна война. А това е още по-забележително поради
факта, че населението на страната се увеличило до
осемдесет милиона души, защото още преди войната
хората от Заарланд, австрийците, судетските
германци и тези от Мемелската област, отстъпена
от Литва, стават част от Райха.
Много преди войната дефицитът на масло се превръща
в една от основните мишени на антинацистките
вицове; то често е наричано Brotaufstrich der
Systemzeit (Ваймарско мазило), а маргаринът се сдобил
с ужасното име „Хитлерово масло“. Освен това
хората имали дълга памет: „Фюрерът винаги спазва
обещанията си. Обеща ни, че ще имаме достатъчно
хляб, но не е споменавал за масло“.
§ Преди войната са въведени така наречените Недели
на яхнията. Тези ястия били задължителни и за
ресторантите. Те стрували колкото тристепенно
меню и надценката (или поне така се твърдяло)
отивала за Winterhilfswerk (Зимна помощ).
Ресторантьорите дори получавали инструкции
какво да правят с остатъците: „Остатъците,
които биха предизвикали гадене при нормален
човек, не са годни за употреба, но не е нужно да се
вземат предвид изискванията на чревоугодниците“.
Неизбежно „новите“ германци – като австрийците с
тяхната репутация на гастрономи – веднага създали
саркастични шеги по повод хранителните ограничения.
Ето един пример: „Стомахът вече има друго име:
„der grossdeutsche Raum“ (Великогерманското празно
пространство).
§ През последния етап от войната режимът издава
много неразумни, панически и често откровено нелепи
укази, които засягат цивилното население във всяко
отношение и провокират черен хумор. Ето как хората
са осмивали „всемогъществото“ на фюрера:
Указ: Поради големите загуби, които понесохме
в нашата борба с нечовеците болшевики, реших
като контрамярка, която влиза в сила веднага,
продължителността на всички бременности във
Великогерманския райх да бъде съкратена от девет на
шест месеца.

Обявление с текст –
в. „Справка“, бр. 2,
16.11.1891 г., София

§ Нацистки блоклайтер изнася окуражаваща реч пред
членовете на едно домакинство, събрани в подземно
бомбоубежище:
– Къде щяхме да сме сега, ако не беше нашият фюрер?
Глас от дъното на подземието отговаря:
– В леглата си.
§ Когато британските войници пристигат в столицата
в началото на юни, започва да се разпространява следната
история:
Малък британски отряд влиза в бункера на фюрера.
Командващият отряда майор вади пистолета си, отива
при Хитлер и заявява:
– В името на Съюзниците вие сте мой пленник.
Всички са стъписани, когато Хитлер се усмихва, вади
документ от джоба си и казва:
– Приятно ми е да се запознаем! Аз съм агент №: 2015 от
МИ5. Свършено е с Германия. Задачата ми е изпълнена.
§ Австрийците са си представяли Хитлер като вражески
агент по малко по-различен начин: Хитлер е арестуван и
изправен пред Международния трибунал в Нюрнберг. Там
той сваля мустака и перуката си и заявява:
– Агент № 24 на вашите заповеди. Мисията изпълнена.
Германия е унищожена.
§ Дори най-далечни асоциации с нацизма днес са
неблагоприятни или поне смущаващи за много хора.
Поради това името „Адолф“ съвсем разбираемо е изгубило
популярността, която е имало преди 1933 година, както
показва следната (автентична) реплика: „За нещастие,
името ми е Адолф, но приятелите ме наричат Алф“.
§ През май 1945 година и седмици след това, особено в
провинцията, изземването на движимо и недвижимо
имущество се провеждало в огромен мащаб,
съпровождано от нахлуването на руски войници в
домовете по всяко време, недостиг на храна, липса на
всякакъв контрол над заразните болести, липса на военна
дисциплина, произволни арести, плячкосване и грабежи.
Тази хаотична ситуация е отразена в следващата
история:
Адвокат, лекар, архитект и комунист спорят коя е найдревната професия.
– Правото, разбира се – казва адвокатът. – Без право
няма сигурност.
– Глупости! – обажда се лекарят. – Как щяха да се родят
Каин и Авел без акушерска помощ?
– Не – заявява архитектът. – Ние сме въвели ред в хаоса.
– Аха! – вика комунистът. – А кой е създал хаоса?

§ Колкото до схващането за култура, в ума на
обикновения червеноармеец то много се различавало от
западното понятие, и този разговор в Лайпциг илюстрира
това:
Руснак: Лайпциг красив град, но няма култура.
Германец: Но Лайпциг е център на книгоиздаването и на
много други отрасли, има и богат музикален живот!
Руснак: Лайпциг няма култура! Москва култура! Лайпциг
един център за обезпаразитяване, Москва петдесет и
шест!
§ В Кремъл се провежда голям парад на победата в чест
на войниците, които са превзели Берлин. Трима от тях
са избрани да се явят пред Väterchen (Бащицата) Сталин.
Сталин пита първия войник:
– Другарю, как беше в Германия?
– Прекрасно, другарю Сталин. Германия е красива.
(Сталин се обръща към началника на МВО: „Изпратете
го в Сибир за двайсет и пет години!“)
После пита следващия войник:
– Как беше в Германия?
– Много добре, другарю Сталин. Много култура!
(Сталин се обръща към шефа на МВО: „За него
петнайсет години във въглищните мини в Кавказ!“)
След това се обръща към третия войник:
– Другарю, искам да ви наградя; кажете ми как беше в
Германия.
– Лошо, другарю Сталин. Само боклуци!
– Добре, другарю! А сега си пожелайте нещо. Какво
искате най-много?
– Другарю Сталин, бих искал да се върна в Германия!
§ Валтер Улбрихт и Вили Бранд разговарят:
– Имате ли хоби, хер Бранд? – пита Улбрихт.
– Да, събирам вицове за мен – казва Бранд. – А вие?
– Аз събирам хора, които събират вицове за мен – казва
Улбрихт.
Превод от английски: БОРЯНА ДАРАКЧИЕВА
Източник: Underground Humour in Nazi Germany, 1933–
1945. By F. K. M. Hillenbrand. London
and New York: Routledge, 1995.
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Ангел Игов:
Седи си Видрата на брега на реката, пуши трева и
съзерцава блажено света. По едно време от водата се
подава Бобърът. „Хей, Видра, какво правиш?“ „Чакай да
те науча, казва Видрата, дръпваш си от тоя джойнт,
гмурваш се и издишаш чак като излезеш на другия бряг,
ще видиш колко е яко!“ „Така ли, дай да пробвам!“ Дръпва
си Бобърът, гмурва се, излиза на другия бряг на реката и
доволно издиша. А насреща му – Хипопотамът. „Бобър,
на какво толкова се кефиш?“ „Охо, отвръща Бобърът,
оттатък Видрата има един жесток джойнт, иди да
го пробваш.“ „Ами да ида“, казва Хипопотамът, влиза
в реката и поема към Видрата. А Видрата седи, пуши,
гледа и постепенно ококорва очи, и още повече ококорва
очи, и се провиква уплашено: „Неее, Бобър! Издишай!
Издишай!“

Кристин Димитрова:
Двама се срещат.
– Абе, Пешо, жена ти била травестит!
– Е да.
– Ама казвайте ги тия работи, бе!

Здравка Евтимова:
Трима престъпници – американец, французин и българин –
били арестувани за крупни обири, след което били осъдени
на смърт. Всеки един от тях имал право да избере дали
да бъде екзекутиран посредством гилотина или чрез
разстрел.     
Попитали първо американеца и той избрал гилотината.
При изпълнение на наказанието обаче гилотината
блокирала и в съответствие с действащия закон
животът на американеца бил помилван. Попитали какво
е предпочитанието на французина и той отново избрал
гилотината. Гилотината и този път заяла, поради което
и французинът бил помилван.  
Дошло ред на българина. Той изгледал презрително
съдиите и викнал:   
– Не виждате ли, че тая гилотина не работи, бе! Избирам
разстрел!

Боян Биолчев:
Сещам се за една кандидатска работа от седемдесетте
години – темата беше „Любовта на българите към
Съветския съюз в творчеството на Смирненски“. Та
въпросната кандидатска работа започваше с изречението
„Любовта на българите към Съветския съюз няма
предели, няма и мярка“. А реалният виц е, че до смъртта
на Смирненски не е имало Съветски съюз.
Била е само Съветска Русия. Характерната
приблизителност за средния нашенски мозък.

Милена Фучеджиева:
Мама-глист извежда за пръв път детето-глист на
разходка извън... Подава глистчето главичка от едно
отверстие, слънцето заслепява очичките му, вятърът
донася аромат на цветя и мед, става му топло и
щастливо. То се обръща към майка си въодушевено:
– Мамо! Защо не живеем тук?! Толкова е хубаво!!!
Мама-глист поклаща глава отрицателно, мъдро и
спокойно:
– Здесь наша Родина, миленкий мой.

Йордан Ефтимов:
Кое точно е виц? Как да го различим от простата шега,
остроумието, баснята, гатанката, шванка, градската
легенда, фацецията, фрашката, рекламната сценка и найвече, разбира се, от анекдота?
Виц ли е това: „Българското образование? Хора на валидол
се опитват да обучават хора на екстази“. Някой ще каже,
че е виц, и готово. Ама аз като съм чел с упоение като
студент книгата на Григорий Пермяков от 1970 г. „От
поговорката до приказката“, нямам основание да се съглася
с лека ръка. Е, ако решим, че всяка форма на хумористично
или сатирично свръхфразово единство е виц, тогава – да.
Но Пермяков доста би се ядосал. Би се подразнил дори
от смеха през сълзи, който поражда този нов анекдот
от началото на март тази година: „Российская армия не
сильная. Она просто длинная“. Защото информационните
агенции съобщаваха за 65-километрова колона от танкове
и бронетранспортьори. Не е виц, а анекдот и това: „В
Европейския съюз след забраната за внос на всички стоки,
произведени от Русия, с огромна изненада разбрали, че Русия
всъщност нищо не произвежда“.
Може би вицът е все пак драматургично произведение – с
герои, които често имат и речева типизация?
От тази гледна точка този психиатричен „виц“ не е
съвсем типичен: „Психоза – говоря си с котката. Параноя
– внимавам какво говоря
пред котката. Шизофрения –
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котката ми говори. Депресия – котката ме игнорира“. Но
повечето хора биха нарекли този анекдот виц. На мен ми
харесва, защото в смеха ми има нотка самоидентификация
(не, не гледам котка вкъщи).
А виц ли е това: „Популярният американски ежедневник
„Washington Examiner“ призова Украйна да бомбардира
Керченския мост. Анализаторите обаче се опасяват, че
мостът може да нанесе изпреварващ удар“. Ами пак не е
точно виц.
Обаче ето това е виц – български, русофилски и
подценяващ украинците, от 2014 г.:
Двама политици си говорят за световното положение и
единият пита:
– Нещо ново?
– Ами Украйна воюва против Русия.
– И как е положението?
- Ами дотук Украйна е загубила Крим, около 2 милиона
жители, няколко десетки самолета, няколко хеликоптера,
няколкостотин танка и около 10 000 войника, навярно ще
загуби Донецк и Луганск.
– А Русия?
– Е, Русия още не се включила във войната...
Едно изследване какви вицове са разказвани в България
през последните десетина години по повод украинците
би показало колко жестоко пропутински е бил настроен
българският народ.
Всъщност за мен това е ключово в задачата да се избере
виц. Вицовете се разказват от народа, те са фолклорен
жанр. А аз май предпочитам анекдотите, създавани
от личности, чиито имена познавам или бих искал да
запомня. Разказвачите на вицове, какъвто беше Яни
Милчаков – най-яркият познат ми разказвач на вицове,
който е и филолог.
И последната характеристика на жанра – вицът е
исторически контекстуализиран, той е реакция на
политически или по-общо обществени събития. Затова
и вероятно забравяме вицовете – с отминаването на
историческия момент.
Любимият ми виц напоследък беше разказан в Twitter от
AV:
– Извинете, какъв е курсът на рублата?
– Да купите или да продадете?
– Да се посмея...
И още един от AV, но по-стар:
– Защо Каин е убил Авел?
– Защото е разправял стари вицове.

Владимир Зарев:
Зайчето вървяло безцелно през гората и на едно дърво
забелязало дълбоко замисления гарван.
– Гарване, какво правиш? – попитало любопитното зайче.
– Нищо – отвърнал Гарванът.
– Как се прави нищо?
– Ей така, седиш си и правиш нищо.
– Мога ли аз заедно с теб да правя нищо? – попитало
зайчето.
– Разбира се – отвърнал щедро дълбоко замисленият
Гарван.
Не щеш ли, отнейде се появила лисицата, разпитала
зайчето и се наредила под дървото и тя да прави нищо.
Постепенно към тях се присъединили сърничката,
вълкът и мечката. Наклякали те около дървото на
замисления Гарван и всички вкупом се захванали да правят
нищо. Тогава обаче под дървото се появил и ловецът със
заредената си пушка. Бум, бум, бум, изпозастрелял той
насъбралите се животни.
Гарванът разрошил с клюн лъскавата си перушина и
мъдро изрекъл:
– Сега разбрах... едно е да правиш нищо горе, друго е да
правиш нищо долу!

Теодора Димова:
От хората съм, които се радват и забавляват на
вицовете. Тревожното настъпва, когато аз самата
започна да разказвам виц. Дори и да съм запомнила
последователността на случките, дори и да ми е
ясен акцентът на разказа, винаги на финала лицата
на слушащите ме са озадачени и напрегнати, очакват
да чуят още, очакват да избухнат в смях, а повече за
разказване няма, смях от тяхна страна също няма.
Получава се вакуум, никой не знае какво да каже, някои
сконфузено се усмихват, французите казват, че в такива
моменти над компанията прелитат ангели. Ако е вярно,
ми се струва, че и ангелите ще са стъписани. А аз си
обещавам, че повече никога няма да разкажа който и да е
виц.
Помня от детството си виц, който ме изпълваше с
възторг и се заливах от смях всеки път, когато го чуех. В
купето един човек си е купил кесия с банани. Взима един
банан, обелва го, посолява го със солничка и го хвърля през
прозореца. Взима втори, трети банан – същото. Накрая
един от пътниците не издържа и го пита – извинете,
другарю, защо хвърляте бананите? Защото не ги обичам
солени, отвръща човекът.
Аз продължавах мислено диалога – ами тогава защо,
другарю, ги солите?

Защото не съм се сетил, че мога и да не ги соля.
И казвах си аз, когато вече му е било подсказано, че може
и да не ги соли, бананите в кесията вече се били свършили.
А тук вече не можех да спра да се смея на глупавия
пътник във влака.
Като слизат тези пътници, в купето влизат други двама,
единият германец. Другият го пита:
– Deutsch?
– Ja, ja...
– Мамицата ви таковаха руснаците, а?
– Was, was?
– Е, и нас... Нас – после!

Георги Бърдаров:
Говорили балканец и латиноамериканец,
латиноамериканецът често повтарял „маняна“,
„маняна“. Накрая балканецът попитал:
– Какво е това маняна?
– Ами, ако имаш една работа днес, да я оставиш за утре,
а утре за вдругиден и така да я отлагаш до края на
седмицата.
– Аааа – отвърнал балканецът – и ние имаме нещо
подобно: „яваш, яваш“.
– А какво точно е „яваш“, „яваш“?
– Същото, като „маняна“, но без този елемент на
припряност!

Стефан Иванов:
„Когато в Москва се пърди, София се насира“
Надявам се поне този път този кратък „виц“ да не се
окаже болезнена и грозна истина.

Антония Апостолова:
В рая. Група евреи седят и си разказват вицове за
Холокоста, току избухвайки в смях.
Минава Бог, заслушва се в един от вицовете и казва:
- И какво му е смешното на това? Нищо не разбрах.
Евреите се обръщат към него и махват с ръка:
- Е, да, ти и без това не беше там, няма как да
схванеш.
Вицовете за Холокоста са като минно поле – само
евреите знаят как да стъпват по него. Знам този
от съпруга си, който е израелец. Говорили сме си и с
други приятели израелци и те твърдят, че има много
тънка, но категорична разлика между вицовете по
темата, създадени съответно от евреи и от неевреи.
Обикновено дори в остроумието си, първите всъщност
съвсем не са „смешни“, а вторите са просто „гаднички“.
Да, мнозина от оцелелите са споделяли как Бог не е бил
там тогава, отдръпнал се е, отказал се е от тях.
Но аз разказвам тази неуместна на пръв поглед „шега“
поради настоящата абсурдна, нечовешка, непоносимо
мерзка ситуация в Украйна, в която мнозина отново
се питат къде е Бог, къде е светът, къде са другите.
Ала най-вече за да припомня, че човешкият дух – онзи,
от който създания от демоничен мрак като Путин,
а някога Хитлер, са напълно лишени и който сега
виждаме в цялото му величие сред украинския народ
– този човешки дух ще пребъде. И някога ще се смее,
и ще разказва вицове, и дори ще почита жертвите си,
надсмивайки се над ада. Защото винаги става така.

Даниел Вълчев:
Жена ми притежава някои от онези малки сладки
странности, които след 20 години брак прокурорите
често наричат „мотив“.
Мъжът на световната шампионка по хвърляне на чук я
напусна. Не стигна далеч.

Петя Кокудева:
Имам особена слабост към чувството за хумор на
скандинавците. Там хората често се шегуват със сериозно,
дори безизразно лице. Норвежците даже съветват така:
ако не можеш да разбереш дали това, което казваме, е виц,
или не, трябва да поживееш в Норвегия десет години и ще
се научиш да разпознаваш хумора ни безотказно. Много ми
хареса един анекдот, който чух преди години в Берген: „Оле
си изпуснал монетка в улука. Изведнъж си свалил часовника
и пуснал и него. После пуснал и пръстена си. Ама защо ги
пускаш!?, удивено го питал Свен. Е, как защо!, рекъл Оле
– няма да си правя труда да слизам до долу само за една
стотинка“.
Също, според градските анекдоти, отношението на
норвежците към Бог може да се обобщи горе-долу така:
„А, уважаваме Господ. Стига да пази благоприличие на
опашката в магазина и да не се прави на по-велик от краля“.

Иван Ланджев:
Ако от първия път не успееш, скачането с парашут не е за
теб.
И понеже сме ЛВ, ето три много кратки любими – за
литература, книги и думи:
1. „Метафората е нещо като сравнение...“
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Каква бира харесваш? – припряно
отговорил, изтиквайки Айнщайн
навън, докато заключвал райските
градини в петимното си желание да
се отдаде на хмелената амброзия
заедно с любимия си представител на
човешкия род.
– Наистина, Господи, преди да
тръгнем, нека те попитам нещо
– сериозно повторил молбата си
теоретикът на вселената.
– Добре, кажи ми, какво има? –
склонил Господ.
– Знаеш, че съм посветил живота си
на науката и изучаването на тъканта
на пространството и времето,
опитах и се отказах от много земни
блага, но един въпрос отвъд всичко
ме е вълнувал винаги. Можеш ли да
ми споделиш формулата, по която си
направил човека?
Позачудил се Господ, почесал се по
брадата, огледал Айнщайн и се решил
– бръкнал в един от вътрешните
джобове на балтона си и извадил
смачкана и вероятно няколко пъти изпрана салфетка.
– Ето, заповядай, но по-бързо, да не изпуснем бара – казал
Той, подавайки салфетката на физика.
Изминало известно време, погледът на Айнщайн ходел
отново и отново по редовете от мечтаната формула,
докато най-накрая той притеснено не се обърнал към
Господ:
– Но, Господи, тук има грешка!
А Господ съвсем без изненада отвърнал:
– Е, да, де!

На другия ден цялото поделение на нивата, копае и търси,
ама нищо не намира.
На следващия ден ново писмо от сина:
– Татко, сей картофите, от тук толкоз можах…

Петър Чухов:

Иван Христов:

Автор
Красимир Димовски

2. Коя книга бих взел на самотен остров? „Как да построим
лодка“.
3. Да кажеш „Съжалявам“ е същото като да кажеш
„Извинявам се“. Освен на погребение.
И един виц за основния стремеж на автора – да бъде
запомнен:
Един комик отива в клиника, за да разсмее болни от
Алцхаймер. Оглежда пациентите, казва им някаква шега
– бурен смях. И тогава му просветва какво да направи –
казва абсолютно същата шега. Всички се заливат от смях.
Повтаря я отново. И отново. Накрая цялата публика е на
крака. Попилял ги е – с една и съща шега.
Само един седи в дъното, по-сдържан. Става, отива до
комика и му казва: „Поздравления, страхотно шоу. Ама как
го помниш всичкото това?“

Ирена Иванова:
Доброто стихотворение се познава по това, че след като си
го прочел, то е внесло известна светлина у теб. И ето това
можеш да наречеш поезия. По същия начин за мен един виц е
добър само ако е успял да те разсмее с глас. За секунди да те
извади от бита и да ти повдигне настроението. И това е
някакъв вид повдигане. Някакъв вид Бог.
Споделям с читателите на ЛВ един кратък и
непретенциозен виц, който ме накара добре да се посмея
днес. Надявам се да разсмее и вас:
Мъж се прибира вкъщи и заварва жена си в леглото с негов
приятел. Вади пистолет и го застрелва. Жената станала
от леглото и казала с укор:
– Ти затова остана без приятели...

Теодора Тотева:
Блондинка към новото си гадже:
– Милооо, между нас няма химия?
– Е, то и литература няма.
***
„Ако ви се гади от хората, вероятно не ги готвите
достатъчно добре.“
Ханибал Лектър
***
Днес се навършват 15 години, 13 дни, 72 часа, 32 мин. и 16
секунди, откакто ме нарече злопаметна.
***
Песимистът чува: „След малко.“ А оптимистът: „С лед
малко.“
***
При последните разкопки, група опитни археолози откри
група неопитни!

Георги Гаврилов:
Споминал се Айнщайн. Господ разбрал за новината и
застанал с нетърпение в очакване на преминаването на духа
му от занемареното земно селение към вечните градини на
рая. От толкова време нямал търпение да се срещне с найумния човек, раждал се някога.
Пристигнал Айнщайн, св. Петър го посрещнал подобаващо,
веднага му отворил портите и го насочил към покоите на
Създателя, комуто било трудно да запази спокойствие,
знаейки за предстоящия си гост.
– Алберт! Така се радвам – възкликнал Господ.
– Здравейте – учтиво отвърнал великият учен.
– Как си? Искаш ли да изпием по една бира – предложил
Създателя, докато вече навличал своя балтон и пребърквал
джобовете си за дребни.
– Разбира се, Господи, но мога ли първо да Те попитам нещо?
– Естествено, естествено, можеш да ме попиташ всичко.

Имам два любими вица. И двата са тъпи, но са ми любими,
защото аз съм ги измислил.
1.
Двама работници, махмурлии, отиват сутринта на работа.
С кървясали очи, едва се влачат, тихо псуват живота,
вселената и всичко останало. Изведнъж пътя им пресича
погребална процесия. Единият внезапно се оживява, сочи
катафалката и вика:
– Ей, брато, глей, на тоя денят му почва още по-зле!
2.
Студентка влиза на изпит – с много къса пола, тясна блузка,
под която напира безкраен бюст, ярко червило, грим, въобще
всичко както си му е редът. Професорът я поглежда и
измърморва под носа си:
– Леле, ще те скъсам!

Анна Лазарова:
Човек влиза в библиотека и се обръща забързан към
библиотекарката:
– Извинявайте, имате ли книги за самоубийства?
– Аааа, да бе да, и да не ми я върнеш после!

Калоян Праматаров:
В една стая са събрани музиканти: двама цигулари,
съответно първа и втора цигулка, виртуозен виолончелист
и контрабасист. В центъра на стаята между тях
са поставени 100 лева. В задачата се пита: кой от
музикантите ще се добере първи до парите?
Отговорът е втората цигулка, тъй като първата
цигулка за сто лева няма да си мръдне пръста, виртуозен
виолончелист няма, а контрабасистите никога не се
включват навреме.

Мария Калинова:
Като става дума за вицове, смях и хумор, не мога да не
разкажа любимия виц на Люблянската лаканианска школа,
за който можем да кажем, че е парадигматичен пример
за механизмите на комедията: „Мъж влиза в ресторант
и казва на келнера „Кафе без сметана, моля.“ Келнерът
отговаря: „Съжалявам, господине, но нямаме сметана.
Може ли да бъде без мляко?“
Така действа комедията, от една страна са забавните
логико-лингвистични чудатости, от друга страна се
произвежда едно обектоподобно „без нещо“. „Без нещо“
като всяко отрицание не съществува, но същевременно то
е материално и не можем „ептен“ да го третираме като
нищо. Казано накратко, всяка комедия е „много шум за
нищо“. Една „стъпка“ разлика дели въпросното призрачно
нищо от това да те побият тръпки и комедията да се
превърне в трагедия.

Захари Захариев:
Стар градинар пише писмо на сина си, който е в затвора:
– Синко, тая година няма да мога да насея картофи, остарях
вече, сили нямам за копане. Знам, че ако беше тук, щеше да
помогнеш.
Син му отговаря:
– Тате, в никакъв случай да не копаеш нивата за картофи,
там съм заровил парите.

Виолета Кунева:
Коронният номер на един пътуващ цирк бил дуетът на куче
и котка – кучето свирело на пиано, а котката пеела. Заради
това невиждано изпълнение циркът бил прочут из целия
свят. Веднъж приятел на директора поискал да разбере
тайната:
– Моля те за откровеност. Каква е истината за този
номер? Ясно е, че е напълно невъзможен.
Директорът смутено отговорил:
– Неудобно ми е да ти кажа, номерът е много гаден.
Приятелят обаче настоявал. След продължително
убеждаване директорът решил все пак да признае.
– Добре, ще ти кажа, но те предупреждавам, че измамата
е ужасна. Кучето и свири, и пее, а котката само си отваря
устата.
*
Семействата на Джон и Дейвид били много близки. Често
си ходели на гости, пътували заедно, споделяли всичко.
Внезапно и без никаква видима причина семейството на
Джон се отдръпнало и започнало да се държи много студено
с това на Дейвид. Дейвид се обадил на Джон.
– Джон, да не би да неволно сме ви обидили с нещо?
– Дейвид, след последния път, когато ни бяхте на гости,
изчезна един от сребърните ножове.
– Не мога да повярвам, че ни обвинявате в нещо подобно!
Никога не бихме откраднали, а още по-малко от найдобрите си приятели!
– Да, да, разбира се. После ножът се намери. Обаче лошото
чувство остана.

Бил Гейтс пътувал в пустинята заедно със своя шофьор, но
изведнъж джипът им спрял и угаснал. Какво ли не направил
шофьорът, за да подкара машината, но тя отказвала да
заработи. Тогава Бил Гейтс предложил:
Защо не вземем да влезем в колата и после пак да излезем?

Иван Димитров:
Плоският камък
В един късен августовски следобед се бяхме разходили пеша
от Камен бряг до Тюленово специално за да се възползваме
от гостоприемството на бай Драго и неговата кръчма.
Бяхме заели една от няколкото пластмасови масички с
пластмасови столчета, пльоснати в двора му. Всъщност
това и представляваше кръчмата. Менюто беше колкото
оскъдно, толкова и вкусно – салата с домати от градината
(три вида, жълтите – за декорация), неизменните кюфтета
и кебапчета и пържени картофки. Понякога се предлагаше и
готвената манджа на деня, а в едни по-стари години (повече
от 15) си спомням за възможността някоя голяма група
да поръча боб с наденици, да кажем. Упоменавайки колко
са порциите и задължително слагайки две-три отгоре, за
да има. Аз набивах салата и пържени картофки, защото
месо не ям. Най-вероятно съм смукал и бира, доколкото се
познавам. Бай Драго шеташе по масите и М. рече, че той
мяза на Клинт Истууд. Липсваше му каубойска шапка, но
май беше права.
Съседната маса беше заета от група върли каменбрягчани,
вече достигнали до онова хипнотично състояние, в което
цвиленето от смях е едно от основните изразни средства
и то се опитва да стигне през девет села в десетото.
Беше се отприщил кръчмарски поток от истории, дето
можеше да изкара до другата вечер, ако проводниците му не
се интоксикират с алкохол междувременно. Така се появи и
историята за плоския камък.
Имало в тяхната компания на върли каменбрягчани
един също такъв върл каменбрягчанин, който много
обичал и да щъка по скаличните и трънчетата из
околността. Човекът (да го наречем Любо за целите на
историята, въпреки че идея си нямам как беше името
му) бил любител на разнообразието и съответно
се разхождал единия ден към Тюленово, втория към
Яйлата, третия към Тюленово и пр.
Разхождал се един път към Яйлата, когато един автобус
стоварил група туристи. По хаотичното им обикаляне
Любо стигнал до логичното заключение, че те или водач
нямат, или водачът им е с дезориентиран и със сварен от
жегата акъл, което е съвсем същото.
Гледал той как пилците тръгнали да се пръскат из
околността и вероятно нищо и нямало да научат за Яйлата.
Затова и ги взел под крилото си. Обяснил, че в общи линии
си е местен, защото от вече колко години летува тук.
„Колко наистина?“ Поел невинните люде в своите опитни
ръце и ги заразвеждал из археологическия резерват. И се
почнало...1
1
В подобни истории често не се спазва
фактологията, което ще избегна и аз. –
бел. авт.
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Раса и етнос в популярния хумор
Денис Хауът, Куаме Оусу-Бемпа
И расизмът, и шегите са социални и културни продукти.
Според идеологията на расизма човечеството е съставено
от различни по стойност раси. Расизмът диктува, обяснява
и оправдава кой какво прави на кого, къде, кога, защо и
как. Европеидната раса претендира, че има правото да
третира останалите „раси“ така, както намери за добре,
включително като ги злепоставя чрез шеги. Чернокожите
често биват покровителствани или обиждани по този
начин. Ето един пример. Преди няколко години чернокож
мъж пазарувал в местен магазин, когато друг мъж, целият
покрит с въглищен прах, влязъл в магазина, поставил ръката
си до неговата и казал с напевен глас: „Искам да съм като
теб, черен като теб…“. Другият мъж възнегодувал и
изтъкнал, че за разлика от „шегаджията“, той е черен, а не
мръсен. Хората в магазина обаче също се намесили: „това е
просто шега“, заявили дружно те. Един от тях дори казал
на чернокожия мъж, че ако няма чувство за хумор, ще му
е трудно да успее в живота. Примерът не е хипотетичен.
Един от авторите на тази статия присъства на инцидента.
Какво научаваме от тази случка? Очевидно посочването
на скритата зад „шегата“ презумпция създава пречки в
общуването за белите хора в магазина. Въпреки това обаче
те приемат посланието на шегата и очакват жертвата
да направи същото. Проблемът, разбира се, е, че думата
„черен“ има много негативни конотации и в шегите често
се използва като оценъчен, а не като описателен термин,
загатвайки за нещо зло, лошо, мръсно или неприемливо – в
изрази като „черен като дявола“, да речем. Подобни оценъчни
термини са ключови в расисткия дискурс и йерархичното
поделяне на човечеството на различни раси, някои от които
се смятат за по-нисши от други. Тази случка показва, че
расизмът е социален и културен продукт, а не продукт на
индивидуалната психология; расисткият хумор е аспект на
расисткото общество, а не типична за конкретен индивид
или група особеност. И все пак е изкушаващо да се погледне на
него по подобен начин, когато вместо за расизъм се заговори
за „расова омраза“. Терминът „расова омраза“ предполага, че
на расизма са присъщи силни негативни емоции като гняв или
ненавист например. Но не е така. Не всички расисти таят
расова омраза (McCullough, 1988). Расизмът често приема
формата на установени или дори непреднамерени действия –
понякога от индивиди, подтиквани от най-добри намерения –
и ако забравим това, можем да неглижираме по-неуловимите
и може би дори по-опасни форми на расизма. Този конкретен
инцидент е един такъв пример за всекидневен расизъм.
Инцидентът показва, че шегите са обвързани с някои
социални правила, които, когато не се следват, могат
да доведат до възникването на проблеми в социалното
общуване. Като възразяваме срещу презумпциите, залегнали
в основата на расистките шеги, ние отказваме да следваме
тези правила. „Просто шега“ е реторично средство, което
често се използва, за да се неутрализира това възражение.
Фразата „просто шега“ предполага, че думите могат да
се използват без сериозно намерение и че целта им не е да
предизвикат обида. Чрез нея разказващият шегата отказва
да промени посланието си и прехвърля отговорността за
пречките в общуването на възразяващия – заради това,
че няма чувство за хумор. Така разказващият шегата на
практика се освобождава от задължението да помисли за
обидния характер на „шегите“ си. Ако човекът в магазина
беше казал „ти си мръсен негър“, тогава едно възражение
щеше вероятно да се сметне за социално приемливо.
Разликата между шегата и обидата за някои хора е огромна,
но скритите в шегата презумпции разкриват расистките
убеждения на разказвача и на слушателите много по-ясно,
отколкото отхвърлянето на една евентуална обида.
Какво представляват расистките шеги
Практиката да се злепоставят други групи чрез шеги е
толкова древна, колкото и контактите между групите
(Apte, 1985). Въпросът обаче е защо хората се смеят на
вицове с расистко съдържание и ги разказват дори когато
са съвсем елементарни. Според Фройд (Freud, 1905/1960)
хуморът позволява на индивида да задоволи изтласканите
си или социално неприемливи нужди и да рационализира
предразсъдъците и враждебността си към други етнически
групи; той подсилва позицията на превъзходство на индивида;
и подчертава и утвърждава социалната му принадлежност.
Не можем обаче да гледаме на расистките шеги единствено
като на проявление на изтласкани психологически нужди.
Възприемането на такива шеги като смешни изисква много
повече от това; всъщност изтласкването само по себе
си дори не е задължително условие. Разбирането на един
расистки виц е обвързано с познаването на културата,
която го е създала. Изобщо вицовете не започват и не
свършват с индивидите, те се предават в обществото,
променят се и се доукрасяват (Heider, 1958). Вицовете
представляват комуникативни актове, които играят
значителна роля в общуването – средство, чрез което
обществото разпространява и предава от поколение на
поколение доминиращото си отношение спрямо хората извън
една група. В този смисъл расистките вицове действат
като пропаганда, която подкрепя
дадена расистка идеология.
Дъмет (Dummett, 1984) и Кешмор
(Cashmore, 1987) поставят
под въпрос тенденцията да се

12

Литературен вестник 30.03-5.04.2022

маргинализира расизмът, като се приравнява с екстремния
и агресивен расизъм, характерен за крайнодесни групи като
Британската национална партия и Ку Клукс Клан. Повечето
хора вероятно рядко се сблъскват с расизма на такива групи.
Затова расизмът на всекидневното общуване (в кръчмата,
в кабинетите на социалните работници или в столовата
на полицията например) по-трудно се забелязва и премахва
от расизма на крайнодесните групи. Понякога расистки
нагласи съществуват дори в сектори на обществото,
които претендират, че осъждат расизма на крайнодесните.
Заради влиянието, с което се ползват професионалистите
например, техните расистки нагласи са особено пагубни
(Howitt, Owusu-Bempah, 1990; Owusu-Bempah, 1994; OwusuBempah, Howitt, 1999, 2000). Кой например би причинил
най-много вреда? Учителят, който вярва, че децата от
афро-карибски произход са добри единствено в спорта,
членът на Британската национална партия, който вярва, че
чернокожите деца са глупави, или образователният психолог,
който препоръчва следното:
Трябва да предвидим за децата… учебен план,
който да развие интересите им, като наблегне на…
дървообработване, металообработване, занаяти,
изкуства… Конкретно за тази група ще се наложи
да преструктурираме традиционните допълнителни
учебни занимания, за да успеем да задържим интереса им
в часовете и да се справим с проблемното поведение в
училище.
(Dwivedi, Varma, 1996, с. 47)

Макар че идеята за расово превъзходство се променя с
времето и мястото, във всички расистки шеги откриваме
някаква форма на насилие към другите етнически групи и
техните култури. Идеологията за расовата йерархия винаги
се обслужва от понятия, идеи и митове, представяни за
„факти“. Функцията на расистките шеги е да затвърдят
предполагаемото превъзходство на една расова или етническа
група над друга.
Изумително е, но не са необходими кой знае какви
интелектуални усилия, за да се създаде расистки виц.
Много от тези „вицове“ се смятат за такива само защото
приемат позната форма. Съществуват множество примери
за расистки вицове, които просто поддържат становището,
че черните хора са безполезни:
Въпрос: Каква е разликата между негъра и кофата с лайна?
Отговор: Кофата.

(www://www.racist-jokes.com/)
В този „виц“ трудно бихме могли да открием хумор, да
не говорим пък за каквато и да е изобретателност. От
множеството почти идентични шеги, приравняващи
чернокожите с боклук, става ясно, че шегите въобще
не са шеги, а открити обиди срещу човечността и
достойнството на тази социална група. Защо тогава
тези така наречени „шеги“ продължават да са актуални?
Повтарянето им добива смисъл тогава, когато погледнем на
тях като на пропаганда, която цели да укрепи вярването, че
„негрите“ са напълно безполезни.
Вицовете, които се основават на стереотипи, по същество
са доста по-сложни. Те са много и най-различни, но спадат
към онази част от системата от идеи, която подкрепя
политическата идеология на расизма. Дивайн (Devine, 1989) и
Оусу-Бемпа (Owusu-Bempah, 1994) отбелязват някои важни
неща. Първо, заявяват те, всеки без особени затруднения
би могъл да изброи редица расови стереотипи. Те са добре
познати в западните общества и включват стереотипите
за престъпните наклонности, ниските интелектуални
способности, мързела, изключителните сексуални умения
и вродената музикалност на чернокожите. Второ, в някои
емоционални или неясни ситуации хората са склонни да
прибягват до стереотипни идеи дори когато възгледите им
по отношение на расата са съвсем умерени. С други думи
всички хора се поддават на расови или етнически стереотипи
– особено когато не внимават, – без значение какви са по
принцип расовите им разбирания.
Следователно бихме могли да твърдим, че расовите
стереотипи вероятно са ключово оръжие в арсенала на
расизма. След като изследва множество вицове за чернокожи,
Дивайн (Devine, 1989) заключава, че расовите стереотипи са
нещо, което всички западни култури споделят. И наистина,
ако тези стереотипи не са добре познати, вицовете
стават безсмислени. Следният виц комбинира два расистки
стереотипа, които имат противоположен ефект:
Една жена срещнала чернокож мъж и го поканила у дома
си. Закопчала ръцете си с белезници за леглото и извикала:
„Направи онова, в което вас, чернокожите мъже, най ви
бива!“. Негърът грабнал телевизора и побягнал!

(www://www.racist-jokes.com/)
И двата стереотипа – за сексуалните умения на
чернокожите мъже и за техните престъпни наклонности
– са дълбоко вкоренени в мисленето на западните хора.
Този за престъпността сред чернокожите намира найясен израз в статистиката от затворите (Hudson, 1996;
NACRO, 1986; Quillian, Pager, 2001). Доводите са сложни,
но има основателни причини да се смята, че това, че
чернокожите биват затваряни много по-често, не е причина
за възникването на стереотипа, а е резултат от него.
Криминалните статистики са част от дълъг социален
процес, който се влияе от расовите стереотипи, защото
включва лична преценка.
Друг подобен пример са расистките вицове, които дават

израз на убеждението, че семейният живот на чернокожите
е патологичен. На един сайт за расистки шеги попадаме на
следния виц:
Въпрос: Какво е масово объркване?
Отговор: Ден на бащата в Харлем.
(www://www.racist-jokes.com/)
Разбира се, много, ако не всички читатели веднага ще
разпознаят стереотипа, залегнал в основата на вица. В
общи линии той гласи, че в чернокожите семейства бащата
често отсъства и една майка има деца от много мъже.
Идеята за патологията на чернокожото семейство се
третира като факт в академичните и професионалните
среди и се подхранва от множество психиатри и други
такива. В основата си тя е расистка и цели не да помага
на чернокожите семейства и на чернокожите деца, а да
държи семейството – а не обществото – отговорно за
положението, в което се намира.
Почти всички расови стереотипи са застъпени в
расистките шеги. Но все пак има и изключения. Да речем,
малко расистки шеги правят препратка към стереотипа
за атлетизма на чернокожите. Този стереотип оказва
влияние върху отношението към чернокожите деца в
образователната система (Cashmore, 1982). Чернокожите
младежи са „високо ценени“ заради физическите си
способности и рядко биват насърчавани да полагат усилия,
за да напредват в учението. Тъй като атлетизмът в днешно
време се смята за положително качество, приписването
му на едно пренебрегнато малцинство може да се счете
за „приемливо“. Изключения правят случаите, в които
стереотипът за атлетизма се явява редом с друг – като
този за престъпните наклонности на чернокожите например
в следния виц:
Въпрос: Защо всички негри са бързи бегачи?
Отговор: Защото бавните са в затвора.
(www://www.racist-jokes.com/)
Пагубният ефект на този расистки виц излиза извън обсега
на проблематичната природа на атлетизма в обидния
расистки дискурс.
Расовите стереотипи не са определящи за расистките
вицове. Макар и да играят важна роля в расистката
идеология, те не са централни за нея. Стереотипът за
евреите като талантливи учени например не ги представя
в негативна светлина, което е задължително за расистката
идеология. Въпреки това и този стереотип като всички
останали приема, че за всички членове от една група са
присъщи качествата на малка част от тази група. Това
лишава обектите на стереотипа от индивидуалност и
групата бива установена като социално и културно Друга
(Pickering, 2004). Трудно е да си представим шеги, основани на
предположението, че членовете на малцинствената група са
„същите като нас“.
Някои расистки вицове, противно на схващането на Фройд,
не съдържат разпознаваем стереотип. Един от вицовете,
които заемат специална роля при анализа на расистки вицове,
е следният:

Въпрос: Как наричаш трима чернокожи на дъното на
реката?
Отговор: Добро начало.
Вицът загатва, че смъртта на чернокожите е нещо хубаво. В
същото време той засяга същността на расисткото мислене
– безполезността на чернокожите. Погрешно ще е обаче да
допуснем, че вицът работи само защото пряко отразява
расистката идеология на разказвача и на слушателя. Или че
който намира тази шега за смешна, изпитва расова омраза.
Погрешността на подобни анализи лесно може да бъде
илюстрирана с едно теоретично упражнение, което включва
подмяна на обекта на вица. Този виц действа, като създава
социална група, срещу която може да се изрази безчувствено
отношение, и среда, в която това може да се случи.
Финалното изречение на вица само по себе си е относително
остроумно в сравнение с тези на много други расистки
вицове – „Добро начало“. Вицът сработва дори когато на
мястото на чернокожите се постави друга социална група.
Не е нужно разказвачът и слушателят на вица да изпитват
негативни чувства към въпросната групи. Със същата тази
шега, да речем, понякога се осмиват свирещите на банджо
и барабанистите. Повечето от нас биха се засмели на тези
алтернативни версии: „Как наричаш трима барабанисти на
дъното на реката? Добро начало.“ Вицът сработва, защото
чрез структурата си създава група от „други“. Все пак
взаимодействието между структурата на вица и неговото
съдържание има и своите ограничения. Ако се опитате
да замените обекта на вица с „новородени“, с „хора“ или
„стари хладилници“ например, слушателят вероятно ще
остане изненадан. Тоест извън рамките на определените
ограничения вицът се обезсмисля. Макар че не може да се
каже, че се основава на враждебни чувства, той все пак
разчита на познаването на социалните антагонизми, което
се подсказва и от факта, че конкретна група става жертва
на пренебрежително отношение.
Така че вицовете не само изразяват определени
предразсъдъци. Те активно създават значения на „другостта“
и малоценността на социалните групи. И наистина,
вицовете могат да бъдат ефективни дори когато не
разчитат на стереотипи или прикрита враждебност. Не
може да се каже, че расистките вицове сработват (тоест
предизвикват смях), защото позволяват публичен израз на
потисната омраза или гняв срещу определени етнически

групи. Някои расисти могат и да са чувствителни към
членовете на други раси – да изпитват към тях презрение,
отвращение или гняв, – но не разполагаме с доказателства,
че подобни емоции са типични за расистите. Расистките
действия често се предприемат от хора, които твърдят,
че имат позитивна нагласа към малцинствата. Често се
случва да чуем как някой се опитва да убеди околните, че
не е расист с аргументи като: „Моят най-добър приятел
е чернокож!“. Никой обаче не би могъл да твърди, че не е
сексист само защото съпругата му е жена.
Съществуват ли приемливи етнически шеги
Някои вицове засягат конкретна раса или етническа група,
без обаче да включват расисткото разбиране за расово
превъзходство. За да бъдат разбрани, такива вицове често
изискват добро познаване на съответната етническа
култура.
Ще разгледаме по-подробно следния виц, защото той не
включва доминантна група, която се опитва да злепостави
дадена малцинствена група. В него са представени две
отделни етнически групи в лицето на един евреин и един
мюсюлманин:
Равин Голдберг и Настрадин Ходжа разговарят:
Равинът: Не харесвам мюсюлманите.
Ходжата: Защо?
Равинът: Защото разрушихте кулите близнаци – ето
защо!
Ходжата: Не можеш да виниш за това всички мюсюлмани.
Равинът: Сирийци, либийци, палестинци, тунизийци,
мароканци – няма значение. Всички сте еднакви!
Ходжата: Аз пък не харесвам евреите!
Равинът: Защо?
Ходжата: Защото потопихте „Титаник“ – ето защо!
Равинът: Това не е вярно, глупако! „Титаник“ е бил потопен
от айсберг!
Ходжата: Айсберг, Голдберг, Грийнберг, Розенберг – няма
значение. Всички сте еднакви!
(http://www.sharif.org.uk/humour.htm)

За да разбере човек този „виц“ (без значение дали непременно
го намира за смешен) е нужно добре да познава расите,
расизма, расовите категории и т. н. „Вицът“ може да бъде
прочетен на различни нива – съдържа дори расистко изказване
(„всички сте еднакви“). Въпреки това цялостният му ефект
е объркващ, ако бъде четен през традиционна антирасистка
перспектива. Вицът може да се хареса дори на хора, които
обикновено намират расистките вицове за обидни. Ходжата
триумфира интелектуално над равина. Мюсюлманите са
представени като остроумни, а евреите са тези, които в
крайна сметка губят дебата и доказват, че се поддават
на расови стереотипи, когато равинът прави неуместно
обобщение за цяла една етническа група – това всъщност е и

причината вицът да сработи. Отчасти го разбираме, защото
познаваме мисловните процеси зад него. Трябва ли обаче да
осъдим този виц? Като цяло на него би могло да се погледне
като на злепоставящ една малцинствена група (евреите)
на фона на мюсюлманите. Макар че в началото вицът
представя мюсюлманите като терористи, впоследствие
той опровергава това твърдение. Тълкуването на подобни
вицове създава множество проблеми, засягащи расата и
отбягването или подлагането на изпитание на расистката
употреба на расовите категории. От модерна антирасистка
гледна точка е най-добре всички подобни вицове да се
отхвърлят.
Антирасистки вицове
Щом съществуват вицове, които обслужват расистката
идеология, логично е да има и такива, които обслужват
антирасистката идеология. Чисто теоретично ще приемем
това за възможно. За да работи един виц, слушателите
трябва да разбират онова, което той се опитва да им каже.
Антирасизмът обаче не е установен в мисленето ни така,
както расистките идеи. В интернет могат да се открият
опити за антирасистки шеги, но тук създадохме наша
собствена, за да докажем тезата си:
Въпрос: Как наричаш празната седалка в пълен с расисти
автобус, който полита от висока скала?
Отговор: Истинска срамота.

В известна степен този виц много наподобява онзи за дъното
на реката. Но просто не сработва, защото антирасизмът
не притежава разделната структура на расизма.
Различията между хората и културите са основна ценност
в антирасизма – той не цели да ги омаловажава. Макар че
расистите понякога са мразени от антирасистите точно
толкова, колкото и някои расисти мразят обектите на
шегите си, понеже антирасизмът не е обратното на расизма,
а е напълно различен от него, расисткият начин на мислене не
е приложим там.

Заключение
Расистките вицове не само правят възможно
разпространението на идеи за расовото превъзходство на
една група над друга, но отново и отново затвърждават
употребата на расови категории в мисленето ни.
Етническите вицове са концептуално по-объркващи, защото
често биват представяни като шеги, които ни запознават
с културата на дадена етническа група. Означава ли това
например, че трябва да гледаме на вицовете, които евреите
разказват за еврейския начин на живот, като средство за
опознаване на тяхната общност? Може и да има примери за
това, но ние все пак вярваме, че опасностите от подобни
вицове са много повече от потенциалните ползи. В много
случаи етническите вицове принизяват различните култури

до тривиалното, представят ги като обект на присмех,
а не като нещо ценно. При това положение е трудно да си
представим, че етническите вицове могат да допринесат
за по-доброто разбиране на многокултурното общество и
глобализацията.
(Със съкращения)

Превод от английски: МАЯ НЕНЧЕВА
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Афоризми от Жорж Клемансо
Някой друг път ще разкажа как се сдобих с книга от
личната библиотека на Клемансо, но това стана на улица
„Бенджамин Франклин“ № 8 – в музея на видния политик.
Това е всъщност апартаментът, в който е живял в
продължение на 34 години, до края на живота си; състои
се от малка трапезария, кабинет и спалня, нищо повече.
Клемансо, към когото аз изпитвам истинско уважение, се
е отличавал с изключителна скромност.
През дългата си политическа кариера е бил избиран
многократно за депутат и като такъв е бил известен с
ораторската си дарба и с иронията и сарказма спрямо
опонентите си. Бил е министър на вътрешните работи,
два пъти министър-председател – втория път по време
на Първата световна война му спечелва прозвището
„Бащата на победата“.
Клемансо е голям почитател на изкуството – пословично
е приятелството му с художника Клод Моне. Той е
страстен любител на източното изкуство, което го кара
да възкликне: „Аз съм будист“. Цял брой на вестника не
би стигнал да се разкаже за дългата му и изпъстрена с
множество обрати политическа и обществена дейност.
Още като млад политик си спечелва прозвището „Тигъра“
– нещо, което самият той не е харесвал твърде, казвал
е: „Тигърът има прекалено силна челюст и много малко
мозък“. Тук съм подбрал някои характерни образци,
подходящи, смятам, за ден като днешния.

(Андрей Манолов)
*
Чиновниците са най-добрите съпрузи – когато вечер
се приберат вкъщи, не са уморени и вече са си прочели
вестника.
*
Достатъчно е да прибавиш прилагателното „военен“
към някоя дума, за да я лишиш от смисъл. Така, военното
правосъдие не е правосъдие, а военната музика не е
музика.
*
В политиката човек наследява глупаци и го заменят
некадърници.
*
Дайте ми четиресет задника и ще ви направя една
Френска академия.
*
Ах, Англия – тази френска колония, която се е развила
зле.

*
Абсурдният човек е този, който никога не се променя.
*
Не се страхувайте да си създавате врагове – ако нямате,
значи не сте направили нищо.
*
Чиновниците са като книгите в една библиотека: тези,
които стоят най-високо, са най-непотребните.
*
Войната е прекалено сериозно нещо, за да я поверим на
военните.
*
Няма възрастни мъже, има само непохватни жени.
*
Воденето на война е по-лесно от създаването на мир.
*
Демокрацията е да дадеш право на въшката да изяжда
лъвовете.
*
Танго: виждаш отегчени лица и забавляващи се задници.
*
Стълбището на министерството е място, където
закъснелите за работа срещат тези, които си тръгват
по-рано.
*
Жените живеят повече от мъжете, най-вече когато са
вдовици.
*
Гробищата са пълни с незаменими хора, които до един са
били заменени.
*
Най-хубавият момент в любовта е, когато се качваш по
стълбите към покоите на любимата.
*
Никога не знаем на какво е способен човек, който има
определена концепция за своите интереси и притежава
пушка.
*
Когато човек е млад, е за цял живот.
*
В крайна сметка жертвите на войните са умрели за нищо,
но всъщност са умрели за нас.
*
Животът е произведение на изкуството.
*
Английският език е просто френски с лошо произношение.

*
За погребението си искам само най-необходимото – самия
себе си.
*
Диктатурата е страна, където човек няма нужда да
стои цяла нощ пред радиоапарата, за да научи резултата
от изборите.
*
Познавам доста хора, на които никога не бих простил
обидите, които съм им нанесъл.
*
Честта е като девствеността – служи само веднъж.
*
Франция е много плодородна страна – садят чиновници и
поникват данъци.
*
За взимане на решение са необходими нечетен брой, а
трима вече са много.
*
За да бъде ефективна една анкетна комисия, тя трябва
да има трима членове, двама от които да отсъстват.
*
По-добре е да бъдеш победен, отколкото да бъдеш
победител заедно с мръсниците.
*
Животът е по-голяма лъжа от всичко останало.
*
Дори когато съм с единия крак в гроба, с другия пак ще
ритам по задника този нахалник. (По повод на Аристид
Бриан.)
*
Моля господа служителите да не си тръгват от работа,
преди да са дошли.
*
Когато човек има характер, той винаги е лош.
*
Днешната истина би могла да бъде вчерашната грешка.
*
Правим само една непредпазливост през живота си, но тя
е огромна – това е да се родим.
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Уведомление за незначителни и неангажиращи промени
Андрей Велков
Здравейте, ще си позволя да отнема две минути от
ценното Ви време, за което предварително се извинявам,
но искам да Ви уведомя за няколко незначителни и
неангажиращи промени, които смятам да въведа
в политиките на държавата, касаещи секторите
образование и култура. Използвам тази висока трибуна,
за да съм сигурен, че информацията за тези предстоящи
реформи ще достигне и до най-отдалечените, бутикови
и самохаресващи се общности, които, опасявам се, е
силно възможно съвсем да са се откъснали от контакт с
обществото или връзка с действителността.
От днес, по настояване на правителството и службите,
оглавявам нова структура, чиято основна функция е да
ограничи и сложи край на затъпяването и на липсата на
емпатия, които се разпространяват сред сънародниците
ни масово и в геометрична прогресия (за справка: нагласи
към ваксинация; гласуване за съмнителни личности
и партии на избори последните 20+ години; вяра в
конспиративни теории и фалшиви новини; позиции,
подкрепящи немислими актове на агресия; много други).
След обстоен анализ на ситуацията бе установено, че
поради нехайство, дезинформация и бездействие са почти
безвъзвратно загубени цели две поколения. Не може да си
позволим да загубим още едно, последствията биха били
фатални за държавата ни, защото, колкото и странно да
Ви звучи, ние всички всъщност сме взаимосвързани, а не
съществуващи отделно в различните т. нар. „социални
балони“.
Според гореспоменатия анализ главни причини за
проблемите и възникналата ситуация се оказваха два
фактора:
А. Пандемията от чалга
Б. Масова загуба на интерес към четенето на книги
Във връзка с точка А заповядвам, ефективно от днес,
консумирането на чалга във всичките є проявления да
бъде забранено. Всеки гражданин, заловен да нарушава
тази заповед, при първо нарушение ще бъде наказван
със задържане в специализиран за целта център,

където ще слуша класическа музика и ще чете поезия
в продължение на 12 часа. При второ нарушение – 24
часа. При трето 48 часа. При четвърто десет удара с
камшик на голо.
Във връзка с точка Б заповядвам, също ефективно от
днес:
1) Всеки гражданин на България е задължен да чете
книги по минимум три часа на ден. Това да продължи до
достигане на равнища на емпатия, критично мислене
и способност да се анализира постъпваща информация,
които да са равни или надвишаващи средните за
държавите в западната част на Европейския съюз.
2) Увеличавам бюджета на библиотеките с 3 милиарда
лева, които да бъдат използвани за закупуване на нови
заглавия и създаване на програми за стимулиране на
четеното.
3) Дейността на всеки учител по български език и
литература ще бъде подложена на одит. Цялата учебна
програма променена. Крайната цел е към четенето на
книгите да се предизвика интерес, а не отвращение и
скука, както, незнайно защо, се случваше досега.
Допълнение: Изрично забранявам на списващите
учебници и на хората, занимаващи се с литературна
критика, теория на литературата, литературен
анализ и други подобни да използват сух, неразбираем,
високопарен и най-вече изумително глуповат език.
Изречения от сорта: „Вълкадиновото мълчание е
ексцесно присъствие спрямо трансцедентността на
социалното“ (примерът е от „Алманах по литература за
10. клас“) биват категорично забранени и всяка употреба
на подобен изказ ще бъде преследвана с цялата строгост
на закона. Минималното наказание при нарушаване на
горното е публично порицание на стълбите на Народната
библиотека, съчетано с овалване в катран и пера, а
максималното е заточение в село Голям Поровец до
пълно изкореняване на тези аналози на вогонска поезия от
съзнанието на нарушителя.
4) Всички книги на Тери Пратчет влизат в
задължителната учебна програма за задълбочено
изучаване. Към програмата добавям също и
най-доброто от творчеството на Ерих Кестнер,

П. Г. Удхаус, Джералд Даръл, Дъглас Адамс, Илф и Петров,
Кърт Вонегът (списъкът продължава…) Останалата
част от промените, които въвеждам, ще може да
прочетете утре в „Държавен вестник“ и на сайтовете
на Министерството на културата, Министерството
на образованието и Министерството на вътрешните
работи. А сега ще Ви помоля да се приближите до
прозорците си и да помахате към небето, където вече
се намират зачислените към Вас и Вашия район дронове
за наблюдение, за да потвърдите, че сте получили тази
информация. Вие може да не ги виждате, важното е, че аз
вече виждам Вас. Знам, че сега това Ви се струва малко
сурово, може би прекалено, но Ви уверявам, че е временно
и е за добро.
За финал ще спомена, че бях избран да оглавя този все
още безименен отдел, защото притежавам задълбочена
експертиза в специалните операции и подривната
дейност в областта на литературата с акцент върху
социалната сатира. Всъщност май дори забравих да Ви
се представя, моля да ме извините, от вълнението да
контактувам с Вас е – казвам се Андрей Велков и Вие,
като читатели на този вестник, едва ли сте чували за
мен, защото през последните десет години съм написал
едва четири романа (и десетки разкази), които, уви, са
привидно или направо жанрови, което съответно ме е
направило литературно недостоен да попадна в обхвата
на височайшия радар на традиционно списващите тук.
Но не това сега е темата, това съвсем не е важно, сега е
време да се обединим, дори и да е за малко, срещу общия
враг и да вземем крути мерки в битката срещу тази
ужасна напаст.
Уверен съм, че когато сме осъзнали откъде се зараждат
проблемите, вече ще успеем да се справим и категорично
да ги решим – стъпка по стъпка, книга по книга, човек
по човек. Повече подробности ще Ви изпратя утре,
а сега още веднъж ще си позволя да Ви напомня да
помахате през прозореца на зачисления към Вас дрон, за да
потвърдите, че сте разбрали какво имам предвид.
17.03.2022

Летни кихавици
Катиша Агире
Катиша Агире (Витория-Гастейс, 1981) навлиза
в баската литература като авторка на разкази.
След няколко заглавия, насочени към детската и
юношеската публика, през 2015 излиза първият є
роман „Изчакай да превали“, чиято основна тема е
насилието и неговите последствия. Книгата є донася
наградата „111 Академия“ за най-добро произведение
на баски за същата година и е преведена на няколко
езика. Авторката ще бъде в София в края на април
във връзка с представянето на произведението на
български език (изд. „Пламар“). След раждането на
второто си дете Катиша Агире написва втория
си роман „Майките не“ (2018), в който анализира
по необичаен начин взаимодействието между
майчинството и творчеството.
По време на паметната гореща вълна онова лято
надвечер използвахме да отворим широко прозорците,
за да намалим малко страшния задух в жилището.
Температурата спадаше тогава с четири-пет градуса и
ние бяхме благодарни. Макар че на другата сутрин всичко
започваше отначало.
Всички съседи от нашата сграда правеха същото, щом
се свечереше. Всички, с изключение на щастливците,
заминали на почивка. Иначе нямаше начин да се изтърпи
жегата. Стаята, която деляхме със сестра ми, гледаше
към тъмен тесен вътрешен двор, и най-разнообразните
звуци от другите етажи ясно достигаха до нас, при
това усилени от ефекта на тръба на вътрешния двор.
Звукът до краен предел на телевизора от трети „Г“,
разправиите от първи „А“, както и обезпокоителната
тишина откъм бабата, която обитаваше четвърти „Б“.
Онова лято съседите от втори „В“ се чукаха всяка нощ.
Освен това си имаха установено, фиксирано разписание,
както веднага разбрахме – полунощ. Успяхме да свикнем
с това.
Те бяха младо семейство, любители на гмуркането –
често ги срещахме в асансьора с шнорхели, плавници
и прочие снаряжение. Жената винаги галеше сестра
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ми по главата, а тя се вбесяваше. Нямаха деца. За нас
това беше най-изненадващото. Всички семейства,
които познавахме, имаха поне едно или две деца. Както
изглежда, те бяха много странна двойка.
– Какво става? – попита сестра ми, когато за пръв път
чухме пъшкането и скърцането на леглото.
Приближих се до прозореца – пращаха ни прекалено рано
да си лягаме и на мен изобщо не ми се спеше, така че
всеки предлог беше добър, за да стана – и съсредоточено
слушах доста дълго време. Много внимавах да не сбъркам
и да не се изложа пред по-малката си сестра.
– А, това са тия от втори „В“, гмуркачите… чукат се –
казах колкото ми бе възможно по-естествено, опитвайки
се да прикрия собственото си смущение.
– Чукат ли?
Постарах се да запазя същия прикрито естествен тон,
докато обяснявах на сестра ми в какво точно се състои
така нареченото „чукане“. Става въпрос за нещо, което
се случва през нощта, винаги към полунощ, подчертах.
Мъжът се съблича, после и жената (не пожелах да поясня,
че последователността всъщност няма значение, за да
придам по-голяма ритуална привидност на акта), и вече
в леглото, те се търкат един в друг, докато стигнат
до нещо като кихане. Не става въпрос, разбира се, за
обикновено кихане, обясних с по-тих глас, за да засиля
напрежението. Както обясняваше книгата с бели корици,
която майка ни ми беше подарила в края на учебната
година, след осъществяване на процеса и ако всичко
върви добре, нещата приключвали с приятно усещане,
нещо като удивително и освобождаващо кихане. Така и
го илюстрираха в книгата, с дебел, усмихнат, полугол
господин, който гъделичка носа си с перо и изглежда
готов да кихне. Това с перото винаги ми се е виждало
неясно, но се въздържах да съобщя тази подробност на
сестра ми.
Тя разбра всичко доста добре, с изключение на онова
за освобождаващото кихане. Убягваше є думата
освобождаващо. Обещах є, че ще я разбере, като порасне
още малко, понеже тогава нямаше как да є дам повече
обяснения. Тя се примири и после заспа.
Лятото мина, мина и жегата и трябваше за изчакаме
цяла година до новото лято и новата ваканция.
В този случай отново се наложи да си останем вкъщи.
Но жегата не беше като предишното лято – повечето
пъти времето беше облачно и дъждът провали неведнъж
плановете ни за ходене на басейн. Прекарвахме по наше
мнение прекалено много време вкъщи, отегчени. Даже взе
да ни липсва горещата вълна от предишната година.
Имаше и нещо хубаво в това мрачно време. Вечер не
беше необходимо да оставяме прозорците отворени.

Катиша Агире

И слава Богу. Защото ония от втори „В“ взеха, че се
сдобиха с бебе – сега ги срещахме в асансьора вместо с
маски с детска количка и жената вече не галеше сестра
ми по главата, – а то чудесно можеше да прекара нощта
в плач, като някакво пискливо коте, изпълвайки двора
с истеричното си врещене, лазейки по нервите на
всички съседи, които не бяха имали късмета да заминат
нанякъде. Точно в полунощ ревът на бебето достигаше
връхната си точка.
– Ще ме побърка това хлапе! – крещеше тогава сестра
ми от леглото, докато се опитваше да се съсредоточи в
онази книга с бели корици, която преди време беше само
моя.
Превод: МАРИЯ ПАЧКОВА

Исак Башевис Сингер

Ужасната съдба на Мелпоменъс Джоунс

Михайло Пантич

Стивън Бътлър Лийкок (1869 – 1944)

Сънувах, че разговарям с Исак Башевис. В празната
библиотека за семинарни занимания цареше сумрак.
Ровех в камарата стари списания, от години хвърляни до
вратата, които никой не преместваше, та само събираха
прах. Интересно, всички текстове, на които попадах,
бяха мои. За какво ли не бях писал: за тоталитаризма, за
риболова, за етиологията на чревното разстройство при
младите телета, за откритите рудници, за опустелите
земи, за парковете. През цялото време имах чувството,
че някой ме гледа. Тъй като библиотеката, вече
споменах, беше абсолютно празна, се наведох и погледнах
през ключалката. Видях око. Някой от другата страна на
вратата също надничаше. И видя моето око. Изправих се
и натиснах бравата. Пред мен стоеше мъж, наближаващ
финала на средната си възраст, приличаше на Александър
Тишма, знаех, че е Сингер.
– Да? – казах първи. – Търсите ли някого?
– Не, не – отговори бившият млад мъж, лудият
еротоман. – Просто минавах насам и реших да се отбия
да видя и тук ли четат моите книги.
– Съжалявам, това е библиотека за семинари по сръбска
литература, тук няма преводни книги.
– А, така ли – каза Сингер. – Мислех...
– Не се разстройвайте – казах съчувствено. – Ако това
ще ви утеши, аз съм прочел всички ваши книги.
– Наистина ли?
– Наистина.
– И?
– И?
– Имам предвид как ви се струват?
– А, това ли. Чудесни са. Иска ми се да пишех като вас.
За миг той се преобрази. Стана надменен и горд.
Палавникът, който дебне пред вратата на библиотеката
и се звери през ключалката (дъртият перверзник има
слабост към студентките) се превърна в паметник на
себе си, от устата на когото всяко изречение излиза
като част от Нобелова реч.
– Всъщност не искам да пиша като вас, желанието ми е
само и аз да имам толкова оригинален стил.
– Така ли?
– Каквото и да напишете, било то протокол от събрание
на домсъвета, обява във вестника, театрален афиш,
курсова работа, каквото и да е, ще позная, че е ваш
текст, такъв е стилът ви. Иначе сте малко скучен.
Всички ваши разкази са еднакви.
– Не съм съгласен – каза Башевис.
– Не търся съгласието ви. Отлично зная как пишете.
Винаги описвате еротичните си сънища и ни ги
продавате като лични преживявания.
– Младежо, не говорите ли малко фриволно?
– И какво от това? Обикновено ви чета, преди да заспя.
Толкова сте интересен, че много бързо ме успивате.
(Това беше истина само отчасти. Вярно, чета Сингер
преди заспиване, знаех го и насън, защото за мен той
има значимостга и стойността на последния разказвач
на приказки. Но не исках да му го казвам. И макар да не
е разностранен, в никакъв случай не е отегчителен. Той
винаги пише книги от „същия автор“. Харесва ми това
негово постоянство, тази непроменливост от висш
порядък.)
– И вие ли пишете?
– Какво ви интересува?
– Приличате ми на един поет от варшавския клуб на
писателите отпреди Първата световна война. Не беше
лош, напротив.
– Наистина ли? Как се казва? Какво е станало с него?
– Лепш. Виктор Лепш. Последното, което съм чувал
за него, е, че е успял да преживее войната. Оженил се за
някаква руска еврейка, също поетеса. Добрали се през
Шанхай до Америка. По-нататък не зная.
– Вие наистина ли сте Сингер?
– Да, да – каза той и ми подаде ръка. – А вие сте?
Тъкмо да му кажа името си и вратата се отвори.
Събудих се. В стаята влезе жена ми.
– Ставай – рече, – много дълго спиш. Търсят те по
телефона. Някакъв Исак.

Някои хора – не ние с вас, ние сме къде-къде по-обиграни, –
но някои хора срещат огромни трудности да се сбогуват,
когато са отишли на гости или на вечеря. Щом този
момент настъпи и гостът реши, че е време да си тръгва,
той става и казва рязко: „Е, мисля, че трябва…“. А тогава
домакините отговарят: „О, трябва ли да си тръгвате? Още
е толкова рано!“ и се започва една печална схватка.
Мисля, че най-тъжният от всички тези случаи е случаят
с моя нещастен приятел Мелпоменъс Джоунс, курат –
толкова мил младеж, само на двайсет и три! Той просто
не можеше да се оправя с хората. Беше твърде скромен, за
да изрече лъжа, и твърде религиозен, за да си позволи да бъде
груб.
Веднъж той отиде на гости на свои приятели още през
първия ден на лятната си отпуска. Следващите шест
седмици бяха изцяло на негово разположение – нямаше
никаква работа за вършене.
Джоунс си поговорил малко с домакинята, изпил две чаши
чай, после се стегнал за решителния миг и казал:
– Е, мисля, че трябва да…
Домакинята отвърнала:
– О, не! Господин Джоунс, не можете ли да останете още
малко?
Джоунс не умееше да лъже.
– Е, да, разбира се… мога да остана.
– В такъв случай моля ви, не си тръгвайте.
И той останал. Изпил единайсет чаши чай. Започнало да
мръква. Той пак се надигнал от мястото си и казал смутено:
– Мисля, че вече трябва да…
– Да си ходите? – попитала любезно дамата. – А не можете
ли да останете за вечеря…
– Ами… всъщност мога – казал Джоунс. – Ако не…
– В такъв случай моля ви, останете. Сигурна съм, че
съпругът ми много ще се зарадва.
– Добре – промълвил той. – Ще остана. – Седнал отново в
креслото, пълен догоре с чай и дълбоко нещастен.
Съпругът се прибрал. После вечеряли. През цялото време
Джоунс планирал как ще си тръгне точно в осем и половина,
а цялото семейство се чудело дали господин Джоунс е глупав
и нахален или само глупав.
След вечерята домакинята се заела да „се отърве от него“ и
започнала да му показва снимки. Показала му цялата семейна
галерия, с няколко особено неприятни – снимки на чичото
на съпруга є и съпругата му, на нейния брат и малкото му
момченце, и една ужасно интересна снимка на приятел на
чичото на съпруга є с бенгалска униформа, ужасно добре
заснета фотография на кучето на съдружника на дядото
на съпруга є и още ужасно забавна снимка на самия є
съпруг, облечен като дявол за маскен бал. В осем и половина
Джоунс вече бил разгледал седемдесет и една фотографии.
Неразгледани оставали към шейсет и девет. Той пак се
изправил и казал:
– А сега трябва да ви пожелая лека нощ.
– Да ни пожелаете лека нощ! – възкликнали те. – Но защо?
Едва осем и половина е! Имате ли друга работа?
– Не, нямам – признал Джоунс, смотолевил нещо в смисъл,
че както е тръгнало, май ще остане при тях цели шест
седмици, и се засмял горчиво.
Тогава пък се оказало, че любимото дете на семейството,
този малък калпазанин, е скрило шапката му и затова
домакинът поканил господин Джоунс да изпушат по една
лула и да си поприказват. Домакинът пушел, а господин
Джоунс приказвал, като се канел всеки миг да направи
решителния ход, но не можел. Тогава на домакина започнало
съвсем да му дотяга и казал с язвителна ирония, че
всъщност няма да е зле Джоунс да остане да пренощува при
тях, ще намерят къде да му постелят. Джоунс пак нищо
не схванал, благодарил му със сълзи на очи, а домакинът го
настанил в свободната стая, като го проклинал яростно
наум.
След закуска на следващия ден домакинът тръгнал на
работа в Ситито и оставил съкрушения господин Джоунс
да си играе с бебето. Той съвсем бил изгубил кураж. Цял
ден искал да си тръгне, но не намирал начин и просто не
можел. Когато се прибрал вечерта, домакинът с изумление
заварил посърналия господин Джоунс. Решил да му намекне
шеговито, че е крайно време да си ходи, затова казал, че май
ще трябва да му взема наем, ха-ха. Нещастният младеж
го погледнал съвсем като безумец, стиснал му ръката и му
платил месечния наем в аванс, а после се разплакал като
дете.
През следващите дни той бил в ужасно настроение, все
мълчал. Живеел, разбира се, предимно в салона и липсата на
чист въздух и движение се отразили ужасно на здравето му.
Не спирал да пие чай и да разглежда снимки. Можел с часове
да зяпа снимката на приятеля на чичото на домакина с
бенгалска униформа – говорел си с нея и понякога горчиво я
проклинал. Явно разсъдъкът вече го напускал.
Накрая, след цял месец агония, в последния ден от
отпуската си, Джоунс предал богу дух. Казват, че когато
дошъл сетният му миг, седнал в леглото с блажена усмивка
и казал:
– Е… ангелите ме зоват. Опасявам се, че вече наистина е
време да си тръгвам. Приятен ден.
Духът му най-сетне избягал като подгонена котка от този
ужасен затвор и прелетял над градинската ограда.

Превод от сръбски: РАДА ШАРЛАНДЖИЕВА
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2021 (Разкази за писатели – 39 разказа, преобладаващо
за сръбски писатели, но и за няколко световни – Сингер,
Борхес)
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от стр. 11
Разказал им подробно за всичките тия 101 пещерни жилища
от пещерния град, но това още отгоре, като голямата
картинка. Обикаляли от некропол на некропол и от дупка на
дупка. Посочил им каменистия плаж. Стигнали до частично
запазената ранновизантийска крепост и не им спестил, че
„я осраха с тоя итонг и парапетчето, дето поне да го бяха
направили като хората, ами и то е тръгнало – ето, вижте“.
И им рекъл да си представят там каквото трябвало да
си представят, ранновизантийско де. И после тръгнали из
тия ми ти пещерни жилища. Тук, казал, добре са си живели.
Вижте, хората спални и дневни си имали, че и рафтове туктам. И им казал как аргонавтите минали оттук и май се
изкефили, ама точни данни нямало. То как и да има? После са
продължили да си живеят, оферта си е. И аз да можех, само
тука щях да живея. Преди идвах, ама като изрегулираха
по-строго резервата, вече не дават. Да ги и еб... После,
естествено, монасите се нанесли. Абе няма слабо, казал.
Повел ги след това, туристите де, в редица по пътеката
сред могъщите каменбрягски трънища, за да ги запознае
с местния клон на християнството, демек със скалната
църква. Ама и в нея преди се влизаше, тяхната... такова,
сега я отварят само от време на време по празници. Вижте,
вижте, казал. Спуснал ги сетне и все в тоя дух ги запознал
с всяко ценно кътче на Яйлата, включително с птичките,
тревичките, облачетата и гущерчетата. Някъде сред
всички тия чудеса минали и през светилището – пълна
програма навсякъде.
И за поанта той спрял пред един с нищо неотличаващ се
гладък и плосък камък сред трънаците. Любо триумфиращо
вдигнал ръка, посочил камъка и гордо заявил:
– А на тоя камък през деветдесет и първа ебах!
– Ооо! Плоският камък! – възкликнаха с трепет върлите
каменбрягчани на съседната маса в Бай Драговата кръчма.
И това е краят.2

Емине Садкъ:
Мъж пътувал тридесет и три години във времето, но
никой не знае дали напред или назад, защото живеел в
България.

Наталия Иванова:
Един човек отива по спешност в болница. Ял е гълъб
предишната вечер и много го боли корем. Вижда лекар, спира
го, моли да го прегледат. Влизат в кабинета.
– Докторе, лошо ми е!
– Какво ядохте?
– Гълъб ядох.
– Гол гълъб ли ядохте?
– Ами, хванах го, оскубах го. Да, ядох гол гълъб.
– Голям гол гълъб ли беше?
– Дааа! Беше голям гол гълъб.
– А ядохте ли главата на големия гол гълъб?
– Ядох главата на големия гол гълъб.
– Гола ли беше главата на големия гол гълъб?
– Разбира се, че беше гола главата на големия гол гълъб! И
какво?
– Ами нищо. Аз съм логопед. С каквото можах, помогнах.

Велина Минкова:
Хитри вицове имаше през съветско време. Този помня, че
много ме беше разсмял. Сега ми се струва все така хитър,
но за съжаление, отново актуален:
Разговарят американец и руснак. Американецът казва „Ние
имаме свобода на словото.“ Руснакът, озадачен, пита какво
е това. Американецът обяснява, „У нас в САЩ, например,
мога спокойно да застана пред Белия дом и викам, „Долу
Рейгън!“ Руснакът поклаща глава с разбиране. „Значи и у
нас имаме свобода на словото! Аз също мога спокойно да
застана пред Кремъл и да викам „Долу Рейгън!“
Вицовете събраха ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА и
ЛИЛИЯ ТРИФОНОВА
2
Но години по-късно идва един втори, хипотетичен край на тази
история. Защото, докато пиша тази история, без да знам дали
някой ще се развесели от нея, няма как да не си помисля колко
хубаво е понякога плоските камъни да бъдат употребявани и
за политически цели. Така че когато една дребна душица бъде
извлечена от бункера си, тя да бъде хвърлена сред трънливите
полета, да бъде добре овъргаляна, а после да бъде просната по
корем на някой плосък камък. И тогава всички сили, малки и
големи, всички класи и народи да є се изредят, за да дадат пример
на другите малки душички с малко мъжество, но големи армии и
апокалиптични червени копчета.
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Войните възникват,
когато хората изгубят
чувство за самоирония

Алек Попов
Сн. Даниел Ненчев

Разговор с Алек Попов
Чувствате ли се самотен в полето на съвременната
българска литература, която като че ли не обича
много хумора и иронията? Имате ли учители в това
поле?
Писането е самотен занаят, така че донякъде съм
свикнал. Мисля, че и в световен план чувството за
хумор и ирония е в упадък. Една от причините може
би е активизмът, който трайно се настани в полето
на изкуството. Той е свързан с възхода на социалните
медии, а както знаем, те са оперирани от ирония и
двусмисленост. Активизмът се опитва да ни пробута
каузи и емоции, вместо реално художествено съдържание.
Жалби за корени, за идентичност, за автентичност,
за „заедност“ (каква дума само!), които се изливат в
две привидно различни направления, етнокич и социален
реализъм, доминирани в еднаква степен от дидактичноморализаторския дискурс. Гледам, доколкото мога, да
не бъда част от тази конюнктура, защото вярвам, че
задачата ми като писател е по-различна. Няма кауза,
която да оправдае посредствения резултат. Появата
на оригинални комични произведения, издържани в духа
на високата сатира, т.е. надхвърлящи рамките на скеча
и фейлетона, е рядко явление за всяка литература и ние
може само да се гордеем с нашата традиция. От Алеко
Константинов, Елин Пелин, Чудомир, Светослав Минков
до Борис Априлов, Йордан Радичков, Георги Мишев, Марко
Ганчев, Станислав Стратиев, дори не мога да ги изброя
– изключително богата палитра от ярки таланти,
формирали през годините значителна част от свода на
българската класика. Лично за себе си откривам наймного допирни точки с Алеко Константинов и Светослав
Минков, градски писатели, иронични до сарказъм, които
винаги са стояли леко встрани от литературния
мейнстрийм. Като цяло смятам, че сме длъжници към
този дял от нашата литература, който е дал и дава
много за критичното осмисляне на минало и настояще,
на мястото ни в света, и винаги е бил в опозиция на
фанатизма, тесногръдието, снобизма и фалша, от които
никоя нация не е застрахована.
Кои са образцовите световни автори, които винаги
могат да ни разсмеят?
Ярослав Хашек, Илф и Петров, Михаил Булгаков,
Достоевски (царство му небесно!), Гогол, Даниил Хармс,
Джеймс Търбър, П. Г. Удхаус, Харолд Пинтър, Джон
Кенеди Тул, Марк Твен вероятно... Но това е само
върхът на айсберга. Повечето класически писатели, са
ни завещали невероятно смешни страници. Неотдавна
препрочетох „Южени Гранде“ на Балзак и там открих
такива абсурдно-смешни описания и ситуации, които
са образци на комична проза. Да не говорим за Чехов или
Исак Бабел, които не са точно хумористи, но също имат
блестящо чувство за хумор. Монологът на Моли Блум
в „Одисей“ на Джойс. Може би най-великата дарба на
големите писатели е умението да балансират на ръба
между комичното и трагичното. Да долавят абсурда на
живота и динамиката на вечно неспокойната човешка
душа, в която високите пориви съжителстват с
ежедневните грижи, страхове и дребни радости.
Какво ви носи жанрът на сатирата?
Интелигентни читатели. Както и редица
неизвестности. Никога не знаеш кой от какво ще се
обиди и кога ще ти отмъсти според възможностите
си. За мен сатирата е светоглед, тя може да приема
различни жанрови измерения, които впоследствие да
се разгърнат отвъд самия жанр. Например „Мисия
Туран“ започва като класически приключенски роман, но
постепенно включва много по-широк спектър от теми и
идеи. Сатирата е инструмент за социален анализ, който
ми позволява да изследвам процесите в обществото,
без да изпадам в социален сантиментализъм. Нещо като
скалпел. Изрязва проблема, вместо да обикаля около него
и да го проблематизира.
Научен ли е българският читател да чете иронични и
хумористични четива?
Иронията и най-вече самоиронията са белези на изискан
литературен вкус, а през годините на прехода у нас се
възпитаваше всичко друго, но не и финес. За сметка на
това избуяха типичните черти на древната балканска
природа: пародията, карнавалът, травестията,

гротеската. Ние
обаче дори не
знаем как да се
възползваме от
техния витален
потенциал. Или
ги презираме
и отричаме
еднозначно, или
ги предозираме
до степен на
пълна безвкусица. Ироничните и хумористични четива
не са приоритет на българското училище. Предполага се,
че те са „за удоволствие“, а образователният процес,
нали, не следва да бъде приятен. Показателен е изборът
на българското образование по отношение на двете
основополагащи фигури в новата ни литература, Паисий
Хилендарски и Софроний Врачански. Между Историята
и Житието, училището предпочита категорично
Историята. Житието неизменно остава на заден план,
а всъщност става дума за блестящ ренесансов текст,
наситен с жива реч, със самоирония и трагикомични
обрати. Дори самото му заглавие, Житие и срадание
грешнаго Софриния, вече излъчва ирония! Но как да
го преподаваш? Още в началото се появяват някакви
содомити и хвърлят око на героя – само си представете
как клетият български учител разяснява тази ситуация
на възпитаниците си! Това са две парадигми в нашата
литература, които до голяма степен определят
развитието є. Не се съмнявам, че ако през годините
акцентът беше попаднал върху Житието, обликът на
нашата литература би бил доста по-различен.
Имате ли някакви интересни преживявания със
специфични читателски реакции, свързани със
сатиричното и комичното?
Е, да, винаги ме е поразявало колко различно хората
възприемат текстовете ми. Може би това се дължи
на факта, че избягвам да морализаторствам и оставям
голяма свобода за лична интерпретация на читателя. По
повод на романите за сестри Палавееви един американски
издател ми сподели, че най-големият проблем за
американския читател би бил, че трудно може да се
ориентира кои са добрите и кои са лошите. Че то и в
живота е така, мен ако питаш! Аз избягвам да лепя
етикети, но хората просто си умират някой да им казва
какво и как да мислят, кое е добро, кое – зло. Това сякаш
калибрира ума им и ги успокоява. Друг интересен феномен
е рецепцията на филма „Мисия Лондон“. У част от
зрителите той предизвика патриотично въодушевление
и доколкото ми е известно, е имало случаи да викат „Да
живей България!“. Още е малко рано да се ориентирам в
реакциите спрямо „Мисия Туран“, но и тук вероятно ще
се натъкна на подобен парадокс.
Като автор, който е писал и за миналото, който
гради и антиутопии, как си представяте бъдещето?
Накъде върви човекът, и в частност – българинът?
Пътят на човечеството, от което българинът все
пак е част, колкото и да не му се иска, е белязан от
кризи. Кризите са катализатор на всяка промяна.
Иначе нямаше да има развитие. Най-авангардните
технологии в почти всички сфери се разработват и
внедряват именно по време на войни или други бедствия.
Фундаментални разработки като компютрите, ядрения
синтез, ваксините. Това се отнася и до сферата на
хуманитарното познание. Кризите са повод за преоценка
и анализ на човешката ситуация, изхождащи не от
кабинетни игри на ума, но чрез дълбочната на един
изстрадан опит. И често се питаме: ако прогресът
се достига на такава цена, дали си струва? Дали това
наистина е прогрес? Или само процес...? Но каквото и
да е, това не зависи изцяло от нас. В човека са заложени
саморазрушителни сили. Така е устроен, че винаги стига
до кризи. От алчност или от глупост, а най-често
от двете, от горделивост, от лицемерие, облечено в
изящно слово и не на последно място, поради обречения
си стремеж към съвършенство. Като цяло нямам
особено високи очаквания към хората. Може би затова
не е трудно да бъда изненадан приятно, когато нещо в
държавата проработи, не те измамят, някой прояви
любезност или хората спонтанно се организират, за да

си помогнат. Бъдещето на света може би зависи от ей
такива обикновени неща. Някои възлагат големи надежди
на изкуствения интелект, но аз съм силно скептичен.
След пандемията, която всъщност още не си е
отишла, дойде агресията в Украйна. Светът ни
стана някак много сериозен, трагичен. Има ли място
за хумор в тази ситуация?
Пандемията разруши илюзията, че живеем в защитена
среда, че такава напълно стерилна среда е възможна
извън лабораториите. Напомни ни, че стремежът да
елиминираш всички рискове крие други, не по-малко
опасни рискове. Това ми напомня по някакъв начин за
опита да създаем стерилна езикова среда, в която никой
да не се чувства засегнат или уязвен. Резултатът
от това благородно намерение, уви, е автоцензура и
доносничество в добрите традиции на тоталитаризма.
Хуморът няма как да е стерилен, той е обратното на
това – провокативен, често нецензурен, дори нараняващ.
Но ни помага да съхраним критичното си отношение
към действителността и към нас самите, имунизира
ни срещу болезнената изнеженост на възприятията
ни. Войните, включително и семейните, възникват,
когато хората изгубят чувство за самоирония и
самокритичност. Когато се пропият от егоизъм и
мания за величие, от идеи за историческа мисия и
непогрешимост. Сещам се за един от великолепните
текстове на Хармс. Героят му се обръща към
събеседника си: „Ти заговори бая тържествено. Така
говорят вождовете на индианците“. 30-те години на
ХХ век – СССР. А след като Хармс е опазил чувството
си за хумор в онази токсична среда, която в крайна
сметка го погубва, защо да не можем и ние? Да не би
тогава животът да е бил по-розов? Тотален терор,
цензура, беднотия... Булгаков създава романа „Майстора и
Маргарита“ през същия кошмарен период. Хашек създава
Швейк след ужаса на Първата световна, „Параграф 22“
на Джоузеф Хелър се появява след Втората световна.
До голяма степен и сагата за сестри Палавееви е
антивоенен роман в комичен ключ, което сякаш не се
разбра много добре в България. Мисля, че драматичното
въздействие на едно произведение се усилва, когато
трагични събития са представят през призмата на
комичното, както и обратното, а черният хумор предава
много по-убедително уродливата същност на войната и
терора. Но хуморът също така е дълбоко състрадателен,
защото описва може би най-вярно колебливата природа
на човешкото. Той извежда на преден план антигероя
и ни кара да му съчувстваме. Да се постигне такова
многопластово въздействие всъщност е много потрудно, отколкото да се свири само на струната на
трагичното. Да съхраниш чувството си за хумор и
ирония пред лицето на една страшна реалност е белег на
смелост и може би единственото ни спасение.
И един много традиционен въпрос, работите ли над
нещо ново в момента? Или сега и на писателите не им
е до литература?
Нямам друг избор, честно казано. За мен писането е
начин на живот. Все едно хлебарят да каже, че няма
да прави хляб, защото се чувства потиснат от
обстоятелствата. Занаятът иска да му се отдадеш.
Ако ще целият свят да отива по дяволите. Така както
оркестърът на „Титаник“ е свирил до последния момент.
Това е форма на екзистенциална съпротива срещу
слепите сили на съдбата. Да, работя върху няколко нови
истории, а какво ще произлезе от тях – разкази, новели,
романи – още не съм съвсем сигурен. И не, не смятам
да се отказвам от чувството си за хумор. С всички
произтичащи рискове.
Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
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