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  Елена Феранте разговаря с 
Елизабет Страут

  Една О’Брайън и Ан 
Енрайт за Дж. Джойс

  Казандзакис и 
психоанализата

  Дженк Гюндогду

 Дейвид Мичъл

 Исабел Алиенде

  Михаил Неделчев за 
Константин Павлов

  Рецензии за Дорте Норс, 
Катя Зографова,  
Борис Шивачев,  
Капка Касабова

  Румяна Станчева

  Разговор с Момчил Миланов

 Боряна Богданова

Война

В ЛАСТична примка
хиПАРИ държат СУЕТАта.
Но ВОЙ НА вълци
С МЪРТви души 
вкарва в оСТРА Хипноза
непомазаните с МИРо.

Акростих
 
Аз съм такава – 
далеч устремена,
езически вярваща,
лека горска фея
и тежка стара книга,
но вечно търсеща
алхимията на мига.  

*

Времето тиктака.
Три стрелки:
миг, живот, вечност.

*

Не сме би-,
а полиполярни.
Всичко е
относително.
Може би
няма вярно.
Едно-едничко
е действително:
Бог!
Незрим,
но осезаем
за всеки.
Без аналог.
Необорим,
непознаваем
вовеки.

Аделина Леви 

Отсукване

Чудя се как съм се усукала така,
че сама да инжектирам отрова в гръбнака си.
Днес болезнено капят с потта
прастарите душевно-химични гадости.
Разтварят се скованите пръсти на ръцете ми,
за да пуснат спринцовката страх.
А докато се отсуквам абстинентно в рецесия,
до мен медитира онзи монах.

Лято

Рохки наслади
се стичат
по тялото.
Звезден прах
осолява
амброзията.
Сетивата
са облечени
в бяло.
Пируват
в лятна
експлозия.

Град

Толкова е тихо в неделя.
Обожавам града си.
Пролетен следобед – малко мрачен и хладен.
Полъхът носи аромат на лалета.
В здравеца – в задния двор,
е полегнал един от местните котараци.
Присвил е очи... минава трамвай, но той не слухти.
Не се трогва – нали е градски котарак.
Но мисля, че е впечатлен от лалетата.
Полегнал е в най-близкия до тях здравец.

*

В градинката на моята баба
е цъфнала момина сълза.
Бели мечти в зелени ръце.
Младостта е във всяко сърце.

на стр. 15
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 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. 

Войната в 
Украйна е водеща 
тема на априлския 
брой на сп. 
„Култура“. В брой 
04 ще откриете 
текстове от 
проф. Калин 
Янакиев и 
художничката 
Алла Георгиева, 
от писателите 
Юрий Андрухович, 
Людмила 

Петрушевска, Сергей Лебедев, Дмитрий Биков и 
Дмитрий Глуховски, от философите Шантал Делсол 
и Робер Редекер, от социалния антрополог Виктор 
Сточковски, както и от автори като Ю Несбьо, 
Софи Оксанен и Мирча Картареску. И още: разговори 
с украинския режисьор Сергей Лозница, писателя Ерве 
Льо Телие и полския кинемотографист Лех Майевски. 
Анализи на Ружа Маринска за голямото завръщане на 
Христо Берберов, на Чавдар Попов за художниците и 
Балканската война, и на Диана Попова за изложбата 
„На честотите на Бойс“. И още: интервюта с 
режисьора Любомир Колаксъзов и с флейтистката 
Лидия Ошавкова, както и с филмовите режисьори 
Сърджан Драгоевич и Светослав Драганов. Акцент на 
фотографиите в броя е Сибиле Бергеман, а разказът в 
рубриката „Под линия“ е на Веселин Вучков.  

О т К Р И т И я т А  Н А  М л А Д И т Е

Н А Г Р А Д И

И л ю С т Р А т О Р  Н А  Б Р О я

С подкрепата на 
Столична община

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

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

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика

Новоучредената 
Национална награда за 
поезия „Константин 
Павлов“ 2022, създадена 
по инициатива на Румяна 
Таслакова, дългогодишна 
ръководителка на 
Българската редакция 
на „Дойче Веле“, беше 
присъдена на Амелия 
Личева за книгата 
є „Потребност от 
рециклиране“ („Лексикон“) 
и на Кирил Василев за 
книгата му „Шествието“ 
(Издателство за поезия 
„Да“). Журито беше в 
състав Мирела Иванова, 
Михаил Неделчев и Ани 
Илков.

Българското издание на 
To the Lake е първата 
преводна версия на 
последната книга на 
писателката и поетеса 
Капка Касабова. 
Написана и публикувана 
първоначално на 
английски език през 
февруари 2020 от 
издателската къща 
“Granta books“, през 
декември на същата 
година книгата 
вече е налична на 
българския книжен 
пазар благодарение 
на пловдивското 

издателство „Жанет 45“. Но чия е Капка Касабова? – 
„Охридският въпрос“, на който авторката посвещава 
цяла глава от произведението.
Родена и израснала в София между седемдесетте 
и осемдесетте години, Касабова започва да се 
отдава на писането – поезия и проза – след като на 
осемнайсет години емигрира в Нова Зеландия заедно 
със семейството си. След това се премества в 
Шотландия, където все още живее. От самото начало 
пише на английски език. Но дори ако владее еднакво 
добре и българския, тя не превежда сама своите 
творби – за разлика от Здравка Евтимова например. 
Произведенията на Касабова, които са се появили в 
България, не са малко („Улица без име“, 2012; „Любов 
в земята на Мидас“, 2012; „Вила Пасифика“, 2012; 
„Дванайсет минути любов/История с танго“, 2013 и 
„Граница“, 2017), но в никакъв случай не се среща името 
на писателката в качеството на преводач(ка). Само в 
„Към езерото“ за първи път се посочват имената на 
Невена Дишлиева-Кръстева и на същата Касабова като 
авторки на преведения текст.
В рамките на представянето на книгата в 
България към края на 2020 г. Касабова коментира и 
оправдава избора на английския и отношението към 
превеждането на български на нейната оригинална 
проза. Според нея използването на „чужд“ език се 
оказва от основно значение във фазата на съставяне 
– идеалният инструмент, който є позволява да 
разказва за особено близки и важни теми, включително 
собственото си минало. Насочвайки острия си 
усет към език, различен от родния, Касабова успява 
да балансира своята самоличност като авторка и 
своята субективност, като не позволява на едната 
да изневери на другата. Английският действа като 
противотежест и филтър, еднакво отдалечена 
перспектива, която смекчава част от необходимото 

Аделина Божидарова Леви е родена в София през 1987 г. 
Висшето си образование завършва в Националната 
художествена академия. Тя е бакалавър по сценография и 
магистър по фотография. Започва да пише активно от 
2017 г. Завършва курс по поезия в Творческата академия 
„Заешка дупка“ през 2019 г.

емоционално усилие, без обаче резултатът да звучи 
по неутрален или нечестен начин. От друга страна, 
процесът на изготвяне на българските издания е също 
толкова деликатен. Въпреки че Касабова е решила да 
не се занимава лично с пренаписването на своите книги 
на български, тя методично се намесва в текста, 
предложен от преводачката, така че съвпада с нейния 
глас и вид на изразяване. По този начин се развива 
особен и удачен вид „самопревод“ на четири ръце.
В „Към езерото“ Касабова ръководи читателя по 
две окръглени пътеки около Охрид и Преспа, които 
ровят в историята и географията, във времето и 
пространството. Както в „Граница“, отново става 
въпрос за болезнени, преначертавани граници, войни и 
тежки лични изживявания от първа ръка – директно 
събрани от очевидци или извадени от семейните 
хроники от майчина страна на писателката, чиято баба 
Анастасия е именно от охридски произход. Отново става 
въпрос за Балканите, техните обитатели и тяхната 
разно- и многообразна индивидуалност. За разлика от 
изданието на английски език, в българското често се 
срещат допълнения и разширения, особено от езикова 
гледна точка, но не само.
Хибридната художествена документалистика и 
изгодната позиция на Касабова є позволяват да обясни 
ефективно объркаността и сложността на полуострова 
на чужденците, както и да задълбочи знанието на 
местните жители. Книгата е обогатена от многобройни 
литературни и културни препратки и се отваря с 
цитат на Хенри Дейвид Торо: „То [езерото] е окото на 
земята; вгледа ли се в него, човек измерва собствените 
си дълбини“. И това прави Капка Касабова – вглеждайки 
в Охрид и Преспа, тя поема едно „пътуване към себе си“, 

към своята вътрешност, в търсене на 
своите корени, за да рабере чия е.

ДЖОРДЖА СПАДОНИ

Капка Касабова, „Към езерото“ 
(To the Lake), прев. от английски 
Невена Дишлиева-Кръстева и Капка 
Касабова, изд. „Жанет 45“, Пловдив, 
2020, 448 с., 22 лв.

Пътуване към езерото си
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Дорте Норс е едно от нашумелите имена в съвременната 
датска литература. Името є вече активно се спряга 
сред световните писатели, още повече че Норс е доста 
цялостно преведена на английски. Попадала е в краткия 
списък на „Ман Букър“, за текстовете є са писани 
множество рецензии, тя е и първата датска писателка, 
чийто разказ е публикуван в „Ню Йоркър“.
Дорте Норс не крие, че една от авторките, които най-
много харесва, е Фланъри О’Конър. И признава, че се е 
влюбила в нея заради южняшката є готическа мрачност. 
Такава мрачност, която ще е по-удачно обаче да наречем 
скандинавска, има и при самата Норс. Обреченост, тъга, 
самота, затваряне, това са само част от думите, с които 
можем да опишем състоянията, в които пребивават 
героите є. Макар и в текстовете є да се говори много за 
любов и връзки, всъщност те се съсредоточават по-скоро 
върху изхабяването, амортизацията на емоциите, върху 
разминаванията и разделите.
На български дебютът на писателката е със сборника 
„Карта на Канада“ в превод на Росица Цветанова и издаден 
от „Лист“. Със сигурност сборникът е емблематичен 
за стила и проблематиката на Норс. Разказите и тук са 
минималистични и отлично онагледяват генезиса на жанра 
от журналистическото писане с вкуса към лапидарност, а и 
овладяна актуалност. Защото без да можем да ги наречем 
политически или злободневни, тези разкази носят всички 
маркери на съвремието и удържат в себе си патоса на едно 
време, което следва ускореното живеене, задъхва се между 
градското и природата и в него хората се срещат, без да се 
разпознават и опознават. 
Англоезичната критика определя разказите на Дорте 
Норс с израза „остри като бръснач“ и добавя, че те са 
унищожителни в своята болезненост. В много английски или 
американски рецензии се казва, че четенето им на моменти 

За българите периодът между двете световни войни 
все още не е достатъчно далеч, понеже тогава са 
живели наши деди, които сме познавали. Не е трудно да 
се намерят хора, слушали от очевидци за това време, 
което още не се е сдобило с пълноценен митичен ореол. 
Сред преобразованията в социално-политически план в 
цяла Европа може да се види разпадът на империите и 
засилващата се деколонизация. Разцветът на авангардните 
движения, започнал още в навечерието на Първата световна 
война, се разгръща както в големите метрополии, така 
и в техните съседи. Бунтът срещу нормирането на 
изкуството, разколебаването и дори заличаването на 
обединяващите наративи, срутването на преградите 
пред езика и логиката са съпроводени с небивало засилване 
на деспотичните режими. Белоемигрантите от Русия са 
последвани от червена вълна, люшваща се и разбиваща се в 
черни и кафяви вълноломи. На партийната хомогенизация 
се противопоставя роенето на естетически и философски 
доктрини. И все пак сред интелектуалците решително 
преобладава лявото мислене, облягащо се на убеждението, 
че тълпата от обикновени хора са си извоювали опит и 
са си изградили ценности, на които може да стъпи едно 
по-справедливо управление. Това са само отделни щрихи 
от картината, която ще се ширне пред очите на младия 
Борис Шивачев (1902 – 1932) след като България подписва 
Версайския договор. Разрушенията, жертвите, гладът, 
бедността, репарациите, наложени на страната, са само 
някои от предизвикателствата, пред които тя е изправена. 
Само за няколко години кръгът „Мисъл“ е престанал да 
съществува, а мнозина творци от следващото поколение 
или загиват в окопите, или като че ли още не са достигнали 
творческа зрялост.
И въпреки това литературният живот в България вече 
е очертал свой ясен съвременен национален облик, както 
постепенно са сторили и много испаноезични държави 
с изостанала култура. И докато Испания традиционно 
гледа с носталгия към изгубените си задморски колонии, 
във външнополитическите и културните ориентири на 
България отсъства подобен „реваншизъм“. Връзката на 
Новия свят с Испания в културен план е най-малкото 
противоречива, каквато е и връзката на Испания с 
Източна Европа. В посока към испаноезичния свят 
обаче България открива свой деен културен посланик в 
лицето на съвсем младия още Борис Шивачев, заминал за 
Южна Америка през 1920 г. и върнал се през 1924 г. Той 
поддържа широка кореспонденция и дори сътрудничи на 
двуседмичното испанско списание „Ла Гасета Литерария“. 
Статиите му са не само популяризаторски, а и полемични, 
и последователно се стремят да засилят диалога между 
българската и испаноезичната култура. Самият писател 
започва да превежда от испански на български език и 
от български на испански, включително откъс от своя 
роман „Изобретателят“. Подхваща също и активна 
журналистическа дейност. През 1927 г. все пак издава 

Датската Фланъри О’Конър
прилича на „съучастническо 
воайорство“ и е свързано с едно 
проникновено наблюдаване на 
болката. Затова е трудно да 
кажем дали читателят може 
да запази дистанция или ще се 
припознае в персонажите, но 
със сигурност една от ролите, 
която му е отредена, е на 
хроникьор, който регистрира, 
а не на лекар, който може да 
излекува. Защото – внушават 
текстовете на Норс – 
лечението в съвременния 
свят е отказано, недостъпно 
е, невъзможно. На човешката 

болка няма как да се противостои.
До същия извод ще стигнем, ако погледнем разказите и 
от друг ъгъл. Ще се промени ли нещо? Можем да кажем, че 
те са за дигиталните хора, за новите социални аутисти, 
за поколенията, възпитани да са си самодостатъчни. И да 
приемем, че тези кратки разкази са нещо като статуси 
в социалните мрежи. Но отново констатациите ще 
са аналогични. Пак ще трябва да кажем, че Дорте Норс 
регистрира разкъсаността, разпаданията, невъзможността 
за срещи.
Изобщо самотата е повтарящ се мотив тук. Неслучайно 
мотото на книгата е „Винаги е възможно да се отдръпнеш 
още малко по-назад“, а ако има някаква хипноза, тя е по 
затварянето.  Лицето се затваря над чувствата, нещо 
винаги хлопва – навън, вътре – и води до затваряне. Или 
както е в ембематичния „Фризерът ракла“, от една 
страна може би капакът на фризера най-буквално смазва 
пръсите на бъдещия виртуозен китарист, но всъщност 

сигурното е, че капакът вътре в Аза винаги се зътръшва 
и общуването с определени хора става само ако плътно се 
затвориш. Защото нормалното човешко състояние в този 
страховит свят, в който и хората плашат, е като „си 
затворен плътно“ и си потънал в мрак. Връзките са капан. 
А за прословутото „хюге“ (има разказ с това заглавие) може 
да се говори само през ироничното. По причина, че няма 
как да не се проблематизират традиционното, щастието, 
уютът в един свят, в който доминират случайността и 
неудовлетвореността.
Изобщо разказите на Дорте Норс са някак странни, дори 
загадъчни, пълни с недоизказаности, с неразрешими, макар 
и на пръв поглед обикновени ситуации, и с едно желание 
– както се спомена – да въвлекат читателя като герой, 
като участник в тях, пък макар и само за да се констатира 
имитацията на връзки в днешния свят. 
Тези разкази поне времево не засягат пандемичната 
ситуация, но въпреки това говорят за изолация, разрив, 
самота, както и за униженията, които съвременният 
човек е принуден да търпи в желанието си да бъде с друг 
или други. Светът е студен, заплашителен – имплицират 
те. Познатото ни се представя по непознат начин и 
оттук идва това усещане за  заплаха. Или, за да обобщим – 
връзките на хората са провалени и всеки се оттегля в своя 
си свят. Връзките крият риск, те са болезнени, затова и 
разказите говорят за откази, отстъпления, оттегляния. А 
героите им отчаяно искат да избягат от предателствата, 
разочарованията, но в крайна сметка се оказва, че това е 
бягство и от себе си, и от другия.

АМЕлИя лИчЕВА

Дорте Норс, „Карта на Канада“, прев. Росица 
Цветанова, изд. „лист“,  2022

Новозавладените земи
За събраната проза на Борис Шивачев 

своята първа авторска книга, започната още през 1922 г. в 
Аржентина: яркият сборник с разкази „Сребърната река“.
Творческият път на Шивачев е кратък, но наситен. Това 
особено ясно личи от настоящия том, в който са включени 
„Сребърната река“, разказите, неиздавани приживе в 
книга, автобиографичните пътни бележки „Писма от 
Южна Америка“, скандалният роман „Изобретателят“ и 
откъсът от незавършената пиеса „Дружество с ограничена 
отговорност“. Произведенията са предхождани от 
подробна студия за автора, подготвена от съставителя и 
редактора на изданието Константин Хаджиев.
Дори при бегло сравнение с кратката проза, издавана 
в България по това време, веднага се забелязват три 
характерни особености: 1) прозата на Шивачев е 
откровено съвременна по звучене от настояща гледна 
точка и разглежда проблеми, които не са изгубили своята 
актуалност; 2) екзотичните географски места и типажи 
са не просто художествени детайли, а органични части на 
произведенията; 3) прозата на Шивачев като че ли е част не 
от българския, а от аржентинския литературен хоризонт.
Към посочените характеристики може да се добавят 
множество оценъчни елементи, но като че ли те са по-
скоро въпрос на лична преценка: сюжетната напрегнатост, 
прецизният езиков подбор, психологическата дълбочина, 
общочовешката проблематика, предпочитанието към 
активен диалог и др. Но може да се откроят някои 
подробности за естетическото развитие на Аржентина 
през тези години и да се направят нужните паралели, 
които биха обогатили представата ни за идеите на 
Шивачев. Първите 20 години от ХХ век са период на 
окончателно формиране на аржентинския национален 
митопоетически епос. Автори като Леополдо Лугонес, 
Орасио Кирога, Роберто Пайро, Мартиниано Легисамон 
и Фрай Мочо са дейни участници в определянето на 
прозаичната традиция в страната, където доминират 
фолклорните мотиви и натуралистичното представяне 
на реалността. Навярно тъкмо някои от техните 
произведения помагат на Шивачев да дооформи поетиката 
и изказа си. По-важно е обаче на първо място да се открои 
социалната ангажираност на неговата проза като основна 
характеристика. Погледът на разказвачът неизменно е 
съсредоточен не просто върху обикновените, ами върху 
отхвърлените или пропадналите хора. Без това непременно 
да се дължи на горчивия личен опит на автора, този поглед, 
подобно на погледа на Алеко Константинов, неизменно 
долавя настъпващата и към неговата родина заплаха на 
строго материалистичните отношения, заличаващи по-
изменчивите в своя нюанс духовни ценности и стремления 
(особено във „Фабриката“ и „Черното злато“), но Шивачев е 
по-скоро еднозначен в оценката си. Инстинктивно отправя 
предизвикателство към закостенелия обществен морал, 
пренебрегва традиционните ценности, както, вдъхновен 
от емигрантския си опит, прави това и Дейвид Х. Лорънс 
– сам прекарал немалко време в Новия свят. Втората 

основна характеристика на 
прозата на Шивачев се разкрива 
в неговия сборник „Писма от 
Южна Америка“: писателят 
не следва някаква традиционна 
българска оценъчна система и 
дори се дистанцира от подобни 
предубеждения. Прямият 
диалогичен изказ, грабващото 
чувство, концентрираността, 
спонтанността, 
автентичността на преживяното на първо място 
целенасочено се стремят да утвърдят достойнството на 
човека като гражданин на света в лицето на цяла галерия 
от персонажи, но това не пречи повествованието да бъде 
съсредоточено в настоящето и непосредственото бъдеще, 
пренебрегвайки носталгията като способ, и да бъде не 
само космополитно, а и предизвикващо традиционните 
естетически норми с накъсания си оскъден сюжет. 
Модернистичната поетика на абстракционизма не просто 
придобива фабулно изражение, а се превръща в „изживяване“. 
Нуждата от допълнително обосноваване на творческите 
намерения карат писателя още в уводните думи на своя 
единствен роман „Изобретателят“, озаглавени „Към 
читателя“, авторът въпреки самобитността си да 
посочи като свои ориентири произведенията на Андре 
Жид и Панаит Истрати. Може да се каже, че влиянието 
на френската традиция в Южна Америка се подклажда 
допълнително от противопоставянето на бившата 
колониална метрополия. И все пак нито Шивачев, нито 
аржентинските прозаици поставят такъв акцент върху 
изяществото на стила, какъвто поставят френските 
романисти. За първите е по-важно отхвърлянето на 
външните влияния и с този свой заветен стремеж сякаш 
малко по малко освобождават нови територии както от 
доскорошните си господари, така и от щатните писачи. 
Докато четем „Изобретателят“, усещаме как разказът 
следва сетивата съвсем естествено, но едновременно с 
това съхранява вълнението във всяка своя част. Романът 
тук е превърнат в инструмент за намиране на отговори, 
без отделните му ходове да са предварително ясно 
структурирани. И все пак анекдотите и фриволният 
език, които го съставляват, се опитват още веднъж 
да доближат писателя и читателя до изворите на 
човечността и те да почерпят някаква истина от тях, 
докато на субективизма се позволява да се отдалечи.

НИКОлАй тОДОРОВ

Борис Шивачев, „Съчинения“, том I, 
„Ортограф“, 2022
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Матю Фицсимънс, „Констанс“, прев. 
Надежда Розова, изд. „Обсидиан“, 
2022, 391 с., 19 лв. 
Този роман е поредната антиутопия, 
която предлага своята гледна точка 
към бъдещето, в което напредъкът в 
медицината и квантовите компютри 
превръщат човешкото клониране в 
реалност. И който в духа на днешните 
спорове поставя въпроса за морала, за 
правото на намеса в човешката природа, 
а и за човешката природа по принцип. 
Книгата е номинирана за най-добър 
научнофанстастичен рома в „Гудрийдс“ 
за 2021 г.

Джени Офил, „Времето“, прев. от 
английски Бистра Андреева, изд. 
„Кръг“, 2022, 206 с., 15,90 лв.

Джени Офил (1968) е американска 
писателка, авторка на 3 романа и 4 
детски книги. В момента преподава 
в университета „Сиракуза“ (Ню 
Йорк) и в магистърската програма 
за изящни изкуства на университета 
„Куинс“ (Шарлот). Романът, с който 
се представя на български, е включен в 
множество класации за най-добра книга 
през 2020 г. и е насочен към съвремието 
и неговите кризи, погледнати с много 
проникновеност, но и с хумор.

Шубанги Суаруп, „Географските 
ширини на копнежа“, прев. Радостина 
Гетова, изд. „Колибри“, 373 с., 22 лв.

Индийската писателка Шубанги 
Суаруп (1982) е автор на разкази 
и сценарии, но с първия си роман 
„Географските ширини на копнежа“ 
постига огромен успех. Той се превръща 
в бестселър още с излизането си през 
2018 г., а стилът на писателката 
бива определен като магически 
сюрреализъм. Книгата получава 
наградата „Тата“ за дебютна творба 
и 3 номинации: за Международната 
дъблинска литературна награда, за 
Голямата литературна награда на 
Индия и за Международната награда за 
южноазиатска литература.

В И т Р И Н А ю Б И л Е й

Уважаеми дами и господа, колеги и приятели,

Днес всички знаем: Константин Павлов 
е един от истнските големи поети на 
България от втората половина на ХХ 
век. Но това знание за един дълъг-предълъг 
период съвсем не бе безспорно за общата 
ни литературна култура. Неговото 
литературноисторическо утвърждаване 
премина през драми и обрати, през подли 
моменти и спекулации с името му, дори през 
опити той да бъде „употребен“ (както се 
казва разговорно) за изпиране на нечисти 
съвести и изтриване на непростими за един 
същински творец вини. 
Но основното бе забравата, десетилетната 
гласна и негласна забрана за публикуване, 
опитите да ни се каже, че той всъщност не 
е съвсем поет, по-скоро е сатирик, а може 
би е преди всичко сценарист, да го оставим 
в тази зона, няма защо да стои барабар 
петко с „истинските“ признати и увенчани 
с всичките официозни лаври поети. Да, но 
поетическото слово на Константин Павлов 
се оказа неунищожимо, нищо не можеше да 
го укрие, нищо не можеше да ни попречи да 
правим непрекъснато своите сравнения с 
официозните прокомунистически певци-
стихотворци. 
И тъй като екземплярите от първата 
книжка на Константин Павлов от 1960 г. 
– съвсем подло наречена „САТИРИ“ с 
цел принизяване, някак непрекъснато ни 
изчезваха, крадяха се, ние като студенти 
преписвахме отново и отново стиховете 
от цялата книжка, знаехме ги наизуст. 
(Ето такъв запазен мой препис от 1964 г.) 
За да дочакаме като истинско откровение 
голямото и мощно послание със „Стихове“ 
от 1965 г. Вече ние – тогавашните 
алтернативно мислещи млади литератори 
– знаехме, че става дума за истински 
ГОЛЯМ ПОЕТ. Въпросът е, че занапред, 
през годините, пред нас имаше множество 
изкушения с опитите да се „нормализира“ 
това послание, да се минимализират 
неговите подривни енергии, да се постави 
Константин Павлов някак на опашката 
всред ятото на стихотворците-априлци 
или обратното – да се изхвърли категорично 
от него, за да не звучи дрезгаво в общия 
гръмогласен и славословящ хор. Всеки 
всъщност бе принуден да прави такива 
избори. Но как да забравиш убийствената 
ирония от „Прекрасното в поезията или 
Жертва на декоративните рибки“ или 
от „Алхимици“, как да се изолираш (ако 
си същински литератор) от облъчването 
на гротесковата образност в „Едипов 
комплекс“, „Крах на митологията“ или 
капричиите за Гойя, как да препречиш 
проникването в съзнанието ти на магиите 
на нонсенсовото от толкова загадъчната 
поема „Петима старци“? Някак не можеше 
Константин Павлов да стои нормално 
редом с останалите – това ни го казваше 
всъщност и Георги Марков в своите 
също дрезгаво звучащи от „вражеските“ 
радиостанции беседи. 
През 1981 г., на 23 януари, направихме 
с моя покоен приятел – поета Веселин 
Сариев, пъвия голям пробив с публично 
самостоятелно  представяне на  
Константин Павлов и неговата поезия 
на нашумялата тогава поредица 
„Литературни петъци в Пловдив“. 
Голямата зала на Младежкия дом бе 
препълнена с пловдивски и софийски 
художници и артисти, с нови поети и 

просто студенти 
и любители, 
но и с ченгета, 
разбира се. През 
1983-та четох 
юбилейното си 
слово за поета 
в крайпернишки 
културен 
дом – пред 
една прекрасна 
приятелска 
аудитория. 
(Единствено там 

Слово при обявяването на наградите по 
конкурса „Константин Павлов“ 

можа да се състои този петдесетгодишен 
юбилей.) Никога не мога да забравя как 
се кефиха облечените в сукмани граовски 
народни певици-самодейки, докато отпиваха 
от пуснатото по редицата им голямо шише 
с ракия: веднага им беше станало ясно, че 
тяхното момче, за когото са дошли да 
пеят, съвсем не е от най-правилните хора. 
Като редактор в издателство „Български 
писател“ помня какви сложни умувания 
имаше около подготовката на юбилейното 
издание „СтАРИ НЕЩА. Избрани стихове 
и киносценарии“: кой и как да го подпише 
като редактор, кои да бъдат рецензентите, 
за да си е вързало издателството гащите 
(те станаха няколко – смесена дружина 
от правоверни и размирни, което 
съвсем не бе обичайно: Христо Радевски, 
Божидар Божилов, Добри Жотев, Петър 
Караангов). Разбира се, Председателят 
– стар приятел от младежките години, 
използва възможността да напише един 
двусмислен предговор, даващ възможност 
хем книгата да тръгне за печат, хем 
той самият да заеме една патронажна 
покровителствена и снизходителна позиция. 
Е, можех ли да не спася коректурите от 
тази многострадална книга, да не задигна 
раздърпания екземпляр и сега той да бъде 
елемент от един архив – с всичките му там 
подписи и печати по тях?!

А през 1988 г. – на паметното многолюдно 
представяне на Константин Павлов 
през лятото на „Аполония“ в Созопол 
помогнахме с моята приятелка 
Копринка Червенкова на наблюдаващото 
ченге да формулира пасажа си от 
благожелателния си доклад за събитието. 
(вече бяхме в предпоследната година 
на „перестройката“): като какво бе 
това, което току-що бе чул? Нищо 
не бе разбрал от чутото. Предложих 
му да използва и формулата, която 
отдавна бях съчинил: гротескова лирика, 
„висока сатира, която няма нищо общо 
с римуваните злободневки“. (Ето как 

изглежда Константин Павлов в деня на 
това созополско представяне.) Ценя като 
скъп дар автографа, който получих през 
следващата преломна 1989 година върху 
книжката „Появяване“:  „На Михаил 
Неделчев – за константното му поведение 
спрямо Константин Павлов в различните 
времена. ЧНГ“.

Следващите литературноисторически 
сюжети са вече по-добре известни. 
Поетиката на Константин Павлов намери 
своето ново развитие в лирическото 
творчество и в есеистиката на значими 
автори като Герги Борисов, Ани Илков 
и Румен Леонидов. В Нов български 
университет утвърдихме в поредица 
от литературоведски конференции 
литературноисторическата констелация 
за тримата големи поети от късната 
комунистическа епоха: Константин 
Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов. 
Библиофилското издание на ръкописа от 
1963 г. „Спомен за страха“ (направено през 
1998 г. – със силен предговор на големия 
режисьор-художник и приятел Иван 
Андонов, с разтърсващи цветни графики 
на Светлин Русев; ето тук поетът 
ми е поставил според тогавашните си 
възможности инициалите си „К.П.“), 
та този възпроизведен ръкопис ни дава 
възможност да видим как от него до 
последно за бъдещите „Стихове“ се 
чистят соцреалистическите следи...
И ето, днес благодарим на журналистката 
Румяна Таслакова, че ни събира отново 
в името на големия поет Константин 
Павлов. Руми, да си пожелаем успех за това 
светло начинание!

МИхАИл НЕДЕлчЕВ

2 април 2022 г., СГХГ



Литературен вестник 13-19.04.2022      5

A B R O A D В И т Р И Н А

линда Бустрьом Кнаусгор, „Добре 
дошли в Америка“, прев. от шведски 
Мария Змийчарова, изд. „Жанет 45“, 
2022, 88 с., 14 лв.

Линда Бустрьом Кнаусгор е авторка на 
поезия, разкази и романи. „Добре дошли 
в Америка“ се базира на детските є 
спомени. Авторката казва, че винаги 
е писала за личните си преживявания, 
но въпреки това писанията є не са 
мемоари, а романи. Книгата е номинирана 
за престижната шведска награда 
„Огустприсет“.

Катерина Поладян, „тук има лъвове“, 
прев. от немски Екатерина Войнова, 
изд. „Рива“, 2022, 234 с., 14 лв.

Реставраторка на книги открива в 
Ереван стара семейна Библия. Потегля 
на пътешествие из непознатите епизоди 
от историята на Армения и по белите 
петна в собствената си биография. 
Романът представлява поетично и 
вълнуващо пътешествие в миналото, 
умело преплетено със завладяваща 
любовна история. Той поставя въпросите 
за справянето с ужасите от миналото, за 
прошката, помирението, наследствата…

Джак Гилбърт, „Да се откажеш от 
рая“, прев. от английски Димитър 
Кенаров, Издателство за поезия „Да“, 
2022, 99 с., 15 лв.

Джак Гилбърт е роден през 1925 г. в 
Питсбърг, Пенсилвания. През 1962 г. 
излиза дебютната му стихосбирка, която 
го превръща в литературна знаменитост, 
но скоро след това той напуска САЩ 
и се оттегля от обществения живот. 
През следващите десетилетия живее в 
Италия, Гърция, Англия, Дания. За цялата 
си кариера публикува пет стихосбирки, 
всяка от които е оценена високо, макар 
че самият Гилбърт остава някак извън 
прожекторите. Все пак четвъртата му 
книга, „Да се откажеш от рая“, получава 
Националната награда на критиците 
на САЩ. Сега тя излиза на български и 
е дело на тандема Кенаров-Радулова, в 
качеството им на преводач и редактор, а 
това вече е гаранция за отлично свършена 
работа.

Хефсиба Андерсън

Именитата писателка говори 
за незавършилата битка срещу 

патриархалния ред, за хилядите писма, 
които е разменила с майка си, и за 

книгите, които раздава

Книгите на Исабел Алиенде са преведени 
на над 42 езика и 75 милиона копия от 

тях са продадени по света. Авторката 
пише както художествена, така и 

документална проза; в памет на дъщеря 
си (която умира през 1992 г.) създава 

фондацията „Исабел Алиенде“, чиято 
цел е защитата на правата на жените 
и момичетата по целия свят. Новият 

є роман, „Виолета“, обхваща период от 
100 години и разказва историята на 

един бурен живот, протичащ на фона 
на драматични събития. 79-годишната 

Алиенде, родена в Перу и отраснала в 
чили, разговаря с мен от своя кабинет в 

дома си в Калифорния. 

Как се роди идеята за новия роман?
Идеята за книгата се роди след смъртта 
на майка ми, точно преди началото на 
пандемията от Ковид-19. Тя е родена през 
1920 г. – годината, през която пандемията 
от испански грип достига Латинска 
Америка. Така, съвсем естествено, 
началото и краят на романа бяха белязани 
от пандемия. Когато пиша, нямам план и 
предварително замислено послание – искам 
да поведа читателя с мен и той да ми 
позволи му разкажа една история.

Вашата майка ли е прототипът на 
главната героиня в романа?
Виолета е от социалната класа на майка 
ми, двете са родени в един и същи период, 
в страна, която много читатели биха 
разпознали като Чили. Героинята ми 
прилича на нея по отношение на красотата, 
таланта и въображението. Но майка ми 
е била зависима жена, а Виолета е човек, 
който сам изкарва прехраната си, което 
прави нещата съвсем различни. Винаги 
съм казвала, че не можеш да се бориш за 
равноправие, ако не си способна да издържаш 
себе си и децата си. Ако зависиш от някого 
в материално отношение, то той създава 
правилата. 

„Виолета“ е епистоларен роман, а 
дебютната ви книга „Къщата на 
духовете“ се ражда от едно писмо 
до вашия дядо. Вие майстор ли сте в 
епистоларното изкуство?
Пишех на майка ми – и тя ми отговаряше 
– всеки ден в продължение на десетилетия. 
Синът ми нае фирма, за да дигитализира 
нашата кореспонденция. Оказа се, че 
тези писма са около 24 000. Всичко е в 
тях, целият живот на майка ми, както и 
моят. След като я загубих, не записвам на 
лист хартия какво преживявам всеки ден. 
Осъзнавам, че сега времето лети твърде 
бързо.

С какво се занимавахте по време на 
пандемията?
Свърших много работа. За две години 
написах документална книга, посветена на 
феминизма [„Духът на жената“], романа 
„Виолета“ и още един роман, занимаващ се 
със съдбата на бежанците. Той в момента 
се превежда и вероятно ще бъде публикуван 
през 2023 г. Разполагам с трите неща, 
от които се нуждаят всички писатели: 
тишина, самота и време. Фондацията ми 
обаче работи с хора в риск – така че съм 
добре запозната с отчаянието на хората, с 
бедността и насилието. 

В „Духът на жената“ казвате, че сте 
били феминистка още преди да разбирате 
значението на тази дума.
Бях много млада, когато осъзнах, че да 
се родиш жена, не е предимство. Рано 
се сблъсках и със социалната неправда. 
Бях гневна, защото този свят беше 
несправедлив.

Дали несправедливостта все още 
събужда гнева ви?
Разбира се! Изпитвам същия гняв, който 
ме изгаряше преди. Опитвам се да бъда 
по-спокойна, да размишлявам без емоции. 
Но не се получава, изобщо.

Коя е най важната задача, която 
феминисткото движение не можа да 
изпълни?
Да премахне патриархалния ред. 
Откъсваме от него отделни парчета 
– твърде бавно по мое мнение. Но ще 
изпълним и тази най-важна задача. 

Как бихте коментирали резултатите 
от последните избори в чили?
Щастлива съм. Новият президент 
казва всичко онова, което искам да чуя 
за социалното включване, културното 
разнообразие и справедливостта. Той е 
на 35 години – би могъл да ми е внук. Това 
е чудесно – най сетне ново поколение 
поема властта. 

Как се чувства човек, който живее 
предимно в англоезична страна, а 
пише на испански?
Мога да пиша документална проза на 
английски, но не и художествена, тъй 
като фикционалният разказ се лее някак 
естествено, случва се повече в стомаха, 
отколкото в главата. 

Коя е основната разлика между 
любовта на страницата и в живота?
В реалния живот премеждията и 
безпокойствата са по-важни от 
комфорта. Ако се ожениш твърде 
късно, както направих аз, носиш със 
себе си тежък багаж, но същевременно 
изпитваш усещане за неотложност, 
което прави отношенията – и всеки ден, 
изживян заедно – твърде ценни. 

Бракът, който сключихте наскоро, е 
третият ви подред. Очаквали ли сте 
това?
Смятате ли, че някой очаква да се 
ожени на 77 години? Не! Този мъж ме 
е слушал по радиото и се е влюбил в 
мен. За него бракът бе важен – това бе 
единствената причина да се оженим. 
Последната капка, която наклони 
везните, беше следната случка: внучката 
му, която е на 7 години, отишла в 
библиотеката на училището си и 
попитала библиотекарката: „Чувала ли 
си нещо за Исабел Алиенде?“ Отвърнали 
є: „О, да, прочела съм някои нейни книги“. 
Настъпила пауза и момичето казало: „Тя 
спи с дядо ми“.

Защо решихте да започвате работа 
върху всяка нова книга на 8 януари...
В началото решението бе свързано със 
суеверие, след това с трудния и объркан 
живот, който водех, а днес – това е просто 
дисциплина. Запалвам свещи и ароматни 
пръчки от салвия и прекарвам целия ден 
затворена в стаята си. Когато изляза, 
намирам цветя, кутии с портокалови 
корички, покрити с тъмен шоколад, а 
пощенската ми кутия е пълна с имейли от 
читатели. Това ме радва и ми дава сили. 

Как подреждате книгите си?
Не ги подреждам. Раздавам ги.

Всяка книга?
Единствената книга, която пазя, е първият 
подарък, който получих от доведения ми 
баща, когато бях на 10 години  – „Пълните 
съчинения на Шекспир“. 

Има ли класическа книга, която не сте 
прочели и се срамувате от това?
Може би „Братя Карамазови“. Беше ми 
скучна. 

Какъв читател бяхте като дете?
Бях от поколението, което израсна 
без телевизия, а дядо ми беше забранил 
да слушам радио, защото твърдеше, 
че разпространява вулгарни идеи. Не 
ходехме и на кино. Така че четях много. В 
тийнейджърските ми години, когато се 
чувствах самотна и таях силен гняв, пътят 
ми към спасение, от света и от самата мен, 
бяха книгите. 

Има ли книга, която е оставила 
незаличима следа в паметта ви?
Споменът ми е ярък – бях на 13 години и 
живеехме в Ливан. Момичетата не ходеха 
никъде, от училище се прибираха направо 
вкъщи. Чух за Елвис Пресли, когато вече 
беше напълнял, бях пропуснала рокендрола 
и всичко останало. Доведеният ми дядо 
обаче държеше уиски, шоколади и броеве 
на „Плейбой“ в шкаф, който заключваше. 
С братята ми понякога успявахме да го 
отворим – те изяждаха шоколадите, а аз 
грабвах томчетата от „Хиляда и една 
нощ“, прибрани там, защото ги определяха 
като еротична литература. Те бяха 
еротични, но аз не разбирах това, тъй като 
еротиката бе облечена в метафори. Харесах 
тези текстове, защото бяха забранени за 
четене – някой ден ще напиша текст за 
това. 

Превод от английски:  
РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 15 януари 2022 г.

Исабел Алиенде: Все още изпитвам същия гняв
Исабел Алиенде
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Поредната силна книга представя в началото на 
настоящата 2022 г. утвърдената майсторка на 
литературнокритическия очерк, роден от съвестния 
контакт с архивите. През последните две кризисни 
години се появиха няколко добре оформени издания, 
посветени на заслужили женски образи в нашия 
културен живот. Визирам „Аз съм българка. 40 
истории, 40 портрета“ (2019) на Петя Александрова, 
„Смели и различни – Историите на 50 удивителни 
българки“ (2020) на Деси Нико, „Българките. 
Портрети на 100 забележителни жени“ (2021) на 
Галина Иванова. Към тази женска офанзива бих 
добавил и единствения мъжки глас – „Светът на 
българката – книга 1: Априлско въстание, рози, мода, 
изкуство“ (1921) на Димитър Димитров. Предполагам 
като щастлива резултатност от това натрупване за 
кратко време е и появата на един стойностен филм, 
посветен на Екатерина Каравелова, с режисьор Бояна 
Топчийска, сценарист Юрий Дачев и впечатляващото 
присъствие на достолепната Божидара Цекова (не 
само играеща на сцената, ала и сама пишеща). С 
радост бихме могли да изтъкнем, че именно тази 
личност – на Катинка – е и част от сюжетиката на 
някои от великолепно оформените книги. Такава е 
ситуацията в момента. А преди години?
В началото на 30-те години на миналия век Петър 
Ив. Кепов издава книжката си „Бележити българки“, 
а Вана Ив. Кепова – „Бележити жени“. И двете 
излизат като приложение на списанието „Модерна 
домакиня“. Десетина години след него Александрина 
Пундева-Войникова наред със сборничето си с разкази 
„Съвременни жени“ публикува и монографията 
„Българката през възраждането“. Сетне  три 
десетилетия мълчание до появата на сборника 
„Българката. Опит за портрет“, редактиран от 
дуото Пенка Духтева и Дарина Герова (1973), а подир 
десетина години се реализира „Българки“ от 1982 г., 
чийто съставител е писателката Нина Андонова. 
Вероятно като отглас на поредицата „Бележити 
българи“, разтеглила се във времето от 1967 до 1984 г. 
и включваща само пет женски имена (Райна Княгиня, 
Вела Благоева, Катя Попова, Мила Павлова и Людмила 
Живкова), но обхващаща цели 8 масивни и внушителни 
с обема си тома. Бих допълнил картината с 
„Българката през възраждането“ от Вирджиния 
Паскалева от 1964/1984 г. 
Следва пауза чак до 2006 г., когато се появи 
„Многоликата българка“ на Катя Зографова. За 
пръв път подир десетилетия можехме да прочетем 
стойностни текстове, посветени на: Ана Карима, 
Роза Попова, Яна Язова, Жана Николова-Гълъбова. 
Няколко великолепни есета за Фани Попова-
Мутафова, други за Багряна и за Дора Габе. Отделни 
изящни етюди за Царевна Миладинова, Злата 
Мъгленска, Сирма Войвода. Бяха представени 
възрожденските учителки баба Неделя, Анастасия 
Тошева и нейната ученичка Райна Княгиня. Възкресиха 
се образите на Мара Белчева, Олга Тодорова-
Сирачката, Анна Каменова. Имахме като читатели 
вълнуващи срещи с първата авиаторка – Райна 
Касабова, първата книгоиздателка в отечеството 
ни – София Юрукова, първата наша художничка – 
Елисавета Консулова-Вазова. Световната Елена 
Николай, която родом е от Панагюрище. Великите 
български майки-страдалки, а защо не и светици 
баба Тонка Обретенова, Гина Кунчева, Султана 
Делчева, Елена Вапцарова, баба Съба. Новост е 
очеркът за Елиза Пастернак-Владигерова, поместен 
в настоящата книга и представящ интригуващата 
съдба и личност на тази, която дарява на България 
Панчо и Любен Владигерови. Журналистката 
Влада Карастоянова, художничките Парпулови, 
архитектката Виктория Ангелова. За Я. Язова 
Петър Величков написа отделна книга. За Багряна 
и Дора Габе – вече имаше такива (Йордан Василев и 
Блага Димитрова; Иван Сарандев). Живка Симова пък 
очерта ролята и мястото на Евгения Марс. Ала за 
останалите? Тепърва се заговаряше. Красиво име беше 
избрала – своеобразен цитат от една стихосбирка 
на друга заслужила дама – Станка Пенчева – 
„Многоликата“. И действително цялата книга 
беше композирана и удържана в полето, в посоката 
на разноликото женско присъствие в културната 

история на нашата родина.
15 години по-късно пред нас е 
солидната книга, реализирана 
от издателство „Фабер“. Този 
път Катя Зографова е събрала 

Бележити жени на/за България от Кера тамара до 
Петя Дубарова – приносна книга от Катя Зографова

стотина женски фигури. Впечатляващо! Логично е 
посвещението на внушителната Зографословия (дума 
на самата авторка) да бъде отправено към родната 
Майка и Дъщеря на утвърдената изследователка. 
Великолепното художествено оформление приковава 
погледа към 460-те страници на респектиращото 
издание, побиращо очерките за жени, живели в 
протежение на 7 века. Само по себе си явлението 
заслужава своето задълбочено говорене. Ала бих 
насочил погледа към Пъстротата и Много-ликостта: 
светици, царици, интелектуалки, художнички, 
скулпторки, поетеси/писателки, воеводки, певици, 

ала още и: Цигуларката (Н. Симеонова), Актрисата 
(Н. Коканова), Пилотката (Р. Касабова). Какво 
богатство, нали?!
Разбира се, някои женски личности вече познаваме 
от „Многоликата българка“ (2006), ала настоящият 
том не е просто допълнение, не е и разширен вариант. 
Книгата е Нова, с по-богата палитра, с по-окрупнена 
структура. Сега пред нас е сериозната заявка за 
културното присъствие на българката в обществения 
живот на отечеството ни. Ала не само в полето 
на изкуствата (всички!), ала и в политическото 
пространство на онова понятие, което припознаваме 
като родно. Не само забележителната Екатерина 
Каравелова изпъква, ала много важна е ролята и на 
равноправките: Ана Карима, Димитрана Иванова, 
Юлия Малинова, Жени Божилова-Патева. Последната 
набира отскоро популярност – налична е страница в 
електронната енциклопедия (Уикипедия), включена 
е в мащабното научно проучване на проф. Красимира 
Даскалова „Жени, пол, модернизация, 1878 – 1944“ 
(2012). К. Зографова настоява, че архивът и 
творчеството є трябва по-задълбочено да бъдат 
разгледани. Радушно подкрепям благородното 
предложение, защото тезисите на Ж. Божилова-
Патева, споделени в трите є книги, са сюжетирани 
от някои наши белетристки: Карима, Вела Благоева 
(особено по отношение на майчинството, а и изобщо 
ролята на родителката), Евгения Димитрова, Фани 
Попова-Мутафова, Санда Йовчева (част от този 
„екип“ за равноценност). Предполагам, че в съвсем 
скоро време нашите литературоведи ще насочат 
поглед към тези отношения и контексти. Днес ние 
ясно виждаме резултатите от онази борба, подета 
от смелите жени, учили все из странство, привнесли 
културни западноевропейски модели, с които 
приобщават и българската жена към другото, по-
високото усещане за общност и принадлежност.
Към идеята за политическото присъствие на 
българската жена бих добавил и участието є в 
Априлското въстание. К. Зографова написа една 
изящна брошура през 2011 г., посветена на темата. 
Сега обаче контекстът е по-широк и представата, 
която придобиваме, е за един цялостен, сложен и 
монолитен, пълноценен и равноценен с мъжкия образ и 

облик на отдаващата живота си за родината героиня. 
Разбира се, най-ярък е образът на геройката на 
апостолката Райна Попгеоргиева Футекова: като К. 
Зографова уточнява, че понятията са еквивалентни 
на мъжките, които са се наложили и познаваме 
отлично. Т.е. жената е съизмерима с мъжа. Посочени 
са и други знамевезки, които би трябвало да помним 
и почитаме: Гана Найденова, учителката, ушила 
знамето на клисурските въстаници; Елена Писарева-
Грънчарова, извезала байрака на горнооряховци;  
Теохана – жената на Кочо Честименски, е била 
сред революционните членове на Перущенския 
комитет в присъствието на самия Бенковски; 
клисурката Цана Козинарова, пожертвала себе си 
и четирите си рожби, за да не попаднат в ръцете 
на кръволоците; четничката от Хвърковатите 
Мария (Ньонка) Иванова, останала без поборничеса 
пенсия; предвожданите от Цанко Дюстабанов Ирина 
и Димитра Бачокирови. Покрай изумителните 
разкази, или по-скоро скици за амазонките, както 
К. Зографова нарича и определя героините като 
Стояна Драгановска – Нишанджийката, или Румена 
войвода, изтъкната е и заслугата на монахините из 
манастирите, които също самопожертвователно се 
присъединяват към великото освободително дело. 
Те са били от Новоселския манастир: игумения 
Сусана, монахините София, Елисавета, Ефросина, 
Христина, Калистела, Екатерина – посечени пред 
олтара на черквата.
Подир този изумителен сюжет е заплетен друг, 
повествуващ за други големи жени, влели се в 
следващи национални борби: куриерката Тодора 
Меразчийка-Бакърджиева, която в дългите си коси е 
вплитала тайните революционни писма – съперничеща 
по героизъм и изобретателност на самата баба Тонка. 
Сливенката Кокон Таша е друг колоритен образ в 
националноосвободителното движение от 1876 г. Тази 
турска шпионка е женският еквивалент на Заманов 
от „Под игото“: укрива революционните дейци и 
заблуждава заптиетата, които безумно є вярват.
Разказвайки за Акушерката на свободата (Райна 
Княгиня), посочвайки и съвременното преиздание на 
Автобиографията є от 2018 г., К. Зографова е вплела 
майсторски и съдбата на чужденката българофилка 

лейди Емили Странгфорд. Нарича ги духовни сестри, 
свързани чрез великата сила на милосърдието. И 
тук е мястото да изтъкна, че една от целите на 
книгата е и тази – да се иде отвъд границите на 
българското и българките, да се проследи и в по-
широк контекст изящното присъствие, вградено в 
историко-културното развитие на родината ни. След 
потушаването на Априлското въстание вдовицата 
на виконт Пърси Странгфорд създава фондация, чрез 
която дарява 30 000 британски лири, с които купува 
храна, облекло, медикаменти, покъщнина, и пристига 
в България. Подпомага 60 опожарени селища, оборудва 
6 болници, възсатновява домовете на 5000 българи. 
И не само: осиновява 6 български момичета, които 
се образоват в Англия и се завръщат в родината си 
като учителки. Благородната англичанка се среща с 
майката на Иван Вазов в Сопот, където баба Съба е 
председателка на женското дружество (че кой, ако не 
тя би била ръководител?!). Патриархът на нашата 
литература е посветил две стихотворения на 
заслужилата лейди Емили. Олга Николаевна Скобелава 
също по почин на великодушната британка създава 
сиропиталище за децата от Батак. Благородната 
графиня е жестоко убита на път за Чирпан, след 
като е успяла да спаси 250 българчета със своите 
майчински грижи. Милосърдни са грижите и на 
друга бележита благородничка: баронесата Юлия 
Вревска. Сред похитените българолюбки е и аферата 
с мис Елен Стоун от 1902 г., която има щастлива 
развръзка. Към заслужилите чужденки е причислена 
и царица Елеонора Българска – втората съпруга 
на Фердинанд Сакскобургготски. В полемичен тон 
авторката търси отговор на въпроса – защо и денс 
тя тъне в забвение?
Извън полето на забравата се извисяват първите 
наши поетеси и писателки. Затрогваща е 
посветената на тях глава. С наличието на подобни 
епизоди книгата на Катя Зографова би могло да 
се определи и като своеобразна енциклопедия на 
женското. Манифестиране, заявяване, утвърждаване, 
ала и случване. Вече женското в Българско е факт. 
И това явление сега не е просто любопитно, то е 
ценност, белег на по-високото стъпало, на което сме 
се поизкачили и съизмерваме европейското.

ПЕтъР МИхАйлОВ
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Дадохте много интервюта по повод дебютния 
Ви роман „лято в Бурландия“. Доволен ли сте от 
рецепцията на книгата? И как бихте искали да бъде 
прочетена тя?
Много съм щастлив, че в първите месеци след появата си 
книгата започна да намира и създава своята аудитория. 
Това е бавен и интересен процес, над който авторът 
(слава богу) няма кой знае какъв контрол. Надявам се, 
че тя тепърва ще намери още много читатели, защото 
я възприемам като „отворена творба“ в смисъла, 
който влага Умберто Еко. В нея няма дидактика, 
морализъм, размахване на пръст. Ако приемем, че роман 
и престъпление се планират еднакво внимателно, вярвам, 
че читателят е съучастник, замесен и действащ наравно 
с автора. „Лято в Бурландия“ е „отворена творба“, 
защото позволява и провокира различни интерпретации, 
едновременно бяга от вкарване в лесни аналогии, но и 
натрапчиво се върти около определени теми. Книгата е 
внимателно конструирана да провокира въображението 
на четящия и да влиза в диалог, да направи от читателя 
съавтор. Не бих си позволил да нормативизирам прочита 
на книга, защото ще му отнема значителна част от 
удоволствието. В книгата има поне няколко ключови 
момента, в които читателят трябва да реши за себе 
си какво е значението на определени елементи, да ги 
изпълни със собствено съдържание. Да предложа някакъв 
тълкувателен ключ към тях би означавало да омаловажа 
другите възможни прочити, и най-вече тези, за чието 
съществуване не подозирам, а които читателят сам е 
изградил. Именно те са най-интересни, защото чрез тях 
читателят става автор. 

Как се насочихте към „Аквариус“? Аз реших, че 
сте търсили издателство, което има вкус към 
„литературните“ книги. Без да правя аналогии, 
докато четях книгата Ви, мислех за „Някой си 
господин Пекелни“, издадена от същото издателство.
„Лято в Бурландия“ е резултат от няколкогодишно 
сътрудничество с „Аквариус“. Мисля, че познанството 
ни датира от 2015 г. покрай излизането на книгите на 
Гайто Газданов, а по-късно и на Сигизмунд Кржижановски. 
Според мен са сред най-добрите чуждоезични издания 
на български от последните години. Решението беше 
предопределено от усещането ми, че искам да работя с 
хора, с които споделяме сходна естетически разбирания 
и имаме еднакво сериозно отношение към всеки един 
детайл от процеса. Тогава крайният резултат може да 
говори сам за себе си и книгата много по-лесно ще открие 
своите читатели. Те ще я разпознаят мигновено. 

Романът Ви може да се нарече Борхесов, включително 
заради преките референции към аржентинския 
писател. С кои други автори си говорите, пишейки?
Много се радвам на възможността да споделя влиянието, 
което са упражнявали и продължават да го правят 
мнозина автори. Писането за мен е преди всичко един 
безкраен (именно по Борхес) задочен разговор, в който 
всеки пишещ определя сам генеалогията си. Този рой 
добронамерени сенки зад рамото прави цялото усилие 
значително по-малко самотно. Струва ми се, че писането 
е като правенето на гнездо – съчетание от чужди 
сламки и собствена кал. Присъствието в книгата на 
някои фигури е лесно разгадаемо – например Булгаков, 
но има много други, повече или по-малко скрити. Има 
препратки към Ерих Кестнер, Андерсен и неговите 
„Галоши на щастието“, Е.Т.А. Хофман, но също така и 
Кенджи Миядзава, един прекрасен автор, за съжаление 
непознат в България и неговата книга „Нощен влак към 
Млечния път“, която се надявам някой ден да се появи 
на български. Кафка неизбежно присъства, усещам Киш и 
Бруно Шулц, но особено държа да спомена Кржижановски 
и В. Г. Зебалд като най-значителните влияния в 
последните много години. За мен това са съдбовни 
и предопределящи срещи, фундаментална част от 
траекторията на търсенията ми в писането. Докато 
пишех книгата, препрочитах „Шумът на времето“ на 
Манделщам – проза и поезия в друго агрегатно състояние. 
Друга фигура, която според мен заслужава много повече 
внимание в България, а и изобщо, е Андрей Битов. За 
мен неговите текстове стоят редом с най-добрите 
страници на Набоков. Не мога да не спомена „Балада за 
Георг Хених“, която е ненадминат връх в прозата ни в 
последните много десетилетия, може би от времето 
на Талев и Станев, а преди това – на „Жетварят“ 
на Йовков. Четенето на Орхан Памук ми помогна с 
техническо решение и ме измъкна от трудна ситуация, 
помага ми и в работата по композицията на това, 
което пиша в момента. Силно ме впечатли и японската 
писателка от късния XIX век Хигучи Ичийо, която си 
отива едва на 24 години, но тя несъмнено е завършен 
писател със свой стил. Радвам се, че на български излезе 

„Стоунър“ на Джон Уилямс, 
един от най-добрите романи, 
които съм чел в последните 
години. Ще спра тук, защото 
изброяването може да е много 
дълго. 

Утопия или дистопия 
е „лято в Бурландия“? 
Напоследък темата за 
времето е особено актуална. 
Един от най-нашумелите 
световни бестселъри 
напоследък, „Аномалията“, 
тематизира върху него. В 
български контекст времето 
е герой и на „Времеубежище“. 
Какво е различното във 
Вашата интерпретация?
Това определено са едни от най-важните въпроси около 
книгата. Дали Бурландия е утопия и дистопия? Моят 
отговор би бил – и двете, или по-скоро – нито едното, нито 
другото. Книгата функционира като текст в зейналия 
процеп между утопия и дистопия, балансира между двете. 
Връзките между време и място са разхлабени и вярвам, 
че това действа освобождаващо за въображението. Така 
както разбирам класическата представа за утопия и 
дистопия, тези понятия са потенциални, бъдещи, в тях 
времето подчинява мястото. Според мен в настоящата 
ситуация, от 11 септември 2001 насам, в условията на 
непрестанно ускоряващо се, подивяло Време, вече не може 
да твърдим, че между тук – т.нар. „жив живот“ и там – 
дистопичното или утопично пространство, съществува 
херметична преграда. Оказа се, че преградата не само не 
е херметична, нея всъщност я няма. Преди 2001 имаше 
минало, настояще, и бъдеще. След 2001 ние постепенно 
заживяхме в бъдещето. Сега обитаваме едно сдвоено 
настояще-бъдеще, което се оттласва от миналото със 
скорост 60 секунди в минута. Живеем в свят, измислен 
от Аркадий и Борис Стругацки, но лишен от техния 
хуманизъм. Оказа се, че бъдещето-настояще е богато на 
събития, но ние постепенно губим способността да ги 
подреждаме, анализираме и разказваме. Иначе в „Лято в 
Бурландия“ има миниатюрни утопични елементи, например 
страниците за Рющиц, и има такива, които напомнят 
дистопия, но не са. Достатъчно е да отворим прозореца и 
да видим еквивалента на „двуглавците“, които маршируват 
по софийските улици. В свят, който факт и фикция се 
сливат прогресивно; в свят без авторитети и консенсус 
по отношение на куп въпроси, включително относно 
формата на Земята и полезността на белината, всеки човек 
в един или друг момент лесно може да изпадне в състояние 
на ирелевантност, на маргиналност, на отчаяние, че не 
контролира съдбата си. При някои това може да доведе до 
милитаризация, при други до меланхолия. Ето защо моят 
личен отговор е, че Бурландия съществува именно в това 
силово поле между утопия и дистопия. Тя не отрича, че 
този свят е сложно място, а позволява на читателя да се 
издигне, да види сложността от птичи поглед и да намери 
собственото си обяснение. Да постигне така желаното 
единение.  

Винаги съм казвала, че за мен един от най-сериозните 
маркери за качеството на една книга е нейният език. 
трябва да си призная, че ме спечелихте още с първите 
страници, защото езикът на романа Ви е многопластов, 
инкорпорира различни регистри, през него става 
връзката между минало и настояще. Какво Ви помага, 
когато пишете – дистанцията (не живеете в България), 
чуждите езици, опитът Ви на читател?
„Лято в Бурландия“ е обяснение в любов към българския 
език, към невероятните възможности, които той дава, 
към богатите пластове и залежи, които той съдържа 
и които често ми се струва, че остават неглижирани 
от съвременни автори, опитващи се преди всички да 
си „викнат песента“, да изразят отношението си към 
света. Ще излъжа, ако кажа, че съзнателно съм култивирал 
особена любов към архаизмите, към турцизмите, към 
определени изрази, фразеологизми и препратки към 
отминали десетилетия. Те винаги са били с мен, част 
от домашната ми среда, от най-ранно детство. Имах 
късмет да съм заобиколен и да попия този език от хора, 
които имаха ясно изразено отношение към българския, 
както към езика, така и към разказването на истории, т.е. 
впрягането на езика в конкретна употреба. Индоктриниран 
съм с тази любов от съвсем малък и пребиването в чужда 
лингвистична среда само я усили. С времето установих 
известно разделение на труда – пиша юридическите си 
текстове на английски и френски, а прозата – на български. 
Така се старая да поддържам някакво равновесие между 
различните идентичности. Съмнявам се, че ще пропиша 

проза на английски. Възхищавам се на самочувствието на 
тези, които успяват да сменят инструмента и да надянат 
новопридобития език като удобна ръкавица. Аз не бих 
могъл. Само на български имам чувството, че думите ми 
не са мастилени петна, засъхнали в определена форма, а 
се наливат с жива, кипяща кръв. За да отговоря на Вашия 
въпрос – мисля, че ми помагат любопитството и вярата, 
че българският език предлага невероятни, да не кажа 
безкрайни възможности да изразя себе си и да бъда разбран, 
да бъда частичка от нещо много по-голямо и могъщо, което 
ни свързва и държи заедно с хиляди невидими нишки.  

Разкажете малко за другата си битност – на учен, 
на университетски преподавател. Какво пишете в 
момента?
Учил съм право в София, завърших магистратури по 
международно право в Страсбург, и международни 
отношения в Брюж. Работил съм в няколко институции 
в Париж, Брюксел, Хага и София, а от няколко години съм 
асистент в Женевския университет и пиша докторат 
върху юрисдикцията на Международния съд на ООН в Хага. 
Междувременно в последните 5-6 години се запалих по 
история на международното право в междувоенния период, 
едно бурно време за България и света, и както понякога се 
случва, страничните занимания започват да заемат все 
повече място. Резултатът от тези усилия би трябвало 
да се появи в началото на 2024. Все повече се опитвам да 
свържа интересите ми в литературата и правото. Един 
от текстовете, върху които работя в момента, е опит 
да се подходи към историята на международното право 
в Централна и Източна Европа, и най-вече на Балканите 
през няколко ключови художествени произведения. Много 
преди началото на руската агресия в Украйна се питам дали 
най-сетне Западът ще излезе отвъд клишетата за тази 
част на Европа и ще прояви истински интерес към нея, дали 
най-сетне ще се опита да вникне по-дълбоко в историята, 
литературата и географията є или ще продължи да се 
отнася със смес от пренебрежение и екзотизация. Идеята 
за този текст бавно узрява в последните няколко години и 
продължава да пали въображението ми и да влияе на това, 
върху което работя напоследък.
През последните петнадесетина години се натрупаха 
ръкописи, които претърпяха десетки и стотици редакции. 
„Лято в Бурландия“ се откъсна, отрони се и се разви като 
самостоятелна книга. Когато човек пише и не публикува 
толкова време, основната работа е по разплитането на 
историите и намирането на подхода към всяка от тях. 
Понякога се налага да почукаш и да влезеш през прозореца, 
както се случва в девета глава на книгата. В момента 
се занимавам именно с един от тези стари текстове, 
който в първата си версия съдържаше чертите на 
гимназиален роман, т.е. билдунгсроман, но постепенно 
започна да се превръща в нещо друго, много по-сложно. 
Това, че текстовете отлежават по 7-8-10 години ми 
е колкото полезно, толкова и интересно. Наблюдавам 
трансформацията на текста, как нещо, което в началото 
е изглеждало като ядро, се оказва повод да изплува нещо 

съвсем друго. Разказвачът от първо лице се 
оттегля в трето, егото се отдръпва пред 
раздиплящата се история, пишещият се 
превръща в слушател и докато нишката 
се източва, ден след ден, и ако имам 
достъп до това хранилище, тази мина, 
с удоволствие ще продължавам да се 
промъквам обратно.  

Въпросите зададе  
АМЕлИя лИчЕВА

Само на български имам чувството, че думите ми не са 
мастилени петна 
Разговор с Момчил Миланов

Момчил Миланов
Снимка Яна Лозева
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Сцена
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КАМЕлИя НИКОлОВА По следите на Гоголевия дух 

„Духът на Гогол“ по Николай В. Гогол, режисура Биляна 
Петрова, сценография и костюми Изабела Манолова, 
музика Гьорги Георгиев, вокали: Кирил Хаджиев – Тино 
& Изабела Манолова, хореография  Стефания Георгиева, 
сценичен бой Евгени Енчев, участват Дамян Тенев, Георги 
Грозев, Петко Венелинов, Ива Кирова, Боряна Бабанова, 
Павел Емилов, Драматичен театър – Ловеч, със 
специалното съдействие на MINOAR, SUPANYO, TEODOR, 
Kris Fashion, WELGA, Izabela Manolova Photography

Ама че тук стават чудесии...!
Из малоруска комедия

 Отпред още – иди-дойди; а отзад съвсем прилича на 
дявол.

Из една простонародна приказка

Махни се, махни се, сатанинска магийо!
Из малоруска комедия

В тези фрази от малоруски (украински) комедии и 
приказки, цитирани от Гогол в разказа „Сорочинският 
панаир“ от първата му книга „Вечери в селцето край 
Диканка“ (1831-1832), до голяма степен се съдържат 
сложните усещания, които предизвиква спектакълът 
„Духът на Гогол“ на Драматичен театър – Ловеч. 
Зрителят е въвлечен в една гоголевска магия на 
кръстопътя между тук и отвъдното сред чудесии, 
сатанински изчадия, демони, вещици, самодиви, зверове, 
призраци, духове, светлини, пушеци, звукове, напеви, 
гласове... 
На въпроса ми към режисьора на представлението 
Биляна Петрова, която е директор на театъра, както и 
докторант в Института за изследване на изкуствата, 
защо се е обърнала към Гогол тя сподели: „Николай 
Василиевич е един от най-мистичните руски и световни 
автори. Първите срещи с него помня още от 133-то 
училище „Александър Сергеевич Пушкин“. Беше много 
вълнуващо за въображението ми в началните класове 
да чувствам съвсем различните природи на двамата 
велики автори – Гогол и патронът на училището ни – 
Александър Сергеевич Пушкин. Започнахме с приказките 
му още от първи клас, но после, когато се появи Гогол, 
видяхме съвсем друга, различна природа на приказката 
– мистичната... Гогол е също така и един от големите 
световни драматурзи, с които започна обучението ми 
по актьорско майсторство и режисура в НАТФИЗ... 
Създаването на драматургичен разказ, който да оживи 
миналото на автора, но и да търси конкретни връзки 
между биография и творчество се оказа целта на нашия 
спектакъл. Търсим  безграничната одухотвореност и 
проникновеност, които той е донесъл на човечеството“.
Драматургичната основа на спектакъла представлява 
композиция от ранните текстове на Гогол, предимно 
от „Вечери в селцето край Диканка“ (1831-1832) и по-
конкретно „Вечер срещу Еньовден“ и „Иван Фьодорович 
Шпонка и неговата леля“, документални текстове, 
спомени за писателя и писма на Гогол. Ръководен от 
Биляна Петрова, която е инициатор на проекта, 
целият екип от млади творци участва в създаването 
на спектакъла на колаборационен принцип, като всеки 
се включва с идеи в подреждането на драматургията, 
създаването на визията, на звуковата среда, търсенето 
на актьорската експресия. В случая  нетипично за 
театъра ни напоследък е това, че очевидно е извървян 
дълъг път на предварително подготвка, на задълбочено 
проучване на текстове на великия писател, на архивни 
материали, на документи, спомени, епистоларни 
свидетелства. Трупата работи и с психолог. Провеждат 
се срещи с ученици, които са потенциални зрители 
на бъдещото представление и се разговаря с тях за 
Гогол. Оказва се, че той като автор е слабо застъпен 
в обучението по литература и малцина знаят нещо за 
неговия живот и творчество, което усилва амбицията 
да бъде реализиран такъв проект дори и само с 
образователна цел. 
Тази многопластовост, заложена в спектакъла, буди 
уважение. Още повече че тя е осезаема, четима, 
разпознаваема. Според режисьорката в работата от 
изключителна важност е търсенето на характера на 
сценичния разказ. „За екипа ни беше ясно – казва тя – че 

вървим през еклектика поради различната 
тежест на документалния пласт и 
художествения. И не биваше яркият 
език на Гогол да олекне, а биографичните 
цитати да натежат като олово поради 

мрачни препратки. Отделните линии трябваше да се 
вплетат органично, за да не се разпадне историята.“
Сюжетната линия следва перипетиите на един студент 
(в ролята е Дамян Тенев), който търси духа на Гогол. 
Спектакълът ни връща към детството и юношеството 
на Гогол в Украйна, преди да замине за Санкт Петербуг 
на 19 години с амбицията да стане писател. Петрова 
споделя, че целта е била да бъде „ушит“ драматургичен 
разказ от парчета спомени от най-ранната Гоголева 
проза, преплетени с биографични документи, анализиращи 
смъртта му. „Получи се странна дреха – продължава 
тя – като тази на дявола, която се изгубва на панаира в 
историята.“
Началото на своята кариера Гогол започва с разкази за 
любимото топло и светло, в неговите представи родно 
място в Малорусия, пълна противоположност на мрачния 
и студен Санкт Петербург, в който му се налага да 
живее и твори. Чрез роматично-мистичното потапяне в 
добре познатата му древна, дива, архаична култура Гогол 
се противопоставя на безчовечната, смазваща, чужда, 
европеизираща се цивилизация. 
В предварителната работа е била търсена веселата 
природа на „малоруското пеещо и танцуващо племе“, както 
го назовава Пушкин и както е описано в ранните разкази 
на Гогол. Екипът, воден от творческата си фантазия, 
си поставя задачата да открие вътрешното усещане на 
писателя за родова и семейна принадлежност, оставило 
светъл отпечатък в детското съзнание на автора. 
По време на репетициите творците често задавли 
въпроса смешно ли е или страшно, Гогол не е ли страшен? 
Те обаче все повече се убеждавали, че прозата в тези най-
ранни Гоголеви разкази е повече поезия и трябва да зазвучи 
от сцената светло като майска нощ в тогавашната 
украинска част на Русия: Малорус. Тя трябва да звучи 
радостно и по думите на Белински „пакостливо, 
замислено-сладостно и с добродушна насмешка като 
вечна младост…“.
Гогол в творчеството си се опитва да преобърне 
представите за истинската стойност на изкуството, 
което носи просветление. Той е познат като 
класически сатирик, изобличител на пороците и 
обществените недъзи, но в същото време е носител 
и на светоотеческата традиция като религиозен 
мислител. Парадоксално у него е, че въпреки че е силно 
вярващ православен християнин, той се обръща към 
езичеството, връща се към мистичните корени, към 
рода, към фолклора, към архетипите, свързани с борбата 
между доброто и злото. В спектакъла „Духът на Гогол“ е 
направен опит да бъдат обхванати всички тези аспекти 
на сложния гоголевски гений.
Персонажите, в които се превъплъщават актьорите, са 
и реални, и митологични: бабата, дядото, родителите, 
роднини на Гогол, казаци, младежи, девойки, дяволът 
(Басаврюк, в яркото изпълнение на Георги Грозев), вещици, 
самодиви. Изпълнителите се появяват в различни 
образи. Прозвучава и гласът на Гогол – нисък, плътен 
(Кирил Хаджиев – Тино), глас на дух, който витае сред 
зрителите. 
Сценографията е изцяло от дърво: дяволски трон, 
шикма-пътека от опърлено с горелка дърво – преход 
както към миналото, към детството, така и от 
земното, познатото към непознатото, небесното. 
Нейните завои криволичат подобно безкрайните, 
вечно кални пътища на Гоголевата Русия. Търсени са 
топлите, махагонови, но и кървавочервени цветове, като 
сцените от детството остават в облак дим и прах 
и необикновено красива светлина… В костюмите се 
прокрадват общославянски мотиви: шевици, самодивски 
премени, звероподобни маски. Действието прескача във 
времето – от годините, прекарани в родния дом с близки 
и роднини, тихите вечери, интимните любовни мигове, 
празниците, обредите, срещите с Дявола, борбата с 
бесовете, броденето по пътищата, до момента на 
смъртта, а дори и след това... 
Важни акценти в спектакъла са свързани с 
преследващите Гогол образи на митични същества: на 
самодиви, на вещици и най-вече на дявола Басаврюк, 
персонаж от „Вечер срещу Еньовден“. Оригиналното 
заглавие на повестта е „В навечерието на Иван Купала“. 
В Украйна този празник, посветен на слънцето и на 
плодородието, аналогично на нашия Еньов ден, е на 24 юни 

(стар стил), който се отбелязва по време на лятното 
равноденствие. В Източноправославната традиция на 
този ден се чества рождението на Йоан Кръстител 
(чието народно прозвище на украински е Иван Купала). 
Тогава се берат билки с лечебна сила, пеят се песни, 
излизат баячки, магьосници, случват се чудеса. 
В спектакъла лека-полека ранните детски спомени 
отстъпват място на прикриваната болка и тревога, 
на тъжното безпокойство, които извират от душата 
на Гогол нататък в житейското и творческото му 
пътуване, докато изкристализират във вик – в ужас пред 
лицето на смъртта.
Тъмните сили на мрака се срещат със светлината. В 
самия разказ на Гогол основен персонаж е Басаврюк. 
Биляна Петрова споделя: „В един момент стана важно 
да изследваме гения като човешко същество, а не да се 
дивим на палитрата му от образи. Започнахме да се ровим 
за факти от живота на Гогол, само и само да достигнем 
до тази така интересна мистериозна битка с Дявола и 
призива към божественото. Монолитен образ на Дявола 
в историята на литературата изкристализира за първи 
път именно при Гогол, който го описва подробно в човешки 
образ и го нарича Басаврюк – от бяс и човек в едно“. 
Всъщност Басаврюк е митичен образ в устното 
украинско народотворчество и означава „дяволски 
човек“, „дявол, сатана в човешки облик“. Неговото 
първо писмено описание е именно на Гогол в споменатото 
съчинение „В навечерието на Иван Купала“. 
Етимологията на думата е неясна, но вероятно е 
от татарски произход (от бастирик – „кошмарно 
съновидение“) преминало в някои европейски езици като 
босорак, бозоркани и пр., със значението на „демонично 
същество“, „вещица“. Също така се свързва и с 
древноиндийското понятие за слънчев – saúrya.
Друг епизод, свързан с тайните около Гогол, пресъздаден в 
представлението, е ексхумацията на писателя през 1931 
г. Биляна Петрова разказва за създаването на тази сцена: 
„ползваме различни публикации по темата, но основно 
студията „Пренасяне праха на Гогол“ от Владимир Лидин 
– писател и свидетел на препогребването на останките 
на писателя през 1931 г.“. Според очевидеца при 
разкопаването на гроба се оказва, че тялото е обърнато 
(има версия, че писателят е изпаднал в летаргичен сън 
и е погребан жив, което е един от страховете на Гогол 
приживе). Черепът му го няма. Съществува версия, че 
той е откраднат през 1909 г. от някакъв колекционер 
като трофей, който да бъде изложен в музей. 
Краткият 42-годишен жизнен път на Гогол, с неговата 
саможивост, странности, меланхолия, депресия, 
мрачност, болести, видения, бесове, дяволи, вещици, 
мъртви души, и в същото време ироничност, остроумие, 
чувство за хумор, граничи с абсурда, който продължава и 
след неговата смърт. 
Как би описал самият Гогол собствената си безумна 
житейска история? Вероятно великият писател 
едновременно би я изстрадал и би се надсмял. Твърди се, 
че последните му думи били: „Ще се смея през сълзи“. 
Такава е философията на неговия живот, пълен със 
загадки и парадокси. Гогол не дава отговор и не спира по 
простонародному да мъдрува и да се диви с присъщото 
му чувство за ирония: „Дявол знае каква е тая работа! 
Почнат ли да правят нещо християните – мъчат се, 
мъчат се като ловджийски кучета след заек и пак 
няма управия, а дето се намеси дяволът, само завърти 
опашчето си – и веднага, не можеш да разбереш отде се е 
взело, сякаш от небето е паднало“.  
Тръгвайки по следите на Гоголевия дух, младите творци 
от Драматичен театър – Ловеч се опитват чрез 
средствата на театралното изкуство да разбулят 
някои загадки от живота на великия писател, да вникнат 
по-дълбоко в природата на неговия гений, въвличайки 
зрителя в гоголевския мистериозен свят, с което според 
мен постигат и даже надхвърлят предварителното 
поставените си цели.

йОАНА СПАСОВА-ДИКОВА*

Съвместна публикация с  „Платформа за изкуства“

* Авторът изказва благодарност на Драматичен театър – 
Ловеч за предоставените материали.

На 7 април Сатиричният театър „Алеко Константинов“ 
отбеляза 65-годишнината от създаването си и връчи 
за шести път своите награди „Златен кукерикон“ за 
достижения в изкуството на хумора и сатирата в 
българския театър.
ИЦхАК ФИНЦИ получи „Златен кукерикон“ за 
цялостно творчество на името на Георги Калоянчев. 

Награда „Млада надежда“ – НИЯ КРЪСТЕВА за 
ролята є в „Съблечи се за вечеря“ от Марк Камолети, 
режисьор Венцислав Асенов, Младежки театър 
„Николай Бинев“

Награда за женска роля“ – СВЕТЛАНА ЯНЧЕВА за 
ролята є в „Шекспирин по време на пандемия“ от Теди 
Москов, Малък градски театър „Зад канала“
Награда за мъжка роля – ХРИСТО МУТАФЧИЕВ за 
„Плач на ангел“ от Стефан Цанев, режисьор Стоян Радев, 
Народен театър „Иван Вазов“
Награда за режисура – ЯВОР ГЪРДЕВ за „Опашката“ от 
Захари Карабашлиев, Драматичен театър „Иван Радоев“, 
Плевен
Награда за спектакъл – „Укротяване на опърничавата“ 
от Шекспир, режисьор Стайко Мурджев, Драматичен 
театър „Н. О. Масалитинов“, Пловдив 

Награди ЗлАтЕН КУКЕРИКОН’2022
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Румяна Л. Станчева

Това се питам, докато чета „Българската литература 
като световна литература“1, включена в авторитетната 
поредица под редакцията на Томас О’Бийби, посветена на 
явления, видени като световна литература. Изданието 
е много важна стъпка в международното разпознаване на 
българската литература. По замисъла  и структурата 
си книгата засяга хронологични и тематични аспекти на 
българската литература, сглобени в осмислен пачуърк от 
текстовете на български и чуждестранни литератори с 
видимо присъствие като критици, преводачи и писатели. 
Важен е и фактът, че изданието е на английски език, 
снабден е с библиография на преводни издания и с индекс на 
имената. 
Структурата на книгата, при цялата си пъстрота, 
е изградена логично в четири раздела. Първата част: 
Истории: в търсене на един национален профил в 
световната литература, преминава с широки крачки през 
развитието на българските литературни явления, от 
Средновековието до съвременността. Всеки от петимата 
автори тук, Диана Атанасова, Раймонд Детрез, Мари 
Врина-Николов, Милена Кирова, Амелия Личева, не само 
представя една епоха, но и по свой начин отговаря на 
въпроса за присъствието на една национална литература в 
съвременното разбиране за световна литература.
Втората част, по зададената в заглавието си задача, става 
в по-голяма степен дискусионна: Географии: българската 
литература като не/обичайно пространство, отвътре 
и отвън. Шестимата автори на статии тук обсъждат, 
нерядко с потапяне в компаративното, вечното тревожно 
усещане на литературите със слабо разпространение 
за недоразпознатост, което води до противоположни 
нагласи – към национална специфика или към търсене на 
лесни съответствия със световни образци. Авторите са: 
Бойко Пенчев; Биляна Курташева; триото Васил Видински, 
Мария Калинова и Камелия Спасова; Ани Бурова; Михаела П. 
Харпър, Емилия Дворянова.
Третата част се отваря още от заглавието към една от 
пораждащите характеристики на световната литература 
и съответно е озаглавена: Икономики: българската 
литература на световния пазар. Тук авторите са Тодор 
Христов, Александър Кьосев, Димитър Камбуров, Яна 
Хашъмова, Анджела Родел. На тях се пада да коментират 
пазарното битие на една литература, писана на малко 
разпространен език, в слабо позната по света държава. 
Историята пак наднича зад ъгъла, защото част от подобна 
недопрочетеност се дължи на разривите от Студената 
война. От друга страна, пак историята, през последните 
30-ина години, позволява на някои български творци да 
живеят в други страни, без да са политически емигранти, 
и да пишат на чужди езици с по-голямо разпространение. 
Монолитната представа за национална литература бива по 
този начин силно разколебана. Коя е публиката на такива 
писатели, тази на новия им език и среда ли е? И лесно ли 
намират българския си читател, когато се появят на 
българския книжен пазар в превод? 
Четвъртият, последен раздел в книгата, Генетика: 
наследственост, сродства и перспективи на българската 
литература, също звучи интригуващо и проследява 
вътрешни динамики на наследяване и преобразуване 
на идеи от водещи писатели, въвлечени в битките 
между млади и стари. Авторите са: Дарин Тенев, 
Юлия Кръстева, Миглена Николчина, Георги Господинов, 
Жан-Люк Нанси, Кори Стокуел. Вниманието често е 
насочено към чисто българския литературен развой или 
явления. Прозират на места и външните контексти за 
вътрешните литературни битки. Така при Дарин Тенев 
например са показани „генетичните“ връзки между Иван 
Вазов и Пенчо Славейков, модифицирани във времето от 
новите „политики“ на младото поколение в българската 
литература от началото на ХХ век. „Този начин на четене, 
който постоянно трябваше да сравнява българските 
писатели, Млади и Стари, с модерното и господстващото, 
роди не само критически текстове като Млади и стари 
на Кръстьо Кръстев, но и литературни произведения, 
които го отразяваха в себе си и до известна степен бяха 
авто-рефлексия по този въпрос“ (с. 220). Литературните 
битки – това наистина е за отбелязване – не са затворени 
в местния български контекст, а се водят на терена на 
европейски мотиви, какъвто е въпросът за триадата 
творец, произведение, публика. И това е още една  добра 
възможност да се мисли световното в българския 
литературен живот. 
Заключението на Галин Тиханов, Отвъд „малките 
литератури“: Размисли върху Световната литература 
(и върху българската), обсъжда понятието „малки 
литератури“ от различни гледни точки. Например: „Ако 
някой би казал, че българската литература (или немска, 
италианска, румънска, чешка, унгарска или безброй други 
в Европа и извън нея) е литература, писана на по-малък 
език (в смисъла, който изразих тук), тогава българската 
литература ще бъде в много добра компания:  

1 Bulgarian Literature as World Literature. Edited by Mihaela P. 
Harper and Dimitar Kambourov. Bloomsbury Academic, 2000.

по-малките езици, както ги описах по-горе, са, 
исторически казано, правилото, а не изключение“ (с. 
262). 
Въпреки добрата компания, класирането по значение и 
познатост на българската литература сред другите 
не се променя. Проблемът е, както и аз съм имала 
възможност да коментирам другаде2, в практическото 
противоречие между принадлежност към един език и 
национална литература, от една страна, и от друга, 
съвременния контекст на планетарния литературен 
пазар, който игнорира подобни характеристики в полза на 
уникални литературни явления, сякаш изгубил интерес 
към „националното“ като отличаваща характеристика. 
Тиханов обръща внимание и на положителните аспекти от 
асиметрията в литературния свят днес: „Глобализацията 
създава и разкрива нови групи от неравенства. Но трябва 
да започнем да признаваме, че в същото време тя прави 
противопоставянето между център и периферия по-малко 
значимо, поради отдалечаването от идеята за общ (западен) 
канон, който първи стои в основата на това разграничение. 
По-скоро сме свидетели на нов режим на съответствията, 
при който разликата – извлечена не на последно място 
от това, което сме посочвали като маргинални зони 
за културата – се преобразува и хомогенизира в единен, 
глобално продаваем културен продукт“ (с. 264).
При цялата ми радост от публикуването на именно такава 
книга, тъй като съм пристрастна към сравнителното 
литературознание, се възползвам да погледна към изданието 
от именно тази моя позиция.3 Ще напомня, че световната 
литература заобикаля изцяло идеята за национални 
литератури, пази се от канонични примери, свързва 
традицията само с отречената епоха на колониализма, 
а набляга върху писатели, откроили се в постколониален 
контекст. Често терминът Световна литература е 
противопоставян на Сравнителното литературознание 
(натоварено, без вина, с всички грехове на eвропоцентризма, 
колониализма, расизма, нетолерантността). 
След като в началото се опитах да очертая конструкцията 
на книгата, сега ще се обърна към още няколко теми, които 
ми се струват повече ангажирани с компаративното 
разчитане на българската литературна история. Това ще 
бъде още един начин да се компенсира отбелязаната от 
Мария Тодорова, в предговора є, вид отбранителност/
defensiveness в реализацията на цялата книга. Като се 
надявам, че ефектът от книгата като цяло е добра 
офанзива, ще взема отношение и към встъпителните 
думи на двамата съставители на тома, Михаела Харпър 
и Димитър Камбуров. Михаела Харпър твърди: „Поради 
безпрецедентния си характер, томът не само запълва 
значителна празнота в традиционното Източноевропейско 
и Балканско, както и съвременно Европейско литературно 
поле, но може също така да служи като крайъгълен камък 
за съвместни проучвания в тези и  други свързани зони“ 
(с. 2). Заради тази уникалност наистина може да се очаква 
бъдещо по-добро международно и компаративно опознаване 
на българската литература. 
Димитър Камбуров, в своята част от предговора, не 
пропуска да се усъмни в смисъла на това, което се нарича 
„световна литература“ днес и на приложението на 

2 За други анализи: Theo D’haen. Bulgarian Literature as World 
Literature. – Colloquia Comparativa Litterarum, Vol. 7 No. 1 
(2021). Наскоро попаднах на още един преглед на същата 
книга: Франческа Земярска. Национално, глобално и аномално: 
българската литература като събитие. – Литературен 
вестник, бр. 4/2022.
3 За други анализи: Theo D’haen. Bulgarian Literature as World 
Literature. – Colloquia Comparativa Litterarum, Vol. 7 No. 1 
(2021). Наскоро попаднах на още един преглед на същата 
книга: Франческа Земярска. Национално, глобално и аномално: 
българската литература като събитие. – Литературен 
вестник, бр. 4/2022.

понятието по отношение на българската литература. 
Споделям голяма част от разсъжденията му – на първо 
място, че изковаването на този термин има главно 
практическо приложение в търсене на някакво решение в 
условията на глобализма. Споделям и опасението му, че би 
имало писатели, които са склонни да пишат за определени 
публики в чужбина. Също и това, че светът разпознава 
като знакови някои писатели, които не са с подобен 
статут в своя контекст – тоест, че не можем да се 
учудваме от разминаването на оценките навън и вътре. 
Обратното твърдение в предговора, че светът все пак 
очаква непознати автори от непознати места, също ми 
импонира с оптимистичния си заряд. 
Накрая ще спомена още няколко конкретни идеи, 
които ми правят впечатление. Една от обещаващите 
писти за проучване на българската литература е по 
посока на мита, въпрос, поставен в конкретната част, 
разработена от Дим. Камбуров. Митът в сравнителното 
литературознание, да припомня правилото, лесно преминава 
през различни епохи, има способността да се трансформира, 
адаптира, преобразява, но и да запазва, за разпознаваемост, 
така наречената „минимална синтагма на мита“. Както 
посочва Камбуров, става дума за следното: „Работещият 
баланс между митичния аспект на литературата и 
литературната є другост е това, което придава на 
литературното произведение световна литературна 
потенциалност“ (с. 181).
Освен потенциала на мита, в статията на Ани Бурова 
„Да разказваш историята по много начини: близкото 
минало като литературен сюжет“ е откроен още един 
полезен компаративен подход – аналогията. Това също 
е инструмент за навлизане в българската литературна 
характерност. 
Освен каноничните ни писатели и характерните им 
прояви, за света би било интересно да може лесно да 
идентифицира явленията, които да са съотнесени 
към познатата таксономия. Иван Вазов ще си влезе 
в световния списък, напр. защото при него има пълни 
таксономични съответствия – и в поезията, и в прозата 
си (както е представен въпросът в статията на Милена 
Кирова „Следосвобожденските литературни въпроси: от 
национална носталгия към социален гняв и модернистки 
блянове“ или в друга статия – на Бойко Пенчев, 
„Европеизация или глупост: идеята за световна литература 
и обособяването на българското литературно поле“). 
При мнозина съвременни писатели търсенето по посока 
на митокритика или на аналогиите в по-голяма степен 
отговаря на общоприети критерии. Тук ще посоча (отново 
във връзка с митовете) примера с преведения на испански 
роман на Кристин Димитрова „Сабазий“, който активира 
както осмисляне на близкото минало, така и митологични 
представи, при това за твърде рядко „съживяваните“ 
в литературата ни траки (в статията „Има ли място 
българската литература в световната литература?“ от 
Амелия Личева).
За да обобщя, книгата е отлично помагало за чужденци 
от областта на културата и културните институции, 
и особено за университетски среди. Тя е ценна със 
задълбочените анализи, и дори само формално – като 
участва в престижна поредица, където досега фигурират 
напр. немската литература, румънската литература 
„като световни литератури“. Възприемам изданието 
като история на българската литература в студии. Тази 
стъпка беше дълго усещана като ненаправена. 
Българската литература, с тази нова книга, вече 
е не само несравнима в сърцето ми, но и започва 
да бъде сравнявана със световни образци.

Българската литература – световна, несравнима 
или несравнена?
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„Стръмнина“ – 
„изгубеният“ роман 
на Никос Казандзакис
Книгата става част от 
знаковата поредица на 
„Ентусиаст“ с всички ключови 
творби на писателя
Последният непубликуван роман на Никос Казандзакис, 
под редакцията на Здравка Михайлова, излиза за първи 
път на български език, половин година преди появата 
си в родната му Гърция. „Стръмнина“, издаван у нас 
от „Ентусиаст“ с превода на Николай Костов и със 
стилното библиотечно оформление на Яна Аргиропулос, 
събира в себе си емблематичните за творчеството на 
големия писател духовни и литературни търсения.
Доскоро книгата е напълно непозната както за 
академичните и литературни среди, така и за 
широката публика, тъй като малцина знаят за нейното 
съществуване. През всички години след смъртта на 
Казандзакис ръкописът на „Стръмнина“ се е съхранявал в 
музея на автора на остров Крит до своето „откриване“ 
през 2009 г., когато се превръща в част от постоянната 
експозиция. Едва през ноември 2018 г., след като е 
представен официално на изложба в Атина, ръкописът е 
разчетен, изучен в детайли и подготвен за публикация.
Написан във Великобритания в средата на 40-те години 
на XX в., веднага след емблематичния роман „Алексис 
Зорбас“, „Стръмнина“ отразява опустошителната 
реалност след края на Втората световна война, болката 
и разрушенията, претърпени от Гърция по време на 
германската окупация.
Книгата проследява идеалистичната битка и 
страданията на един млад писател, у когото ясно се 
открояват чертите и духовните възгледи на самия 
Казандзакис. Козмас, главният герой в романа, се завръща 
на родния Крит след мъчителна служба като военен 
пилот, за да се изправи лице в лице с печалната следвоенна 
действителност. Разкъсван от своята вътрешна борба 
между мрака и светлината, между разочарованието от 
равнодушието на съвременниците си интелектуалци и 
трудностите, пред които е изправен светът, той търси 
пътя към мира и завръщането към човечността.
Смятан за последния голям роман на Никос Казандзакис, 
„Стръмнина“ носи духа на всички емблематични творби 
на писателя и отправя към читателите универсално 
послание: „В големите мигове, които преживяваме, една-
единствена сила може да стане пътеводна: Вярата“.

Димитрис Мимис

През февруари 2017 г. по повод датата на раждане 
на критския писател психологът  Димитрис  

Мимис споделя размисли в предаването „Крета 
лайв“ за Казандзакис и заниманията му с 

психоанализа.

По повод 18 февруари, датата, на която е роден 
големият критски писател Н. Казандзакис, бих 
искал да кажа няколко думи, не общо за неговото 
творчество,  а специално за част от него, която 
все още не е достатъчно изследвана. Става дума 
за връзката му с науката психоанализа. Освен 
екзистенциалните и свързаните си с Бога търсения, 
проучвани от философи, филолози, богослови, и 
психоанализата е занимавала Никос Казандзакис и той 
я втъкава в произведенията си. Осезателно повлиян от 
тогава новата наука в началото на миналия век, както 
и други значими писатели като Томас Ман, Артур 
Шницлер, Херман Хесе и др., Казандзакис ни дава 
прекрасни творби – „Христос отново разпнат“, „Пир“ 
(Συμπόσιον), „Аскетика“, „Последното изкушение“ и др. 
За пръв път Казандзакис влиза в досег с психоанализата 
през 1922 г., на 39-годишна възраст, когато се 
установява във Виена за няколко месеца. 
Във Виена, заради екземата, която се появява 
на лицето му заради вътрешния психологически 
сблъсък, който го завладява при запознаването му в 
кинотеатър в града с Фрида, той посещава известния 
психоаналитик Вилхелм Щекел (Wilhelm Stekel), след 
като преди това е посетил редица лекари с различни 
медицински специалности и не е намерил лечение. 
Твърде скоро той бива очарован от психоанализата 
и я „взима на въоръжение“. Това ни става известно 
от писмата до първата му жена Галатея, в които 
описва посещенията си при психоаналитика, но и 
изучаването от самия него на психоаналитични 
текстове на Зигмунд Фройд, В. Щекел и на други 
известни психоаналитици. Пълно описание на това 
негово посещение е дадено в „Рапорт пред Ел Греко“. 
По-късно, през 1955 и към края на живота си, той 
ще се запознае с Мария Бонапарт1, психоаналитичка, 
ученичка на Фройд. Тя ще му подарява куп свои 
произведения, както свидетелства втората съпруга 
на писателя Елени Самиу в „Безкомпромисният“. Това 
става, когато Мария Бонапарт го посещава в дома 
му в Антиб в Южна Франция; нейното присъствие и 
тези подаръци му повлияват в психоаналитичните му 
интереси.
Произведенията, подарени от Мария Бонапарт на 
Казандзакис, днес се намират в зала „Казандзакис“ 
на Историческия музей в Ираклион: „В памет на 
изчезналите“ (A la Memoire de Disparus), „За смъртта 
и цветята“ (De la Mort et des Fleurs), „Хронос, 
Ерос, Танатос“ (Chronos, Eros, Thanatos), „Монолози 
пред лицето на живота и смъртта“ (Monologues 
devant la Vie et la Mort), „Пролет в моята градина“ 
(Printemps sur mon jardin) и много други. (Мария 
Бонапарт е онази, която заедно с малка група гръцки 
психоаналитици основава през 1950 г. първото 
психоаналитично общество в Гърция.) Този факт 
доказва, че Казандзакис никога не е преставал да 
следи и да изучава науката психоанализа. Читателят, 
който е изучавал психоанализа и е чел внимателно 
произведенията на Казандзакис, ще установи, че в тях 
се срещат множество понятия от психоанализата, 
които авторът умело вписва в литературните 
си текстове и заслужават да бъдат предмет 
на изследване от специалисти по хуманитарни 
и обществени науки. По онова време, когато 
Казандзакис се занимава с психоанализа, в Гърция 
все още няма развито психоаналитично движение. 
Нагласата към новата наука и нейния „баща“ Фройд 
е отрицателна и публиката не е готова да приеме 
инициативи по този въпрос. Както изглежда, връзката 
на Гърция с психоанализата започва успоредно със 
запознаването на Казандзакис с тази наука. В Гърция 
все още няма никакво раздвижване по отношение 
на новата наука освен спорадични лекции и статии, 
които я изваждат на сцената. Изминават доста 
години докато бъде създадена първата работна 
група по психоанализа. Естествено, Казандзакис 
не е бил член на тази група, нито пък е имал за цел 
да се включи в редиците є, които се стремят с 
помощта на Мария Бонапарт да получат признание 
от Международното дружество по психоанализа. 
Но заради множеството психоаналитични понятия, 
съдържащи се в текстовете на Казандзакис, можем 
да го поставим хронологично като първия гръцки 
литератор, умело втъкал психоанализата в своите 
творби. Изглежда под влияние на психоанализата 
словото на Критянина става изключително 

1 Мария Бонапарт (1882 – 1962) – френска психоаналитичка, 
пряко свързана със Зигмунд Фройд, съпруга на гръцкия принц 
Георгиос. Богатството є и популярността на психоанализата 
допринасят за това Фройд да може да напусне нацистка 
Германия. – Б. пр.

Казандзакис и психоанализата
въздействащо, и то когато чрез него дава израз и 
придвижва идеи като тези на психоанализата, които 
окръжаващата го среда все още не е готова да приеме. 
Тогава през 1955 г. Светият синод на Еладската 
църква ще поиска от гръцката прокуратура да бъдат 
забранени някои от произведенията на Казандзакис и 
по-конкретно „Последното изкушение“. Църковните 
деятели смятат, че тези идеи са в същия строй с 
вдъхновенията на Фройд. Тогава поради намесата на 
неговата приятелка Мария Бонапарт забраната не се 
реализира.
В „Рапорт пред Ел Греко“, в главата „Зорбас“, на с. 441 
от гръцкото издание, той изрежда хора, оставили 
дълбок отпечатък върху душата му. Откроява 
Омир, Буда, Ницше, Бергсон и Зорбас. В други свои 
текстове споменава дори Христос и Ленин. Всички 
те ще допринесат за формирането на познанията, 
личността, но и съдържанието на творбите му, що се 
отнася до съществуването на човека и Бога. 
Смятам, че освен личностите оказали дълбоко 
въздействие върху него и творчеството му, които 
Казандзакис споменава, той е бил съответно повлиян и 
от психоаналитика З. Фройд. Това влияние Критянина 
не споменава, освен в писмата до първата си жена 
Галатея, където отваря дума за психоанализата. Но 
в неговите произведения откриваме под формата на 
наброски доста психоаналитични понятия и техники 
на групова терапия, които специалистът може да 
разпознае. Нека споменем, че съприкосновението 
на Казандзакис с психоанализата става през 1922 г., 
четири години преди контакта му с поета Андреас 
Ембирикос2 през 1926 в Париж. Андреас Ембирикос. 
Първият гръцки поет сюрреалист е очарован от 
атмосферата на психоаналитични идеи и лично се 
подлага на анализа. От 1935 г. започва да упражнява 
професията психоаналитик. По-късно през 1950 г. 
заедно с Мария Бонапарт и други съмишленици 
правят опит да създадат първото психоаналитично 
дружество в Гърция, без това усилие да бъде доведено 
докрай, но все пак са признати като работна група. 
Нека сега разгледаме някои елементи, които ни 
отвеждат към направената констатация за връзката 
на Казандзакис с психоанализата, но и с използваното 
от нея в творчеството му. 
В началото на изучаването му на психоанализата 
Казандазкис е негативно настроен към тази теория, 
ако все така се позовем на негови свидетелства 
(„Рапорт пред Ел Греко“). При срещата с 
психоаналитика В. Щекел, за да бъде лекуван от 
него от излязла на лицето му екзема, той отхвърля 
теорията му, намразва го – както пише – и не му 
позволява да проникне в несъзнаваното му. Казандзакис 
използва отбранителните си рефлекси така, че да не 
позволи на неговия терапевт да узнае тайните му, 
преминавайки през „залостените врати“ и да навлезе 
в душевния му мир. На този сеанс Казандзакис няма 
да бъде искрен докрай и да каже всичко, най-вече 
няма да признае за ситуацията, тоест за желанието, 
което изпитва към Фрида. Психоаналитикът обаче е 
длъжен да направи изводи от откъслечните спомени 
и споменавания, асоциациите и екстериоризираното 
от подложения на психоанализа. Така той оказва 
натиск върху Казандзакис. „Но вие не сте свършили; 
нещо криете от мен“ („Рапорт пред Ел Греко“, с. 350). 
Познаващият психоаналитичния процес веднага долавя 
понятието за съпротивление, както Казандазкис го 
въвежда пред нас. Писателят представя пред нас тази 
клинична даденост, описвайки противопоставянето 
си срещу достъпа до неговото несъзнавано от страна 
на психоаналитика. Това би могло да бъде пречка при 
терапевтичния процес. Напротив, тук то се превръща 
2 Андреас Ембирикос (1901 – 1975) – гръцки поет, прозаик, 
фотограф и психоаналитик. Роден в Браила, Румъния, 
семейството му се установява през 1902 г. в Гърция. По-късно 
слуша лекции по философия в Атинския университет и в 
King’s College в Лондон. В периода 1926-1931 г. живее в Париж, 
където се свързва с кръга на сюрреалистите и се занимава 
активно с психоанализа, в тесен контакт с основателя на 
Психоаналитичното дружество Рене Лафорг. През 1931 г. се 
установява окончателно в Гърция, като дебютира в гръцката 
литература през 1935 г. със стихосбирката „Висока пещ“. – Б. пр.

Погребението на Казандзакис на Крит - 1957
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в еволюиране към него. Тук подложеният на анализа 
Казандзакис ни описва обсесивност, но и убеждаването 
от страна на неговия терапевт да преодолее 
препятствието на собственото си съпротивление, 
за да бъде отбелязан напредък при лечението му на 
сеансите.
Друг важен съставен елемент, характерен за 
техниката на психоанализата, която Казандзакис 
представя пред нас посредством анализирането 

му от Щекел, е този на свободното асоцииране-
асоциативност, при който  анализираният, след като 
бъдат преодолени неговите съпротиви, изразява 
мислите, които минават през ума му, било то по даден 
повод или спонтанно.
„Мъдрият професор започна да ме изповядва; разказах 
му живота си, как от юношеската си възраст се 
стремях към пътя на избавлението, как години 
наред следвах Христос, но сега напоследък религията 

Писателят изразява възхищението си  
от Урсула ле Гуин и споделя, че по време  

на локдауна е прочел „Одисей“ и е открил разтуха  
в готварските книги 

любимата книга, с която израснах
„Призракът на Томас Кемпе“ на Пенелъпи Лайвли – 
книгата проследява съдбата на момче, избрано за 
чирак от духа на алхимик. Действието е ситуирано 
в средата, в която израснах – провинциална Англия. 
Откривах успокоение в начина, по който се разрешаваха 
проблемите – не чрез сила или коварство, а чрез приемане, 
търпение и това, което днес наричаме емоционална 
интелигентност.  

Книгата, която ми оказа най-силно въздействие в 
юношеството 
„Паяжината на Шарлот“ на Е. Б. Уайт провокира 
смущаващата мисъл, че съдържанието на сандвича ми с 
бекон е искало да живее също толкова силно, колкото и 
аз. „Дневникът на Ане Франк“ и „Роден син“ на Ричард 
Райт ми дадоха по-ясна представа за тежестта на 
собствените ми проблеми и несправедливостите, с 
които се сблъсквам.

Книгата, която промени мисленето ми
„Причината да скачам“ на Наоки Хигашида промени 
отношението ми към аутизма. Прочетох я в началото 
на 40-те си години. Преди това смятах, че невербалният 
аутизъм, от който страда синът ми, е когнитивно 
нарушение. Благодарение на тази книга разбрах, че 
всъщност аз съм човекът, който се е борил с когнитивни 
проблеми. 

Книгата, която ме подтикна да стана писател
Те са няколко – не ги подреждам по значимост: 
цикълът „Землемория“ на Урсула Ле Гуин; „Плаването 
на „Разсъмване“ на К. С. Луис; „Хълмът Уотършип“ 
на Ричард Адамс; The Dark Is Rising на Сюзън Купър; 
последният ред от „Властелинът на пръстените“ – 
думите на Сам: „Е, върнах се“. Лежах в леглото в едно 
съботно утро, гледах към книгата и се чудех: „Как 
правиш това? Как успяваш да събудиш у читателите 
чувствата, които изпитвам сега?“.

Книгата, към която се върнах
„Одисей“ на Джеймс Джойс беше моето четиво по време 
на локдауна. Аз съм професионален писател, който живее 
в Ирландия, за Бога. Този път уцелих момента. 

Книгата, която препрочитам
„Лявата ръка на мрака“ на Урсула Ле Гуин – веднъж 
на десетилетие. Това е книга, която разширява 
познанието, зашеметява със своята необикновеност 

и далновидност и съдържа мое любимо изречение 
„Кралят беше бременен“. Тя ми даде шанс да се върна 
към моите „аз“ от миналото, да хвърля поглед към 
тези от бъдещето и да разбера как се справяме. 

Книгата, която никога няма да прочета отново
Като дете с огромно настървение четях поредицата 
на Уилям Прайс Adventure. Тя разказваше историята 
на двама братя – бели американски момчета, 
които преброждат света в търсене на застрашени 
животински видове. Те затварят животните в кафези 
и ги изпращат в зоологическата градина на баща си. 
Нашите смели герои надхитрят своите съперници, 
ловци на животни – африканци, азиатци, всякакви 
„диваци“, които са неспособни да разпознаят белите 
месии. По някаква причина няма да видите тази книга 
около мен…

Книгите, които открих късно в своя живот
„Самостоятелни хора“ на Халдоур Лакснес, 
„Мемоарите на Адриан“ на Маргьорит Юрсенар, „Към 
себе си“ на Марк Аврелий, писмата на Ван Гог до брат 
му Тео. Литературата е като бюфет, който предлага 
безкрайно богат асортимент без срок на годност. 

Дейвид Мичъл: Ако искам да се разведря, рецептите 
на Джейми Оливър обикновено помагат

четивото, което ме успокоява
Готварската книга на Джейми Оливър „Рецепти с 
пет съставки“ – подарък от съпругата ми за Деня на 
бащата. Избираш ястие, за което имаш продукти, 
следваш инструкциите, сервираш сготвеното и силно 
извикваш: „Готово!“. Изпитваш наслада при първата 
хапка на всички около масата, притихваш, а жена ти 
казва: „Трябва да сготвиш това, когато идва брат ти“. 
Ако искам да се разведря, „Рецепти с пет съставки“ 
обикновено върши работа. 

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 4 февруари 2022 г.

ми се струваше прекалено опростенческа, твърде 
оптимистична, и го бях оставил и бях поел по пътя 
на Буда...“ („Рапорт пред Греко“, с. 350). В друго 
негово произведение, „Симпосион“, различаваме 
това изповедно предразположение, когато той казва 
„Започвам изповедта. Ще говоря без видим ред, 
вътрешно следвайки ритъма, който ме тласка… 
Оставям сърцето си да крещи…“  (с. 45). След първия 
сеанс с професор Щекел Казандзакис си тръгва от 
кабинета му изгладнял. Когато вече дни по-късно и 
след посвещаването му в психонаализата той взима 
решение да си тръгне от Виена, както му предлага 
психоаналитикът, и да забрави девойката, с която 
се е запознал в киносалона, той вижда промяна 
върху лицето си. Каздандзакис много бързо разбира 
и ролята на собствената си агресивност спрямо 
психоалатичиния процес. Разбира, че всички реакции, 
дори враждебните, трябва да бъдат пробудени и 
използвани от анализата, след като станат съзнавани. 
Този елемент ние срещаме в доста от неговите 
произведения, най-вече в „Симпосион“, но и в „Христос 
отново разпнат“.
Казаното дотук доказва, че Казандазкис е познавал 
някои от техниките и характерните черти на 
психоаналитичната процедура. Както Фройд, така 
и Казандзакис се е опитал най-напред да разтълкува 
самия себе си. Творбата му „Симпосион“ представлява 
недовършен опит за неговата автоанализа, по-късното 
му автобиографично произведение „Рапорт пред 
Греко“ представлява също такъв опит. Познавачът 
на техниките на психоанализата би могъл да открие 
в произведенията на Казандзакис изобилие от 
понятия на психоанализата и да го постави на върха 
на пирамидата от литератори, които успешно са 
втъкали психоанализата в творчеството си.

Превод от гръцки: ЗДРАВКА МИхАйлОВА

Дейвид Мичъл

Никос Казандзакис
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Авторката на неаполитанската тетралогия и 
носителката на „Пулицър“ обсъждат въпроси, 

свързани с идентичността, амбицията, истината и 
„конвулсивния“ импулс да пишат

Скъпа Елена Феранте,
Благодаря ви за всичко, което сте написали. Прочела съм 
всичките ви книги и съм ваша запалена почитателка. 
Те ми дадоха сила да поемам нови рискове в моята 
работа. В своята нова книга вие изследвате в дълбочина 
неща, които са важни както за читателите, така и за 
авторите. Много се радвам, че мога да разговарям с вас 
за този текст. 
Писането за мистерията на творчеството крие толкова 
тайнства, колкото и самото изкуство – прелиствайки 
новата ви книга, ставаме свидетели на впечатляващо 
изследване на мотивацията за писане и на развитието 
ви като писател. За мен четенето на тази книга беше 
неповторимо изживяване, до самия є екзалтиран финал, 
посветен на Данте и Беатриче. Как се създава текст, 
който е радикално различен от художествената проза? 
Дали пишете по-осъзнато, като оставате в „белите 
полета на страницата“? Все пак ми се струва, че тази 
книга крие в себе си високо напрежение. 
В първото си есе/лекция на две различни места описвате 
себе си като боязлив човек, но в творчеството си сте 
изключително смела. Предполагам, че това е така, 
защото „азът“, който определяте като плах, изчезва, 
превръща се в много други „аз“, докато пишете. 
Цитирате разговор между Вирджиния Улф и Литън 
Стрейчи. Той пита:

„А твоят роман?“ 
„О, аз просто бъркам в торбата с късметите и 
започвам да ровя.“
„Това е чудесно. И се получава все различно.“
„Да, аз съм двайсет души едновременно“1. 

Засягате директно този въпрос, когато казвате, че 
не „развълнуваният, напрегнат „аз“ създава истории, 
„а другият „аз“, който „може строго да контролира“ 
процеса на работа. Може ли да ни кажете нещо повече за 
този различен „аз“?
Мисля, че всички ние преминаваме през това. Когато 
бях на 16 години, в часовете по актьорско майсторство 
учителят ни говореше за различните същности, 
които всеки от нас притежава. За мен това беше 
освобождаващо откровение. 
Радвам се, че цитирате Вирджиня Улф, която „бърка в 
торбата с късметите“, докато работи над своя книга. 
От много години имам чувството, че пъхам ръката си 
в голяма кутия и се опитвам да разгадая формата на 
скритите предмети – не мога да ги видя, само ги усещам 
и полагам усилие да ги подредя. Имате ли в главата си 
образ, който илюстрира този процес, или торбата с 
късмети на Вирджиния Улф е достатъчно убедителен 
символ?
Казвате: „За мен работата над един текст не е 
елегантно, грижливо обмислено действие – тя е 
конвулсивен акт“. Заинтригувана съм от двата типа 
писане, които описвате в първата си лекция. Първият 
оглежда литературата отстрани, а вторият се 
превръща, както казвате, в „почти конвулсивно 
действие“.

Скъпа Елизабет, 
Благодаря за добрите думи за новата ми книга „Из 
белите полета“. Наистина харесвам вашите романи – 
„Ейми и Изабел“, „Момчетата Бърджес“ и разбира се, 
превъзходната „Олив Китридж“. Особено високо ценя 
мнението ви заради романа „Името ми е Луси Бартън“ 
и запечаталите се в паметта ми отношения между 
главната героиня и писателката Сара Пейн. Допадат 
ми наративи, които включват темата за усилието, 
напрежението и проблемите, които съпътстват 
писането. Когато открия книга, разглеждаща тези 
въпроси – сред огромната литературна продукция днес – 
подчертавам определени откъси и я поставям на отделна 
лавица в библиотеката си с намерението по-късно 
отново да я отворя. „Името ми е Луси Бартън“ е там и 
се радвам, че мога да говоря за нея сега. 
Какво ме заинтригува в историята на Луси? Един 
противоречив импулс: от една страна, тя не харесва 
хората на изкуството, които смятат, че превъзхождат 
останалите човешки същества; от друга страна, им 
възлага огромна отговорност. Това е противоречив 
импулс, който разпознавам в себе си. Не харесвам 
артисти, които си въобразяват, че са шамани, и 

                                                                                         1 Превод Мариана Неделчева – 
                                                     Виржиния Улф, „Дневникът на 
                                                     една писателка“, Ентусиаст, 
                                                     2019. – Б. пр.

предпочитам да спрем да говорим за сакралността на 
словото; искам да завършим процеса на секуларизация 
на литературата, да престанем  да мислим, че стоим 
близо до боговете и директно сме вдъхновявани от тях. 
Ето затова – казвам го в отговор на вашите въпроси, 
– разделих твърде несигурния, предпазлив „аз“, който 
пише, от другите, по-силни мои същности, проявяващи 
се и в личния, и в публичния живот. Направих го, за да 
почувствам писането като работа, която не се различава 
от много други дейности – понякога приятни, понякога 
затормозяващи или разочароващи. Ето затова ценя 
толкова много вашата Сара Пейн, писателката, която 
казва на Луси: „Аз съм просто писател“. Ако трябва да 
допълня тази реплика от мое име, бих добавила: „Когато 
пиша, това е само един от моите „аз“: непостоянен „аз“, 
който понякога се появява, често се скрива или разделя 
на 20 други същности, 20-те човека, за които Улф говори 
с ирония. Един контролира ръката ми, друг изисква да 
бъда усърдна и внимателна, трети дълбае в душата ми 
и изважда неназовими неща на повърхността, четвърти 
изригва неочаквано – няма определени моменти за това, 

може и да не се случи – и ме принуждава да облека в думи 
тези неща, без да се съобразявам с някого или с нещо. 
Въпреки всичко същността на този „аз“ би могла 
да изглежда като проява на изключителност, макар 
и болезнена. Всъщност също като вас се чувствах 
различна от другите като дете. Бях почти няма или 
изразявах плахо себе си с едносрични думи. Но изведнъж 
дойде моят момент – в главата ми нахлу порой от 
думи, който потече навън. Думите носеха със себе си 
истории. Колкото повече напредваше една история, 
толкова по-силен ставаше пороят, който ми доставяше 
удоволствие и безпокойство. Дали това ме промени? 
Не. Помислете за един обикновен разговор, в който 
започваме да говорим несвързано, претегляме думите си 
или вмъкваме ироничен тон. В един момент, неочаквано, 
изведнъж, ограниченията рухват и речта започва да се 
лее като буен поток, освобождаващ, вълнуващ, страстен, 
яростен, до момент, в който изпадаме в конфуз и 
казваме: Не зная какво се случи, нещо нахлу в мен. Е, 
това нещо – един скрит „аз“ в нашето съзнание – ни 
сграбчва, отдалечава ни от предпазливия, пресметлив 
„аз“, неудържимо ни тегли, налага своя ритъм: това е 
преживяване, случващо се на всеки от нас. Познаваме го, 
независимо дали сме писатели или не. 
Разбира се, има разлика, когато това се случва, докато 
пишеш – тогава изпитваш още по-силна потребност 
да прекрачиш границите. Непокорното избухване на 
истината е това, което ни мотивира в писането. Луси 
Бартън с право си поставя висока цел: „Ще пиша и 
хората няма да се чувстват толкова самотни“. Луси 
и Сара Пейн акцентират върху следното: трябва да 
казваш истината, без да предпазваш себе си или нещо 
друго; трябва да се откажеш от всяка присъда, да 
разбереш другия, като го опознаеш в дълбочина. И тук се 
проявява вторият импулс, който споменах по-рано: без 
претенция за превъзходство, без самообожествяване, 
всички ние, които страстно желаем да пишем, се заемаме 
с тази задача, влагайки нашата чувствителност, 
интелигентност и специфично познание, осъзнавайки 
големия риск да се провалим.
Дали това е непосилна задача за нас, обикновените 
хора, които нямат увереността на големите автори 

от миналото и осъзнават фрагментираната си 
идентичност? Дали чувството за изключителност, 
което изблъскваме през вратата, няма да се върне 
неминуемо при нас, влизайки през прозореца? Трябва 
ли наред с „аза“, който създава поезия, проза или друго 
изкуство, да укротяваме нашите амбиции? Дали 
писането няма да се превърне – може и вече да се е 
случило, – в преповтаряне на банални истини?
Човек, когото обичам, преди време ми каза: „Въпреки 
че днес сте смирени, вие, писателите, дълбоко в себе 
си отхвърляте твърдението, че не сте всезнаещи и не 
сте пророци на някой бог; все още смятате, че вашите 
истории могат да обяснят света – нещо, което цял 
отбор от специалисти не би могъл да направи. Примири 
се: ако желаеш да пишеш и хората те четат, ще станеш 
част от сфера, която не дава отговори на големите 
въпроси – мощната индустрия на забавлението“. Тогава 
не знаех как да отговоря. Днес мога да го направя, но 
допускам, че отговорът ми ще бъде объркан и неясен. Бих 
искала да чуя вашето мнение, може би идеите ви са по-
избистрени. 

Здравейте отново, Елена, 
Това, което веднаги ми хрумна, когато прочетох вашия 
въпрос, беше стихотворение на Емили Дикинсън – „Аз 
съм никой! А ти кой си?“

Аз съм никой. А ти кой си?
Също Никой? Вече сме двамина значи.
Но не казвай! Ще ни сочат
с пръста всички минувачи.
 
Как е скучно да си Някой!
Като жаба чак до мрак —
името си да повтаряш
пред възторжен Жабуняк!2

 „Името си да повтаряш...“ (Как ви се възхищавам за 
това, че не издавате своята самоличност.) Но това 
стихотворение е толкова чисто, толкова невинно. 
Първите му редове се запечатаха в съзнанието ми, 
откакто го чух за първи път като момиче, защото се 
чувствам по същия начин – щастлива, така се чувствам. 
Аз съм Никой!
Мисля, че много малко хора могат да разберат това 
мое усещане. Когато пиша, човекът, когото хората 
виждат и познават, просто изчезва, разтваря се в самия 
текст. Когато отново се появи, нещо го тегли назад, 
към момента, в който бях Никой. За хората е трудно да 
проумеят това. 
Смятам, че това възприятие на собственото ми „аз“ 
се корени в моето минало. Израснах в пуританската 
среда на Ню Инглънд – тя изискваше от нас никога да 
не привличаме внимание към себе си. (Дори днес, когато 
някой попита майка ми дали се гордее с мен, тя казва: 
„Не, защо да се гордея с нея?“. И аз разбирам защо 
отговаря така.) Все пак мисля, че има и други причини, 
извън завещаното ми културно наследство. Казвам, 
че съм Никой. Защото е вярно. Наясно съм, че това не 
е цялата истина. Но същевременно не е и лъжа. Тук е 
проблемът.
Казали са ви, че писателите живеят с мисълта, че са 
всезнаещи. Заинтригува ме следната фраза: „Все още 

2 Превод Леда Милева. – Б. пр.

Чувствах се различна от другите като дете. Бях почти няма 
Елена Феранте разговаря с Елизабет Страут

Кадър от сериала „Гениалната 
приятелка“ по едноименния 
роман на Елена Феранте
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смятате, че вашите истории могат да обяснят света, 
нещо, което цял отбор от специалисти не би могъл да 
направи“. Писателите правят именно това. В противен 
случай защо пиша? В мен едновременно съществуват 
моето „аз“, което е Никой, и амбициозната личност, 
която се опитва да запише на празния лист това, което 
не може да бъде обяснено от цяла група експерти.  
Дали не трябва да смекчим амбициите си и дали писането 
ни няма да се превърне в преповтаряне на банални 
истини? Уверено ще отговоря – не! Не трябва да сме по-
неамбициозни, а текстовете ни – мили Боже, надявам се 
– никога няма да преповтарят банални истини!
Ето в какво вярвам: именно напрежението, стаено 
между редовете, напрежението, извиращо от текста, 
напрежението, което се издига над него, ненаписаното, 
е това, което създава смисъл отвъд обясненията на 
цяла група от специалисти. Случва се, когато разрушим 
границите (ако добре съм ви разбрала) – това е 
тайнството, към което се стремим. 
Казали са ви: „Примири се: ако искаш да пишеш и 
хората те четат, ще станеш част от една сфера, 
която стои встрани от големите въпроси – мощната 
индустрия на забавлението“. Примирила съм се с това, 
не е нещо, за което постоянно мисля. Не сте знаели как 
да отговорите, а днес можете да го направите, макар и 
неуверено. В какво повярвахте?
Бих искала да ви задам още един въпрос: в третото 
си есе/лекция казвате: „Пишем, за да представим 
най-неизразимата истина, достоверно и честно“. Бих 
искала да чуя дали сте се опитвали да пишете в трето 
лице. Защо писането от първо лице ви позволява да 
представите честно „най-неизразимата истина“? 

Скъпа Елизабет, 
Радвам се, че отговорът ви е толкова емоционален  – 
четох го с огромно удоволствие. За да обясня моята 
гледна точка – която не е много различна от вашата – ще 
започна с последния въпрос. 
Защо изоставих наратива в трето лице? Ще отговоря 
кратко, за да не ви отегча. В определен момент 
почувствах, че повествованието в трето лице – особено 
ако е умело използвано – е измама. Всяка история от 
реалността се филтрира през нечий „аз“. Наративът, в 
който повествователят видимо не присъства, започна 
да ми изглежда твърде неубедителен. Любовта ни към 
другите и езикът, като акт на любов, се опитват 
постоянно, настоятелно, отчаяно, да излязат извън 
границите на задушаващия наратив от първо лице, но 
ние оставаме изолирани в затвора на собствената си 
същност. Разбрах, че другият може да бъде вярно описан 
единствено чрез „моето аз“, което се сблъсква с него. 
До този момент не съм изоставила това износено първо 
лице. 
Сега ще се върна към стихотворението на Дикинсън. 
Много харесвам тези редове и разбирам защо ги 
използвате. Ние, писателите – казвате вие – не се 
различаваме от обикновените хора, с ограничения си 
опит, със своите исторически и културни корени. 
Когато започнем да работим, се изгубваме в словото 
– до степен, в която се сливаме с текста. Но както 
подчертавате, този текст е и остава твърде 
амбициозен дори ако не сме обсебени от демони, дори 
ако не сме шамани или не мислим, че сме Някой. По-скоро 
амбициозният ни текст изисква от нас да оставим 
настрана биографично дефинираното „аз“. Никой – Никой 
на Дикинсън, който е твърде различен от находчивия 
Никой в „Одисей“ – вероятно е истинското име на 
всяка жена, която пише, тъй като твори в рамките 
на една по същество мъжка традиция. Стараем се да 
използваме специфичния характер на писането, дълбаем 
в ресурсите, съхранени във вековната съкровищница на 
литературата. Но тези ресурси едва ли ни принадлежат. 
Затова мъчително преминаваме отвъд границите, за да 
се сблъскаме с другия и отвъд тях търсим, с неимоверна 
амбиция, отново и отново, собственете си имена. 
Приятелят, когото споменах, каза: продължавай, ще 
дадеш своя принос за развлекателната индустрия. 
Нямам нищо против развлечението, стига да ми позволи 
да остана Никой и да продължа да бъда само текст. 
Харесвам жабите на Дикинсън: те са другият, другите, 
и техните дела ме очароват. Моето писане иска да 
се сблъска с тях, да проникне в тях, да ги изследва. 
Ние, жените, сме Никой, но текстовете ни са твърде 
амбициозни, като – и дори повече от – творбите на 
Данте: бил е невероятно амбициозен, искал е да се 
изгуби във всичко и във всеки, за да достигне техните 
дълбини: не е случайно, че изобретява глаголи за размиване 
на границите като inleiare, inluiare, intuare, immiare 
(навлизайки в нея, навлизайки в него, в теб, в мен).
Също като вас, скъпа Елизабет, съм искрено смирена и 
твърде амбициозна. Надявам се, че бъдещите писателки 
ще споделят практиката на подривното писане, което 
се опитва да разклати всички форми, описва този трус, 
хаоса, който той причинява, структурите, които 
разрушава, и усилията за цялостно преначертаване на 
границите на Историята.
Благодаря ви, прегръщам ви и се надявам, че ще имаме и 
други поводи за разговор.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Иточник: „Гардиън“, 5 март 2022 г.

Една О’Брайън

Днес, когато отбелязваме 100 години от 
публикуването на „Одисей“, О’Брайън се 

опитва да създаде портрет на неговия 
необикновен автор

Бил ли е бъбрив? Носил ли е палто? Мечтаел 
ли е за слава? Задаваме си такива въпроси за 
покойните велики писатели, опитвайки се 
отчаяно да се идентифицираме с тях, да намерим 
някаква допирна точка, да усетим страдание 
или открием прищевки, които да ни сближат. 
Не можем да получим задоволителни отговори на тези 
въпроси от техните творби, тъй като писателите са 
илюзионисти по принуда, нито от бившите им любовници, 
които са ненадеждни, нито от приятелите им, които 
ще ни измамят, или от враговете им, които са твърде 
жлъчни. Най-добрият начин да се приближим към тях е чрез 
писмата им. Писмата са като бръчките на лицето – знаци, 
които свидетелстват. В този случай те ни допускат до 
съзнанието на човека, приютило гения на Джеймс Джойс. 
В своята младост Джойс е подозрителен, надменен, 
неотстъпчив. Смята, че съгражданите му са първични и 
груби, свещениците – аморални, жените – коварни и лукави. 
Като дивите гъски, желае да отиде навсякъде. Иска да е 
част от континента. Обича лозята. Мечтае за Париж и 
е побъркан на тема езици. Литературните му кумири са 
Джон Хенри Нюман1 и Хенрик Ибсен. В писмо до Ибсен 
Джойс пише за края на творческия път и тишината. Тогава 
е само на 19. Младите мъже обикновено не знаят тези неща, 
с изключение на онези, които виждат сянката на бъдещето 
твърде рано. Тя вече е надвиснала. Зрението му започва да 
се влошава. Страда от глаукома, катаракта, нарушаване 
целостта на ретината, възпаление на ириса. Казват, че 
е претърпял 25 операции на очите. Опънатите му нерви 
вибрират като неспокойното пърхане на мушитрънче. В 
съзнанието му цари хаос, след като непрекъснато прибягва 
до аспирин, йод, скополамин2.
Умът му непрекъснато търси информация и пресмята. В 
писмо до леля си Джойс трупа множество въпроси. Какъв 
е бръшлянът, който пълзи по стената на къщата є от 
страната на морето, колко крачки има от къщата до брега, 
може ли човек да се покатери по балюстрадата при Еклес 
Стрийт, без да се нарани? За него думите не са само слова, 
а и числа, единици, неща – когато ги нанизва една след друга 
по своя френетичен, изумителен начин, те получават друг 
смисъл, друг блясък, превръщат се в молитва на неговата 
отклонила се от пътя католическа душа. Писателят обича 
книгите с църковни песни, празното говорене и смесването 
на езици. Английския език, към който се стреми, съчетава 
местния английски диалект, кокни, ирландски, уличния език 
на несретните и бездомните, митологичния и библейския 
език. За да не дотегне, за да избегне риска да звучи 
твърде литературно, Джойс винаги предшества с шеги 
нажежените си до бяло фрази. Преди да изпрати на Итало 
Звево чанта с книги, писателят я описва с хирургическа 
прецизност: мушамената є тъкан, приблизителното є 
тегло и размери, една изпъкналост, която му прилича на 
корем на монахиня. След това добавя „В тази чанта са 
писмените символи на бледите светлини, които понякога 
осветяват душата ми“. Без да вложи прозаична нотка, не 
разкрива своите чувства. 
Любов! Любовта ни превръща в оглупели старци! Утешение 
е да разберем, че авторът с блаженство попада в този 
капан. Без опит да се откъсне, без възвишени фрази, яростна 
кипяща страст, и подозрения, и недоверие. Двамата с 
Нора Барнакъл напускат Ирландия през октомври 1904 г. 
и се впускат в живот, пълен с лишения, трудности и 
приключения. Първата им спирка е пристанищният 
град Пула, където Джойс преподава в училището 
„Берлиц“, наслаждава се на многоезичната среда и редовно 
посещава местните кръчми, заобиколен от почитатели. 
Междувременно в няколкото наети стаи, измъчвана от 
носталгия по дома, Нора изпада в дълбоко униние, често 
търпи подигравките на колегите на Джойс, заплашва да го 
напусне, но никога не го прави. 
При една кратка визита до Дъблин, воден от нелепата идея 
да отвори киносалон, страстта на Джойс се възпламенява 
отново и се излива в порой от невъздържани писма. Може 
ли да бъде шамаросан от нея, или е по-добре да го бие с 
камшик? Може ли да бъде нейно дете? Може ли тя да му 
бъде майка? Желание и срам, срам и желание. Думите, с 
които описва собствените си чувства, са необуздани и 
неприлични.
Обръща внимание на своя талант, но не в полза на 
бомбастичното многословие или самовъзвеличаване, а 
като предан наблюдател. Притежава устойчивостта на 

1 Хенри Нюман (1801 –1890) е английски теолог, учен и поет, 
важна и противоречива фигура в религиозната история на 
Англия от 19. век. – Б. пр.
2 Медикаментът се използва срещу гадене, като успокоително, 
за лечение на Паркиснсон, при възпаление на роговицата и 
ириса. Някои от нежеланите реакции са възбуда, халюцинации, 
дезориентираност, отпадналост. – Б. пр.

Скъпи 
мистър Джойс

великия творец и не се нуждае от външния блясък. Смята, 
че три шилинга са приемлива цена за „Одисей“. Признава, че 
това е отегчителна книга. По това време е измъчван от 
страхове, че ще избухне пожар в издателската къща или ще 
я връхлети друга катастрофа. Помага на госпожица Бийч3 
при опаковането на екземплярите, подписва луксозните 
издания, пише писма до влиятелни хора, носи пакети с книги 
до пощенската станция. 
Мислите за сигурността и благоденствието на 
семейството му опустошават неговото сърце. Джойс 
има две деца, Джорджо и Лучия; писателят вярва, че 
някаква мистериозна болест ги е сполетяла, когато са били 
малки. Лучия иска да стане танцьорка и илюстраторка, 
но не успява и в двете неща. Бащи и дъщери. Тази 
скрита здрава връзка. През 20-те си години Лучия става 
апатична, появяват се и затруднения в говора – реч, 
която отзвучава в „Бдение над Финеган“. Джойс я нарича 
„моето вдъхновение“. Дъщеря му става необуздана 
и агресивна, особено към майка си. В крайна сметка 
специалисти и лекари убеждават Джойс, че дъщеря му е 
преминала границата и трябва да постъпи в специализирана 
институция. Тя ненавижда затвора на клиниките, казва, 
че Юнг е дебелак, който се опитва да открадне душата 
є, предизвиква пожари в няколко от сградите, където 
е настанена; Джойс и Нора трябва да търсят нови 
санаториуми за нея в Австрия, Германия или Швейцария. 
Писателят, който създава цели вселени чрез езика, не знае 
как да є помогне. 
Към края на живота си Джойс омеква, става по-приветлив. 
Когато влиза в операта, хората му се кланят. Не славата 
е причина за промяната, очевидно е помъдрял. Откликва на 
покани, праща писма и поздравителни телеграми, приема, 
изпраща на Йейтс копие с автограф на Work in Progress4, а в 
библиотеката на Университета в Голуей  – сборника си със 
стихове Pomes Penyeach. Стигнал е върха.
Когато избухва войната, Джойс и Нора са принудени да 
напуснат Париж и се отправят към неутрална Швейцария. 
Това начинание, изпълнено с премеждия и угнетителни 
обрати, носи белезите на кафкиански разказ. Писателят 
не успява, въпреки огромните усилия, които полага, да 
издейства преместването на Лучия от болницата в 
Бретан.
Самотна фигура с превръзка на окото и дълго палто – 
забелязван е да се разхожда из малките улички на Цюрих 
с бастун в ръка и камъни в джобовете, за да пропъжда 
агресивните кучета. Един избледняващ образ от миналото.
В един януарски ден е повален на легло от силни болки, 
които можели да бъдат облекчени единствено с морфин. 
На следващия ден е откаран в болницата на Червения 
кръст. Там е диагностициран с перфорирана язва на 
дванейсетопръстника – заболяване, което го е съпътствало 
дълго време – и веднага е опериран. Кръвта, която му 
преливат, е дарена от двама войници от Нюшател, район, 
известен с производството на вино, което писателят 
харесвал. Лекарите съветват Нора да се прибере в 
квартирата си, тъй като вярват, че най-страшното е 
отминало. Джойс наближавал 60 години. Няколко часа след 
като съпругата му си тръгва, той изпада в кома и издъхва. 
Това се случва на 13 януари 1941 г. – писателят винаги е 
смятал, че на тази дата от месеца не бива да се пътува. 
Трудно е да не вярваме в безсмъртието, след като нашият 
скъп мистър Джойс си тръгва от този свят толкова 
ненавреме.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 2 февруари 2022 г.

3 Издателката Силвия Бийч (1887-1962) основава знаменитата 
книжарница „Шекспир и Къмпани“ в Париж. Тя издава „Одисей“ 
през 1922 г. – Б. пр.
4 Работно заглавие на книгата, която по-късно е публикувана 
като „Бдение над Фенеган“. – Б. пр.
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Не воювай, обичай!
Дженк Гюндогду

Преди да започне 
войната, значи, когато 
я нямаше, лежахме един 
до друг в хотелските 
стаи, на плажа, бяхме 
приятели, влизахме 
в морето, обичахме, 
любехме се, пътувахме 
заедно, пиехме чай, 
вдигахме наздравица, 
редяхме се на опашки, 
споделяхме едни и същи 
вълнения и тъги… После 

законът на войната начерта тежка граница, промени 
навиците ни, раздели ни, принуди ни да изберем страна. 
Човекът, с когото преди малко се къпехме в морето, 
поделяхме си водата, дремехме по купетата, разказвахме 
си за безсънието си, „Свободно ли е при вас?“ го попитах, 
сега е враг(!); сега ще го убиваме, вече трябва да умре. 
Ценностите, които ни се отнеха в мирно време, сега 
на специални церемонии се дават на знамената и на 
медалите, които войната освети. С напомпана омраза 
и свръхчувствителност, мислейки си, че върши нещо 
голямо и велико, човекът се самозабрави, убивайки всеки, 
който е срещу него. След това всяка смърт и желание за 
убиване започна да се оправдава с религиозен фанатизъм, 
свещена книга и духовни ценности. Да има хора, да 
убиват, за да продължи войната. Дори и да си мислим, че 
случващото се не ни засяга, ако то започне да ни налага 
мисли и действия, които не са наши, то ние трябва да 
му се противопоставим, да задаваме въпроси, да искаме 
отговори. Обаче нашите обременени и прекомерни 
емоции вече не са под наш контрол. Защото по време на 
война ние действаме така, както искат от нас.
Тези, които са против да се храним заедно, да пътуваме 
заедно, да се къпем в морето, да говорим, да споделяме 
тази планета, след войната, говорейки универсалния език 
на парите, ще развиват бизнес заедно. Тези, които се 

убиваха със затворени очи, ще 
подписват бизнес споразумения 

         всички карти са червени

      отминавайки като времето чух
      клетвените думи на войник
      за войната за печалната карта
      за болезнената самота на скърбящите майки
за приятеля с изгубеното тяло
      за полегналата тъга
      и за неспирно летящата чанта с военни карти 

      с отрязан крак трудолюбив
      знаменосец невиждащ върха
      с очи сини като водата
      набързо разказа

      – по това време лицето ми беше затрупано с чували 
 с пясък
      военни коли теглеха дните
      бяхме изтощени но войната продължаваше  
 по всички радиостанции
      по всички радиостанции
      мълчанието е право на думите
      казваше един бивш генерал
      после всички млъквахме
      поклащайки се като празни манерки 

 двама седяха шестима бяха прави единият слушаше
 като видял за пръв път прашен камион насочил се към
  вечерта
      внимателно със страх
      не се сдържа… избухна заекващото момче
      с уголемени от последния удар на оръдието очи

      под сянката на един сразен облак
      най-напред потърсиха сърцето му после 
 самоличността му  
      в джоба му сухи маслини
      половин тахан изгаснал тютюн
      и писмо с размазано мастило
      познаха го в едно спряло лято

      – ттт тъмнината дъъ дърпаше ввв всичко 
 къъм сссебе си
      ккк като прааащене
      ррр растяха дее децата ууу умирайки  

пак със затворени очи. Войната, за да поправи 
разрушенията, ще постави на масата за преговори двете 
воюващи страни и толкова погубени животи, изпълнени 
с мечти, ще са само числа. Доскорошните врагове ще 
вдигнат наздравица, ще си стиснат ръцете и ще искат 
от нас да се държим, все едно че не е имало война. 
Капиталът, който се подхранва с кръв, ще събере тези, 
които искаха да се избият, за да поправят разрушенията. 
И след това, преди отново да започне войната, животът 
ще продължи така; книги, в които държавата ще разказва 
за успехите си, статистики, с които ще доказва силата 
и величието си, легенди, в които ще разказва за подвига 
на героите на фона на плача на изгубилите синовете си 
остарели майки. Държавата ще продължи да живее вечно 
млада.
В миналия век причината много поети и писатели 
да се самоубият е безсмислието на живота по време 
на голяма война и трагедиите, до които води тя. В 
Европа почти всички хора на изкуството бяха дълбоко 
повлияни от двете световни войни; войната постави под 
въпрос човешкото и заключи, че всичко е безсмислено. 
Войната и нейната трагедия бяха изразени с нова 
реалност в художествените произведения, основани на 
безполезността, безсмислеността, неефективността 
и безпомощността на хората пред разрухата. В 
изкуството се появиха течения като абсурдизъм, 
дадаизъм, сюрреализъм.
„Видях паднали за една нощ богове / Разбити свещени 
инструменти / И избавените от изгниване / Започваха 
нов живот“ – написа Тракл и избра самоубийството, 
посочвайки ни разрушенията и краха на Първата 
световна война. Друг автор, който е живял в лагерите 
на смъртта и след войната не успява да преодолее 
травмата и се самоубива, е Жан Амери. Знае се, че 
Целан също не успява да се излекува от миналото и в 
надеждата си да облекчи болката от преживяното в 
концентрационните и трудовите лагери се хвърля във 
водите на Сена. „Кой говори за победа? Проблемът е 
да останеш жив“, пише Рилке и номадският му дух 
избира да е бездомен, защото не знае как да продължи 
съществуването си, след като вижда как човекът умира 
на фронта. Обръща се и към Бог: „Какво ще направиш, 
боже, ако умра? / Аз съм твоята стомна (ако се счупя?) 
/ Аз съм питието ти (ако се разваля?) / Аз съм твоята 
дреха и творение / губейки мен, ще загубиш смисъла си 
… Какво ще направиш, боже, страх ме е“. „Нито една 
държава не остана неотъпкана“ – пише Бахман. Нейната 
трагедия много напомня на преживяното от любимия є 

Целан. Цвайг, изживял дълбоко разрушителната сила на 
войната, успява да проникне в психическото състояние 
и трагедията на индивида на бойното поле. Самоубива 
се заедно с жена си. „Годините на войната привикнаха 
хората да са агресивно емоционални в сравнение с 
мирните години. Войните не се водят хладнокръвно. 
Емоциите са доведени до необикновена степен на 
интензивност, ожесточеност на страстите, за да се 
воюва 4 години – война с ужасяваща продължителност. 
Омразата, гневът, желанието за убиване – краткотрайна 
екзалтация, и за да удължат това краткосрочно 
състояние, измислиха чудовищната наука, наречена 
пропаганда.“
През миналия век много хора на изкуството пряко 
или косвено бяха замесени в тази смъртоносна скръб, 
изживяха дълбоко болката си и я отразиха в изкуството 
си. Павезе е един от самоубилите се поети, който 
придаде особен смисъл на думите, за да не бъде забравена 
войната, и смята, че именно поетите, чрез думите 
си, трябва да създадат памет за този гибелен мрак. 
„Думите са деликатни, крехки и живи същества. Въпреки 
че са създадени от човека, човекът не е за тях. Сега, в 
днешно време, всички сме убедени, че трябва да върнем 
думите към изначалната им гола яснота, която са имали, 
когато човекът ги е създал, за да ги използва.“ Успелият 
да избяга от лагерите на смъртта Брох, чрез романовия 
си герой казва: „Нищо не може да направи поетът, той 
няма как да накара злото да изчезне; слушат го само 
когато прославя света, а не когато го разкрива такъв 
какъвто е“.
През предходните десетилетия по нашите географски 
ширини се води гражданска война, която доведе до 
смъртта на десетки хиляди млади хора. Тази трагедия 
бе причина за душевни травми и разбити същности на 
родените през 80-те и особено през 90-те години. Според 
мен, погледнато през тази призма, творческата среда на 
90-те години и езикът, с който се говори за войната, се 
нуждаят от по-зрял анализ.
Ей, господа, оставете ни заедно да лежим на плажа, да 
влизаме в морето, да пием чай, да бъдем съседи, да се 
прегръщаме, да се смеем. Господа, вместо да спирате 
кръвопролитията, използвате гласоподавателите си, 
за да продължите войната. А нима в свещените книги, 
които използвате за целите си, не пише за мира, за 
братството, за споделянето? Елате да се сдобрим, да не 
воюваме …

Превод от турски: АйШЕ РУБЕВА

Дженк Гюндогду

 Дженк Гюндогду

      онзи в ъгъла като цигарен дим вдиша дълбоко
      разкаянието
      тогава  не познаваше тъмнината
      намери отворена рана 
      където изля душата си

      – през това междувремие
      седнах да погледам света
      отдалечен колкото писмо, небето
      навело се преминаваше през нас
      времето червенееше
      по следите на сломеното слънце
      отминаха като сянка за да продължи войната
      за да продължи войната си тръгнаха от всички карти

насред раненото лято
притвори се врата, с превръзка от кръв на главата
уморен влачейки крака си дойде и спря
замълча като забравил да отпътува влак

с едно отминало щастие
през дърветата погледнаха
към огряващото лицата им слънце после
един от тях хвана слънцето и го събра
за да разкаже цяло едно лято за този ден

– мълчанието е като заредена пушка
 не се знае кога ще гръмне
затова говорете … излейте душата си
например разкажете за младостта на слънцето
което никога не ни изоставя

влезе във войната с избледняло бяло парцалче
на ръката си, не виждаше далечината
искаше да забрави цифрите
войната го остави при спрелия вятър
намериха го до тъжен облак трима приказливи юнаци
пушка на пехотинец със заличен номер
превързочна кутия непрочетено писмо
отново беше четвъртък

- този ден не се разказва
 бе дълъг колкото болката на майките чиито деца са 
умрели 

към скривалищата каза командира
в настъпващата последна нощ

спомням си не бях умрял още
щях да имам сватба
една сутрин се събудих с болка
пред палатката послушах земята
в полева болница съм цял ден бях ранен
опознах смъртта сякаш няма да умирам

внимателно погледна спрелия в празнотата 
часовник, забрави думите
спрялото време
ръцете на цветарката бяха тъмни
като загорелия от слънцето град
като увехнал карамфил

– абе на света аз продавам цветята бате
може дори на полата с цветя
да не са останали вече, изтръгнаха ми корените

бате за кое по-напред да ти разкажа
умрях познавайки смъртта
ох бе ох и смъртта накрая ще свърши

виж като съсипана роза съм, подрязаха ни един по един

майсторът на бастуни от деврек вярваше
че зъл вятър върна миналото
с мазолестите си ръце
изкопа гроб на фронта мислейки че земята страда
държеше в ръцете си времето като пушка и го ваеше

– нощта бе пазач облегнала се на пушката ми
преди да умра чух онзи крясък видях спящата в кръв
безкрайна нощ устремени към живота 
страдащи войници 
 вече никой не може да ме убеди че съм жив

войната не е свършила, погребете болката оръжията 
 в земята
но земята къде ще погребем?
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*

Една вълна облиза
пясъчния ми замък.
И той се разтопи.
Но следващият ми
ще е от камък.
От диамант дори.

*

Грешим.
И не от лошо винаги.
И не за лошо винаги.

*

Празнува метаморфозата си
листоядната горска гъсеница
в цветепиеща пеперуда:

пълзящата земна твар – 
в летяща небесна красавица.
Празнува метаморфозата си
необикновена земна красавица
в силиконова матрица:
жена, сътворена по божие подобие – 
в човекоподобна твар.

*

Както си лежах в паяжината,
крилцата ми започнаха да пърхат:
пръх пръх пръх…
и се оказах свободна.
От тъмния ъгъл на стаята
до отворения светъл прозорец
ме делеше трисекунден полет.
Или трисекундно падане.

Аделина Леви 

Боряна Богданова

Месото е въпрос на гледна точка

Очите ни са ръце, които докосват по-бързо,
и ако унищожават, винаги го правят тихо.
Изборите са си наше собствено разпятие, 
което преживяваме.
Учили са ни, че не трябва да си слагаме
лактите на масата, те имат друга употреба –
да създават път сред хората, да разчупват
чуждата съвест като хляб.
Приборите забождат зъби в чинията,
месото е въпрос на гледна точка,
ножът пада най-често, нали сте забелязали.
В чашата е нашата собствена кръв,
Господ няма нищо общо.
Малко ми е хлъзгаво на окото,
не знам дали се убодох, или ме ощипаха по разреза,
като си спомних.
На масата тракат стъкла и страхове.
Това ли са оковите, с които най-много
се гордеем?

Под театъра няма изкуство, а война

Стомахът на страха е пълен с тишина
и рани, чийто опит е да чакат.  
Светът отрязва ли от кожата си –
огромен каталог от свършили лица,
отвратен ли е до писъци
от себе си?
Бъдещето е на крачки от привършване –
децата пораснаха и остаряха
за няколко вечни клепача.

Да се молим ли за очите им,
дали да са отворени,
или за да има милост –
нека спят?

Кръгло

Имам една златна връв, увита около китката,
която ме дърпа съвсем леко назад, докато вървя.
Не се обръщам, за да проверя кой не ме (на)пуска още –
знам.

Не се умира толкова лесно.

Вишнева

Като малка винаги се оглеждах
за вишни по дърветата,
докато завивахме с трамвая
по-дълбоко към гората.
Така и не разбрах защо са кръстили
спирката така, че да виси с толкова
очаквания.
Лицето ми сега тежи по-близо
до земята.
И видях –
там са всички костилки.

Наказание 

Мълчиш, както би утихнал, ако ти взема
езика на излитане.
Често мисля, че съм пеперуда,
прободена от тишината ти,
се приближавам към стената,
да крася своя малък и съборен дом.
Измий краката ми, остави ме да си тръгна
и утешително ще ти принадлежа.
Спокойна съм –
всяко наказание е прошка
към някой друг, който няма да я
понесе.

безмълвно три пъти потърси крака си
за да свикне с липсата му
дълго плака без сълзи
представи си дълга разходка
как обикаля базари улици
после каза ръстът ми се смали уморен съм
никой повече не го видя

– това не го броя това не го броя
още веднъж искам да живея господи безслънчева 
 моя планина

най-напред разказа за избелялата снимка
която извади от пазвата си за уханието на липата
как със списък в ръка търсел смъртта си

– ако поспя малко може би всичко ще се оправи
сега в моя край сигурно вали
листата са заситили жаждата си
човек не може да надвие дъжда
ако не бях пораснал не бих видял тази тъмнина

симирналията йорго изравни водата течаща
към маслините с очите си
разкъса рибарските мрежи преобърналата се лодка …
с тази мисъл укрепна забрави болката си

- дните не напразно се събраха тук 
залюлялата се болка 
тъгата на вятъра раздираща душата ми

войната свърши но морето ми разкъсано
потъна в кръв не достигам до тях
птиците си взеха небето и отлетяха
сега къде ще поберем толкова  мъртви 

а за да ги стигна бях спрял до мира

загубилият ръката си във войната полудял сирак
не вярваше че е мъртъв
погледна към стария вестник по навик
все едно разглежда разписанието на яхтите
замисли се за значението на цифрите …

- освен болката друг никой не остана
изгубих си компаса как оттук ще се изкача
до света, непрекъснато чувам в главата си този глас

5559 седем  55598   55599  55600 … едно

немият гледаше към прозореца
тепърва се учеше да мълчи
за да свикне непрекъснато мислеше за болката …
преодолявайки разстоянието между себе си и прозореца

- всичко свърши с една дума всичко свърши
така казва безличната ми същност
всичко с едно нещо свърши
но войната продължава с нас
влязохме по стаите на пръсти
като в празна къща

захлупени сме от болката покрила земята
и все пак като чиста дреха пазим
нашето небе

винаги е искал да напише писмо
до бъдещето думите привикнали с далечното
с един празен лист ги скри във вътрешния си джоб

бе ездач плачещ с коня си
три дена рисуваше
пишеше писмо до конете
с един празен лист увеличаваше  дните си

– конете са се завързали в тъмната равнина
на безкрайността безсънен
капнал от умора през  деня
наведен разказа за смъртта, видях 
коне убиващи ездачите си 

убиха … с една дума

коне е  другото име на безсъние

слънцето бе три педи над нас
вятърът отдалеч ни слушаше
запалих цигара удължих се скъсих се
по това време като вражески самолет падна небето в нас
денят и гласовете на приятелите ми потънаха в кръв
задуших се в мълчание
запалиха се главите на конете
войната свърши погребете скръбта останала от конете!

после дълбоко мълчание превзе уморените им ръце
тишината потъмня натежа като черен спомен
във варосаната пълна с тъга стая
пречупи се болката на един другите не го чуха в мълчанието 
си
в джобното си огледало бе скрил уморен спомен
чийто разнасящ се глас го накара да повярва отново 
 в гравитацията    

– вярвахме и  вървяхме
докато чепиците ми се скъсат
докато не свърши глада огъня не изгасне водата не спре
вървяхме … нямахме време за сън  страх сълзи
нямахме нито своя история нито календар 
ни тахан ни погребален покров
него ден
сред болка и плач потекохме като отрязана река
бе сутрин, с нас догоре се напълни
ранната вечер
вижте отново ви казвам денят свърши не мълчете

защото орязаните календари тайни не пазят

годеникът слаб с очила говори малко …
унесен сякаш разглежда стари снимки
върви сред развалините

– за да забравя шума свалих очилата си
не! извадих окото си забравих
приятелите си … колко е трудно да забравиш!

но разбрах историята е белязала лицата ни! 

един нетърпеливо се намеси

- добре че има гара
пътува някъде куфарът ми, без да се загуби

(повтори без да спира …)

- добре че има гара
 пътува някъде куфарът ми, без да се загуби
аз веднъж се изгубих, в гласа на приятеля ми
имаше огън! шум! бомммба!
после приятелите ми умряха 
кой друг беше там?

– добре че има гара …     

Превод от турски: АйШЕ РУБЕВА
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Ан Енрайт

Майка ми смяташе, че този роман е неприличен, 
но дълбоко демократичната книга на Джойс даде 

свобода на ирландските жени писателки

Когато бях тийнейджърка, в Ирландия определяха 
„Одисей“ като най-великият роман в света и най-
неприличният текст, който някога е писан. Купих 
екземпляр от книгата веднага щом успях да събера пари, 
но майка ми я скри, когато видя, че я чета – „Лолита“ 
по някаква причина бе останала незабелязана в нашата 
къща. Бях на 14 – усещах възмущение, доволство и леко 
объркване. Явно „Одисей“ съдържаше нещо по-лошо от 
секс, а аз не знаех какво би могло да е то. 
„Романът е твърде скатологичен“, каза майка ми. „Виж 
думата в речника“. Това със сигурност беше начин 
да обогати словесния запас на дъщеря си, макар че 
дефиницията не ми даде достатъчно яснота. Какво би 
могло да бъде толкова ужасно – или толкова интересно 
– в ходенето до тоалетна? След още доводи качих 
книгата на тавана, за да я взема отново, когато стана 
пълнолетна. След четири години я свалих оттам и я 
прочетох; мисля, че пропуснах някои страници, описващи 
публичния дом.
Очевидно не разбирах всичко. Понякога ми беше трудно 
да определя дали персонажът прави нещо или само 
обмисля своите стъпки – това усещане за потенциално 
случване дава възможност на читателя да „наднича“ 
в съзнанието на друг човек. Множеството дискусии 
относно закодираните значения в един или друг ред бяха 
лекомислени, педантични и базирани изцяло на мъжката 
гледна точка; по тази причина ми бе трудно да се 
присъединя към тях. 
По ирония разкрепостяването на ирландската традиция, 
предизвикано от творчеството на Джойс, беше по-
полезно за жените писателки, отколкото за мъжете. 
Неговото еретическо наследство бе приветствано от 
писателки като Една О’Брайън, Еймър Макбрайд и Мери 
Костело, докато мъжете писатели по-често определяха 
гениалното му новаторство като тежко бреме. 
В „Одисей“ няма сцени със секс – той или е само спомен, 
или е очакване, сексът от вчерашния ден или от 
утрешния, но не и от дългия ден, описан в книгата. Това 
е роман, който се интересува от любовта и се захласва 
по човешкото тяло, но не съдържа сцена на страстна 
любов, ако не броим следобедната забежка на Моли Блум с 
Блейзис Бойлан, за която съпругът є се досеща, но остава 
извън нашия поглед. 
Действието в книгата следва протичането на един 
обикновен ден, на повечето наши дни – „Одисей“ има 
твърде семпъл сюжет. Двама мъже, Леополд Блум и 
Стивън Дедалус, скитат из Дъблин, срещат се случайно 
и се сближават. Блум е кротък, умислен, може би малко 
мазохист: той се чувства добре в тялото си, уютно 
му е да бъде в собствената си кожа. Дедалус е по-
интелктуален и е твърде нещастен: скърби за своята 
майка и се срамува от баща си (винаги забавния Саймън 
Дедалус), който оставя семейството си без пари дори 
за храна. И двамата мъже са измъчвани от измами и 
предателства, но след като се срещат, невъзможните 
неща в живота им вече не са толкова тежък товар.
Започват деня си със закуска. Днес закуската на Блум е 
известна и се сервира всяка година в Дъблин на Блумсдей 
– 16 юни, деня, в който се развива действието на романа. 
След като подрежда на подноса закуската на Моли, Блум 
изтичва да купи свински бъбрек за себе си; „влажната 
кашава жлеза“ с нейната „остра миризма на урина“1.
Улиците, по които вървят персонажите, са изследвани до 
маниакални подробности от Джойс; авторът обаче не ги 
описва по конвенционален начин. С напредването на деня, 
главите на двамата мъже стават все по-пропускливи за 
външния свят. Намесват се различни гласове, връхлитат 
ги неочаквани мисли. Вече не знаем кой разказва, чия е 
гледната точка.
Привечер, в една странно „романтична“ сцена Блум 
мастурбира на плажа при Саундимаунт за очевидно 
удоволствие на млада жена, седяща на една крайбрежна 
скала. Това е епизодът, заради който книгата е забранена 
в САЩ.
„Но това е пародия!“, реагира бурно умният читател, 
може би леко смущаваща. Избухват фойерверки. 

1 Превод Иглика Василева – Б.пр.

Фрагментите се натрупват, 
наративът се накъсва, напряга 
се до максимум, става 
психотичен. В публичния дом 
на Бела Коен търсят сметка 
на Блум, разпъват го на 
кръст, превръщат го в жена 
и го насилват. Дедалус вижда 
призрака на майка си, а Блум 
– прекрасното привидение 
на отдавна починалия си син. 
Дедалус влиза в пререкание, 
сбива се и след като е ударен, 
за кратко изпада в безсъзнание. 
След това двамата скитащи 
мъже се връщат до къщата на 
Блум, за да  изпият спокойно 
чаша какао, а действието 
замира в съзнанието на Моли 
Блум.
Джойс е искал да напише 
„енциклопедичен“ роман. 
Наред с дълбоки размишления 
и силни емоции той пресъздава 
множество банални мисли и прозаични детайли; от 
разръфаните маншети на Дедалус, докато наблюдава 
простора на Дъблинския залив, до фибата, която Моли 
плъзга по листа, за да намери думата „метемпсихоза“. 
Очарован е от неща, които биха предизвикали нашите 
ругатни или просто ни отвращават.
Наскоро мои студенти ме изумиха – знаеха всичко за 
скритите сексуални интереси на Джойс, но много малко 
неща за неговото творчество. „Каквото и да ви хрумне, 
им казах. Джойс би го написал“. Писмата на писателя 
до Нора, които пише, докато е сам в Дъблин през 1909 г. 
и страда от отказите на издателите да публикуват 
„Дъблинчани“, насочват вниманието към копрофилията 
(съвсем мимолетна) на Леополд Блум и подклаждат 
дискусиите за „мръсните желания“ на самия писател. 
Джойс губи девствеността си в публичен дом, когато е 
на 14, интересува се от секс в тройка, но няма сведения 
да е практикувал това. Напоследък критиците спорят 
дали авторът не е имал сифилис, широко разпространена 
болест по това време, а не синдром на Райтер2, който 
обикновено се изтъква като причина за неговите 
проблеми със зрението. 
Сифилисът се споменава крадешком на първата 
страница, но „Одисей“ не е текст, „прояден“ от 
тази болест. Той обаче е екскрементален, увлечен 
в задоволяване на желанията и натрупва актове на 
воайорство, фетишизъм и както искате другояче да 
назовете действията на Блум в публичния дом. Там има 
по нещо за всекиго, можете да кажете, макар че тези 
действия на публично място обикновено се смятат за 
хищнически и мизогинистични. 
Жените изпитват по-високи нива на отвращение в 
сравнение с мъжете. Общо взето, не сме склонни да 
говорим мръсотии. В „Одисей“ мъжете непрекъснато 
правят това: закачайки се един друг по този твърде 
маскулинен, пародийно-героичен начин. Като цяло това е 
една твърде „мъжка“ книга. И в един момент, в самия си 
край, тя се концентрира върху Моли Блум.
Това достатъчно ли е? Говорят за „освобождаващата“ 
сила на монолога є – заради начина, по който през 1922 г. 
e представена силата на женското сексуално желание. 
Макар и в мислите є да се прокрадва сянката на 
фантазиите на Джойс, Моли до голяма степен е самата 
себе си, свободен дух, човек, който не може лесно да бъде 
подведен. 
 „Произведенията на Джеймс Джойс са забележителни 
със своята откровеност относно сексуалността 
и със своята чувствителност към ценността на 
женския опит“. През 2018 г. в писмо, публикувано в 
Modernist Review и подписано от 100 университетски 
преподаватели от двата пола, се описват противоречиви 
детайли от неговото творчество, които понякога 
се пренасят в реалния живот. Тези учени призовават 
общността на почитателите на Джойс „да предприемат 
разумни действия за предотвратяване на сексуални 
посегателства, неприемливо поведение и злоупотреби 
по време на конференции, уъркшопи, летни училища и 
2 Синдромът на Райтер е възпалително ставно заболяване, 
което е реакция на предхождаща инфекция. Един от 
симптомите му е възпаление на очите. – Б.пр.

всякакви други събития, организирани от общността“.
Склонността на писателя към морално укорими 
действия не може да бъде отделена от неговото 
чувство за изключителност. Често сме готови да 
привилегироваме грандиозността – невъзможно висока, 
недостижима. Миналата седмица получих имейл, 
чийто автор пишеше „за товара, който носи всеки 
съвременен ирландски писател, съизмервайки се с Джойс“. 
Отговорих, че нямам интерес да се сравнявам с никого 
и че Джойс не е товар, а благодат. Също така понякога 
ме питат как мога да пиша „в сянката“ на изтъкнатия 
автор, сякаш творчеството му ме обгръща в тъма, а не 
е светлина, която ме води.
Тези въпроси мислят Джойс като гений, като монумент, 
а не като писател, нарушаващ установените порядки 
– и така действат в негов ущърб. Често романът е 
разглеждан през оптиката на проблемните отношения 
с бащите, и по-специално с лошите бащи. Макар и да е 
мъжки роман, „Одисей“ е една дълбоко антипатриархална 
книга. 
Монологът на Моли е исторически момент за жените, 
но той не изглежда освобождаващ в наши дни – жените 
мислят за секс (наистина? Не знаех, че сме способни 
на това). От жените писателки все още се изисква да 
изявяват женската си същност през цялото време; 
приемам факта, че Леополд Блум живее пълнокръвно в 
собственото си тяло като проява на егалитаризъм. 
Джойс отказва да фиксира значенията на думите и 
оставя  читателя да се погрижи за това. Съдържанието 
на книгата може и да не е шокиращо, но ни завладява 
със способността си да стане такова във всеки един 
момент. Всичко може да наруши покоя на тялото 
или съзнанието на персонажа, както и тялото или 
съзнанието на читателя. С право майка ми смяташе, 
че този текст е опасен. Нещата, от които са се 
страхували хората, упражняващи цензура, са били 
нецензурираните им мисли. 
Повече от всеки друг роман, „Одисей“ се занимава с 
нещата, които се случват в главата на читателя. 
Стилът ни задължава да изберем значенията, текстът 
е замислен по начин, който ни прави несигурни. Именно 
това я превръща в дълбоко демократична книга. „Одисей“ 
е жив, променящ се, дълбоко хуманен текст, който 
същевременно е твърде забавен. Той прави света по-
голям.
Изследване сочи, че около една трета от хората, които 
започват да четат романа, не го завършват. Никога 
не съм смятала, че това е проблем. Не мисля, че човек 
изобщо някога може да приключи четенето му. Сигурна 
съм, че тя никога няма да бъде разбрана докрай. Допускам, 
че проумях това инстинктивно, когато бях на 14; време, 
когато живеех сред думите на страницата, а не извън 
тях, момент, в който много книги оставаха отвъд 
моята способност за разбиране, което всъщност беше 
просто чудесно. 
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