
11-17.05.2022
 Год. 31

Брой 18
2 лв.

Дени Рош, 
„Пиер Сулаж“, 

1997 г.

Иван Цанев пита
Ако съществуваше машина на времето и 
Антон Павлович Чехов можеше да се върне в 
родния Таганрог през април 2022 г., какво би 
могъл да каже пред днешните си разноезични 
читатели и почитатели? Дали би цитирал 
Тютчев – или? Надявам се отговорът да е 
този, който ми се иска да бъде, но все пак? Вие 
как мислите?*

* На страниците на „Литературен вестник“ поетът Иван 
Цанев задава въпрос към своите съвременници. В броя може да 
прочетете какво му отговориха българските интелектуалци 
и поети като Георги Борисов, Иван Ланджев, Митко Новков, 
Галина Георгиева, Дечка Чавдарова, Иво Рафаилов, Стефан 
Иванов, Иван Христов, Петър Денчев, Людмила Миндова. 
Подобен жест по актуализиране на настоящето е разпознаваем, 
той е важен както за просвещенската саморефлексия, така 
и символизира европейските ценности и критическата 
мисъл като цяло. Припомняме на читателите, че през 2020 г. 
отново в ЛВ Миглена Николчина зададе своя въпрос „Какво се 
случва в новата българска поезия?“ и в редакцията се получиха 
изключително сериозни и различни във формата и позицията 
си текстове, разкриващи опита да се осмисли новото на 
литературната сцена. Днес, две години по-късно, сме свидетели 
на резки обрати в демократичния свят, а нуждата от въпроси, 
които да удържат етическата перспектива в публичното 
пространство, нараства. Това е и причината да поканим Иван 
Цанев да зададе своя въпрос или, както се казва обичайно по 
подобен повод, да го поканим да докосне със стрела „сърцето 
на настоящето“, днес, на седемдесет и първия ден от войната 
в Украйна. Надяваме се по този начин да се продължи една 
традиция на диалог върху актуалното и вечното и начините, по 
които преживяваме тяхното несъвпадение.

ЛВ

Людмила Миндова

Трамвай номер 3

На Иван Цанев

Не знам за Чехов и за родния му Таганрог, но мисля за Малина
и „трите ябълчици в чантата є с топлината на асфалта“.
Нощес сънувах разказ, че сърцата ни са ябълки в чужбина,
които се присаждат там, където има детски чиста вяра.
Сред този ежедневен ритуал на преговаряне на загубата  
навсякъде сърцата боледуват… „Очаквано, а винаги  внезапно“.
Сред неприятелския и приятелския огън – там е работата
да можем да открием някога най-малко общо кратно.
Не знам какво си мисли Чехов, но и днес Русия е затвор
дори в чужбина. Все по-обширна е степта на омерзението.
Ако сърцата още имат някаква възможност за отпор,
това е да се влюбят до уши. Сред тишината на спасението.
Преди това обаче шум и щурм от хиляди води и ветрове.
И над пшеницата едно надвиснало от отчаяние небе.
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Войната и 
Християнство 
е тематичен 
център на новия 
брой 170/пролет 
на списание 
„Християнство 
и култура“. 
Темата включва 

Декларация за идеологията на „Руския свят“ като 
лъжеучение, изготвена от Богословска академия Волос, 
анализа на Александър Смочевски „Свещена война“ 
и свещени канони, както и текста В първите дни 
на войната, в който трима украински и един руски 
духовник описват живота си след 24 февруари 2022 г., 
когато започна руската инвазия. Втори тематичен 
център на броя е „Противоканоничната инвазия на 
РПЦ в Православна Африка“ и в него присъстват 
текстовете на Калин Янакиев Църковната агресия 
на Москва на територията на Александрийската 
патриаршия, на Перистерски митрополит 
Григорий Папатомас Канонично експертно мнение 
за Александрийската патриаршия и доклада на 
Камерунски митрополит Григорий (Стергиу) 
относно инвазията на Московската патриаршия 
в каноничната територия на древлепросиялата 
Александрийска патриаршия. Рубриката „На библейски 
теми“ е представена със статиите на о. Павел 
Събев Синоптични прочити и на Венцислав Стойков 
Историята на една синодална версия на Библията, 
която остава непубликувана. Темата „Християнство 
и история“ включва текста на Василиос Сирос Между 
Химера и Харибда. Византийски и поствизантийски 
възгледи за политическата организация на 
италианските градове държави, а рубриката 
„Християнство и съвременност“ – статията на Влади 
Райчинов Паднала ли е истината на площада? Броят 
е илюстриран с фотографии на бежанци от румънско-
украинската граница на румънския фотограф Сорин 
Онишор.

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.  

светулка

само слънце би било опустошително
 а само мрак още повече

благословена е земята да не може
 да спре да се върти

денят и нощта си разделят по равно
 живота

нито клопките на тъгата са вечни
 нито одите на радостта

тя знае всичко за света и откровено
 го споделя

сън

сънувах че имаме още една звезда
и винаги някоя е в небето
 понякога и двете
светлина обливаше непрекъснато
 нашата планета

но не бяхме щастливи
бяхме объркани като някой
 с две любими

зарадвах се когато се събудих

какво щяхме да правим с две слънца
какво щеше да стане с нощите
пролуки към непознатите светове
какво щяха да правят звездобройците

и разбрах че си искаме единственото
 слънце
 единствените любими
 и нощите
и чакането на изгрева в най-студения час
искаме си нашия тъмно-светъл свят

  беше на зазораване
  не можах да заспя
  очаквах
вече знаех как да посрещна слънцето
  как да се поклоня

от единия до другия край на небето

 беше толкова чисто
като че ли се виждаше самото му дъно
 сенките бяха дълги
почти докосваха хоризонта
и подсказваха че можем да бъдем
 по-големи от себе си

мислехме че никога няма да има облаци
 но те идваха
и скриваха слънцето в най-неочакваните
 моменти
и молехме вятъра да ги разнесе

сега сенките отново се удължават
но само те са същите както тогава

защото бяхме невинни при изгрева

бяхме невинни като моряци на кораб
достигнали бреговете на една неоткрита
 америка

без да знаят какво ще стане с нейните
 индианци

като катедрали

остаряваме красиво като катедрали
 нали
полъх на разпадане примесен с почти
 невидим прах

фин като цветен прашец

но без планове за цъфтеж
с различен произход и различно
 бъдеще

удивително е как смъртта и
 покълването
понякога имат подобен строеж

а вятърът се грижи да ги разнася
 равномерно

Людмила Балабанова

спомен за стаята на родителите

старият глобус показващ нагледно
че пътищата са толкова по-кратки
колкото по-близо минават до
 сърцето
защото светът на любовта е заоблен
 като хълм
по който напролет цъфтят минзухари

дали го разбирахме тогава

кутията със снимки пазена грижливо
с един случайно попаднал негатив
предпазливо напомняне за смъртта
 точно обратното на живота
и все пак тайно свързана с него

вятърни мелници

задраскали с две кръстосани черти
 старото време
днес приличат на експонатите в музей

учителите неведнъж ни обясниха
че да се сражаваш с тях е смешно
най-много да се подслониш ако завали
 дъжд

но едно време минава през друго
 казва един поет
намеквайки за някаква хармония
  неразгадана докрай

 във всеки случай
сраженията винаги остават на мода
дори в нешето време на фалшива
 самоирония

замахвай към себе си драги рицарю
и внимавай да не улучиш

незнайният поет

когато беше малък мислеше
че пеперудите се раждат от
 някой облак
който има специална форма
 с нещо като крила

затова първо са чисто бели
а после си взимат по някоя украса
 от всяко цвете

голямо разочарование му нанесе
 учителката по биология
с оня урок за какавидата
 но не я намрази
само си помисли че е много тъжно
нещо красиво да излети от теб
а ти да останеш на земята

искаше да стане поет но не написа
 нито едно стихотворение

поетите казваха това което той
 мислеше
 защо да пише
имаше чувството че е написал
всичките книги със стихове
 на света

и никога не забрави урока за
 какавидата

да си пееш наум

хората да се приближават
да се отдалечават

без да подозират

но ти да си знаеш че пееш

то е като да виждаш катедрала
на пустия паркинг отсреща

преди малко камбаната биеше
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АннА ЛАзАровА
Валентин Дишев беше един от първите хора, които се 
осмелиха да си сложат главата в торбата с млад, неопитен 
и чувствителен дебютант като мен преди 7-8 години. 
Първите ми публикации, първите ми матови корици, 
първите ми интервюта в радио, дължа на него. Както и 
часове, часове разговори за литературата като смисъл. 
Познавайки Вальо вече толкова време, смея да кажа, че го 
е правил за още десетки пишещи хора и продължава да го 
прави. В тази същата торба са и „Хралупата“, и издателска 
група „Арс“ и „Scribens“, и „Кръстопът“ и „Dictum“, и още 
много, с които само Вальовата глава съм виждала да се 
оправя. Желая му да е здрав, за да понесе и успехите от 
всичките си усилия.

Антония АтАнАсовА
Валентин Дишев е от онези хора, които оставят фини 
черти в битието ни: със своя ефирен глас (буквално и 
преносно), с думите, които вае в изказа и поезията си: с 
борбеността си в името на литературата и с ангелските 
криле, които е разперил, за да обгърне с тях новите, 
младите пишещи. Валентин Дишев е нужен на света, 
за да функционира нормално, красиво и смислено. Желая 
му от сърце дълголетие, здраве, сили, фенери по пътя, 
единомислещи хора, сподвижници и достатъчно красота, за 
да намира вдъхновение. Нека времето му е достатъчно за 
всичко намислено!

виоЛетА КуневА
Вече не помня откога влизам и излизам през вратите, 
отворени от Валентин Дишев – врати между книгите му и 
мен, между читателите и вече неизброимите млади хора, за 
чийто талант прокарва път, между идеите и реализацията 
им. Със своя фин резец той гради и покриви, под които 
подслонява поезията  – крила съм се неведнъж под тях. 
Вальо е пътуване, цвят и светлина.
И оставя следи.

евА ГочевА
Валентин мисли, пише и говори красиво. Влезе в живота 
ми като любим поет, ментор, редактор, остана като 
приятел, съмишленик и човек, на когото без съмнение 
доверявам думите си. Приносът му за българската 
литература е впечатляващ и неоспорим, щастливци сме, че 
живеем в неговото време.

еКАтеринА ГриГоровА
Винаги съм се чудела. Откъде му идва силата на един 
толкова фин и внимателен човек като Валентин Дишев 
да продължава да прави това, което прави? Откъде са 
смелостта и усмивката (и в болест, и в здраве), с които 
вече толкова години неуморно вдъхновява и насърчава млади 
поети да продължат напред, намирайки свой собствен път 
в изкуството? Същият, или подобен парадокс стои и пред 
поезията на Дишев. Минималистична по своята природа, 
мотивирана в болката, тя сякаш се претопява така мощно 
в смисъл тъкмо защото е озвучена с шепот, прихванат от 
обратната страна на езика: от страната на неназовимото, 
на отсъствието и тишината, към която поетът е свикнал 
да доближава ухото си като в раковина. (Ухо в ухо!) Да, 
поезията на Вальо Дишев казва повече от казаното в 
нея. Както и самият той прави нещо повече с многото 
реализации, които е  постигнал: Дишев е сред малцината 
ми познати български творци, които съзнателно посветиха 
живота си на поезията, подкрепяйки я във всичките си 
професионални амплоа – на журналист, издател, редактор и 
преподавател. 
В такива добри ръце българската поезия няма да изчезне: 
Валентин Дишев, който е преди всичко великолепен, изящен 
поет, я съхранява за бъдещите поколения читатели. 
Съхранява я, за да си дадем сметка и за друго: че онзи, който 
се отдава докрай, рано или късно бива възнаграден. (За 
предпочитане е все пак това да се случва навреме!)
На 7 май тази година Вальо Дишев навършва шестдесет 
години. Нека да са му честити! Нека да са ни честити!

зЛАтинА ДимитровА
Валентин Дишев е изключително внимателен редактор, 
защото знае колко чуплива е поезията. При него тя е начин 
на мислене. В главата му непрекъснато жужи някоя идея 
и въпреки че неведнъж е бил сигурен, че се отказва, все ще 
намери начин да осъществи още една. Според мен затова 
и често завършва изреченията си с многоточие – защото 
винаги има още какво да се каже. 
Така че си представям неговия кръгъл рожден ден: като 
още едно многоточие, след което поезията на живота му 
продължава с нова сила и още идеи. Пожелавам му вратите 
пред неговите начинания да бъдат широко отворени, а по 
пътя в следващите 60 да се движи леко и без ненужен багаж.

ивАн Димитров
Не се сещам за друг човек, който да е толкова лично 
ангажиран с най-младите в българската литература и 
който да е вложил толкова усилия в техните първи крачки. 
И моят дебют беше през 2010 г. със сборника с разкази 

„Местни чужденци“, издаден от Ars. От години издирваше 
съмишленици сред младите и се радвам, че ги откри в 
лицето на колектива около издателство „Scribens“ и 
„Хралупата“, където той отново има участие. Само Вальо 
знае какво му е струвало всичко това през последните 15 
години – какви лишения и компромиси със себе си в името 
на другите. Твърде често забравяме за тези неща, колкото 
и да се пишем писатели-емпати. Забравяме и да благодарим, 
защото си мислим, че се подразбира. Нека благодарим по-
често.

ивАн с. въЛев
Днес не само Вальо Дишев празнува юбилей, отбелязва го и 
цялата литературна сцена, на която той е избродил всички 
кътчета в ролите си на автор, издател, критик, журналист 
или приятел. И в допълнение си пожелавам  да продължаваме 
да го четем – както него, така и младите автори, на които 
не спира да помага през годините.

инА ивАновА
Сред шума от заявяващото се, дидактично, непроявяващо 
желание да разбере основанията на отсрещната гледна 
точка говорене имаме нужда да си припомним:

„на всяко чело
можеш да напишеш смърт
за свободата трябва друга мяра
или по-фин резец“

Валентин Дишев винаги е отстоявал тихия отказ от 
несвободата – във всичките є форми. Принадлежността 
към етичното.

ЛюДмиЛА минДовА
В среда като нашата, която като в пародийно шествие на 
есеистиката на Чоран се поощряват по-рядко заветите и 
далеч по-често предателствата, Валентин Дишев успя да 
създаде общност от ученици, последователи и приятели, 
които днес вече и сами успяват да създават уют с добрите 
мисли и думите си. И да правят от всичко това по- 
смислено и красиво съ-битието ни в света.

теоДорА тотевА
Честит юбилей, нека сърцето остане високо! Пожелавам 
ти „да се впечатиш, без да си белег, да си история без да 
си смърт“, „да паднеш, да си само звук, да трепне, да го 
вдишаш, да си живот“. А когато гледаш нагоре в себе си – не 
забравяй „върхът на вертикала на безсмъртието е облян в 
светлина…“.
С обич и благодарност!

ренетА БАКАЛовА
Мястото на Валентин Дишев в българското литературно 
пространство е многопластово и категорично. От една 
страна като автор, от друга като издател и редактор 
– той повлиява и променя литературния контекст. 
Поезията на Дишев може да бъде определена като 
философска, писане, което все по-рядко се среща, а е важно 
светът да се изговаря не само през езика на делничното.  
Поетика, която борави с митологеми и с големите разкази 
на историята. Защото за да има бъдеще, писането трябва 
да има памет. Съвсем спокойно можем да го наречем и 
откривател: той е подавал и продължава да подава ръка 
на млади автори, да застава зад дебютните им книги, а 
това, че имената им бързо се превръщат в неделима част 
от поетичната ни среда, говори само за едно – за неговия 
непогрешим усет да вижда таланта още в зародиш, да го 
подкрепя и насочва и с това да се грижи за качественото 
създаване и предлагане на силна поезия.

Петър чухов
Валентин Дишев е човек, за когото обикновено мисля 
в поетически образи. Вероятно защото ми изглежда 
„мечтател безумен, образ невъзможен, на тъмна епоха син 
бодър, тревожен“. Самият той е значим и стойностен 
творец, но в повечето случаи неговите появи и прояви 
са индиректни – като издател на поредния млад автор, 
като организатор на поредната инициатива или като 
журналист, популяризиращ поредното събитие. Сякаш е 
природно явление – изобилие от признаци говори за неговото 
съществуване, а крайната причина не се натрапва. През 
годините съм написал две стихотворения за Вальо, в които 
съм се опитал да изразя усещането си за неговата енергия 
(едното е съвместно посвещение на него и на младия му 
съратник Георги Гаврилов). Ето ги:

Игра
 На Валентин Дишев

След толкова много
облачни дни
едно момче прави
слънчеви зайчета

Праща първото в козината
на бездомното куче
друго – в кашоните
на клошаря
трето – върху кобура
на полицая
четвърто – в расото
на свещеника

После светва внезапно
в очите на майка си
и тя ядосано
се усмихва

Накрая насочва
лъча към облаците
и ето –
слънцето
се показва

Съкрушително мечтая
                    На Валентин Дишев и Георги Гаврилов

Понякога денем.
Понякога нощем.
Понякога
между деня и нощта.

Обсаждам стените
на реалността.
Разрушавам кулите
на здравия разум.
Нахлувам в цитаделата
на неизбежността.

И ето – най-после
достигам знамето,
изтръгвам го
и го развявам.

Чак тогава разбирам,
че то е
бяло.

ГеорГи ГАвриЛов
Валентин Дишев беше един от първите хора, чрез които се 
запознах със съвременната българска поезия. Това стана през 
неговата „Маргьорит и други регистри“ и електронното 
списание за литература „Кръстопът“. През 2009 г. 
участвах в конкурса за издаване на дебютни ръкописи на 
издателство „АРС“, за който изпратих покъртителни 
текстове и се радвам, че Валентин съвсем категорично 
отхвърли ръкописа ми. През следващите години 
осъвремених писането си и вече не звучах като зле клониран 
френски романтик. През 2015 г. по време на „Нощта на 
литературата“ се запознах с Вальо на живо. В годините 
след това се сближихме и създадохме заедно „Хралупата“ 
и издателство „Скрибенс“, възродихме ГлосиФест в 
негова софийска версия и проведохме няколко издания на 
„Слънцестоене“ и наградите „Памет“. Имали сме всякакви 
моменти, карали сме се много и сме празнували, провеждали 
сме многочасови разговори за бъдещето, за мечтите. 
Трудно ми е да си представя последните изминали години 
без Валентин. Предстоящите също. Честит 
рожден ден, Вальо.

Валентин Дишев
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Ричард Апинянеси, 
Крис Гарат, Зиаудин 
Сардар, Патрик 
Къри, „Въведение 
в постмодернизма. 
Визуален 
пътеводител“, прев. 
Вл. Полеганов, УИ „Св. 
Климент Охридски“, 
2022

Постмодернизмът като че ли 
обещаваше края на историята в смисъла 
на Фукуяма, края на мрачната ера на 
Студената война, на ядрената заплаха 
и големите разкази. Събудихме се в 
тревожния хват на непредсказуемия 
тероризъм, пандемията, започнатата 
война в Украйна. Дали 21. век е разрешил 
проблемите на постмодернизма, или 
повече от всякога сме в капана на 
неговите нерешими апории? Изданието 
„Въведение в постмодернизма“ проследява 
родословието на постмодернизма 
в теорията, изкуството, науката 
и историята, предоставяйки ни 
пътеводител на настоящето. Дерида, 
Бодрияр, Фуко са брилянтно представени 
от Ричард Апинянеси, оживени от 
карикатурите на Крис Гарат.

Лиу Цъсин, 
„Безсмъртната 
смърт“, прев. Ст. 
Русинов, изд. „Колибри“, 
2022

С „Трите тела“ българските читатели 
имаха шанса да навлязат в художествения 
свят на трилогията „Земното минало“ 
от най-обичания китайски фантаст 
Лиу Цъсин. С „Безсмъртната смърт“ 
завършва епичната история, като този 
път в центъра на събитията е Чън Син, 
специалистка по космически двигатели 
от началото на 21. век, която се събужда 
от хибернация в нова епоха. Самото нейно 
присъствие може да наруши деликатния 
баланс между два свята, но тя притежава 
изключително ценни познания. Ще посегне 
ли човечеството към звездите, или ще 
умре в люлката си? Отговорът на Лиу 
Цъсин е неочакван.

Христина Теодосиева, 
„Езикът на 
тайдзицюен“, изд. 
„Изток-Запад“, 2022

Малко са хората в България, които 
притежават знанията и практиката, 
необходими за появата на подобна книга. 
Христина Теодосиева е доктор по теория 
на литературата и китаист, отличаван 
за знанията си от Пекинския университет 
по чужди езици, като нейният интерес 
към китайската култура я отвеждат 
при майстор Ся Чанцън, преподаващ стил 
„Чън“ в Сямънския университет. „Езикът 
на тайдзицюен“ е резултат от тази среща 
и връзка между учител и ученик. Книгата 
е посветена на основните понятия на 
тайдзицюен като изкуство, осветлява 
спорните китайски термини, без които 
обучението в тайдзицюен е невъзможно.

В И Т Р И Н А О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е

С подкрепата на 
Столична община

В съвременната 
литература 
отдавна 
наблюдаваме 
тенденцията 
за пренаписване 
и донаписване 
на класически 
митове, 
канонични романи, 
приказки и 
легенди. Някои от 
знаковите автори 
в жанра, чиито 
произведения са 

преведени на български, включват Маргарет 
Атууд („Одисеята на Пенелопа“), Джийн Рис 
(„Безкрайното Саргасово море“), Анджела 
Картър („Кървавата шапчица“), а в по-ново 
време се откроява и Маделин Милър („Песен 
за Ахил“, „Цирцея“), която се концентрира 
основно върху Омировите епоси. Съвсем 
заслужено в тази редица заема място и 
Натали Хейнс. 
Английската писателка, която има зад 
гърба си повече от пет книги, няколко 
номинации за литературни награди, кариера 
като комедиант и доказан интерес към 
изследване на гръцката митология, дебютира 
на българския пазар с романа „Хиляда 
кораба“. Три години след излизането му на 
английски език българският читател има 
възможността да се потопи в поредното 
пренаписване/дописване на събития, 
митологеми и герои от античната 
литература. Хейнс не бяга от традицията 
за преобръщане на фокуса в полза на 
женските образи, характерно за Атууд и 
Милър, но за разлика от тях, представя 
една разнообразна панорама от женски 
образи. 43 глави представят историите 
на едни от знаковите персонажи както 
от „Одисея“ и „Илиада“ от Омир, така и 
от старогръцки драми като „Троянки“ и 
„Хекуба“ от Еврипид, „Орестия“ от Есхил 
и от базисни текстове като „Героини“ от 
Овидий и „Енеида“ от Вергилий. Съдбите и 
делата на едни от най-известните герои и 
царе, богове и чудовища са видени и разказани 
през скритата, забравена, неглижирана 
от вечните поети призма на женските 
персонажи. Основните теми покриват 
цялата палитра на човешки емоции, 
наблягайки на загубата, невъзможността за 
действие, несправедливостта, нечовешкото 
престъпление и още много други. 
Фабулата на романа се върти около 
основните за античната литература 
Омирови епоси, концентрирайки се 
върху Троянската война, но началото на 
всяка нова глава изненадва със смяната 
на хронологичната последователност и 
пренасянето на повествованието в съвсем 
различни времена и топоси. В един миг 
действието се развива зад портите на 
обсадена Троя, а в следващия се пренася в 
Авлида или в Итака; в един момент Хейнс 
разказва за съдбата на троянките, а в 
следващия се прехвърля към предвоенно 
време и първоначалната причина за 
конфликта, т.е. решението на Гея и Зевс. 
Въпреки че обединителната линия е разказът 
на замълчаните женски образи, структурата 
на романа е фрагментарна – всяка глава 
е обект на историята на един персонаж 
(Хризеида, Бризеида, Андромаха) или на 
събирателен такъв (Троянките, Мойрите), 
както са наименувани и самите глави. 
Колкото фрагментарна е структурата и 
хронологията, също толкова фрагментарно 
е и повествованието, което се разгръща 
непоследователно и обхваща не един 
разказвач.
Несъмнено трябва да се отбележи смяната 
на повествователите, която е обвързана 
с жанровите характеристики на романа. 
Могат да се посветят отделни текстове на 

всяка една от героините, 
но няма как да не се 
разгледат поне две от 
тях, които притежават 
ключова позиция и в 
романа, и в гръцката 
митология – Калиопа 
и Пенелопа. Рамковата 
композиция е постигната 
чрез въвеждащата и 
заключаващата глава, 

(Не)разказаната история на жените в сенките
водени от гледната точка на музата на 
епическата поезия – Калиопа. Тя може и да 
не е достатъчно споменавана в класическата 
митология, но в „Хиляда кораба“ заема 
централно място. Струва си дори да 
се запитаме дали романът не е разказ, 
воден от епическия поет (в този случай 
белетрист), или всъщност е разказан от 
самата Калиопа. Границите се размиват. 
Колебанието е основателно, имайки предвид 
двойствеността на музата – хем е част (и 
то съществена!) от повествованието, без да 
е главен герой, хем задава посоките му. 
Колкото и възгледът, че образът на музата 
Калиопа живее чрез епическите поети, 
да се е превърнал в общовалиден, толкова 
и Хейнс го опровергава, създавайки едно 
преобръщане на ролите между поета и 
музата, благодарение на което властта да 
разказва, попада в ръцете на Калиопа. Тя е 
единственият персонаж, който води свое 
собствено повествование от първо лице. 
Всички останали героини са разказани от 
всезнаещия разказвач, докато Калиопа е 
тази, която симптоматично из целия роман 
се включва с разказ/коментар за случващите 
се събития, водейки през цялото време 
едностранен диалог с Поета. Тя преразказва 
исканията му, но в същото време разкрива 
своите подбуди и цели на историята, която 
очаква читателят. Поетът изисква от 
музата да дойде при него, за да му даде 
разказа, но у Калиопа стои решението какво 
ще позволи да разкаже. След жестокото 
убийство на сина на Андромаха следва 
гласът на музата, обобщавайки реакцията 
на Поета: „Не може да ме погледне, не може 
да понесе онова, което съчини току-що“, но и 
още, повелявайки: „Поетът може да не желае 
да научи това, но се налага“.
В допълнение стилистиката на главите, 
представящи нейната гледна точка, 
е напълно различна от основното 
повествование. Калиопа е единственият 
женски образ, който притежава, а и 
демонстрира чувство за хумор, което 
понякога граничи със сарказма и иронията. 
Разказът є блести с остроумие, непокорство 
и постоянен конфликт с Поета. На места 
го иронизира и го критикува, загатва още в 
началото какво предстои и дава да се разбере, 
че тя дърпа конците на повествованието, 
а не той – „Не му предлагам историята на 
една жена през Троянската война, предлагам 
му историите на всички жени през войната. 
Е, на повечето. (Още не съм решила дали 
да включа Елена. Лази ми по нервите)“. 
Хапливостта като че ли е характерна само 
за нея и това е налице из цялата книга: 
„А той, какво, цупи се за Теано, защото 
ролята є в историята приключи, а току-що 
измисли как да я опише. Глупав поет. Това 
не е нейната история, нито историята на 
Креуза. А тяхната история. Или поне ще 
бъде, ако спре да недоволства и почне да 
съчинява.“
„Ще му дам урок. … Това ще го научи да 
внимава повече какво си пожелава. Не всяка 
история оставя разказвача непокътнат.“
Песента на Калиопа рамкира началото и 
края на един епичен разказ за „забравените, 
пренебрегваните, безгласните“ жени от 
старогръцката литература. Но коя друга 
жена се олицетворява чрез тези определения 
и въпреки това винаги прави впечатление? 
Със сигурност обект на множество 
изследвания и пренаписвания, Пенелопа 
все пак възприема и още една завладяващо 
любопитна интерпретация.  
В контраст с реинкарнацията на героинята, 
изградена от Маргарет Атууд в „Одисеята 
на Пенелопа“, където любящата съпруга 
на Одисей е поставена в центъра на 
произведението, в романа на Хейнс тя е 
само част от всички останали героини. 
Отличаващото се обаче е, че образът на 
Пенелопа в „Хиляда кораба“ е представен 
чрез епистоларния жанр. Тя пише писма – 
всички с изключение на едно – до Одисей. С 
ясното съзнание, че те никога няма да бъдат 
изпратени, нито получени, Пенелопа сякаш 
се лекува чрез тях. Лекува се от болката, 
от липсата, от незнанието, от чакането 
през всички тези като че ли безкрайни 
двадесет години, докато Одисей се завърне. 
Изцеряването чрез писане е известна 
практика от незапомнени времена, която 
тук е приложена и от царицата на Итака. 

Но в нейния случай писането не олицетворява 
освобождаването є от перспективата 
да стане вдовица, то е точно обратното 
– писмата є са просмукани от ревност, 
породена от Калипсо, от Цирцея, а дори и 
от самото море, владението на Посейдон; 
от укори към действията на мъжа є и лично 
нейни хипотетични алтернативи (по-добри) 
на постъпките му; от неистово нетърпение 
и гняв по съпруга си, задето толкова се бави. 
Цялостният є образ, който Хейнс обрисува, 
не е от най-благоразположените, камо ли от 
най-търпеливите. Приписаните особености 
на характера є са по-близки до тези на 
съвременната жена от 21. в. Нервите и 
търпението є висят на косъм, разбиранията 
и самосъзнанието са разголено човешки, 
с всичките им недостатъци, колебания и 
несигурности. Разказът за вярната съпруга 
на Одисей е заменен с този за заядливата, 
по-остроумна от него дори, Пенелопа. 
Героичните характеристики, описвани 
от Омир насам, са изчезнали, образът є е 
демитологизиран. Отношението към Одисей 
най-очевидно проличава в смяната на подписа 
на писмата – от „Твоя любяща съпруга, 
Пенелопа“ и „Твоя съпруга,/Пенелопа“, 
през „Пенелопа“ и „Твоя съпруга/вдовица, 
Пенелопа“, до последния, повеляващ „Прибери 
се у дома, Одисей. Не мога да чакам повече. 
Пенелопа“.
Допълнителна особеност на писмата є 
е това, че тя преразказва премеждията 
на съпруга си през всичките тези 
години, събрани в песните на барда. Той 
е първоизточникът на информация за 
приключенията на Одисей, който може 
да бъде подложен на съмнение или думите 
му да бъдат приети за чиста монета. Но 
преразказвайки неговите думи, Пенелопа 
оформя триизмерен разказ за Одисеевите 
изпитания. Тя пише на Одисей, разказвайки 
неговите собствени преживявания, което 
всъщност е преразказ на думите на барда, 
който от своя страна е чул за историите от 
пътуващи търговци или преминаващи през 
Итака хора. Този похват на триизмерност 
на одисеята изгражда многопластовост на 
повествованието. Наслагването на разказ 
в разказа в разказа предполага известна 
недостоверност, на която също се надява 
и Пенелопа. Достоверността обаче няма 
значение в този случай, защото всеки 
читател знае как завършва историята. 
Противопоставяйки се на дотогава 
формирания персонаж на нетърпелива, 
раздразнителна съпруга, последното писмо на 
Пенелопа разбива всяко негативно качество, 
приписано є. Този път адресирано до Атина, 
писмото експлицира благодарността 
на царицата на Итака към богинята на 
мъдростта и войната за покровителството 
є на Одисей. Пренаписването и 
комбинирането на чисто човешки черти в 
образа на Пенелопа дава един нов поглед върху 
спътницата на Одисей. Подобно на други 
съвременни романи „безкрайното пътуване“ 
е осъществено през преживяванията на 
Пенелопа вместо през тези на Одисей. 
Характерното за „Хиляда кораба“ е, че 
романът приближава старогръцките герои 
до обикновения, съвременния човек, с пълния 
спектър от емоции, загуби и малки победи.
Колкото и да се твърди, че „Хиляда 
кораба“ излиза в точния момент (края 
на март тази година), имайки предвид 
световните събития и правейки го болезнено 
актуален роман за войната, трябва да 
имаме предвид, че на първо място това е 
роман за разказването – разказването на 
онези истории, които са били забравени, 
неглижирани, нечути. Или както четем 
в последната глава на романа, водена от 
Калиопа – „Ако поетът отхвърли песента, 
която му предлагам, ще си я прибера и ще го 
оставя безмълвен. … Тяхната история ще 
бъде разказана, колкото и време да отнеме. 
… Важен е единствено разказът“. Натали 
Хейнс с право се нарежда до Маделин Милър и 
Маргарет Атууд. „Хиляда кораба“ заслужава 
да бъде четен и мислен още дълго, както и 
историите на неговите героини.

НИЯ ХАРАЛАМПИЕВА

Натали Хейнс, „Хиляда кораба“, прев. 
от английски Десислава Сивилова, изд. 
„Сиела“, 2022
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Веселина Тепавичарова, 
„Участие на жени 
в терористична 
дейност“, изд. 
„Парадигма“, 2022

Един от най-често използваните 
терористични методи в днешно време е 
самоубийственият тероризъм, който се 
превръща във феномен. Женското участие 
в терористичните организации вече не 
е прецедент. Връзката между жените, 
равенството, тероризма и насилието 
като средство за осъществяване на 
цели стои в основата на философията 
на феномена тероризъм. Женският 
самоубийствен тероризъм е сравнително 
нова и недостатъчно изследвана форма 
на насилие с тенденция към прогресивно 
разширяване на женското присъствие в 
различните терористични организации 
през последните години.

Ана Мериано, „Глазура 
от духове. Любов, захар 
и магия“, кн. 2, прев. 
Преслава Колева,  
изд. „Лютиче“, 2022

Въпреки че Лио е посветена в семейната 
кулинарна магия, все още не є позволяват 
да прави собствени вълшебни сладкиши, 
както и да изпълнява заклинания. В разгара 
на своето недоволство една сутрин тя се 
събужда от поразителна гледка: нейната 
починала баба стои в стаята и изглежда 
така, както винаги си е изглеждала. 
И Лио, и нейната баба осъзнават, че 
това означава преди всичко – проблеми. 
Особено след като разберат, че Абуела не 
е единственият човек от града, който е 
върнат от отвъдната страна. Ще успее 
ли момичето да развали заклинанието 
преди да стане твърде късно?

„Социологията 
като граждански 
ангажимент. Юбилеен 
сборник за  
65-годишнината на проф. 
Петя Кабакчиева“, съст. 
М. Грекова, М. Минева, 
Л. Вайсова, Д. Благоев, 
УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2022

Юбилейният сборник, посветен на 
работата на проф. Петя Кабакчиева, 
съдържа текстове от утвърдени 
социолози, политолози, философи, 
културолози и изследователи на близкото 
минало. Текстовете в сборника предлагат 
блестящ анализ на съвременните социални 
процеси през творческата биография 
и книгите на Петя Кабакчиева. Тук 
можем да прочетем изследвания върху 
гражданския ангажимент на социологията, 
но и върху извънредното положение, 
онагледено от ситуацията, създадена от 
новите вируси. Сред важните автори 
ще срещнем имена като Георги Фотев, 
Кольо Коев, Ружа Смилова, Иван Кръстев, 
Александър Кьосев, Стефан Попов, Леа 
Вайсова и още много други.

Приключи тазгодишното издание на 
конкурса-работилница „13 века България“ 
за литературна критика, организиран 
съвместно от Национален дарителски 
фонд „13 века България“ и Фондация 
„Литературен вестник“.
Конкурсът е учреден през 2012 г. с 
финансовата и институционална подкрепа 
на Фонда в партньорство с „Литературен 
вестник“ и има за цел да насърчи и 
мотивира заниманието с критика, чийто 
дефицит е постоянно констатиран и 
обсъждан в културната среда от години, 
но също и да осигури възможност за изява, 
а често и за дебют на млади творци в 
условията на настоящата криза, чието 
негативно въздействие е най-силно именно 
върху тях.
Тричленно жури в състав доц. Ани 
Бурова, Емануил А. Видински, доц. Мария 
Калинова номинира следните десет 
текста за Голямата награда, които могат 

да бъдат прочетени на страниците на 
„Литературен вестник“ в рубриката 
„Конкурс „13 века България“:
Джорджа Спадони, Разкриването на 
човешкото
Гълъбина Захариева, През бинокъла на 
Наталия Иванова 
Ивана Пенева, „Прекъсването на самсара“ 
от Елена Алексиева 
Михаела Илиева, Загадката с криминалния 
роман в НРБ
Анна-Мари Георгиева, Да бъдеш милостив 
към другите значи да си милостив към себе 
си
Маргарита Бурмова, „Поразените“ на 
Теодора Димова – трибуна за болката и 
пиедестал на надеждата 
Паулина Дамянова, Книги на глас в 
бомбоубежището
Мартина Друмева, Модерна приказка за 
младия невъзвращенец и голямата торба 
с вина

Цвета Билярска, „Есенен Великден“ на 
Петър Чухов 
Александра Колева, „Занзибарската 
съпруга“ – между клишето и 
оригиналността
Носителката на Голямата награда на 
конкурса с парично покритие от 400 лв. 
при неговото десето издание е Ивана 
Пенева за рецензията є за „Прекъсването 
на самсара“ от Елена Алексиева.
Участниците в конкурса, изпратили 
материали, традиционно получават 
покана за участие в творческите 
работилници в редакцията на 
„Литературен вестник“. В 
работилниците се включват 
редакторите от вестника и утвърдени 
критици от различни поколения, за да 
предложат професионални съвети на 
младите автори, но също така и за 
да се влезе в критически дискусии при 
обсъждането на конкретните текстове.

Често децата търсят играта и 
забавлението в ежедневието си, вниманието 
на малките изисква среда, която да ги 
увлича, да ги държи в напрегнато очакване и 
да разпалва въображението им. Неслучайно 
преданието и легендата като жанрови 
матрици са в основата на множество 
съвременни детски книги и сериали, а 
вълшебствата и приключенията са онези, 
които не „губят“ и за секунда интереса 
на детето. Няма нищо по-интригуващо 
от четенето за чудния свят на митични 
същества, омагьосани земи и легендарни 
герои. Един ярък пример за това е „Голяма 
книга: предания и легенди от България“ със 
събирачи на отделните истории Веселка 
Тончева и Вихра Баева, наистина „голяма 
книга“ не само заради значителния си обем, но 
и заради положените усилия по съставянето 
є, срещаща своите читатели със змейове, 
самодиви, смели моми, разказваща за 
възраждащия се по магичен начин елен, 
кухата гега, златната ябълка, чудото с 
дините, царя без глава, омагьосаната чешма 
и още много други забележителни личности, 
места, човешки ценности.
По-възрастните читатели също ще 
останат доволни да се впуснат във 
„виртуално“ пътешествие из популярни 
туристически дестинации или пък слабо 
известни забележителности, за да усетят 
неповторимия легендарен облик на родината. 
Сериозен интерес представлява изданието 
и за познавачите на българския фолклор, 
етнолози, краеведи, изследователи на 
народната памет. „Голяма книга“ съдържа 
110 текста, организирани според региона 
на възникването си на азбучен принцип – 
от област Благоевград до област Ямбол, 
като най-големите раздели са съответно 
за областите Благоевград, Бургас, Велико 
Търново и най-вече Пловдив. Така този 
тип разкази изграждат „фолклорна 
география“, очертаваща паралелна карта на 
българското, изпъстрена със свещени извори 
(аязми), смъртоносни скали и майсторски 
издигнати мостове и чешми, но също 
така с възникващи махали, села и градове, 
крепости и руини, църкви и джамии. Веселка 
Тончева и Вихра Баева в предговора си освен 
географията на предаваното от уста на уста 
знание отбелязват и времето на неговата 
поява – едни легенди идват „от дълбините 
на времето“, а други са създадени през 
Възраждането и след Освобождението от 
местни краеведи в процеса по въобразяване 
на националната идентичност, за нуждите 
на различни театрални спектакли или пък 
исторически възстановки. Авторките 
са включили в книгата и предания за 
забележителни личности от края на 19. и 
началото на 20. век – за „бащата на Бургас“ 
Александър Георгиев – Коджакафалията 

Българска „фолклорна география“  
за деца и възрастни

(дарил двадесет и пет милиона златни лева 
и помогнал на шестстотин семейства 
на бежанци да издигнат домове, като 
самият той живеел изключително 
скромно и носел едни и същи вехти селски 
дрехи) и за „българския Рокфелер“ Пенчо 
Семов от Габрово, който изпращал на 
свои разноски множество българи да 
се обучават в големите индустриални 
центрове на Европа за текстилни инженери, 
търгувал с розово масло, производство на 
сапуни, тютюнопроизводство, банково и 
застрахователно дело.
Сред реалните исторически личности в 
книгата можем да срещнем и Васил Левски. 
Преданието разказва как веднъж Апостола 
слязъл в Преображенския манастир за 
среща с поп Харитон по „комитетски 
работи“, но не щеш ли турците пратили 
конни заптиета по петите му, затова 
той прибягнал до хитрост – преоблякъл 
се като поп и се включил в литургията на 
манастира, запявайки с прекрасния си глас. 
Понеже, преди да се захване с революционно 
дело, той действително бил дякон, затова 
и знаел всичките църковни песнопения и 
никой от присъстващите не го заподозрял. 
Даже дегизираният Левски по-късно изпил 
едно кафе с онбашията, разговарял с него на 
чудесен турски и по покана сладкогласният 
певец изпял още няколко песни. Така и за 
пореден път успял да се спаси. Авторките 
на сборника отбелязват, че „преданията 
и легендите съдържат и много история, 
но това не е историята като научна 
дисциплина, която борави с документи и 
факти, а народният разказ за миналото на 
селището и рода, където реалните събития 
и личности се преплитат с фолклорното 
светоусещане и с древни митични образи 
и мотиви“ („Уводни думи“, с. 6). Един от 
често повтаряните сюжети на страниците 
на книгата е „моминият скок“, когато 
преследвана от поробителите девойка 
предпочита да загине, но не и да предаде 
християнската си вяра или моминската си 
чест. Такава е хубавата и смела мома Тодора, 
за която се разказва, че е дала името на 
живописния връх Тодорини кукли в Западна 
Стара планина, както и четиридесетте 
девици на нос Калиакра, които сплели косите 
си в една дълга и многоцветна плитка и с 
молитва на уста, скочили в бездната на 
морето.
Проблемът за отношението между 
историческата наука и националните 
митове е изследван многократно и в никакъв 
случай не е еднозначно разрешен, като още 
Херодот, т.нар. „баща на историята“, 
включва теми и сюжети на гръцката 
митология, докато е имал чистосърдечната 
идея да напише достоверен разказ за борбата 
на гръцкия свят с неговите „варварски“ 

съседи. Четейки 
„Голяма книга“, 
можем да видим, 
че моделите, 
през които се 
възприемат 
историческите събития 
и личности, често имат митологичен 
характер или са структурирани чрез 
някаква фикция, която прикрива национален 
комплекс, предателство или исторически 
провал. Свръхестествени елементи в 
легендите и преданията се появяват, за 
да отклонят вниманието от реалните 
исторически доказателства и съществува 
една съвсем различна картина – като 
легендата за лековитите извори, които 
избликват на мястото, където пада главата 
на Иван Шишман.
Накрая да обърнем внимание и на 
отношението минало и съвремие, 
благодарение на което можем да видим 
как днешните вярвания се проектират 
назад във времето, правейки разказите в 
„Голяма книга“ още по-пъстри, извикващи 
усмивка и придаващи нетрадиционен 
облик на онова, което ни е познато от 
българските предания и легенди. Чудна е 
историята на левитиращата Преподобна 
Стойна, която се носи над земята, 
докато се моли върху мраморната плоча с 
изобразен върху нея двуглав орел – символ 
на Гръцката патриаршия. И до днес се 
разказват многобройни истории за чудеса, 
свидетелстващи за силата на праведната 
Стойна. Една от тях е за англичанин, който 
пристигнал да търси лек от далечната си 
родина чак в малкото селце Златолист, чул 
глас, който му заръчал да остане в селото и 
всеки ден да отправя молитва към иконата 
на св. Георги.
За да се направи още по-видима тази връзка 
между миналото и съвремието ни, в края 
на всеки разказ авторките предоставят 
справка за местата, средищата, музеите, 
където могат да се открият следи от 
живота на героите на „Голяма книга“. 
Често в карето с информация са отправени 
препоръки какво и как може да се разгледа 
от любопитните читатели, тръгнали да 
посетят българските кътчета, обвити 
от предания и легенди. Прочетеното дава 
идеи за реални пътешествия, вдъхновява 
за приключения, провокира въображението, 

предразполага да „предадем 
нататък“ видяното и 
чутото.

МАРИЯ АТАНАСОВА 

Веселка Тончева, Вихра 
Баева, „Голяма книга: 
предания и легенди от 
България“, изд. „Пан“, 2022

Известен е победителят в конкурса-
работилница „13 века България“



6Литературен вестник 11-17.05.2022

 В А Л Е Н Т И Н  Д И ш Е В  Н А  6 0

Срещата ми с тази книга беше белязана от една почти 
обсебваща дума – пределно. Пределно – във всякакъв смисъл.
Това е завладяващо откровение, някак – пределно. 
Авторовото въведение идентифицира текста чрез 
„историята“ му – началото е белязано от една среща на 
същности, постигащи проявление чрез словото в земното 
битие. В текста са налице фрагменти от езика на другия 
и неведнъж се появяват жестове, поддържащи усещането 
за конкретен събеседник, диалогичност. Но не това е 
най-определящото за регистъра „Маргьорит“. Авторът 
споменава, че възможната поема е явявана на различни 
езици – т.е. ако добре разчитам словото му, това означава, 
че в разноезичието на проявленията си тя е съхранявала 
„регистъра“ си, определен тип поведение на езика – най-
трайния показател на словото є. Още това въведение 
поставя в твърде същностна позиция темата за езика и 
специално акцентува на един от най-значимите є аспекти в 
книгата – поведението на езика.
Става дума за онези срещи, които наричаме съдбовни в 
една или друга степен – откровение-посвещение, понякога 
ускоряващо и подкрепящо познанието ни за самите себе 
си и търсенето, което ни променя, понякога отварящо 
врата към свят, в който можеш, успяваш да бъдеш 
по-близо до целия себе си. Такива срещи понякога се 
разгръщат в процеси, в духовни сюжети, проточващи се 
през земните ни години, диалози, в които, единявайки се с 
другия, всъщност преживяваш собственото си единение, 
ставаш цял. В този смисъл можем да мислим за Маргьорит 
като за двойника отвъд, чието призоваване е всъщност 
символично призоваване на собственото отвъд. Такъв 
диалог може да бъде мислен като своеобразен ритуал – 
като споделяне не толкова на търсенето, а на прозряното 
като завръщане там, където може да бъде подкрепено 
устояването. Устояването в един свят, в който поетът 
трябва да събира разхвърчаните му фрагменти, в безкраен 
ритуал да ги съшива чрез езика, съшивайки собствената 
си плът – в една неотменима болка, докато шевовете 
онемеят, но не престават да болят. В този смисъл 
диалогът, родил в крайна сметка тази книга, може да бъде 
мислен като повтарящ се в земния живот на човека акт 
на възстановяване на единството – като пресъздаващ 
акт, сам по себе си тайнство, сам по себе си поезия. 
Преживяването му – проявяването му в „поема“, споделена 
с „една отвъдност“, „сянката, с която може да се сподели 
раждането или агонията на една действителност“ – още 
по-категорично ситуира поезията в съкровеността на 
тайнството и бележи с особена ритуалност „регистъра“ є.
Словото в тази книга не е точно словото на „онази поема, 
която толкова пъти ми се струваше, че се ражда … Винаги 
явена ми и винаги отсъстваща“. Авторът подчертава, 
че тази книга е въплътяване на спомените за нея, за 
близо тридесетилетното є битие, „Възстановяващо 
единството на нейното „е“ и „не-е“ като проект, като 
необходимост…“. Завръщане, но в някакъв смисъл краен, 
завършващ акт на отелесяване на смисъла чрез писането, в 
слово „отвъд“ и „свръх“ изменчивостта, вариативността 
на проявяващите го езици – т.е. на смисъла (отново) 
до пределността му. Така мислено, словото във висша 
степен е познаваща и самопознаваща се природа, както 
твърди А. Лосев, преживян-осъзнат-завършен израз на 
тази „пренаписваща се, пренаписваща ме“, сътворявана-
сътворяваща автора си поема-диалог, в който нещото и 
името получават окончателната си свързаност, пределния 
си израз. Пределен – той ни кара да преживяваме поезията 
като мит.
Тази книга е забележително проявление на поезията, но 
паратекстовете недвусмислено намекват – и на драмата 
(на едно съществуване) – всяка от 7-те части на поемата 
започва с програмен лирически текст, следван от проглас, 
ехо, отглас и хор. Наред с това прологът на 1-вата част 
започва със „Знаеш ли, Маргьорит…“, версифицира 
епическото начало с призоваването „О, Музо…“. Езикът 
събира знаците и енергията на лирическо, драматическо и 
епическо и непрекъснато ни подсказва, че ще сбъркаме, ако 
идентифицираме текста чрез рутинната си навичност. 
Още преди да сме прочели стихотворението за безръките 
богини, затрупани под останките на миналото, преди да 
е прозвучал нечий плач за творящите им ръце-обятия, 
поетът вече е заявил „чрез тях пиша“.
Словото в тази книга много пъти подлага на корекция 
културния навик и религиозния предразсъдък, неведнъж 
заявява идеята за осакатеността, за болестта на 
цивилизацията и изстрадването є. Неведнъж поетът 
се самоопредеря чрез образци от миналото, а образът 
на „моето море“, противопоставено на гладните думи 
на съвременния ни делник, пресъздава (за пореден път) 
целебната тишина и полутона, мекотата на обятията на 
Богинята. Тази поезия реставрира едно състояние на света, 

в което Богинята (и всичко, което тя 
означава) е изтръгната от привидността 
на отсъствието, поезията е акт на 
възстановяване на единството между 
тук и сега и времената преди да бъдат 

За „Маргьорит (и други регистри)“ на Валентин Дишев
прокарани от цивилизацията осакатяващите ни граници, 
из-родяващото отстраняване на част от целостта ни. 
И чрез тази съвместеност на литературни родове и 
жанрове, имплицираща особен литературен „синкретизъм“ 
в текста, не на последно място се отхвърля залепването за 
авторитети, убеждения, предразсъдъци, понятия.
Наред с това такова свръхжанрово поведение на езика 
представя и стремежа да бъде събрано и изречено всичко 
значимо, без да се пропусне потенциалът на нито един 
от литературните езици. Нещо повече – не се пропуска 
възможността да се използва потенциалът и на най-
емблематичния за цивилизацията текст, на самия мит 
на тази цивилизация – откриваме и Въвод и Изход, които 
няма как да не напомнят за библейския текст. Не става 
въпрос за обживяване на архитекста, а за избор кой от 
инструментите на езика-игленик да се използва, докато се 
захваща бримката на изпуснатия смисъл:

В смисъла – бримка.
Игленик е езикът.

Разбира се, знаците от библейския текст могат бързо да ни 
насочат към идеята, че се изповядва своят текст-битие, 
изстраданото „писание“, защото „ние сме разказите“, 
както твърди един от текстовете в книгата, човекът е 
слово на битието.
Това поведение на езика не е изкушено от пародията, от 
упражнението разбиване, трансформиране – поемата се е 
раждала на много езици, защото смисълът е бил субектът, 
преминаващ през езиците, прекарващ автора през културни 
времена-светове и езиците им. В тази книга неведнъж се 
казва, че всяко преминаване в някаква степен те „прави“ 
това, през което преминаваш. Така че по-скоро може 
да се каже, че човекът е „ставал“ всеки път поемата, 
преминавайки през паметта на културата, че в този текст 
отново „става“ поемата, съхранявайки в „спомените“ за 
нея, т.е. сакрализирайки, и явяванията є. Но езиковото 
поведение в цялото е преди всичко в позиция след, над, свръх 
тях – през литературни и митологични езици, но и отвъд.
В книгата имат своя функционална същественост и 
картините, и снимките, дело на автора на текста – те 
също са „език“ на посланието. Всичко, което той сътворява 
като изкуство, говори в книгата, допълва, изостря 
посланията, провокира стаеността на смисъла. Това някак 
„възвръща“ онази многоезичност на самопораждането и в 
същото време я явява осъзнато като текст, изказан чрез 
всичко, което е културен език на творящия човек. Самата 
книга става литературен и свръхлитературен акт, в който 
читателят се чувства не само въвлечен, а и удостоен да го 
съпреживее. Защото му е споделена с безостатъчно доверие 
чрез всичко, което може да те изрази, да е откровение, 
съкровена част от духовна биография, поемата на един 
живот – седем цикъла-етапи в седем композиционни части.
Това е философстваща книга, в която човекът не пропуска 
крайните точки на битието – вдълбава поглед в него, без 
да напуска координатите си, без да забравя, че е между 
живота и смъртта, между земно и отвъдно, и земно, и 
отвъдно. Тази парадигма борави с мига, с време и вечност, 
преоценява цивилизационни и културни модели, колективни 
„вери“ и инерции от една гледна точка, трансцендираща 
интелектуално и интуитивно в образ-прозрение. Затова 
мощното философско начало не превръща поезията в 

интелектуално упражнение, напротив – тази поезия 
е завладяваща и защото има забележително образно 
въздействие. Образът обичайно е в символна функция, 
независимо дали става въпрос за символична картина 
или фрагмент, винаги е белязан с пределния синтетизъм 
на символа. Затова текстовете в тази книга могат да 
породят множество творби – ако мислим за това колко 
читателски прочити, т.е. „до-творявания“ са възможни. 
Символът в тази поезия е щедро напълнен с кръв, „жив“, 
както би казал Юнг – затова завладяващ и магнетичен. 
От него буквално капе жива енергия – усещане, емоция, 
чувственост, но ненатрапчиви – така, че провокират 
четящия да съучаства.
В тази книга откриваме една мощно доминираща 
духовност, търсеща, напрегнато самонаблюдаваща 
се, пределно самовзискателна. Темата за болката има 
устойчива и струва ми се, градираща активност. Но също 
тъй устойчиво и градиращо се проявява и изборът – да се 
приеме болката, да се приеме неведомостта на съдбата, 
Душата да се смири пред волята на Духа – една позиция, 
която представят някои от най-силните краткостишия в 
книгата. Ето го безстрастния говор на духа:

Не знае жълъдът,
когато пада,
садило ли го чака
или зурла.

Ето я и повелята му, припомнена от хора:

Дръж се.
До жълто се дръж,
до синьо.

Падат листата.

До синьо.

В тази книга Духът повелява властно и всичко – от това 
какво си дошъл да проявиш в земния си живот – „Никога не 
разбрах какво ме привлича към думите…“ – до това как да 
го проявяваш:

Тънка
прозирна
линия

Кой знае
лицето ми,
бялото;
кой вижда
мислите ми,
тъмните;
кой движи
погледа ми,
питащия

Вертикалите
са невидими

Перото
е моето

Когато „Това, / което е зад мен, / е гладно. / Гладно – 
небето“, на пътя се появява скала:

…Хладна е
пред мен
скалата.
Скалата – хладна.

Това,
което
пръстите ми
оставят по нея,
не е изкуство.

То предстои.

Духът предизвиква духовните сили на човека, иска 
проявление – като невинния свидетел – над и отвъд 
съчувствието. Скалата на изпитанието ще провокира 
поредното преминаване през, констатирано с особена, 
аскетична сдържаност на езика – защото трябва да бъде 
нахранено небето. Надмогването, предизвиканата да се 
прояви докрай същност, прави възможно изкуството.
Докато има простички истории за разказване, няма да 
настъпи краят на света, твърди един от текстовете в 
тази книга. И разказва – една вечна история, която може да 
бъде прочетена на всички езици на времената и световете 
на земята – какво е да си човек, да живееш и да бъдеш, колко 
е крайно и безкрайно съществото човек, колко е неотменно 
да се родиш поет, колко е вечна болкатата ти от раните 
на света и колко е важно, всъщност най-важно, така да 
проявиш това, което носиш, че да станеш нещото – като 

Валентин Дишев
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Книгата, която – според Иван Ланджев – „настоява 
да бъде правилно неразбрана”, а според Георги Каприев 
върви към „собствен суинг” с намигане от Бекет 
(„Може би защото напоследък, не е от вчера, съм 
под много силното внушение на Бекет и начините 
му да произвежда сугестия. Може би затова така 
ме привличат тези неща. Във всеки случай голямата 
претенция за непретенциозност в тях обосновава 
себе си по най-позитивен начин”), „толкова близка – 
докато броди по границите на неща и събития” (според 
Палми Ранчев), докато „снове от theos в anthropos и 
обратно с такава лекота (дразнещо виртуозна чак…” 
според Ваня Стефанова), с „напрежение, искрено, 
вътрешно… без истерия, без помпозност. И някак 
направо, непосредствено и без уговорки” (твърди Гергана 
Динева); книга, която не настоява да бъде разбрана, 
защото предлага и друга възможност – „Оставям я да ми 
въздейства фонетично, с откъслечните образи, които 
успявам да си представя. Не зная думите и имената 
дали са препратки към други текстове или исторически 
факти, които аз не познавам, или са използвани заради 

Area

Историята
е само пъпка
на носа на Сфинкса,
Маргьорит, и ти го знаеш – 
лъстива непорочност,
раздаваща възмездие.
Като Йоргос копая,
Маргьорит, търся 
гласовете на премълчаните, 
като Йоргос намирам –
безръки богини.
И не плача 
за ръцете им, Маргьорит –
плача, защото чрез тях пиша.

...vivat

Няма нищо
по-упорито от кривата
на едно безсилие.
Ниските ноти
на безразличието
превиват погледа, заустват го
в крайбрежния камъш на блатото,
сред треперливите му остри кълнове.
Високите ноти
на порива
разрошват косите
и вплитат дългите им спомени
във дърволома на безвремието.
Няма нищо
по-архаично
от отчаянието.
Археологията е за оцелелите.

Opus vittatum

Докато
подреждаш тухлите
на път към 
достолепния си свод
забравяш да питаш
за какво е нужно
пламенното усърдие
на благочестието,
ако води само до 
Йерусалим...
Който убива.

Рим

Повторимост, Маргьорит,
е името на тъгата.
Казано е – 
Урфил
е преди Одоакър – 
няма да срещнем
смисъла.
Ала губят плът,
губят плът,
губят плътта си думите,
в мозайката
пъстра, но твърда...

продереш мрака с нокът, „дълго да кърви, / дълго / да свети“ 
– да предизвикаш непроявената светлина да бъде…. Но – 
ние сме разказите:

песъчинката между зъбите
песъчинката край реката
песъчинката в корените
е една и съща

разказвачите са различни

ние сме разказите

Затова тази история, колкото и да е знайна за Духа, 
толкова е уникална, единствена, позната-непознаваема 
за човека – тайнство-посвещение, изпитание-проклятие, 
болка и белег, откровение – битие… В тази книга 
откриваме уникален и всечовешки „разказ“, поема, която 
ни предизвиква да си спомним най-паметните сдвоявания на 
словото и живота в културата. Но отвъд всяка патетика, 
в тоналността на съзерцаващата тишина и узрялата през 
високата нота и празния такт, от смълчаването на раните 
до благослова на болката мисъл, изречена с отмереното 
дихание на мъдростта… Тази книга е толкова белязана 
от омагьосваща неотделимост на човека-смисъла-езика, 
че в една култура, чиито храмове са под въпрос, тя е 
показателна за металитературната функция на поезията 
като жива духовност.
Това е една мъдра книга, чиито текстове са пределно 
лаконични. Тази поезия не припознава като изкуство всяко 
преживяване, а онова, което храни небето, прозрението за 
преживяното, трансцендирания над и свръх двоичността 
крайно-безкрайно образ-смисъл. Допускам, че високият 
градус на субективната духовност на автора поначало 
поражда такъв тип виждания – пределно обобщени, 
стегнати в набъбналите обеми на символа, но наред с това 
е отвъд съмнение и друго – лаконизмът на тази поезия е 
пределно естетски, бих казала елегантно-аристократичен. 
Той няма нищо общо с това, което често се случва в 
стремежа на някои автори да постигнат лаконизъм – 
рационално регламентираща поза, която сама по себе си 
е убийствена мимикрия на поезията от първоначалието 
є. Лаконизмът на тази книга, обратно, е провокиращ, 
въвличащ читателя неусетно в някаква заедност на 
преживяването. „Маргьорит и други регистри“ съдържа 
текстове, които са образци за аповтегматична лирика, за 
онова първоначално единство на сетивно и транссетивно, 
от което е родена поезията изобщо. В този смисъл 
лаконизмът на тази поезия говори и за природата на 
поета, но и за философско-естетическата му позиция по 
отношение на словото.
И никак не е случайно, че четейски тази книга, сме готови 
да го поставим в онази редица български поети, в началото 
на която обичайно поставяме Геров. А и авторът се 
припознава чрез словото им – когато болката търси език, 
прозвучава част от знаменитото Герово „Болка…/ Болко-
о-о…/ Болчице…“. За мен никак не беше трудно, четейки 
тази книга, да усетя познати ветровете, ония, които 
обитават поезията и концепциите на Иван Методиев. И 
не заради някакви „навеи“, поезията на Валентин Дишев е 
несъмнено и дълбоко автентична, а заради „регистъра“, в 
който разпознавам готовия да се гмурне до „нещото преди 
образа и името“, до „първоначалната енергия на ядрото“, 
както писа Иван Методиев в „За образите и световете“. 
Убедена съм, че такъв тип лаконизъм, с такъв тип синтез 
на земна видимост и трансцендентност, с толкова 
въвличащ в преживяването образ се ражда така.
Тази книга доведе и мен до някаква пределност. В моя личен 
канон има едно място, което много ревниво пазя. То стои 
отдавна празно в списъка, това след Иван Методиев. Тази 
книга ме кара да мисля, че е твърде възможно Валентин 
Дишев да се окаже там…

ДОБРИНА ТОПАЛОВА

За „Ортелий“ на Валентин Дишев
мелодиката им, точно тези, а не други. Заради това 
възприемам стиховете като магьоснически заклинания, 
които правят друга действителност, съседна на моята, 
но недостъпна за мен. Това възприятие обяснява и малкия 
обем на книгата – магьосниците нямат нужда от твърде 
дълги вълшебни думи, вълшеството им е концентрирано” 
(обяснява Мария Донева), а авторът кротко стои 
отстрани и не знае какво да прави с думи като 
„Убийствено е!.. Страхотно е, че пишеш. Страхотно 
е, че пишеш така” (изречено от Лора Шумкова) или 
„Голямо е това, Вальо. Наистина. Преди два дни бях на 
„припомнянето“ на Рупчев – като си тръгвах се чувствах 
по подобен начин… Не знам дали си даваш сметка 
колко е голямо това, което правиш!” (пита Георги 
Милев); опитва се авторът да чуе тези думи, но му е 
трудно да го стори, защото в книгата говори през едно 
фикционално тяло, с измислени пътешествия по света 
във фикционална биография.

Материала подготви ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ

Валентин Дишев

Разчете го, Маргьорит,
името на отсъствието –
„Ако няма реалност,
яжте думи!“...
Повторението, Маргьорит,
е лицето
на безразличието.

*
Олисялата нива заеква
след жътвата.
Сякаш празна през зимата –
засятата нива.

*
Гръм.
Прокашля се
небето свъсено.
Смути го твоята усмивка.

*
Следите ми
са дупчици в калта.
Брайлово писмо
(за зрящи).

*
Дъхът ми
сложи рамка на прозореца
А нокътят ми
ме подписа: Жив съм.

*
Треперливо дрипав
спомен за надежда
е светулката на светло.
Хайде, угасете лампата.

*
Растат,
когато сучат
млякото на самотата,
сенките.

*
Зрънце,
зряло
в прахта.
Нечие бъдеще.

*
Търти
надолу
по склона ми лятото.
Търкулнал се кестен
го стресна
в съня му.

Валентин Дишев

вАЛентин Дишев е Поет нА месец мАй в 
Столична библиотека. Нека дни след отбелязването на 
неговия празник да се съберем на 19 май 2022 г. (вторник) 
от 18:30 ч. в Литературния клуб на Столична 
библиотека (пл. „Славейков“ № 4), за да бъдем с поезията 
му. В събитието ще участват още проф. 
Михаил Неделчев и проф. Георги Каприев. 
Заповядайте!
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КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА FORCED ENTERTAINMENT: 

„Истинска магия“

През април тази година на сцената на Центъра за 
съвременни изкуства ТОПЛОЦЕНТРАЛА в София 
гостуваха две знаменити имена на съвременните 

изпълнителски изкуства – белгийският режисьор и 
визуален артист Ян Фабър и британската трупа Форсд 

Ентъртейнмънт. В миналия и настоящия брой на 
„Литературен вестник“ коментираме показаните от 

тях спектакли. 

„Истинска магия“
Режисьор Тим Ечълс, идея и изпълнение Ричард Лоудън, 
Клеър Маршал и Джери Килик (спектакълът е създаден 
и с участието на Робин Артър и Кейти Нейдън), дизайн 
Ричард Лоудън, светлинен дизайн Джим Харисън. 
FORCED ENTERTAINMENT, Обединеното кралство, 2016
Гостуване в Топлоцентрала в София на 28 и 29 април 2022
(Събитието се осъществява с подкрепата на Британския 
съвет)

„Театърът, който създаваме, е нещо, което трябва да 
бъде живо, нещо, което генерира енергия и напрежение 
от случването си в помещение с други хора. Ние се 
интересуваме от правенето на представления, които 
изследват съвременния свят, представления, които 
вълнуват, забавляват и провокират хората. В същото 
време ние се интересуваме от идеята да предизвикваме 
объркване, тишина, въпроси и смях“. С различни варианти 
на това кратко описание, публикувано на сайта є, 
английската експериментална театрална компания 
„Форсд Ентъртейнмънт“ (Forced Entertainment, англ. 
– принудително забавление, забавление по принуда) 

обяснява през изтеклите 38 години от нейната поява до 
днес дръзкия и необичаен театър, който прави. 
През последните три десетилетия Forced Entertainment 
се налага като една от най-оригиналните и утвърдени 
трупи, работещи в областта на театралния пърформанс 
и колаборативния театър (devised theatre). Повечето 
от нейните представления, създадени след началото на 
XXI в. – „Първа нощ“ (2001), „Ужасна бъркотия“ (2004), 
„Празна история“ (2009), „Утрешните купони“ (2011), 
„Задаващата се буря“ (2012), „Последното приключение“ 
(2013), „Тетрадката“ (2014), „Събрани съчинения: Шекспир 
на маса“ (2015), „Извън строя“ (2018), „Движение във 
времето“ (2019) и онлайн излъчването на „Събрани 
съчинения: Шекспир на маса в къщи“ (17.09.-15.11.2020) – 
са гледани от десетки хиляди зрители както в различни 
градове на Обединеното кралство, така и в много 
европейски страни, САЩ, Канада, Япония и Австралия 
и са част от селекциите на почти всички основни 
театрални фестивали. 
С решението си да покаже на своята сцена 
спектакъл на знаменитата британска трупа наскоро 
откритият в София Център за съвременни изкуства 
ТОПЛОЦЕНТРАЛА продължава програмното си усилие 
да очертае профила на естетическата си програма – 
представянето, създаването и популяризирането на 
съвременен танц и пърформанс. Така че след като за 

откриването си представи емблемата 
на съвременния танц Саша Валц (виж ЛВ, 
бр. 43, 8-14.12.2021, 8) с вече класическия 
є спектакъл „Алея на космонавтите“ 

(1996), а наскоро срещна българската публика и с 
белгийския режисьор, хореограф и визуален артист Ян 
Фабър (виж ЛВ, бр. 17, 4-10.05.2022, 8), „Топлоцентрала“ 
съвсем закономерно продължава с показването и на 
Forced Entertainment – едни от създателите и основните 
представители на театралния пърформанс.
„Топлоцентрала“ избира да представи Forced Entertainment 
с „малкото“ є представление „Истинска магия“ (Real 
Magic, 2016). Показването му в две поредни вечери – на 
28 и 29 април, не е първата среща на българските зрители 
с британската компания. През 2013 г. те се запознават 
с нейното изобретателно и провокативно изкуство в 
спектакъла „Празна история“ (Void Story, 2009), който 
беше показан в програмата на Международния театрален 
фестивал „Варненско лято“ и на Световен театър в 
София.
Като емблематични представители на естетиката 
на театралния пърформанс, онова, което е определящо 
за представленията на  Forced Entertainment е техният 
неудържим стремеж към диалог със зрителите, 
тяхната неизменна отвореност към публиката, 
неуморната им изобретателност да търсят начини за 
автентично непосредствено общуване с нея. Другото 
може би не по-малко силно впечатление, което тези 
спектакли оставят е дръзката и едновременно с това 
ненастойчива, по-скоро (само)иронична провокативност; 
желанието да предизвикат присъстващите да погледнат 
по нов, неочакван начин както на себе си, така и на 
театралната ситуация, в която са въвлечени, оставяйки 
им в същото време и свободни пътища за напускането є.  
Многобройните и много различни помежду си спектакли 
на трупата всъщност трайно и последователно 
изследват три основни проблема: съвременния живот, 
мястото на театъра в него и отношението (срещата) 
между представлението и зрителите му днес.
Компанията Forced Entertainment е създадена през 1984 
г. от Тим Ечълс (р. 1962) и още пет негови състуденти, 
всички току-що завършили Университета в Ексетър. 

Трупата се установява в Шефилд. Освен Тим Ечълс, 
който е артистичен директор на компанията, режисьор 
и изпълнител в повечето от представленията є, в 
нея влизат Ричърд Лоудън (сценограф и пърформър) и 
актьорите Робин Артър, Клеър Маршал, Кейти Нейдън 
и Тери О’Конър. Те формират постоянния є състав 
и до днес.  В продължение вече на 38 години трупата 
демонстрира изключителна сплотеност, виталност и 
креативност. Тя е създала повече от 50 представления, а 
към тях членовете є и специално Тим Ечълс прибавят и 
многобройните си индивидуални работи и солоизпълнения. 
Редица от своите спектакли членовете на Forced 
Entertainment осъществяват в сътрудничество с външни 
артисти, както и канят някои от тях да работят с 
компанията по свои проекти. Преобладаващата част 
от цялата огромна продукция на трупата са, както 
беше споменато, театрални пърформанси, но тя прави 
също и site-specific представления, инсталации в галерии, 
интерактивни, видео и мултимедийни спектакли, 
фотографски проекти, като от средата на 90-те 
нейна запазена марка става и т.нар. long durational или 
„многочасово представление“ (с продължителност 6, 
12 и повече часа). Определящият стремеж на всички 
спектакли на Forced Entertainment е да провокират 
интензивна среща, диалог с присъстващите зрители в 
непосредственото време на представлението. 
„Истинска магия“ е най-добрият спектакъл през 
последните няколко години от т. нар. „малки 
представления“ на трупата (т.е. с малък брой 
изпълнители и традиционна продължителност от 1,5 до 
2 часа). При показването си на Единбургския фестивал 
през 2017 г. той е удостоен с Наградата на публиката.

В „Истинска магия“ режисьорът Тим Ечълс и актьорите 
Ричард Лоудън, Клеър Маршал и Джери Килик се 
фокусират върху един от основните проблеми на 
човешкото съществуване, добил драматични размери 
в нашия днешен свят – отчаяната състезателност 
между хората, автоматизираната борба за надмощие, 
трагикомичното повторение на едни същи избори и на 
едни и същи грешки по пътя към мечтаната „победа“. 
Създаден по време на гласуването във Великобритания 
за или против Брекзит и на президентските избори в 
САЩ, спектакълът остро рефлектира на ситуациите 
на загуба на здрав разум, на неумението да видиш и да се 
поучиш от грешките си в миналото, за да не ги правиш 
отново, на първосигналното настояване на своето и 
отказа от диалог и усилие за постигане на съгласие. 
Тази нездрава, механична състезателност, стимулирана 
на всички нива в съвременните общества и специално 
от масовото забавление и попкултурата, за екипа на 
Forced Entertainment е особено опасна и затова театърът 
трябва настойчиво, по възможно най-въздействащите и 
убедителни начини, да я посочва на своите зрители и да 
ги кара да се замислят за нея и последствията є.
Както винаги в спектаклите си, така и в „Истинска 
магия“ за да споделят своите тревожни актуални 
въпроси и послания, Forced Entertainment не пренасят 
публиката в други, измислени и умело пресъздадени 
от тях на сцената светове и истории, а є предлагат 
живо, непосредствено случващо се пред очите є 
реално събитие. В случая тримата актьори излизат 
на театралния подиум срещу седящите в залата 
зрители и естествено и непринудено започват едно 
непретенциозно състезание за познаване на думи. Така, 
както вероятно всеки от присъстващите е участвал в 
подобни игри-състезания на сбирки с приятели и колеги, 
на детски купони, на семейни тържества. В следващите 
минути актьорите добавят към започната от тях 
игра все повече и повече банални и кичозни елементи 
от заливащите ни ежедневно от масовите медии 

най-разнообразни телевизионни състезания и риалити 
формати – „насъскване“ на участника, периодично 
обличане в нелепи яркожълти патешки костюми, 
„разнообразяване“ на шоуто с танц на „птиците“ . 
Единият от актьорите сяда на стол със завързани очи, 
вторият поема ролята на интервюиращ, а третият 
показва записаната от него дума – на голяма картонена 
табела, която зрителите виждат. След като първият 
не познава думата, на неговото място отива вторият и 
тази размяна все по-забързано и напрегнато се повтаря 
много пъти в продължение на час и половина. Думите, 
които всеки от тримата е намислил и съответно, 
трябва да разпознае са: каравана (Caravana), алгебра 
(Algebra) и наденица (Sausage). Сядайки много пъти на 
стола на интервюирания/познаващия Ричард, Клеър и 
Джери упорито повтарят все същите отговори, които 
дават в началото: за „каравана“ – електричество, за 
„алгебра“ – дупка и за „наденица“ – пари. Независимо 
че накрая всички виждат думите, директно си ги 
подсказват и дори авторът на думата отчаяно моли 
интервюираният състезател да я каже, за да свърши 
най-после абсурдното трагикомично перпетуум-
мобиле, в което се въртят, той упорито повтаря своя 
първоначален грешен избор.
Един майсторски, представен с невероятна енергия 
и автентични емоции, спектакъл, който, както 
казва Клеър Маршал в едно интервю, залага „капан“ 
за зрителите си, чрез който да попаднат в тъжната 
реалност на своето ежедневие и да потърсят изход от 
нея.
 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Ричард Лоудън, Клеър Маршал и Джери Килик в „Истинска 
магия“, режисьор Тим Ечълс, FORCED ENTERTAINMENT, 
Обединеното кралство, 2016 (спектакълът гостува в 
Топлоцентрала в София, 2022)

Сцена от спектакъла
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Коя е Мирела Иванова?
За мен Мирела Иванова е от малцината съвременни български 
творци – необременени от предателства към Словото, 
защото вярва, че то е сила, която може да направи света 
по-добър. Затова нейните стихове и разкази не са паяжина, 
оплитаща ни в алегории и метафори, в алтернативни и 
постмодерни клишета. Те са нейните личните биографеми, 
преживени в този или в други животи и от нас. Защото тя 
е поет и писател, но и жена, която не иска митологично да 
властва над света, като го категоризира в абсолютни истини 
и непроменливи формули. За нея литературата е обреченост, 
сакрална изповед на духа и разголващо откровение на душата. 
Тя е говорене между посветени на общ език, а той не се 
определя от еднаквите думи, а от оголената сетивност, от 
готовността да съпреживееш и разбереш света на другия.
Дебютната книга на М. Иванова „Каменни криле“ (1985) 
провокира  широк читателски интерес, но и идеологически 
конотирани отрицателни рецзензии. Стихосбирките 
є „Шепоти“ (1989), „Самотна игра“ (1990), „Памет за 
подробности“ (1992) и „Разглобяване на играчките“ (1995) 
не само налагат нейния оригинален поетически стил, но и 
заемат основополагащо място в културното пространство 
на 90-те години на ХХ в. Те се вписват в естетическата 
парадигма на постмодернизма, но настояват не толкова на 
ироничната деконструкция или на патетичната еуфория, 
а на по-фина и болезнена чувствителност към социалната 
проблематика и нравствено-етичните трансформации, 
характерни за времето. М. Иванова допуска читателя 
в интимните пространства на любовта, изневярата, 
самотата, отчуждението, защото за нея поезията 
е интелектуална изповед и разголващо емоционално 
откровение. „Еклектики“ (2002) и „Любовите ни“ 
(2012) са антологични лирически книги. Те създават една 
последователно търсена приемственост между предишните 
є стихосбирки, утвърждават характерните за поетическия є 
почерк авторефлексивни напомняния – доразвиване на познати 
сюжети и автоцитати. Органично свързани в промислени 
тематични цикли, стихотворенията преодоляват 
ограничеността на конкретните поводи, оттласкват 
се от контекста на книгите, в които са публикувани и 
оформят един нов, хармонично споен мегасюжет. В него 
са събрани хора, думи, любовни и постлюбовни ситуации, 
мистериозни архетипове и сгъстена социокултурна реалност. 
Антологиите утвърждават духовната идентичност на 
лирическия Аз на М. Иванова в полето на съвременната 
българска поезия от началото на новия век. 
В стиховете и разказаните истории от книгата „Бавно“ 
(2009) се разчитат актуални културни, политически, битови 
реалии и през тях тя моделира сложния и противоречив 
образ на модерната жена, която носи с достойнство своето 
минало и стоически отстоява отломките от своята горда 
и силна, достолепна и независима  същност. Заглавието на 
втората прозаична книга на М. Иванова  „Всички разкази са 
за теб“ (2012) експлицитно заявява диалогичност и провокира 
читателя не просто да съпреживее отделните сюжети, 
а да се идентифицира с техните герои. Подчертаната 
кинематографична експресивност сгъстява емоцииите – 
болката от все по-малките мечти и все по-прагматичните 
житейски хоризонти, но и надеждата за откриване на нови 
опорни точки във възможната и невъзможната любов, в 
обичта към детето, в духовните предмети, заредени с памет, 
която носи сила и познание. 
В последната засега книга на М. Иванова „Седем. 
Стихотворения (с) биографии“ (2018) заглавията са 
разгърнати, почти репортажни описания, които ни въвличат 
в един много личен и в същото време универсален свят. 
Това са стихове за съвременната жена, която обича своята 
греховност и търси красотата на спомена във всяка следа, 
която времето е оставило върху тялото и духа є. В това 
травматично времепространство, белязано от болката по 
обич, от разпадащите се смисли, от властните страхове и 
натрапливото усещане за всепоглъщаща самота, поетесата 
ни посочва светли, криволичещи пътеки от преболени 
смисли, които да ни преведат през деформираните процепи 
на живеенето. Тя просто иска  да ни накара да повярваме в 
бялата магия на сбъднатите мечти, въпреки че падащите 
звезди – толкова красиви и невинни, често сбъдват „нечии зли 
желания“. Да оттласне от нас все по-натрапливото усещане, 
че Аркадия е някъде другаде, където думите са „камъни за 
градеж, не за замеряне“. Нейните книги съграждат и реална, 
и фикционална картина на един човешки живот, в който се 
подрежда мозайката от разпилени парченца на копнежи по 
илюзорни бягства и реални невъзможности, по мистериозни 
архетипове и апокалиптични случвания от заобикалящата 
ни реалност. Те събират абсурдното единство на доброто и 
злото, красивото и грозното, сътворяват многолика и сложна 
реалност, населени с малки чудеса и тривиални събития. 
Това е едно фрагментарно съвременно битие, в което 
монолитната подреденост е старомодна мечта. 
И все пак коя е Мирела Иванова? Тя е талантлива, различна, 
неповторима – на границата между младостта и зрялата 
мъдрост. Тя върви през годините осъзнала своята свобода 
и опазила свободната воля за избор и в живота, и в 
литературата.
Тя е Мирела Иванова!

ЕЛКА ТРАЙКОВА

През 80-те на миналия век литературоцентричното 
ядро на тогавашното комунистическо битие се беше 
нагряло до червено. Казвам „литературоцентрично“, 
защото писателството беше много важно – властта 
ухажваше писателите, но и ги държеше на къса верижка, 
или поне се стремеше да го прави. Публицистиката и 
историята бяха по-ограничени в словесен план откъм 
процент на възможна за съобщаване истина съпоставено 
с пространствата, които даваше литературата. 
Поезията в този аспект беше най-привлекателна – с 
езоповите и иносказателни свои проявления. Тя си беше 
направо  шампион, като оставим настрана, че в нея 
можеш и да се смееш, и да плачеш едновременно, а то си е 
арт щастие. 
Та с една група хора измислихме „Петък-13“, нещо 
като литературно сборище, призвано божем за смело и 
новаторско писане. Така се оказа, че с Мирела Иванова 
го продължихме най-дълго – къде от по-бавно изтляващ 
ентусиазъм, къде от  социална „нечевръстост“ – 
много наши приятели и съратници се захванаха с други 
достойни дейности като политика, наука, бизнес, и то – 
успешно, а ние с Мирела се захванахме с писане на поезия и 
рецитали на същата из страната, понякога – и в чужбина.
Не съжалявам, мисля, че и тя. Мирела Иванова беше на 
ниво като съратник по литературни акции, но тя по 

принцип е много надежден човек. Пишеше с остър усет за 
трагизма на битието, за абсурдите и нелепиците покрай 
нас, а в същото време умееше да организира времето си 
и да мотивира хората около себе си. Десетки и десетки 
рецитали сме правили, а по едно време водихме и две 
предавания по БНТ – „Петък-13“ и „Остров за блажени“ 
– пак за поезия, така както я харесвахме и разбирахме. 
Мирела знаеше не само какво и кога да каже, но гледаше, 
пък и сега гледа на поезията, доколкото знам, със 
сериозността на полярен изследовател и пътешественик. 
Тоест – като на сериозно и опасно дело, дело на целия 
човешки живот; дело, което не заслужава ирония или 
пристъпи на язвителност и съмнения, които, признавам – 
мен ме спохождаха. Така и пишеше, и не само не вярвам да 
се промени, но смятам, че и не бива да го прави. 
То в юбилейните периоди на живота си човек следва 
повече да набляга на охранителни, не на авантюристични 
инициативи,  затова съм убеден, че тя ще опази 
ценностите си. 
Тъкмо това є желая – от цялата дълбочина на 
възторженото, злъчно и метежно общо сърце на „Петък-
13“, което понякога още чуваме зад гримасите на 
неуравновесеното лично и обществено  време.

БОЙКО ЛАМБОВСКИ

Искам сега, в дните на нейния юбилей, да говоря за 
всекидневния театър, който ни представя Мирела 
Иванова при всяко свое явяване в Града. Писал съм 
няколко пъти за поезията є (вж. например текста 
ми „Любовите ни“ в том втори от „Как работи 
литературната история?“, НБУ, 2021, с. 448-452). Писал 
съм също няколко пъти и за нейната публицистика 
(вж. пак там, с. 761-772). Тук обаче ще говоря за друго: 
за уникалната способност на Мирела да превръща/да 
моделира/да представя себе си отново и отново като  
красиво и цветно поизведение на изкуството.
Не знам как звучи всичко това в парадигмите на 
феминистките теории, но Мирела наистина ежедневно 
настоява за себе си, че иска да е цветна, пъстра, видима 
и разпознаваема. Един ден тя ще бъде зелена, но на 
следващия – много вероятно – лилава. Ще бъде окичена 
неизменно с няколко от своите огърлици с нанизани 
късове с неизвестен поизход; пръстите на ръцете є ще 
са покрити с няколко едри пръстена, а на ушите є са 
обеците тон сюр тон; на врата є е артистично увит 
също пределно цветен шал (а понякога – и два). Любимо 
занимание на Мирела е да открие ефектно парче плат 
и веднага да го отнесе при квартално-придворната си 
шивачка, за да съчинят двете заедно кройка и силует на 
бъдещата дреха – от пола или блуза до рокля или манто. 
Добре знам, че в нечии уши цялото това описание може 
да звучи като представяне на нещо, докосващо се до кича. 
Но който познава Мирела, който е общувал с нея, знае, 
че нейната артистичност одухотворява цялата тази 
пъстрота, че тук наистина става въпрос за неповторим 
артистичен всекидневен стил. Този стил включва, 
разбира се, не само яркото облекло, но и отривистите 

жестове, категорично изразяващите полярни отношения 
мимики, гръмкия несдържан смях. Същевременно, като 
една немска възпитаница, Мирела е по северногермански 
точна и отговорна във всичките си многобройни 
начинания; сдържана е все пак. Т.е. при нея – въпреки тази 
всекидневно-художествена театралност, няма нищо 
„лекомислено“.
Мирела е и всекидневно истинска поетеса. Общенията 
и със/около/за литературата са пределно интензивни, 
във всяка една минута; тя не престава да мисли 
литературата, през литературата, за литературата. 
В съзнанието є звучат  непрестанно стихове – свои 
и чужди, най-вече Вазовите и Яворовите, които са є 
толкова съдбовно близки. Не є е чужда самоиронията: 
„Ей, ало, малката с големите разноски, / да си ги 
нямаме такива – ще те затрупат книгите, / писмата, 
дневниците, пръстените, дрехите, / та ти добре ли 
си – не можеш да избегнеш нищо, / захлупена под синята 
баретка ...“. Всекидневната Мирела говори, както пише 
(а не обратното) – говори точно, образно, пъстро. 
Задаващият се в Града спектакъл-Мирела свети, пее, 
грее – въпреки изповядвания, отново и отново отхвърлян 
и практикуван едновременно всекидневен трагизъм. 

Пъстрей щастливо, Мирела!  

София, 2 май 2022 г., в очакване на Юбилея

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ

Всекидневният театър на Мирела

Мирела умее да пази ценности

Личен архив 
на Мирела Иванова
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шепот и копнежи по Мирела
От самиздатската стихосбирка „Шепоти“ (1990, София, 
51 екземпляра), която днес е вече почти невъзможно да се 
открие, са стиховете на Мирела Иванова: 

Телата са хралупи, пълни с мрак и нежност,
но любовта ще ги избягва и през зимата…

А би могло:
да дойде някой, с него топлина да дойде,
и топлината да е краят и началото.

Стихотворението се нарича „Копнеж“ и е удивително 
как 28-годишната тогава Мирела Иванова, наченала своя 
литературен живот малко преди появата на „Шепоти“, 
с дебютната лирическа книга „Каменни криле“ (1985), е 
предусетила силата на спасителната за нея през всичките 
тези години любовна памет, отглеждала е умението 
да посягаш с полет към небето, изтръгвайки се от 
приковаването на всички заплашителни мрачно-нежни 
предчувствия. Докато светът кръжи над теб – с пресипнал 
грак, с преситен клюн. Докато ту пада мрак, ту съмва…
И днес, почти четири десетилетия след дебюта, малко 
повече от три – след „Шепоти“, и с все по-смаляващи 
се разстояния, приближаващи към сегашното ни време 
появата на всяка твоя последвала книга, те виждам, 
Мирела! 

Виждам те и те чувам!

В лилавите отблясъци на настойчивия ти, умело-ироничен 
смях над дребностите в живота ни, над цялото това 
отчаяние, което всеки божи ден се опитваме да преобърнем 
– като пръстта, която ще ни приюти. 
В баладния унес на залеза в надвисналата петъчна привечер 
– склонена над жаравата от овъгляващи мълнии, рухнала 
върху самата себе си, с мисъл за пътя, който те чака.
В сумрака на онзи прозорец, когато душата ти приижда и 
пропуква устните, трескаво разговарящи с мъртвите.
В изтънелите от умора мои стъпки, когато се завръщам, 
в чиито звуци откънтява ехото от твоите, когато се 
завръщаш – покрай брега на купища тресавища, изпитания, 
опити и неопитности.
В думите по твоите страници – нежни, остри, кротки, 
разбунени, патетично-кипежни, ежедневно-смирени, бавни, 
връхлитащи, сбит преразказ, свободно съчинение, игра на 
жанрове, втори планове, линии на живот, думи, които не 
достигат, които ме достигат…
В Берлин, Мюнхен, Хамбург, Бамберг, Лондон, Брюксел, 
Виена, Залцбург, Лана, Будапеща – как придаваш форма на 
копнежа насред светли площади и барокови манастири, 
сред странстващи камъни и женски съдби, в антологии и 
стихотворения с биографии, стихотворения – биографии…
В милостивия хаос на всички майчински молитви и 
спасителното заклинание „дишай бавно и равномерно“, в 
новородените и пораснали усмивки, които пристъпват след 
голямата твоя усмивка, насред коварно-леките котешки 
стъпки на тревогите и искрящите контури на илюзиите, 
отпечатани върху всеки край, върху всяко начало… 

Честита бъди и честит да е 60-годишният ти юбилей, 
обична Мирела! 
Имай сили и дързост за всички битки – истината 
трябва да бъде свидетел на живите! 
И насъщна радост за делник и празник, и копнежни 
думи, и любов.  Толкова много – в теб и наоколо!

ГЕРГИНА КРъСТЕВА  

Драматургичната Мирела
След като нещата се случат, лесно е да им се приписва 
предопределеност. След като Мирела Иванова стана 
един от драматурзите на театър „Иван Вазов“ (от 
шест години насам), лесно е да си кажем, че е било въпрос 
на обозримо време (петнадесет години) да „извърви“ 
правата отсечка между къщата музей „Иван Вазов“ 
и Народния театър „Иван Вазов“. Сега ще кажем, 
че още в „Каменни криле“ се забелязват театрални 
рефлексии и ще напомним поетико-артистичните є 
превъплъщения във фигури на поетеси като продължение 
и контрапункт на техните поетически гласове.  Още 
от първите є литературни четения я виждаме като 
актриса на своите текстове, представяйки ги с цялата 
патетична изразителност на цветната си, пурпурно-
синьо-огнено-зелена аура, излъчвана от външността, 
усмивката (незаскобена!), смехът, жестовете – 
абсолютно разпознаваеми. Също толкова разпознаваеми 
са и поезията, разказите и драматургията є, излъчващи 
единосъщата Мирела.
И като драматург е толкова отривисто вярна на себе 
си естествена, колкото в поезията и разказите си. Кой 
можеше да посегне с по-голям успех от Мирела, толкова 
години проучвала и разказвала живота на Вазов като 
уредничка на музея му, към най-малко обнародваната 
страна от неговата биография – любовната? Така 
мостът є към сцената става драматургичният колаж 
по стихове, спомени и писма на Иван Вазов „О, ти, която 
и да си...“. Да си спомним, че вникването във Вазовите 
любови се случва след поетическата є антология 
„Любовите ни“ (2012), утвърдила чувствителността є 
към темата.
Във второто си театрално произведение, „Бележките 
под линия“, Мирела откровено играе себе си в едно 
сложно уравнение, наречено трагикомична игра в три 
действия. Разиграно от няколко жени на сцената, 
влизащи във взаимодействие и взаимно отразяващи се 
(или в перифраза на текста, взаимно доизмислящи се, 
досъздаващи се, ограбващи и разрушаващи се), то показва 
цялата сложност на констелацията творец-жена-
майка. Драматичната конфликтност избухва тъкмо в 
„бележките под линия“, авторската насока за възприемане 
на този текст, подадена чрез заглавието и  чрез 
репликата: И винаги чета бележките под линия. Високата 
цитатност в случая не е от постмодернистки характер, 
а е същностна основа на спектакъла: ако диалогът с 
нейните любими автори (особено с любимия Яворов, но 
този път драматурга Яворов) е своеобразно посочване на 
драматургичния образец (въпреки дословните цитати от 
„В полите на Витоша“, бих посочила по-скоро „Когато 
гръм удари“), диалогът със собственото є творчество, 
т.е. автоцитатността, е стремеж към продължение на 
онзи „единствен и единен разказ“, казано с думите на една 
от героините є, отглас на още някогашния стремеж да 
напише „онова единствено стихотворение“. 
„Любовни констелации“ с жанрово подзаглавие (неуморна) 
игра за двама е третото театрално произведение на 
Мирела Иванова, завръщащо към изненадващите митични 
игри на любовта. Тук още повече се откроява поетиката 
на автоцитата и на завръщащия се рефрен като ключ към 
текста (Споменът за болната душа е дом). Но мястото е 
малко за анализи.
Можем ли да наречем театралното творчество на 
Мирела „сбъднати в драматургия стихове“? 
Честит юбилей, СБЪДНАТА МИРЕЛА!

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА

И тогава притвори очи и сиропът 
от млечните баници я заля и понесе 

към едно място без очертания и надежди 
което не може да се задръсти  
нито с подозрения и предмети 

нито със страх.
„Балада за една делова жена в годините на преход…“

През 2004 година издателство „Сонм“ представи кратка 
антология на женската поезия в България, Македония и 
Сърбия от годините на прехода. За съставители поканихме 
сръбската поетеса Миряна Вукмирович, македонската 
литературоведка Мая Бояджиевска и поетесата Мирела 
Иванова. В своя предговор към българската част от 
изданието Мирела написа: „Единадесетте български 
поетеси, които присъстват в подбора ми за антологията 
„Придавам форма на копнежа“, всяка сама за себе си и 
същевременно като умножен единен свят, (…) създават 
женската биография на битието, олюляно между високото 
и ниското, между подробностите и целостта, между днес 
и винаги“.
Струва ми се, че тези думи на Мирела могат да бъдат 
отнесени и към собствената є поезия. Стихосбирките 
„Каменни криле“ (1985), „Шепоти“ (1990), „Самотна игра“ 
(1990), „Памет за подробности“ (1992), „Разглобяване на 
играчките“ (1995), антологичните „Еклектики“ (2002) 
и „Седем стихотворения с биография“ (2018) са колкото 
фрагменти от една биография, толкова и разказ за света, 
отредил на жената творец нелеката участ да търси и 

открива равновесие между познанието и разбирането, 
високите стремления и пориви, отдадеността на 
поезията, от една страна, и неумолимия бит, който се 
нуждае от очовечаване, от омекотяване и всекидневни 
жертви, за да стане по-поносим, от друга. Любовта, 
разочарованието, голготата на майчинството и 
радостите от него, болката от провалите на времето 
ни и личните ни провали, вините и страхът от 
собствената ни попиляност между множеството 
товари, които носим на раменете си, всевъзможните 
пътища, които чертаем пред себе си, но все не можем да 
поемем по тях, драматизмът на собствените ни избори, 
осъзнаването на пределите ни присъстват настойчиво 
в тази поезия. А ако има все пак някаква рецепта за 
оцеляване, тя е следната: „Дишаш бавно и равномерно, 
/ дишаш бавно и равномерно“ („Какво си спомних, но не 
успях да кажа“). 
Мирела Иванова е сред най-превежданите български 
поетеси на чужди езици – нейни стихове са публикувани 
в „Нойе Цюрхер Цайтунг“, „Ди Цайт“, „Газета виборча“, 
„Джумхуриет“…, в представителни антологии на 
българската поезия в чужбина, а стихосбирката є 
„Самотна игра“ в превод на Норберт Рандов има две 
издания в Германия. Може би защото яркото є поетическо 
перо успява да разкрива убедително и въздействащо и за 
чуждестранния читател нейната собствена „биография на 
битието“.

ТОДОРКА МИНЕВА

За Мирела и „женската биография на битието“

На многая лета, скъпа 
Мирелка!

Приятелството ни с Мирела има своите здрави корени в 
студентските ни години. Те бяха наистина емоционални 
и пълни с много енергия. В Пловдивския университет в 
началото на осемдесетте на миналия век (как звучи само, 
не мога да повярвам) имаше много живописна и будна среда 
– и до днес, като сляза на двора да изпуша една цигара, 
усещам присъствието на Албенката Хранова, на Мирелка, 
на Емо Стоянов, на Сашето Секулов, на Краси Димовски и 
Вальо Георгиев, на Десито Шишманова (ех, тази Славянска 
филология – Мирелка знае защо) и на още толкова много 
любими хора. Хората на словото, на празничното поетично 
слово живеехме в едно измерение, което осветява и днешния 
ни ден – пишеха се стихове по време на упражнения, четяха 
се по коридори и семинарни зали, правеше се театър, а вечер 
в някоя квартира като онази на улица „Ангел Букорещлиев“, 
се приключваше денят в алкохол, разговори, поезия, музика. 
За да почне следващият в своите ранни часове, докато 
бохемското настроение се провира между миячите на 
главната улица и тружениците от първа смяна. Кой тогава 
си е мислил, че ще му отбелязват юбилеи? Тръпката на 
амбицията тогава беше свързана с някоя публикация, с 
първа издадена книга, с бурно поетическо четене, с премиера 
на някоя пиеса в студентския театър. Кой да ти мисли, 
че тези млади бохеми един ден ще носят на гърба си 
пластовете, свързани с езика, на националната ни не само 
артистична култура. Та затова някак ми са странни тези 
юбилейни измерения на нашия жизнен път. А и като види 
човек днешните биографии на онази студентска бохема, 
направо не му се вярва, че е имало такива безгрижни дни.
И с Мирелка е така. Човек се пита кога е написала всички 
тези стихове, разкази, есета, сценарии, кога е превела 
тези книги, кога е получила всичките тези награди, кога е 
движила всичките тези българо-немски и международни 
литературни проекти като „Едно немско пътуване към 
Пловдив“ с фондациите „Пигмалион“ и „Кюнстлерхаус 
Еденкобен“, „Родино – ронлив бряг“ с Гьоте-институт, 
Поетична работилница „Балкански азбуки“ в Пловдив, 
„Дългата нощ на българската поезия“ в Бамберг, „Изопнато 
въже“ – съвременна музика и поезия съвместно с Камерен 
симфоничен оркестър „Цайтшпрунг“ в Мюнхен и др., кога 
е чела своите стихове на рецитали и авторски четения в 
Пловдив, София, Берлин, Щутгарт, Хамбург, Хайделберг, 
Виена, Залцбург, Инсбрук, Будапеща, Брюксел, Неапол, 
Прага, Линц, Лондон, Оксфорд и т.н. Кога нашата Мирелка 
стана глас на българската литература, който се чува 
много сигурно и добре в литературата на Европа? Но това 
кога не е толкова важно. Важното е, че този глас е чист, 
открит, твърд и артистичен, т.е. свободен и поетичен в 
общочовешко измерение. Важното е, че този глас е на човек 
с идеи и активност, на човек със своя биография, който 
продължава да носи енергията на младостта, без да се 
плаши от трудното, от изпитанието и свободно се движи 
отвъд границите на бита, на злободневието, на възрастта, 
на всичко онова, което ни е нещо като национална тежест 
и води до несъстоятелност. Важна е спойката, с която 
човешкото и поетическото естество си дават среща у 
Мирела Иванова и захранват нейната смелост, та едно 
на пръв поглед толкова беззащитно момиче да може да 
изживява, да трансформира поетически и да покорява 
светове. Смелост, която я сродява с младата Багряна. 
Но и смелост да вниква дълбоко в онова, което само една 
жена поетеса може да усети и да каже, което я сродява с 
Федя Филкова. В поетическия резултат на тази смелост 
могат да се доловят близости както до откровенията 
на Ингеборг Бахман, така и до провокативната, осъзната 
патетика и ирония на немското кабаре или в поезията 
на Волф Бирман. Чрез тези сродства по избор Мирела 
Иванова сплита света на любовната емоция със света на 
историческите преживявания на човека от прехода. Сплита 
света на нашата бохемска младост с опита на поколението, 
което след 1989 г. се връщаше към своите европейски 
корени. Този достоен избор и талантът є да го изразява 
чрез словото – художествено и публицистично, определят 
мястото є в днешната литература.

МЛАДЕН ВЛАшКИ
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„Големите неща се 
случват вътре в нас“
Мирела е ярка, нестандартна, ексцентрична, забележима. 
Когато се появи, няма как да не я откроите и запомните 
– заради нейното зелено или лилаво, заради страхотните є 
бижута, заради стила, който е само неин. И заради смеха, 
който оглася пространството дори когато не є е до смях. 
Защото тя знае: „големите неща се случват вътре в нас“, 
болката е лична, страданието го изживяваме в себе си, 
а навън трябва да се излъчва светлина, която да озарява 
и заразява, да помага и води хората. Навън трябва да се 
предразполага, да се прави така, че на другия да му стане 
леко. И с Мирела винаги е леко, винаги е светло, винаги е някак 
радостно и приповдигнато. Затова и тя има толкова много 
приятели, включително – литературни приятели. Има ги и 
защото умее да се радва на чуждите постижения. Пазя си 
писмата є, в които ми е казвала топли думи за мои думи, 
независимо дали поетични или критически. А нали знаете, 
тази способност да се надскочиш и да похвалиш другия, много 
от пишещите не я владеят. Докато Мирела го прави – не от 
куртоазия, а защото за нея словото е над всичко. И точно по 
тази причина думите, които идват от нея, тежат, значат, 
не са в графата „дежурни“. 
Да, Мирела е човек на словото. Независимо дали ще пише 
поезия, ще прави сценарий или пиеса, ще държи реч за 24 
май или за Иван Вазов, ще преподава на студенти или ще 
пише рецензия за дипломна работа. Във всеки един от тези 
случаи тя ще нюансира, но винаги ще знае цената на езика. 
И друго знае тя – знае колко е важно хората на словото да 
мотивират думите, за да създават усещане, че назовават 
даденото нещо по единствено възможния начин. Прочетете 
заглавията на Мирела, дори само тях, и ще разберете какво 
имам предвид. През имената при нея прозират, проникват 
съдбите.
Чела съм всички книги на Мирела Иванова – и поезията, и 
прозата, и публицистиката. Учила съм се от нейния усет 
към съвремието. Възхищавам се на ритъма в поезията є. 
Плакала съм, смяла съм се, и пак съм чела. И съм поела големия 
урок по свобода от текстовете є – свобода на темите, на 
сдвояването на всекидневно и възвишено, на патос и проза, 
на реално и въображаемо. И съм се радвала и се радвам, че 
Мирела я има в нашата литература. 
Благодарна съм, че в годините тя се превърна в един от 
важните ми хора, в приятел и съмишленик. Честит юбилей, 
скъпа Мирела! Нови текстове и нови 
пътища! Ти знаеш как. 

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Парфюмът на Мирела 
При една наша среща подхвърлих как не мога да сбъркам 
нейния парфюм. С присъщата си ирония Мирела се засмя и 
каза, че когато умре и подготвят брой на „Литературен 
вестник“ в нейна памет, мога да пиша за парфюма є. 
Щастлива съм, че специалният брой е за юбилей на Мирела 
Иванова, пък и не вярвам в нейната смърт. 
Всеки, който се е приближавал достатъчно, знае: парфюмът 
на Мирела е многокомпонентен, сложносъставен. Силен. 
Толкова силен, че увлича и заличава следите на уж трайни 
аромати. Обезличава ги. 
(Нека направя уговорката, че когато споменавам парфюма 
є, имам предвид нейната парфюмна пирамида1 в българската 
литература.) 
Появява се за първи път през 1985 г. и още с връхните си 
нотки заявява модерно присъствие, създава решаващо 
впечатление за мястото си сред останалите имена. 
Акцентът през годините е неизменен – собствена поетика. 
Моята първа среща с парфюма на Мирела беше като 
студентка в отиващите си 90-те. С колежки си разменяхме 
„Каменни криле“, „Самотна игра“ и „Памет за подробности“, 
и много ни се искаше каквото напишем, да ухае като това 
на Мирела: хем женствена, хем мъжкарана, ранима по 
детски, но и силното момиче (на татко), безпощадна игра 
с думите, фина еквилибристика, бяхме читатели – покорни 
съучастници. Четяхме я като любовници.  
Характерът на парфюма є е неподражаем. Ниските нотки в 
основата носят есенцията на любовите ни, на меланхолиите 
ни, на майчината обич, на цялото дръзко и свободолюбиво 
женскоправене, на копнежите ни. Нашето, изговорено лично 
от нея. Припознаването е лесно. Защото ниските нотки 
на този парфюм са в най-високите регистри на поезията, 
а поетичните є книги са като биографии на поезията. 
Разпознаваеми дори в хлъзгавата твърдина да принадлежиш 
на себе си, променяйки се. Поезията и Мирела Иванова 
се заслужават взаимно. До степен такава, че преливат 
метафизично. (Така например парфюмът на Мирела се казва 
Poêmе. Лансиран е на пазара за първи път в годината, в която 
се ражда Зорница, дъщерята на Мирела.) 
Заради Мирела Иванова написаното остава винаги ми е 
звучало като уханието остава. Нещо като да се запътиш в 
търсене на оригинален поетичен език и да установиш, че ТЯ 
вече е била там.
Честит юбилей, скъпа Мирела! Благодаря ти за молекулите!

ЙОРДАНКА БЕЛЕВА
1 Всеки парфюм има пирамидална структура глава-сърце-
основа, при която първо се усещат връхните нотки, след 
това въздействат сърдечните, но базисните оставят най-
дълготраен аромат.

Опасният юбилей
Опасно е да празнуваме юбилея на Мирела Иванова. Разбира 
се, като всеки кандидат за дълъг живот, какъвто от сърце 
є пожелавам, тя нямаше как да не стигне до честванията 
по случай своите шейсет години. Но нейният писателски 
темперамент сякаш я отдалечава от празничната 
тържественост на подобни събития. Може би като човек 
им се радва и ги обича, но като писател, поет на устрема, на 
метежа на думите, всяка форма на юбилейна застиналост, 
дори и най-почтителната, ми се струва неподходяща за 
нея и опасна за нас. Представете си как заставаме под нея, 
тя се издига благородно над нас, отваря уста уж за мили 
приветствия, но от нея бликват словесните бързеи от 
нейните стохотворения, разкази и есета и ни помитат през 
прозорците.  
Времената, в които живеем, имат нужда от писателя 
Мирела Иванова. Пандемията и войната събуждат 
колективните страсти, а те на свой ред подклаждат 
догматизмите, сред които има и „добри“, и „лоши“, наши и 
чужди, но тези догматизми имат склонността да заличават 
индивидуалността, интимността, човечността. Разказите 
на Мирела се съпротивляват именно на бесовете, които 
непрестанно дебнат наоколо. Нейните персонажи постоянно 
са връхлитани от бедствия и неблагополучия, те са страдалци, 
но не и пораженци.  Онези от тях, които остават всеотдайно 
предани на своите приятелства и любови, на своя интимен 
свят, оцеляват сред личните и обществени сътресения и 
намират сили – превъплътените в тях сили на Мирела – да 
устоят на масовите заслепления, на социалните патологии. 
В своите политически есета авторката е двойствена, 
едновременно обичаща и критична към площадите. Тя на 
драго сърце поема в себе си всеобщите възмущения и мъки, 
които прииждат отвсякъде – от улиците и трамваите, от 
парламента и училищата, – но щом гражданският є патос се 
слее с народните недоволства, извъднъж се появява дистанция. 
Мирела се отдръпва от обществените настроения, а и от 
собствения си патос, в повечето случаи не за да ги отхвърли, а 
за да ги вразуми, да ги помести в границите на здравия разум, 
без който съвместният ни живот на „площад България“ би 
бил непоносим.  
В един френски роман от XVIII век се казва за хората на 
петдесет, че са в разцвета на силите си. Разцветът на 
Мирела Иванова следователно тепърва прeдстои. Очаквайки с 
нетърпение и надежда словесните му метежи, поздравявам от 
сърце рожденичката с нейния юбилей.

БОЯН ЗНЕПОЛСКИ

Тя, която колекционира 
светове
Виждам Мирела Иванова като събирач на малки парчета 
свят. Поетеса, която отваря стиха си, за да въведе в него 
хиляди предмети и хора; гледки от улици, квартали и градове; 
моменти от свое и чуждо всекидневие; песъчинки от плажове, 
пустини и пясъчни часовници; крайбрежни камъчета от 
Дунав и Шпрее, шлепове и лебеди; две Германии и безбройни 
Българии; лица на отминаващи почти неясни мъже; частици 
от неуспешни бандити, самовзривили се в асансьора; обгорени 
жени от трамвая, вгледани в метафоричните си образи, 
отразени в стъклата; човеци – кратки като памет... 
Парченца свят, преминали наоколо и останали в дългата 
памет на литературата. Така е още от дебюта є „Каменни 
криле“ (1985) и нататък... Пък и дори заглавията на нейните 
книги държат в себе си почти винаги думи в множествено 
число – метафорични множества, още и още неща, всичкото 
на живота и на словото: криле, шепоти, подробности, играчки, 
еклектики, любови, седем...
Затова някои от тези книги са толкова широкоформатни 
(например „Еклектики“ от 2002 и „Любовите ни“ от 
2012) – квадратни книжни полета, по които думите се 
простират, докъдето могат, за да не се късат редовете на 
дългите стихове, а да се побират свободно от край до край; 
да се съберат и най-далечните далечини, да им е широко на 
образите, разположени като у дома си; да има място за всички.
Точно така: Да има място за всички. Това е един от скритите 
поетически девизи на тази поезия. Кредо на поетика, която 
има, разбира се, етическо потекло. Събирането на парченцата 
свят в стиха на Мирела Иванова не е просто навик на 
почерка, а кауза на човешкото съществуване – да приюти, 
да бъде съпричастна и милостива към всички, да ги съхрани в 
поетическата памет, да ги спаси от безсловесна празнота и 
от бездарно неживеене.
Да има място за всички.
Ето защо, казвал съм го и преди, написаното от Мирела 
Иванова може да бъде четено като литературен документ 
на времето. Не само по нейните стихотворения, но и по 
разказите и пиесите є утрешните читатели, историци, 
антрополози биха могли да реконструират градското 
българско битие между 80-те години на ХХ и 20-те години на 
ХХІ век, менталния свят на европейската жена от центъра 
на Балканите с нейните интелектуални и всекидневни 
терзания и упования, разположени в поредици от достоверни 
лирически ситуации, наред със скритите планове на социални 
и лични сюжети. Това е тъкмо защото Мирела Иванова 
подрежда събраните парчета свят в особена колекция 
от персонажи и присъствия. Всички те свидетелстват, 
превръщат се в поетически говорители на себе си и на епохата 
и така въвличат читателите в Големия разговор за тяхната 
съдба, за нашето време.
Истински шанс е, че можем да участваме в този разговор.
И че Мирела Иванова не се уморява да го води.

ПЛАМЕН ДОЙНОВ

Мирела Иванова – културен 
мениджър и посланик
Стихове, пиеси, преводи – талантът на Мирела Иванова в 
тези три сфери е неоспорим – отдавна, още преди  
60-ата є годишнина, високо оценен. Заслужено. Незаслужено 
неотбелязани, останали в сянка обаче са дарбата и заслугата 
є на културен мениджър и посланик на българската култура 
далеч извън границите на България.
„Необятът Вазов“ е дълго време в центъра на дейността 
є. Петнайсет години тя ръководи къщата музей „Иван 
Вазов“ в София, най-стария литературен музей в България. 
Успява да разшири колекцията от снимки, документи и 
текстове и да направи така музея по-привлекателен и 
за младата публика.  Огромни са усилията є да преодолее 
леността и некомпетентността на отговорните органи 
и след дълги години  борба с бюрокрацията да ремонтира и 
обнови фасадата на тази емблематична сграда.  Благодарение 
на ангажимента и усърдието на Мирела Иванова сградата 
не просто приютява една забележителна музейна сбирка, 
тя се превръща и във възпоменателен храм на събития, 
ознаменували символни моменти в българската литературна 
история. На Вазов са посветени и два от драматургичните 
проекти на Мирела Иванова в Народния театър – 
„Бележките под линия“ и „О, ти, която и да си…“. Тя е 
авторка и сценаристка и на два документални филма за 
Патриарха на българската литература. 
По-малко известна, но също тъй значителна е дейността 
на Мирела Иванова като културен мениджър в чужбина. 
Стиховете є, които са преведени на много европейски 
езици – на немски, италиански, унгарски, чешки, албански… 
– са добили такава популярност, че австрийското външно 
министерство я кани да произнесе официалното слово 
на тържествата по повод приемането на България в 
Европейския съюз. Решаващ е също приносът є в редица 
българо-немски и международни литературни проекти. 
Незабравимо остава блестящото є представяне на форуми 
като „Европа пише“, „Поезия на съседите“, „Европа на 
майчините езици“ и много други. Навсякъде Мирела Иванова 
пленява публиката не само с дарбата и познанията си, а 
и със страстта си към поезията, любовта към хората, 
гражданския ангажимент и не на последно място с личния си 
чар.
Несломимият творчески устрем и борческият дух на Мирела 
Иванова ни карат да вярваме, че тя и през следващите 
десетилетия ще продължи да обогатява българския 
обществен и литературен живот, а с поезията и пиесите 
да покорява още много културни и духовни пространства в 
чужбина.

РУМЯНА ТАСЛАКОВА

Мирела
Стиховете є връхлитат връз мен изневиделица и ме събарят.
Една неделна утрин стоях на автобусна спирка, бях си 
купила вестник „Труд“, когато все още в неделния му брой на 
първа страница публикуваха стихотворение. Този път беше 
от Мирела Иванова. Започнах да го чета. На финала му се 
бях облегнала на стената на близката сграда и плачех – от 
вълнение, благодарност, от всичко.
Друг път лежерно бродех из телевизионните канали и 
попаднах на нейния глас – рецитираше свое стихотворение. 
И пак стана същото – преобръщане на подреденото 
пространство, преобръщането му с главата надолу.
Има някаква страстна и първична сила в нейната поезия, 
която действа на сетивно ниво, сила, която физически те 
разтърсва. Детското є изумление пред света? Трагическият 
є поглед пред човешката орис? Неподправената, чиста 
искреност, която помита със своята спонтанност? Или 
нещо друго, безмълвно, синьозелено, фосфоресциращо като 
очите є?
О, да. И като стана дума за очите на Мирела – колкото и 
много пъти човек да се опита да ги разкаже и опише – няма 
да успее. Най-добре е да гледа очите є, да чете стиховете є.
Нали се казва, че окото е светило на тялото. През очите 
ние възприемаме света, но също през очите го отразяваме. 
А поезията е най-мистичната форма на претворяване на 
света. Поезията прави общуването ни един с друг тайнство. 
Поезията е синоним и еквивалент на красота. Ако някой се 
е усмихнал иронично, когато казах, че съм се разплакала на 
автобусната спирка, сигурно ще си даде сметка, че това не е 
проява на слабост от моя страна, това е силата на поезията 
на Мирела Иванова.
И ето едно любимо нейно стихотворение от само два реда:

СВЕЩ

Ако се огъна, 
дали ще горя по-добре?

ТЕОДОРА ДИМОВА

Федя Филкова, 
Мирела Иванова

 и Теодора Димова



12Литературен вестник 11-17.05.2022

Георги Борисов

Не вярвам нито в машините на времето, нито в Русия, 
както се опитва да ни внуши един гениален руски поет от 
ХІХ век – третият след Пушкин и Лермонтов, но недотам 
известен на света, вероятно поради дълбоко философския 
характер на неговата лирика. Чета го и разгадавам с наслада,  
от много години, но на почивки и крайно предпазливо. 
Малцина у нас, а и в самата Русия днес знаят, че именно 
Фьодор Тютчев – блестящият  имперски дипломат, 
старши цензор в Министерството на външните работи 
и таен (придворен) съветник, е сред първите, които 
употребяват термина „русофобия“. Така той в писмо 
до дъщеря си Ана през 1867 г. определя едно сравнително 
ново според него явление, което започва да придобива 
„патологичен характер“ и не почива върху никакви принципи, 
а „само на инстинкти, чиято природа следва да бъде 
проучена“. 
Няма и година, откакто Ана е минала под венчило, а 
баща є –  написал, без още да публикува, знаменитото 
си четиристишие „Умом Россию не понять“, което от 
ухо на ухо и ръка на ръка разпространява енергично зет 
му. Тютчев не се изживява като поет. Далеч по-важни 
според него са отворените му писма до редакциите на 
европейски вестници, статиите и трактатите, в които 
противопоставя православна Русия на революционния 
Запад. Като велика християнска държава, смята той, 
Русия трябва да разширява постоянно своята територия с 
център Константинопол и да обединява славянските народи 
под управлението на руския цар. 
За сведение на днешните българи дъщерята на Тютчев 
е съпруга на Иван Аксаков, а той – не само улица в 
центъра на София и Варна, а публицист и поет, борец за 
освобождението на руското селячество от „еврейско 
иго“ и заедно с брат си Константин – водещ идеолог на 
славянофилството. „Западът – пише брат му – е родил 
знанието и убил вярата. А ние не искаме да живеем без 
вяра… Много ще сбъркат ония, на които им хрумне да 
прилагат европейските си възгледи спрямо Русия и въз 
основа на тях да я съдят… Законите – това са германски 
фокуси…“
И още: в израз на братско преклонение към председателя 
на Славянския комитет Иван Аксаков, който набира 
средства за въоръжаването българското опълчение в Руско-
турската война и произнася пламенна реч срещу решенията 
на Берлинския конгрес, няколко избирателни комитета 
у нас издигат кандидатурата му за княз на България в 
навечерието на Учредителното събрание. Тя обаче не е 
одобрена от НВ Царя Освободител. Княз на България става 
любимият му племенник – Александър Батенберг. И слава 
Богу.
Толкова за Тютчев, неговия зет и митичната вяра на 
българина в дядо Иван.
А сега няколко думи за мен.
Пиша тия редове часове след като външният министър 
на Украйна дойде на крака в българския парламент да иска 
военна помощ от страната ни и с неприсъща за европейски 
дипломат откровеност каза право в очите на народните ни 
представители: „Не може да сте все по средата“.
Изпотих се от срам. 
Не може да сме все между капките, наистина, да не пролеем 
капка пот дори за собствената си свобода, все на сянка да 
седим и на тепсия да я чакаме. Да си траем, снишаваме и 
повтаряме: Всяко зло за добро! И вълкът сит, и агнето 
цяло! 
Този храбър украинец – Дмитро Кулеба,  беше гледал вече 
два месеца смъртта в очите – в нейния най-безобразен и 
непоносим за всяко човешко същество вид, не беше подгъвал 
крак, затварял клепач. Какви ли ще да са му се видели 
нашите родни депутати, ония тънки шмекери и сервилни 
циници сред тях, че да стигне до подобна диагноза и да 
изрече на висок глас, без да го увърта: не са ни братя хора, 
които убиват по такъв начин. 
А на нас – братя ли са ни руснаците? Братски народ ли ни 
е руският? Ами  съветският? Великият и нерушимият, 
чийто отмъстителен призрак Историк № 1 на всички 
времена и народи е запретнал ръкави да налива с плът и 
кръв?  „Братушки“ ли са ни те наистина, дар природен 
или проклятие, съдба или мит, преобърната история 
или политическо клише, което ни се набива в главите и 

насажда в душите от детските 
градини още? И кога, как 

Призрак броди по Европа
така трудолюбивият, гостоприемен, състрадателен 
българин стигна дотам, че да обръща гръб на хора, които 
техни и наши „братя“ са се заели да изличат от лицето 
на земята? В един глас с крадеца да реве по мегафони и 
микрофони: „Дръжте крадеца“? Цял народ, къде по-достоен 
и жертвоготовен в този съдбоносен за бъдещето на Европа 
миг, да петни с прозвището „бандити и нацисти“? И без 
два реда накръст да е прочел за украинците, нито да е 
стъпвал в Киев, да нарича режима им там „престъпен“, а 
техния демократично избран президент – „клоун“. Хора 
ли са изобщо тези обзети от злоба и малоумие същества, 
които утре сами ще налягат под танковете на Путин да ги 
направи на каша? 
Ако дотогава поредният вирус не е свършил тази работа, 
разбира се… 
Защото – странно – същите тези бабаити, които 
довчера пищяха, че ваксината не е нищо друго освен 
чип, експериментална течност и секретно оръжие на 
шепа милиардери зад океана, създадено час по-скоро да ни 
колонизира, контролира и стерилизира – същите тези борци 
за свобода днес развяват знамето на великата руска идея и 
нейната Желязна орда.
Само че знамето, с което се намятат и увиват по 
площадите, е напоено с отровата на Лернейската хидра, 
а не с любовна отвара, както похотливият кентавър Нес 
лъже ревнивата Деянира. И отровата вече се е просмукала в 
кръвта им, а самото то е станало тяхна втора кожа и няма 
как да го отлепят от себе си, освен като Херакъл и те да се 
хвърлят в огъня.
Където и нас искат да завлекат.
Много добре си дава сметка нашенецът какво иска от него 
Европа, и какво – Путин. Ама не му се работи, отучила го 
е народната власт начело с братския СССР, а сегашната – 
тя власт ли е, само гледа да бръкне по-дълбоко в джоба на 
българина и слуша какво американците ще є кажат.
Откъде това озлобление изведнъж у нас, тази омраза и 
неприязън към американците и Европа, не мога да си обясня. 
Впрочем мога. Впрочем днешният българин до такава 
степен е оглупял, оскотял и озверял, че е готов да величае и 
Путин, и зверовете му в армията.
Имаше навремето в учебниците по научен комунизъм една 
глава, казваше се „Съветският човек“. Тия учебници ние, 
студентите, ги наричахме тогава „научна фантастика“, 
а с понятието „съветски човек“ се забавлявахме и най-
лекомислено подигравахме. Уви, оказа се, че то съвсем не е 
случайно и изпразнено от съдържание и че май няма да е зле 
да попрелистим пак тия учебни помагала. Защо ли? Ами 
за да си обясним някои явления в днешна Русия, която след 
победите си над фашистка Германия и нацистка Украйна 
се кани да отбележи най-бляскаво стогодишнината от 
основаването на СССР. След броени месеци… И за да 
се убедим, че този нов тип „съветски човек“ наистина 
съществува и не спира и да шества из „просторите на 
своя край чудесен“. Сред многобройните му положителни 
черти, помня, на първо място беше беззаветната преданост 
към съветския народ и яростният отпор срещу всякакви 
попълзновения на световния империализъм начело със САЩ 
към комунистическото му отечество. 
Два цитата от зората на това комунистическо отечество, 
първият от Горки: 
„Болшевиките начело с Ленин извършват един от най-
жестоките научни опити над живото тяло на руския 
народ… целта на опита е преработка на живата човешка 
материя“. 
И вторият – на философа Сергей Булгаков през 1918 г.: 
„Обърнете внимание как се промени дори външният вид на 
войника – той се превърна в нещо звероподобно, страшно… 
Вашите „другари“, да Ви призная, понякога ми приличат 
на същества, лишени изобщо от дух и притежаващи 
само низши душевни способности, една такава особена 
разновидност на Дарвиновите маймуни – homo socialisticus.“
Тук веднага ми идва на ум и не мога да не спомена другия 
Булгаков – Михаил, с неговото „Кучешко сърце“, което 
излезе за първи път на български език в сп. „Факел“, преди 
още да бъде публикувано в осакатен вид в родината на 
автора през 1987 г. Хубаво е и тази пророческа, забранявана 
повече от шейсет години повест, да се препрочете, да си 
припомним как в търсене на вечната младост професор 
Преображенски присажда човешки мозък на бездомен уличен 
помияр. И какво следва от това? – Кучето се преобразява 
в човек, ако заслужава така да се нарече кучият син, който 
започва да псува, пие, краде, преследва себеподобните и 
размахва наган срещу своя създател.  
Ако можем да говорим за национален характер, много от 
чертите му е доразвил, творчески обогатил и доукрасил 
с думи, без да изменя същността им, именно този нов, 
съветски човек, готов за пореден път да се обрече и обрече 
целия свят на страдания в името на смъртоносната 
братска операция. Да вземем пословичната му любов към 
родината, с която той отколе толкова се слави и като 
човек на крайностите за броени часове органично може 
да преобразува в унищожителен великоруски шовинизъм. 
Видяхме къде се корени този шовинизъм, но и да си 
представим не можем (или не искаме) докъде ще стигне. 
Съветският човек, както и относително по-кротките 
му предшественици от царска Русия, вижда навсякъде 
врагове. Неговият път на развитие е особен, свой собствен 
и единствен ще спаси човечеството от порока, божия 
гняв и гибелта, към която се е запътило. Всички, които 

мислят другояче и въобще мислят, са чуждестранни агенти, 
екстремисти и терористи.
Нито за миг не съм вярвал на Путин и на тази Русия, която 
той започна да преобразува по свой образ и подобие още 
с идването си на власт, но ме е смайвало плиткоумието 
и трогателната доверчивост на Запада към него. Не 
можеш да храниш хищник, готов да те разкъса, с хайвер, 
нито да го поиш с шампанско. Сърбал съм им попарата на 
руснаците, години наред. Тяхното имперско високомерие 
и пренебрежение към живота – и на отделния човек, и на 
народите, не е от вчера и граничи с презрението и омразата 
към всичко чуждо и неразбираемо. Най-удивителното е 
безразсъдната им самонадеяност. И да се яви някой Чехов 
днес, ще го замерят с бутилки и псувни, по долно бельо ще 
го съблекат и ще му търсят сметка, задето е американско. 
Намесата в личния живот на съседа и гледането в чуждата 
паница им е любимо занимание. Дразни ги всичко, което той 
си позволява без тяхно одобрение и разрешение. И както са 
готови, в мигове на духовно просветление и пълно опиянение, 
ризата си от гърба за теб да свалят, така утре – и кожата 
ти да одерат. С Божията благословия, естествено… 
Непрекъснатите лишения и узаконеното с векове робство 
са развили у тях онзи известен на всички ни комплекс 
за малоценност, който и до днес, под ръководството 
на скования от злоба към цивилизования свят Путин, 
обикновеният руснак може да избие единствено с омраза към 
богатия и свободния. 
Преди година пловдивски журналист ме попита какво 
мисля за  Путин. Казах, че е по-опасен и от Сталин. „Как 
може така да говорите!“ – едва не изтърва микрофона си 
мъжът от другата страна на линията. „Дори Сталин не 
си позволяваше така открито да нарича гражданите си 
„чуждестранни агенти“, „екстремисти“ и „терористи“, 
заради това, че мислят другояче – продължавах аз. – Беше 
далеч по-хитър. Водеше разследвания, скалъпваше публични 
процеси, съчиняваше правдоподобни обстоятелства и 
факти, насърчаваше доносничеството, губеше стотици 
хиляди трудодни в изтръгването на признания, но не 
стигаше дотам, че да подписва саморъчно угодни само нему 
укази и закони. Допитваше се до членовете на политбюро 
– или поне си даваше вид, че се допитва. А народът въобще 
не му вярваше така беззаветно – освен по време на 
войната. Какъвто е случаят и с Путин.“ „Каква война? – 
недоумяващо запита журналистът. „Ами в Донбас – викам. 
– В Сирия. В Африка. С оръжие в ръка. С банди от платени 
главорези. Да продължавам ли?“ 
Всички тия завоевателни войни за днешния победèн от 
падането на Берлинската стена победител и освободител 
се сипят като манна небесна отгоре му. Русия никога 
не е спирала да колонизира народите в собствените им 
територии, които тя винаги е смятала за естествено 
продължение на нейните и е разширявала. Ентропията, 
знаем, е смъртта на вселената. Е, точно тя може един ден 
да доведе и до гибелта на Русия и Путин от 20 години се 
стяга за нея.
Всяка критика, и най-предпазливата забележка към Русия 
не спира да се възприема като груба намеса в нейните 
вътрешни работи. Помня с каква патриотическа страст 
допреди година-две бивш дисидент защитаваше правата на 
руските писатели. Беше станал президент на руския ПЕН 
център и се възмущаваше от опитите  на централата на 
ПЕН в Лондон да набърква политиката в литературата. 
Но един от първите подписа „Обръщението в защита 
на специалната операция в Донбас и на територията на 
Украйна“, озаглавено „Кой иска жертви?“. Странно заглавие, 
нали? Палачът в ролята на жертва… Защото кой може да 
иска жертви? – Онзи, естествено, който напада и започва 
война, както и да я нарича. 
„За първи път изпитвам срам, че съм руснак“ – пише ми днес 
Олег Хлебников, заместник главен редактор на закрития 
опозиционен вестник „Новая газета“, основан от друг 
наш приятел – Юрий Шчекочихин. Юрий беше знаменит 
журналист, депутат и член на Комисията по разследването 
на обстоятелствата около взривовете на жилищните 
блокове в Москва и Волгодонск и по време на ученията в 
Рязан през 1999 г. Отровиха го. За дни косата му опада на 
кичури и кожата му се свлече. Беше на 53 години. По същия 
начин се разви и протече загадъчната болест на Александър 
Литвиненко, чиято книга „Лубянската престъпна 
групировка“ получих от него в ръкопис и издадох през 2003-
та – три години преди да бъде отровен в Лондон.
Да продължавам ли? Да намесваме ли тук изобщо името на 
Антон Павлович Чехов, с когото би трябвало да завърша?
По-добре не, да му спестим този срам и позор.
Но ако съветските учени получат заповед да произведат 
машина на времето, пленят и принудят Чехов да се завърне 
в родния Таганрог на брега на Азовско море, моят въпрос е: 
дали там изобщо ще има негови читатели и почитатели? А 
ако има, и литературната вечер с него се състои –  в някой 
бункер естествено! – а на първия ред в бункера седи сам 
Путин и повтаря: „В Россию можно только верить“, какво 
би казал Антон Павлович?
Ясно е какво. Нищо. По-скоро би си надянал пенснето 
и прочел някое старо разказче, да речем „Спи є се“ – за 
тринайсетгодишната, съсипана от работа и господарски 
викове бавачка Варка и за бебето, което тя удушила, 
защото ревяло и не є давало да спи.

Иван Цанев пита



  Литературен вестник 11-17 .05.2022      13

КАКво Би моГъЛ да каже Чехов ли – 
От времето на Елцин до днес Западът проявяваше едно неразбиране за това какво представлява руската обществена 
система. Основната му грешка бе, че смяташе, че в Русия може да бъде установена работеща демокрация. 
Междувременно режимът на Владимир Путин разви тоталитарни характеристики: автокрация, репресии, 
милитаризъм, подозрение към чужденците. Той започна да осъществява враждебни действия спрямо НАТО и 
Европейския съюз. Погрешно е да се смята, че тези действия са провокирани от разширението на НАТО. Напротив 
– разширението на НАТО беше провокирано от тези действия. Доказателство за това е непровокираната инвазия в 
Украйна. Представяте ли си къде щеше да бъде България сега, ако не беше член на НАТО? Обществената система в 
Русия поражда диктатори отново и отново. Време е да запишем името на Владимир Путин до тези на Иван Грозни 
и Йосиф Сталин. Но ние не бива да бъркаме персоналистичния режим на Путин с цяла Русия! Уважаеми разноезични 
читатели и почитатели, колкото по-скоро Русия се отърве от този престъпен режим, толкова по-добре за цялото 
човечество, пък и за самата Русия!

ИВАН ХРИСТОВ

ивАне, ПреДи ДА зАГоворим за Чехов, трябва да 
ти призная, че напоследък мисля много често за твоето 
стихотворение „Между два разговора с Веселин Тачев“. 
Споделял съм ти и преди, че ми е любимо, но сега, посред 
безумието на войната, първите стихове отекват още 
по-силно в главата ми. Ти пишеш: „По-малко говори, по-
малко говори / и ако можеш – истината само!“. 
Струва ми се, че освен бащиния, това стихотворение 
винаги е съдържало и писателски завет. А може 
би са едно и също? Навярно аз го чета така заради 
собствените си дефицити (все пак моите бащи винаги 
сте били вие, любимите ми автори), но като че ли и ти 
сам го заявяваш в ранните редакции, питайки „Нима не е 
призвание голямо?“.
Тук ще оставя настрана и „дългия дълг“ на писателя, и 
въпроса за смелостта. Пази Боже да философствам кое е 
смелост и кое не, докато всеки ден умират хора. Но нека 
остана при тази дума – „призвание“.
Какво е призванието на пишещия човек, ако не да казва 
истината в едно лъжовно време – въпреки лъжовното 
време? И част от това призвание не е ли именно в 
публичния жест, в огласяването на истината дори 
когато битката с фалша изглежда неравна? Не съм спирал 
да си задавам тези въпроси откакто Путин започна 
войната. И все повече се убеждавам, че са риторични, от 
ясно по-ясно е как им отговаряме. 
Твоят въпрос е, разбира се, по-интересен – какво би казал 
Чехов? 
Изкушавам се да отвърна максимално кратко – би казал 
истината. 
Сигурно си струва да се посочи и добре документираната 
му привързаност към украинските земи и украинския 
народ (писмата от 1888-ма до Н. Лейкин и А. 
Лазарев-Грузински, в които с несравнима топлота 
описва украинската природа и местните нрави). Или 
симпатията му към град Суми, където е прекарал две 
лета, а впоследствие малката лятна къща става музей 
на Чехов. Днес този музей е в опасност. И истината 
(истината само!) настоява да кажем – опасността 
е руската армия. Ужасно цинично е да се говори за 
войната като за природно бедствие, сякаш няма агресор. 
Уверен съм, че Антон Павлович не би говорил така – 
призванието му е друго. 
Бих могъл да добавя още свидетелства за украинските 
симпатии на Чехов или да намекна, че за разлика от 

А ДАЛи нА чехов би му се наложило да навакса 
стотина години от руската история, за да разбере 
случващото се сега?
И нуждае ли се изобщо от наваксване, когато прочутият 
стих на Тютчев отново се развява като флаг над 
метафизичната същност на Русия. И как замирисва на 
опасност, когато държавата развее своите поети и под 
вселенския им покров тръгне да върши гадости. Ето 
така още в първите дни на войната, покрай цитирането 
на Тютчев, официалните изявления на Кремъл упрекваха 
Запада, че не разбира Русия и тя би могла да прибегне 
до червеното копче, в случай че почувства заплаха за 
съществуването си. И кое съществуване се имаше предвид 
в тези изявления? Дали териториално-физическото? 
Да, но не и на първо място като значение. Разбиране – 
съществуване, тук е заплахата за същността на Русия, а тя 
не се е променяла. (Сещам се как докато четях „Империята 
трябва да умре“ на Михаил Зигар, се дразнех от авторовите 
аналогии на случвалото се преди век със ставащото в наши 
дни в Русия, а не е трябвало да се дразня.) Русия е преди 
всичко историята на нейните водачи, на първожреците 
на същността. Някакъв вид светска теология. А извън 
вярата в приносителите на същността винаги е стояло 
злото, срещу което се води безмилостна борба. Самото 
неверие е Зло, дори, а всъщност и най-вече в границите на 
предопределеността. 
Обичайно стихотворението на Тютчев се разглежда в три 
аспекта. Първият, естествено, е сравнението с Бога. Тук 
не чакай санкциите след живота, властта ще се погрижи 
навреме, ясно е. Може и да те запише в някой полк от 
отвъдници и да те прати да разширяваш териториите на 
вярата. Вторият сравнява Русия с Вселената. Тя като цяло 
също е неизвестност, но ето сега стартира космическа 
програма, ще се изследва Луната, може би ще открият дали 
тя влияе някак на кървавите цикли в историята. И при 
двата вектора, насочени в безкрайността, идеята е ясна 
– от Русия се познава само толкова колкото е отредено на 
скромните човешки способности, но останалото… е, то 
е достъпно само за вярата. Застанал под този вселенски 
тътен на съдбовност човекът трябва да осъзнае своята 
незначителност и ненужност. Длъжен е да го направи, 
длъжен е да се преклони. В тези два пункта Чехов не би 
могъл да излезе срещу Тютчев, не защото няма какво 
да каже, а защото езикът на идеологията просто не е 
неговият език, а ако говориш срещу идеологията на чужд за 
нея език, най-малко ще получиш обвинение във вулгарност. 
Но има и един трети прочит на стихотворението, който 
също оперира с вярата, с поклонничеството, но добавя 
и един практичен, еротичен елемент, сравнявайки Русия 
с любовта към Жената. Тук вече можем да чуем Антон 
Павлович. Ето накратко какво се случва в разказа му 
„Ариадна“ – в него младеж се влюбва в красиво празноглаво 
момиче и не приема нейните уверения във взаимност на 
чувствата, давайки си сметка, че са неискрени и студени. 
Тя много би искала да му отвърне със същата любов, но 
просто е неспособна. Това не пречи на младежа да продължи 
да я обича въпреки игричките на възлюбената, копнееща 
да бъде обичана. В един момент Ариадна заминава с друг 
за чужбина, той си има съпруга и деца, беден е и двамата 
постоянно врънкат за пари нещастния влюбен. Но не в 
тази пошлост е същността на разказа, а в нуждата от 
любов. В един момент другият изчезва и младият влюбен 
остава сам с възлюбената си. Скрупулите за липсваща 
взаимност престават да важат и еротичният елемент 
на отношенията им се проявява, пренасища се и довежда 
до охладняване на чувствата на младежа. (За да се справи 
с липсващите си чувства, той тръгва по музеи, гледа 
картини, започва да чете, т.е. образова се, което чертае 
връзка към упрека, отправян срещу скептичните към 
Тютчев, но в обратна посока – те са обвинени в прекалено 
интелектуалничене, довело ги до съмнението.) Разказът 
обаче не се изчерпва с това, защото изчезналата любов се 
заменя от чувството за дълг и Шамохин остава до Ариадна, 
очаквайки все пак някой ден тя да се омъжи за някого, да го 
освободи от себе си.
И какъв е възможният изход от този безнадежден 
лабиринт?
Подсказал го е духът на починал роднина на Ариадна, 
призован от спиритуалист на помощ, за да даде отговор на 
нейните трепетни копнежи още преди историята в разказа 
да започне.  
Спиритуалисти, екстрасенси, духовни водачи, 
безграничност на душата, пътеводители в отвъдността на 
вярата… 
Спомняте ли си как през 90-те по телевизията и в България 
се появяваше Кашпировски, за да ни отнеме от болката? 
Сякаш разпадът на системата не можеше да мине без 

болка, макар че той говореше за съвсем обикновени 
неща като ходенето на зъболекар. Аз бях дете и ми се 
струваше смешно, но възрастните много се вълнуваха. 
Не знаех, а и тогава не съм се интересувал – впоследствие 
Кашпировски става депутат от партията на наскоро 
починалия Жириновски, оттегля се, обвинявайки го в 
расизъм и войнолюбство. После безуспешно се опитва да 
хипнотизира терористите от Будьоновск. А напоследък 
провежда дистанционно лечение на коронавирус. Не намерих 
информация дали е говорил нещо пряко за войната, някаква 
негова почитателка под клип в YouTube му благодари 
за спокойствието, което внася в тези смутни времена, 
заобикаляйки ги, и т.н. На сайта му впрочем стои друг 
цитат от Тютчев, малко по-ранен Тютчев, но от него пак 
се чува тътенът на безсмъртните метафори „Блажен, кто 
посетил сей мир / В его минуты роковые!“ (цитатът е от 
стихотворението „Цицерон“: „Блажен е, който посети 
света / през времена съдбовни“, превод Димитър Горсов).
Представяте ли си Чехов, озовал се сега в Русия да напише 
разказ за Путин, отиващ да му вадят зъб, хипнотизиран 
от Кашпировски? Аз си го представям, но май не е нужно 
и да си го представям, пък и времето не е точно за хумор, 
въпреки хихикащите сънародници. В разказа „Ариадна“, през 
устата на Шамохин, Чехов, влизайки в ролята на медиум, 
говори за възможната еманципация на жените. Казваме 
жените, но се разбрахме, че си мислим за Русия: „Жената 
трябва да бъде възпитавана така, че да съзнава своята 
неправота като мъжа, защото тя смята, че винаги е права. 
Да се внушава на момичето още от пелени, че мъжът не 
е кавалер и партия за женитба, а неин близък и равен във 
всичко човек“ (превод Лиляна Ацева) и т.н. „По-нататък, 
пише Чехов, не съм чул, защото съм заспал.“ И заспивайки, 
мисля си, твърде вероятно е да му се е присънило как в 
стените на лабиринта през цялото следващо столетие 
рикошират куршуми, как в безизходните му коридори 
разстрелват милиони, другаде измират от глад, как се 
изстрелват снаряди и ракети, но не за да отворят път 
навън, а за да разширят територията на лутащата се 
любов.

ИВО РАфАИЛОВ

Иван Цанев пита

своята Ирина, той не би извикал с копнеж „В Москва! В 
Москва! В Москва!“. Сигурно ще е уместно да припомним 
и няколко вечни цитата, критикуващи руската 
менталност – Чехов има немалко.  
Да, можем да изброяваме такива неща... Но те не са 
главното. С тях лесно ще се спекулира, затова нека ги 
оставим на идеолозите. 
Достатъчно е ние да се съгласим за призванието. И 
да нямаме съмнения, че днес, когато в Русия лъжата 
е държавна политика и самодържецът затваря всеки, 
дръзнал да каже истината, Чехов не би я премълчал. 
Уверен съм, че би я изрекъл с тази своя, чисто чеховска 
лекота и категоричност едновременно. Би я споделил 
с човеколюбие, което не е демонстративно, би я казал 
като лекар, а не плакатно, като „ангажиран трубадур“. 
Без патос, но и без колебание. И не би го сметнал 
за проява на смелост или героизъм, защото ще има 
съзнанието, че просто си върши работата. 
Освен всичко друго, истината е и въпрос на възпитание, 
нека не забравяме прочутото писмо до брат му Николай 
(културният човек се бои от лъжата като от огън и 
т.н.).
Възпитанието да казваме истината въпреки всичко – 
мисля, че това би ни припомнил Чехов. Както го правиш 
и ти. Благодаря ти, Иване. 

P.S. За малко да забравя – една препратка, която ми се 
струва по-важна от останалите, затова ще я отделя. 
Братът на Олга Книпер, Владимир, споделя спомен за 
последната си среща с Чехов. Пролетта на  
1904-та е (Чехов умира на 15 юли) и двамата разговарят 
за избухналата неотдавна Руско-японска война. Владимир 
изразява надеждата си за победа на руските войски. 
Антон Павлович с тревога сваля пенснето си и му 
отговаря тихо, но твърдо: „Володя, никога не говорете 
така. Очевидно не сте помислил. Та нали нашата победа 
би означавала укрепване на самодържавието, засилване на 
този гнет, в който се задушаваме?“.

ИВАН ЛАНДжЕВ

С.В.М. Енари-Потър, 
„Мъжко изкуство“
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зА ДА отГоворим на въпроса „какво би казал 
Чехов на нашите съвременници?“, трябва да се опрем 
на неговата художествена картина на света. За мен 
е особено важно това, че писателят проблематизира 
всяка една идея/идеология, колкото и благородна да 
изглежда тя, като я подлага на етичен критерий и 
дискредитира проявите на фанатизъм, доктринерство, 
педантизъм (да си спомним Лида Волчанинова от разказа 
„Дом с мезонином“ / „Домът с мансардата“). Изводът 
„никой не знае цялата истина“, до който стигат герои 
на Чехов, поставя под въпрос налагането на някакъв 
идеен авторитет. На Чехов са чужди мистичните идеи 
за руската „душа“, за „народа богоносец“ (известно е, 
че той не приема поетиката на Достоевски). По тази 
причина ми се струва, че той не би цитирал „Умом 
Россию не понять“ на Тютчев, или би цитирал това 
поетическо изказване полемично. По повод на проблема 
за толерантността често си спомням разказа на Чехов 
„В усадьбе“ („В имението“), в който героят страда от 
своята нетактичност: след като е обидил свой гост с 
филипиките си против хората, които не принадлежат 
към дворянското съсловие, без да си даде сметка, че 
гостът е точно такъв, този герой си спомня как веднъж 
във влака е говорил през цялото време срещу немците, а 
после е разбрал, че всички негови събеседниците са немци. 
Като се има предвид концепцията на Рут Бенедикт 
за „култури на срама и култури на съвестта“ (и 
наблюденията на С. Аверинцев върху този проблем), бих 
казала, че Чехов е носител на „културата на съвестта“ 
(а не на източната „култура на срама“, която не допуска 
чувството за вина и покаянието, защото в нея човекът 
трябва „да запази лицето си“).    

ДЕЧКА ЧАВДАРОВА

нямА По-вреДнА за самата Русия мисъл от тази 
– Русия с ум не ще прозреш. И Чехов е един от онези 
автори, които отказват да работят с подобни кухи 
идеологически конструкти. И не само защото е отрасъл 
в град с голямо етническо и културно разнообразие, 
какъвто е родният му Таганрог – наистина граничен 
град, който през 20-те на ХХ в. дори е бил в състава на 
Украинската ССР, а и защото точно този писател по 
особен начин е врязан в тъканта на живота, с цялата 
му физическа заземеност, скука и простота. Не, точно 
Чехов не би цитирал Тютчев, защото въпросната мисъл 
съдържа опасна идеология, освен че с нея се спекулира 
безобразно. Тази мисъл с годините стана флагман, стана 
идеологема, в която се окопа и руското мислене, и 
западното възприятие на Русия. Сякаш това, че Русия не 
може да бъде разбрана с разум стана удобно оправдание 
на Запада да си стои настрана, а в Русия тя се превърна 
в стълб на една изолационистка политика, която обаче е 
особено примамлива поради удържаната с векове вяра за 
специфичен път на историческо и духовното развитие 
на страната. И както се видя – няма нищо по-опасно от 
тази вяра, от идеята, че си специфичен и другите не те 
разбират. Това доведе неусетно до едни други далеч не 
безобидни, също изнесени в полето на нерационалното 
конструкти – че Русия се чувства обидена, засегната, 
наскърбена, дори излъгана от Запада. Думички, с които 
руският президент насити речника си, а западните му 
колеги отбягваха с пренебрежителна усмивка. Дмитрий 
Муратов, главният редактор на „Новая газета“, е 
един от малцината коментатори, които на въпроса 
Очаквахте ли тази война? отговаря: „Да. И си дадох 
сметка, че Путин се готви за нея по начина, по който 
си промени лексиката в последната година... по начина, 
по който започна да изброява обидите, нанесени от 
Запада, и да вмъква думи като героизъм, подвиг, нацизъм, 
Велика отечества война“. Да видиш в подобна лексика 
заплаха за военно действие изисква и сериозно познание 
на контекста, защото без него много лесно можеш 
да погледнеш на това просто като на риторика и да 
го подминеш. И как няма да го подминеш, когато за 
нормалния Запад международната политика поне от 
30 години е изцяло в полето на постидеологическото, 
движена е предимно от икономически договорки. 
Руската политическа риторика и мисъл обаче днес (а 
и кога не е било?!) е основана на тежък идеологически 
проект. Поизоставеното в годините на СССР клише за 
специфичен исторически и духовен път на Русия, избрана 
да бъде Спасител, се върна в ерата на Путин снаряжено 
с мощен политически инструментариум. В ръцете на 
обидения руски президент това клише послужи като 
параван на една война, чиито причини малцина извън Русия 
разбират. Но... ако се върна на Чехов, струва ми се, че 
той днес по-скоро би отишъл на фронта, все пак е лекар, 
би превързвал своите, които и да са „своите“, и най-
вероятно не би казал нищо, просто би превързвал.

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА

„тАГАн“ – ПървАтА чАст от името на родния 
град на Антон Павлович, означава „триножник“ или на 
простонароден български (заемка от гръцки) „пиростия“. 
Така в тия три нозе (крака) може би трябва да търсим 
думите на въображаемия Чехов през април 2022 г. И понеже 
той има пиеса „Три сестри“ – дали пък заглавието не е повей 
от таганрога?! – там, мисля си, ще открием същността на 
мнението му, не при Тютчев. Тютчев тук е „ни при чëм“.

Първи крак:
Вершинин: Това, което ни се струва сериозно, значително, 
твърде важно – ще дойде време – и ще бъде забравено или 
пък ще изглежда неважно. И е интересно, че ние днес съвсем 
не можем да знаем какво собствено ще се смята за високо и 
важно и какво за жалко и смешно.
Когато Чехов е писал тези думи, в Русия не е имало нищо 
по-високо и важно от император Николай ІІ. Днес този 
император буди единствено жал и насмешки за своите 
самомнения, лутания, безгръбначия. У Антон Павлович 
Владимир Владимирович ще събуди единствено жал и 
присмех. Един унтерофицер Пришибеев, закопал се в 
бункер…  

Втори крак:
Маша: В този град да знаеш три езика е ненужен разкош. 
Дори не разкош, а някакъв ненужен придатък, нещо като 
шести пръст.
Антон Павлович със сигурност е знаел констатацията 
на своя предходник Александър Сергеевич за 

нелюбопитството на руснаците, за тяхната 
затвореност и незаинтересуваност от останалия свят. 
В Русия непрестанно са се занимавали със себе си – как 
стоим на фона на Европа, наистина ли сме Трети Рим, 
наша ли е мисията да спасяваме и облагородяваме света. 
И цялото това нещо, този „шести пръст“ ги докара днес 
дотам, че те останаха съвсем без пръсти, превърнаха 
ръката си в свит юмрук, който не може да прави нищо 
друго, освен да удря. Ако нямаш шести пръст, ставаш 
безмозъчен юмрук – това би ни казал Чехов с тихата 
печал на своята невинна, обезоръжаваща и всеопрощаваща 
усмивка на кроткото си лице… 

Трети крак:
Олга: Музиката свири толкова весело, толкова радостно 
и ти се струва – ето, още малко, и ние ще разберем защо 
живеем, защо страдаме… Ако бихме могли да знаем, ако 
бихме могли да знаем!
Да, ако биха могли да знаят, щяха още повече да не 
разбират. Защото страданието, което е било тяхно, 
те го разпространяват по целия свят. И по този начин 
превръщат неразбирането на живота в разпространение 
на смъртта. Смъртта, която сеят в Украйна. А Антон 
Павлович със сигурност щеше да говори против тази 
смърт, да я отрича и осъжда, но не от Таганрог, а далеч 
от него, най-вероятно някъде на Запад, може би от 
Баденвайлер, Германия… 

МИТКО НОВКОВ

АКо съществувАше машина на времето и  
А. П. Чехов можеше да се върне в родния Таганрог през 
април 2022 г., вече щеше да е започнал да пише първо 
действие на пиесата „Чайка“ – комедия за едни хора, 
които разиграват своите представи за живот на 
брега на езерото, което е склад за ядрени отпадъци. 
За Нина Заречная апокалипсисът щеше да бъде факт, 
не само мъгляво предчувствие, а въпрос на лично 
светоусещане. Трепльов и Заречная нямаше да разиграват 
квазисимволистично представление, а щяха да напомнят 
на гостите, че творчеството е небоходимо дори когато 
сме изправени пред унищожението, а въпросът е дали 
бихме могли да творим и в самотата, след като сме 
преживели унищожението. В действителност може би 
Чехов не би казал нищо от това, защото машините на 
времето не съществуват към днешна дата, но заедно с 
това ние сме принудени да търсим отговори на въпроси, 
които са безкрайно тревожни, тъй като сме забравили (а 
и по-вероятно сме се заблуждавали), че злото (понякога) 
побеждава. Чехов със сигурност е бил щастливец, че не 
посреща нито Първата световна война, нито Втората 
(а би могъл). Дали злото е възможно да бъде победено, не 
знаем, но заедно с това и хората, и лъвовете, и орлите, 
и яребиците имат нужда от състрадание, топлина и 
съчувствие. Чеховите герои-нарциси не винаги виждат 
трагедията, която гледа буквално зад рамото им, 
сигурно и ние така... Какво би ни казал? Би ни казал вече 
казаното: „Телата на живите същества са потънали в 
праха и вечната материя ги е превърнала в камъни, във 
вода, в облаци, а душите им са се слели в една“.

ПЕТъР ДЕНЧЕВ

не знАм КАКво Би КАзАЛ на читатели и 
почитатели, но съм сигурен (поне във въображението 
си), че би лекувал доброволно и безплатно още от 
24 февруари хора, които не са му нито читатели, нито 
почитатели, а са просто хора. И мисля, че би го правил 
в град Мариупол в Украйна, впрочем побратимен на 
Таганрог град. Сигурен съм и че не би бил на страната на 
агресора и на атакуващия в лицето на Путин. Сигурен 
съм, че би застанал на страната на жертвите. Сигурен 
съм, че би бил в театъра в Мариупол и би се опитал да 
спаси колкото се може повече хора от разрушенията. 
Сигурен съм, че би написал книга за случващото се в 
Украйна, както е написал и книга за остров Сахалин и за 
каторжническата колония там и за заточениците там. 
Тогава той съставя пътепис, каталог, енциклопедия и 
речник на това безмилостно място и на хората, които 
живеят, оцеляват и страдат там. Сигурен съм, че 
би погледнал и днешната трагедия в очите и би бил 
изчерпателен и не би спестил нищо. Не би редактирал 
неприемливото и не би смекчил нелицеприятното, за да 
не загуби част от вярната си публика. Сигурен съм, че не 
би си правил маркетингови сметки и стратегии. Сигурен 
съм, че би плакал и би си изцапал ръцете в желанието 
да помогне. Сигурен съм, че би зарязал остроумията 
и оригиналниченето и би говорил спокойно, бавно, 
категорично и уверено. Но с дълбок нюанс и детайл. 
Сигурен съм, че би намерил място и за убийствена 
ирония, която би напомнила, че лесно се умира, но трудно 
се живее. И че лесно се лъже и трудно се казва очевидната 
истина, ако тя може да ти коства много. Сигурен съм, че 
не би имало от какво да го е срам. Сигурен съм, че би ни 
посъветвал да не се паникьосваме. И да се опитаме да сме 
хора и общество, които могат да разговарят помежду 
си, да се разхождат заедно и да устояват заедно. Сигурен 
съм, че би се опитал да напомни по всякакъв начин, че без 
състрадание всяка двукрака душа не представлява нищо 
повече от бясно куче. 

СТЕфАН ИВАНОВ

Иван Цанев пита

Джон Тлумачки, „Да се потопиш: Един необичайно топъл ден в 
Бостън“, 1985
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Костас Деспиниадис (1978) е гръцки поет, преводач 
и издател. През 2001 г. основава издателство и 

списание „Паноптикон“. Книги и текстове на Костас 
Деспиниадис са превеждани на френски, немски, 

испански, английски, български и македонски езици. 
Сред най-известните му книги са: „франц Кафка. 
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Костас Деспиниадис

Из „желба“ (2017)

***
Тази вечер вали
някъде хората 
зъзнат – както винаги
изключете всичко 
телевизори, джиесеми, интернет
гълчавата на света
и прочетете 
сами,
сам-самички
Герасимос Ликярдопулос1.

***
Да вървят на майната си
разглезените немски възпитаници 
и поетите домовладики
от топлата стаичка.
Пребройте петнадесетостъпните стихове,
дали са толкова сричките,
дали са на място 
умлаутите
в стихотворенията на Хьолдерлин, 
дали са издържани стъпките ямбовете
и ни опразнете мястото.

 Студ и мраз е навън,
 студ и мраз. 

***
От време на време жена ми ме пита
за какво ми е притрябвало всичко това: 
книжа, идеи, аргументи.
„Стига си мислил непрекъснато,
казва,
ще си прецакаш мозъка“.
Не мисля непрекъснато,      
искам да є отвърна. 
Когато потъвам в теб
или завирам муцуна
между краката ти,
не мисля изобщо.

***
В интернет чета
аргументи и 
контрааргументи за смъртта
на книгата.
Че цифровият печат
ще замени
традиционния
че pixel-ите ще подменят
цинкографските клишета и цицеровите линии
че нематериалната безграничност  
на цифровия свят
ще надхвърли непосилните  
обеми от хартия. 

Може.

Но най-хубавият комплимент
който съм правил някога на жена,
е, че мирише по-хубаво и
от прясно отпечатана книга
а това, мамка му, нямаше как
да се случи,
ако типографията не съществуваше.  

1 Герасимос Ликярдопулос (Атина, 1936) е гръцки поет, есеист, 
издател и преводач.

Из „Нощи, ухаещи на смърт“

Вратите
Крача безгрижно по безлюден черен път. С ръце в джобо-
вете си свирукам някаква песен, подритвайки камъчета 
на пътя. Изведнъж виждам пред себе си две тежки дър-
вени врати, както са си с касите, застопорени в земята. 
Не мога да разбера как са се озовали тук, насред нищото, 
нито за какво служат, след като не водят наникъде, 
ала по някаква непонятна причина усещам, че трябва да 
отворя едната от тях и да мина през нея. Напрягам по-
глед към мястото: на вратите висят две малки еднакви 
дървени табели. „Само гробовете не раждат плач“ – пише 
на първата и „Откъде дойде толкова много самота в жи-
вота ни“ – на втората. Въпреки че не разбирам значение-
то на тези фрази, изведнъж ме обзема чувство на нео-
пределена тревожност, която постепенно се превръща в 
страх. 
Трябва да е минало доста време, откакто бях застанал – 
почти хипнотизиран – пред двете врати, без да знам коя 
от тях да отворя, когато ми се стори, че чувам смеха 
на девойка. В същия миг, изтръгнат от унеса, зърнах 
жената, седнала върху една голяма скала вдясно. „Виж ти, 
промърморих, от толкова време е тук, а аз дори не съм 
забелязал“.
Взирам се в очите є, ще ми се да я питам какво точно 
става, но очите са безцветни – напълно бели – и съм тол-
кова разтърсен, че не мога да издам звук. Вълнението ми 
се усилва, когато разбирам, че въпреки младежкия смях, 
кожата на момичето е прорязана от дълбоки бръчки, 
необясними за възрастта є, косата є е бяла и заплетена, 
лицето – изпосталяло. 
Тя се смее иронично, давайки вид, че разстройството ми 
я забавлява, но в същото време в гласа є се долавя снизхо-
дителност. „Не се тревожи – проговаря,  – не  си един-
ственият. Всички страдат от същото. – Какво искаш 
да кажеш? – питам.  – Честно казано, не те разбирам – 
продължава жената, сякаш не е чула въпроса ми. –  Дър-
жиш се така, сякаш има някакво значение. Не виждаш ли? 
Която и врата да отвориш, едно и също е.“
Обзема ме паника и побягвам в обратна посока, преслед-
ван от потресаващия є ироничен смях. 

Белези от кръв
Седя си на бюрото една късна вечер и превеждам текст 
от английски, когато се натъквам на фразата “red 
blotches of blood”. Не съм сигурен за думата blotches. 
Петна, пръски или дамги? Грабвам речника и започвам да 
ровя. Точно преди да намеря думата, телефонът иззвъ-
нява. Поглеждам часовника. Часът е два след полунощ. 
Вдигам телефона. Приятел е в интензивното отделение. 
Осакатен. Той кара мотор. Затварям телефона объркан и 
светкавично се сещам за фраза, която някъде съм прочел. 
„Кръвта винаги е дамга, никога петно.“ Попълвам меха-
нично превода: „червени белези от кръв“ –  какво друго? 
– и се изправям просълзен. 

Мария Бурма (Александруполис, 1986) завършва 
„Българска филология и култура“ в Тракийския 

университет „Демокрит“, както и магистърските 
програми: „Изследвания от региона на Черноморието“ 
в същия университет и „Творческо писане“ – в Гръцкия 

отворен университет. Владее няколко чужди езика 
(английски, френски, български). Превежда поезия от 

български език. Нейни стихове и преводи са публикувани 
в различни литературни списания. Стихотворенията, 

предложени тук, са от първата є поетична книга 
„Остров в търсене на карта“ (Йолкос, 2022).

Мария Бурма

***

Къщите се задушават.
Угарки по улиците
припламват за последно.
Светът е празен кашон,
подритван от съдбата. 
Светлината обаче
като новородено
минава през пръстите ми.

***

Отляво бащата с лула.
Отдясно майката – 
картина в рамка.
Аз, на сигурно място в средата.
Да не стъпиш случайно на нещо.
Да не се набодеш, ще те заболи.
Дървен пумпал с връвчица.
Не се отнасяй с въртенето.
Ще паднеш.
Объркани цветни сънища,
стъклени топчета в несръчни ръце.
Но докъде можеш да стигнеш
със сляп ездач на куц кон?

***

Някои деца имат думи за играчки.
Захвърлят ги в реките – 
към отсрещния бряг.
Небето им стига до колене.
Светът им е картичка.
Целувките им не докосват
пощенската марка.
Някои деца вместо остров
имат карта.
Те никога не порастват.
Пишат книги. 

***

Бяла зима в теб.
Отражението є в поляната.
Отзовавам думите ти в паметта.
Трошат се – отломъци въглища,
Разбиват се – дъждовни капки.
Заемам твоите думи.
Ръце. Измачкани чаршафи.
Първо те потапят,
после те смазват.
Корабокрушенец.

Мария Лаина (Патра, 1947) е сред  
най-награждаваните поети на Гърция. Завършва 

Юридическия факултет на Атинския университет. 
Творчеството є включва девет книги с поезия, пиеси, 

разкази, рецензии, преводи и студии. Нейни творби 
са преведени на много езици (английски, френски, 

испански, немски, шведски, финландски, български, 
иврит и др.). Лауреат е на Държавната награда за 
поезия (1993), наградата „Кавафис“ (1996) и др. М. 

Лаина живее и работи в Атина.

Мария Лаина

Из „Каквото се случи –  
хора и призраци“ (2020)

Насекоми

В онази година 
клоните ми провиснаха до земята
небето ми винаги беше готово за непрестанен дъжд
а градината за гласовете на насекоми 
далечни и тъжни
Тогава не слушах песни
само ония луни
дето искаха сами да цопнат в кладенеца.
 
Но каквото и да казвам сега
в мен все още имаше любов 
и насладата от любовта
я имаше.
Да, помня щастливите дни
и за всеки ден времето какво е.

Несъществуващи неща

Най-лошият кошмар, казва
представи си, казва, да научиш
както си седиш да го научиш – 
ония задници отникъдето да ти кажат
че най-безценните ти моменти
места и хора
не са си отишли
нито са мъртви
а по-лошо:
никога не са съществували
ужас, казва
истински ад 
но аз и сега даже виждам неща, които не съществуват
както си седя, ги виждам, разбираш ли?
Изкушавам се да си представя.
Какво виждаш, казвам, кажи нещо несъществуващо,
което виждаш
ей нà, казва, виждам един елен
да слиза по пътя
с обеца, промушена в ухото
а, добре, казвам
това съществува!
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Отвсякъде
Самотна игра

Тя непременно ще се върне тук – ще продължи играта.
Говорейки със себе си, ще отминава тези статуи
на живи и на мъртви,
на богове и хора – които някога с едната си ръка издигна,
а с другата в праха събори.
Ще бъде пришълка посред руините,
на бягство ще прилича пътуването през годините  
 и градовете,
ще се събужда в чуждите си стаи,
задъхани от сенки и предмети,
пред огледалото ще плаче вечер, ще крещи насън
и ще се стряска от проскърцването на вратата...
Кръгът ще се затвори – ще продължи играта.
Върху душата є направо
един художник ще рисува страховете си
и в тишината истерична лицето му като любов 
 ще свети.
Тя непременно ще се върне тук, при живите и мъртвите –
при немите уста и немите очи, при немите сърца –
Мирела, Миг, Магия, Мрак, Мръсница, Мост, Мишена, 
 Мъка –
ще я прегърбват имената и съдбите є. От взиране
 в надеждата
ще ослепее: своите предатели – като деца –
с грижовност ще отглежда.
Тя непременно ще се върне тук, за да върви нататък.
Животът є ще свърши – ще продължи играта. 

И точка по въпроса

Където паметта не е потъпкана
където се радваш на плодовете от своя труд
където не те заравят жив
където завистта не е неизкореним плевел
където не мразиш заради самата омраза
където думите са камъни за градеж не за замеряне
където свободата е първозданно чудо 

там е Аркадия
но ти си родена другаде

Игра с думи

Придойде вихрушката
затъмни хоризонта
запокити ни
под килима по ъглите
в обезличаването 
и нищетата
запрати ни
в огньовете на омразата
паметта ни помете
попиля ни
из тресавищата
на оцеляването

Придойде върхушката
затъмни хоризонта
запокити ни
под килима по ъглите
в обезличаването 
и нищетата
запрати ни
в огньовете на омразата
паметта ни помете
попиля ни
из тресавищата
на оцеляването

Ветровита земя

Патоси

Аз и моето обкръжение ще поемем вината.
Аз, Б. и П. (о, прелестна опозиция:
звучна – беззвучна!), един поет с жълти очи,
самси – и в треска между тия
оголени стени, вторачен, неколцина мъртъвци,
неколцина живи, купчина книги и един речник
на редки, остарели и диалектни думи
в литературата ни от ХIХ и ХХ век,
пълен с вещания за безотрадното ни,
безкнижно и бренно време...

Мирела Иванова

Ще я поемем. Аз и моето обкръжение
благодушевствовахме, биз-бизе в едно мазе
от слонова кост, додето костите ни изгниха,
бълнувахме, додето гърлата ни се продраха,
блуждахме, блудствахме, додето телата ни,
горещи ледове (о, банален оксиморон!),
се стопиха, а иначе: бляскави неудачници,
велеоки мадони, салонни лъвове, поети,
палячовци, зрак-звездици, никаквици и
всякаквици, изтънчени фанатици,
покупко-продажници, евтини на брашното
и скъпи на триците в безотрадното ни,
безкнижно и бренно време...

Ще я поемем – о, антигеройски час – 6:0 за нас,
наляво-надясно ще я показваме
на синджир вързана, ще ни играе, както є свирим,
ще я яхаме, ще я влачим до пот под зъбите,
до изгнаническите си гробове,
до отровата и револвера,
до Отвъдното.
Виновните у нас ги не съдят.

Нови патоси  I

Ей, ало, малката с големите разноски,
да си ги нямаме такива – ще те затрупат книгите,
писмата, дневниците, пръстените, дрехите,
та ти добре ли си – не можеш да избегнеш нищо,
захлупена под синята баретка,
не можеш да избягаш никъде,
обута в черните шушонки,
а и къде го дават – я не се прави на интересна,
на стройна, на достойна,
на най-голяма клечка, малката, не се прави –
не се стопявай под сакото
с хастар копринен, с копче от седеф,
не се изплъзвай със запретнати ръкавки,
ей, ало, малката с големите заблуди –
с големите зелени черногледстващи очи,
с голямата червена всезнаеща уста,
не казвай точка и не се отдалечавай,
друг слага точките, сега е друго време,
къде си тръгнала – все някога ще свърши  
несвързаното изречение, ще свърши и тогава
ще те затрупаме с цветя,
ще те изпратим с речи,
ей, ало, малкото,
къде.

Нови патоси  II

 Ей, ало, малката, последен крясък
 на модата, къде се носиш?
Низ съсипните и стъгдите, малката, къде се рееш?

Обувките с подметки като танкове, последен крясък,
с тях ще изгазиш ли любовната лапавица,
блатата на бита, благата на труда, битаците,
батаците, калта под ноктите на дедо Никифор,
калта на „Младост II” и младостта си?
 Палтото с кройка на камбана,
вечерен звън, вечерен звън, последен крясък,
но ще надвикаш ли дивашкото свистене
на палките, корумпираните кречетала,
човека, псуващ напосоки в автобуса, хленча
на полуголото дете, което проси под дъжда?
 Костюмът от туид, уханието на пачули,
шапката, шалът, ръкавиците, последни крясъци,
животът ти насам-натам, наоколо, в квартири,
в куфари, в кашони, животът ти наникъде и
от немайкъде, от пет за четири, от ден до 
пладне, ден за ден, последен крясък…

Ей, ало, малката, големите неща се случват тихо,
големите неща се случват вътре в нас:
 понякога от страх и съпротива,
 понякога през февруари,
 понякога за две секунди,
 понякога необяснимо,
 понякога от дъжд на вятър,

 понякога от Бога.

Никъде 

Една чужденка на прага, 
стои вцепенена, взира се втренчено –
връхлитат неонови градовете,
корабите по Елба и дъжделивият сумрак
из уличките на Бланкенезе, лицата сияйни,
Чиле хаус и фериботите,
бавни реки като бавна
и всепроникваща синеокост –
толкова красота, толкова щедрост,
невъзможно да са за нея.

Една чужденка на прага
и нищо не є е отказано,
нито дъжд вали-слънце грее из Залцбург,
нито томче на Тракл във внезапна книжарница,
нито кафе „Томасели”, масата в ъгъла,
вкопчените в любовта пръсти,
нито разливите на Рейн и Некар,
нито онзи шепот насред прегръдката: 
„Не можеш да се изгубиш в град,
през който тече река.”

Една чужденка на прага,
преобръща джобовете си, 
отнесено се усмихва:
снимка на очилато ангелче, ябълка, 
списъци с несвършващо всекидневие,
сбъднати стихове, малко копнежи
и трохи от ронливата є родина,
и с какво ще плати.

Една чужденка на прага,
достатъчно храбра, прекрачва
в хотелските стаи, в купетата
за пушачи, в залите с надпис
„Заминаващи пътници”, в сънищата,
в съдбата си, смее се:
„Светът е малък, животът е дълъг,
вече не мога да се изгубя.”

Поезия(та) 

Само миг е: 
с милостива ръка
да събере трохите
от сухоежбината, от пиршествата,
да окоси троскота
на надеждите, да разтреби
отломъците от всичко счупено,
да разчисти място,
колкото да се свиеш утробно,
да се прибереш в себе си
или другаде.

Мирела Иванова и Владимир Зарев 


