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На другите със свои думи ще преразкажеш.
Господ да е с вас – Сатаната ни каза.
Господ да е с вас, аз не мога да ви накарам.
Вие така обичате, сякаш въжета пристягате.
Вие така се влюбвате, сякаш кожата си сваляте.
Бог да е с вас, аз с вас си губя вярата.
Сбогом, аз нищо не мога с вас да направя.
Какво можете вие да знаете за отчаянието?

Бог гледа безпомощно своето подобие,
гледа човекът какъв свят е устроил,
огъня на женското неподчинение.
Бог гледа на нас като на самоповторения.
Ние сме толкова предвидими и особени.
Колко любов – мисли си, – кой би помислил: колко обич.
Ние сме като пътници, господи, в тази наша любов.
Опиташ ли да ни я вземеш, ще видиш на какво сме способни.

Опиташ ли да ни убедиш – нищо няма да постигнеш.
Ние от тебе сме се научили да отричаме очевидното.
Ти си ни научил и на кръста своето да твърдим.
Ти нищо не ни дължиш, ние нищо не ти дължим.
В нашите гласове отеква твоето съмнение.
Ти си научил на любов всички тука доведени.
Ще те убием с камъни, ако опиташ да ни я вземеш.
Тъкмо любовта ръководи всяко божие творение.

Тъкмо това прави всички ни по-зли.
Ти нищо друго не ни остави, нали.
Само на зимното небе сутрешните извивки.
Ти нищо не ни дължиш, ти нищо не ни дължиш.
Ти не си виновен, че всичко е така странно и безподобно.
Бог да е с тебе, боже, върви си, сбогом.
Ти няма да ни разбереш с тая своя тръба.
Просто ние след тебе повтаряхме всичко това.

Нека тръбата на последния ден, дето ни призовава,
да бъде песен за тези, за които животът още звучи като тайна,
мотив за тези, които бранят проклетата нежност,
за тези, които с тълпата не се съветват,
не ги е спрял закон, не ги е осъдила зрялост,
озверелият черен простор не е ги е уплашил.
Нека това бъдат техните хорали, тяхната песен
за това как са живели,
как са мрели.
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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.  

Мото: „Kotodama shinkô“ e чудотворната сила на езика: 
нещо, което се почита в Япония. Съществува поговорка: 
„Има осем милиона японски богове“. Във всеки аспект на 
природата съществуват богове. Например, в близост до 
този квартал има дърво – дърво, известно като „ичириги“. 
Свещено въже обгражда основата на дървото. Дори в 
дървото съществува бог; така че ние се покланяме на 
това дърво. Не описвам само дървото, а по-скоро дървото, 
заредено с дух: за това става дума при котодама. Не 
искам да използвам думата само за да я кажа „каквато е“, 
а искам да докосна отвъд думата, по-нататък, по-дълбоко. 
Дори когато композирам силно образно (изобразително) 
хайку, искам да създам хайку, в което читателят би 
могъл да почувства нещо повече от „шасей“ (реалистична 
скица). По-дълбока перспектива. Търся нещо отвъд просто 
скицирането.“ 
 Хошинага Фумио в интервю за Ричард Гилбърт, 2004 

Международно жури в лицето на: Хироаки Сато (почетен 
председател на журито), Икую Йошимура, Ричард Гилберт, 
Ито Юки, Деян Богоевич, Димитър Анакиев и Венелина 
Петкова
Покана за хайку и танка поети:
Пътуване към корените: открийте душата на нещата и 
света на вашата душа, и ги изразете с магията на езика, 
следвайки формата на 17 и 31 срички (хайку и танка).

Български международен конкурс за хайку и танка 
в 17/31 „Котодама 言霊 – душите на думите или 
хайку и танка отвъд скицирането“

Условия за участие:
Изпратете на 
bg.gendai@gmail.
com две ваши 
хайку и/или една 
ваша танка на 
вашия роден език 
(желателно е 
да са написани в 
класическата форма 17 срички за хайку и 31 за танка), 
придружени от превод на английски (преводът не 
е нужно да следва формата 17/31). Изпратете и 
произношението на вашия стих на родния ви език, 
написано на латиница (това условие важи за езици, 
РАЗЛИЧНИ ОТ български, македонски, сръбски, 
английски, френски, италиански, испански, немски, 
украински и руски). Ако усетите, че е нужно, добавете 
бележка към вашите стихове, например в случаи на 
национални празници и думи с особено или двойно 
значение на вашия език и във вашата култура.
Важно! Изпращайте вашите стихове в самото тяло на 
имейла, заедно с вашето име и имейл! В полето тема на 
имейла напишете: Kotodama. Прикачени файлове не се 
разглеждат!
Срок за участие: 17 април – 31 май 2022,  
изпратете на bg.gendai@gmail.com 

На 29 април 2022 г. на сцената на Хасковския драматичен 
театър „Иван Димов“ се проведе тържествената 
церемония по обявявяване на лауреатите и връчване на 
наградите на 50-ите литературни дни „Южна пролет 
2022“. Звание „лауреат“, бронзова статуетка „Пегас“ 
и парична награда в размер на 1000 лв. се присъждат в 
следните жанрове: „Проза“ – на Йоанна Елми за книгата 
„Направени от вина“ („Жанет 45“), „Поезия“ – на Ева 
Гочева за книгата „Съвсем друга история“ (SCRIBENS/
ARS). Съпътстващи награди за поезия отидоха у Теа 

Монева за книгата „Преводачът на света“ („Жанет 45“) 
и у Ванина Димова за „Там, където мислиш, че ме няма“ 
(„Жанет 45“). Съпътстващи награди в жанр „проза“ 
получиха Емине Садкъ за книгата „Керван за гарвани“ 
(„Фабер“), Василена Спасова за книгата „Писма до теб, 
до нея и до никого“ („Жанет 45“) и Александър Колев 
за книгата „ Лъвовъ мостъ: Разкази от денонощието“ 
(„Потайниче“). Наградата на името на Александър Паскалев 
„За цялостно творчество“ бе връчена на хасковския 
писател, пътешественик и минералог Иван Митев.

Предпочитам да кажа по-малко, отколкото повече.  
Да не надвиквам себе си до отчаяние.  

Което имам наум да блесне като естествен извод.
Рада Панчовска, из „Поетическо изкуство“

Рада пишеше стихове. Пишеше често, но публикуваше 
рядко. Старателно подбираше думите, търсеше 
равновесие между изреченото и неизреченото, съзнаваше 
„колко върхови усилия се искат, / воля и самоотричания 
и смиреност, / за изисканата сдържаност на само ред“ 
(„Тънкостите на добрия вкус“). Дълго редактираше. 
Твореше метафизична, сложна поезия, съзвучна с 
най-добрите образци на испаноезичната поезия, 
която всеотдайно превеждаше. Придържаше се към 
собственото си правило да публикува стихосбирките си 
през няколко години и да включва в тях само най-добрите 
си творби. „Космически елегии“ (2018), последната є 
стихосбирка, съдържа нейния подбор измежду повече 
от сто стихотворения, писани в продължение на 
десетилетие. 
Рада превеждаше испаноезична поезия. Страдаше 
от оскъдното є присъствие в българския книжовен 
живот. Възприемаше за своя мисия да се посвети 
на превода и публикуването на антологии, които да 
представят възможно най-пълно сложната панорама на 
испаноезичната поезия от втората половина на 20. век. 
Превеждаше с любов и усърдие Хорхе Луис Борхес, Хосе 
Емилио Пачеко, Ана Мария Навалес, Луис Росалес, Мария 
Виктория Атенсия, Хайме Хил де Биедма…, десетки 
поети, чието творчество достигна до нас благодарение 
на преводаческото є майсторство. Особено се стараеше 
да запази графиката на стиха, да предаде ритъма на 
оригинала, да обясни в бележки непознатите реалии, 
взираше се внимателно в биографиите на своите автори 
и в тях търсеше ключове за разбиране на поезията им. 
Рада съставяше антологии. Ясно съзнаваше тежестта, 
с която се нагърбва, не се боеше от упреците, че 
подборът є носи печата на литературните вкусове на 
съставителя си. За себе си беше решила дилемата дали 
нечия талантлива поезия да остане напълно непозната 
на българския читател, или да бъде все пак представена 
на родния ни език според собствените литературни 

Резултати от конкурса „Южна пролет“

I N  M E M O R I A M

Рада Панчовска и изкуството на 
тихото присъствие 

критерии на онзи, 
който селектира. 
Озаглавяваше тези 
антологии „Поезия“, 
може би защото именно 
Поезията с главна буква 
търсеше и съзираше 
у авторите си. Преди 
години случаят ме 
срещна с испанския 
преводач Хуан Виванко, 

син на Луис Фелипе Виванко, чиято „Поезия“ Рада 
преведе и публикува в издателство „Проксима“. При 
споменаването на името на Рада иначе сдържаният и 
достолепен Хуан възкликна: „Благодарение на нейния 
подбор разбрах колко многообразна е поезията на баща 
ми!“. 
Рада беше поела цялата тежест за появата в книжно 
тяло на преводите си на испаноезична поезия. Сама 
издирваше и осигуряваше авторските права, сама 
търсеше и обикновено намираше финансова подкрепа, 
която да направи по-достъпни за българския читател 
тези иначе скъпоструващи издания, сама странираше, 
сама отнасяше в печатница и сама разпространяваше 
публикуваните книги. Организираше литературни 
премиери, канеше испаноезични автори и литератори в 
България.
Измерваше времето с годините на публикуването 
на стихосбирки на своите любими български поети и 
приятели: Федя Филкова, Екатерина Йосифова, Николай 
Кънчев, Иван Цанев, Иван Теофилов… Някои от тях 
превеждаше на испански. Вълнуваше се от талантливите 
млади поетически гласове, следеше развитието им и се 
радваше на успехите им. 
Пиша за Рада в минало време. Но загърната с памучния 
шал, който тя ми донесе от пазара на любимата си 
Тарасона, до чашката с кафе с две лъжички захар, както 
тя го обичаше, всъщност чакам да звънне телефонът и 
да чуя отсреща: „Искаш ли да се видим в градинката и да 
погледаме небето?“.

ТОДОРКА МИНЕВА

Снимка Веселин Праматаров
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О Т К Р И Т И я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е
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Последната книга на Иван Станков, сборникът 
разкази „Вечерна сватба“, с която става носител на 
литературната награда „Елиас Канети“ за 2021 г., може 
да се сравни с изпълнения с емпатия и проницателност 
поглед на съвременния човек, загледан назад  във времето.
Иван Станков прави своя белетристичен дебют през 2014 
г. със сборник разкази и новели „Спомени за вода Dm“, 
следват „Улица и кораби Gm“ (2017), а последната част 
от трилогията – „Имена под снега А7“ излиза през 2019 г. 
и получава литературната награда „Хеликон“. Зададените 
музикални акорди в заглавията на трилогията подсказват 
на читателите съответното звучене във всяка една от 
книгите: напевно и меланхолично като реквием, разказващ 
за Дунав и  хората в „Спомени за вода Dm“, тържествено 
в „Улица и кораби Gm“ и като полифонични настроения 
в „Имена под снега А7“. Обединяващото и в трите 
творби, ситуирани съответно в селото, в града и в 
чужбина, е темата за самотата и хората. В четвъртата 
книга на Станков, сборника с разкази „Вечерна сватба“, 
липсва характерната музикална подсказка в заглавието, 
но въпреки това асоциативно присъства тематична 
обвързаност между четирите книги, обединени и от 
позиционираните около река Дунав сюжети. Общата в 
трилогията тема за самотата във „Вечерна сватба“ 
преминава в любов като копнеж за хармония и бягство 
от самотата.
„Вечерна сватба“ е литературната емиграция на 
автора 100 години назад в „другите времена“ – каквото 
е и подзаглавието на сборника, в който разказва за 
свят, досущ като днешния – толкова добре познат, 
а непонятен. „Другите времена“ са българската 
действителност след Първата световна война, наричана 
от автора „Европейска война“, което може да се тълкува 
и като желание да не се отделя домашният културен 
бит на епохата от европейския, и в доказателство, че 
човек не само навсякъде, но и всякога си остава един 
и същ. Станков анализира емоциите и бляновете на 
героите си като сияещи фигури върху сцена от хаос 
и войни – нещастни любови, драматични чувства и 
взаимоотношения почти като в древногръцка трагедия – 
любов и смърт, темите на всички времена.
Във „Вечерна сватба“ Станков деликатно ни разказва 
девет истории на любовта, хронологично разположени 
между двете световни войни. Увлекателно, със 
спокоен изказ във всеки разказ, описва различни любовни 

С подкрепата на 
Столична община

Литературната емиграция на Иван Станков назад във 
времето

отношения на герои 
от различни социални 
прослойки. Тук 
срещаме влюбения 
в своята учителка 
ученик от „Частен 
ученик“, толкова 
завладян от своята 
безпаметна първа 
младежка любов, че 
предпочита да се удави 
във водите на Дунав 
вместо раздялата. 
Или бездомната 
акробатка, 
несправедливо 
обвинена в кражба в 
„Зимите на Мичето“, 
посегнала на живота 
си, но спасена от 

любовта на разследващия. Освен тях: блестящата 
Адела, светска красавица от елита на тогавашното 
общество, в „Крадецът на рокли“; манекен на модни 
дрехи, интригуваща местния хайлайф със своята 
загадъчност и недостъпност, но всъщност безумно 
самотна и копнееща за любов. Превърналият се в 
отцеубиец син от едноименния разказ „Вечерна сватба“, 
влюбен във вдовицата, който не намира смелост да 
преодолее неодобрението на майка си, но извършва 
най-големия грях, защото не може да приеме своята 
любима да му стане мащеха. Всички истории тръгват 
от търсещата споделеност човешка душа и стигат до 
истината, че „без любов не се живее, но с много любов 
– направо се мре“. Във „Вечерна сватба“ Иван Станков 
рисува прекрасните съставки на раждането на любовта, 
флирта, харесването. Никой не може да спре напора на 
страстта, инстинктът за любов е по-силен от всичко 
онова, което съзнават и преживяват героите; над всичко 
и всички стои гениалната изкусителка – любовта, 
надхвърляща нашите възможности да я разберем. В 
историите е трудно да се открие носталгия по „другите 
времена“,  авторът не е съдник на героите си и не дава 
нравствена оценка на тяхното поведение. Те, макар 
и от друга епоха, не са никак чужди за днешния човек. 
Така е било вчера, така ще бъде и утре. Улиците може 

да не са в аристократичния дунавски красавец град Русе, 
могат да бъдат навсякъде другаде, във всеки град, могат 
да прескочат националната определеност и да бъдат 
европейски и дори световни. 
Читателите на „Вечерна сватба“ съпреживяват 
литературното ретро пътуване на автора назад във 
времето. Те пътуват заедно с него към онова страстно, 
конфликтно и драматично време между двете световни 
войни. Деликатното повествование без диалози събужда 
меланхолия, чиято вибрация читателите получават, 
приемат  и се понасят в нея като в тиха вода. Изказът, 
подобно на притчите, тече спокойно и съзерцателно. 
Картините на повествованието, напомнящи акварели, 
преливат от нюанс в нюанс. Почти във всеки 
разказ присъства луната – „портокалова“, „жълта“, 
„прозрачна“. Актовите сцени, изградени като израз на 
волността и естествения порив, не приемат конкретна 
чувственост и страст, а изпълват пространството 
с чистота и неподправена любов. Правят впечатление 
характеризираните с количествено натрупване  обсесии 
на героите – написаното десетки хиляди пъти име на 
любимата, преливащата от откраднатите рокли стая, 
стотиците разпрегнати коли на поклонниците: все 
детайли, които демонстрират способността на автора 
да наблюдава внимателно и да предава точно психиката 
на героите.
Авторът сам признава, че емигрирането му в „другото“ 
е бягство от времето, в което живее, за да убеди и себе 
си, и нас – читателите, че спасение от любовта няма.
Всъщност убеждава ни и в нещо друго – любовта е 
спасението. Във всички времена любовта е силата, 
която ни води да изричаме думи като тези на влюбения 
следовател от „Вечерна сватба“: „Нямаш ли за какво да 
живееш? Ето, погледни ме в очите, виж ме, живей заради 
мен. Искам да съм причина за живота ти! Има време да 

се мре, сега сме тук, за да живеем!“.   

ВИОЛЕТА  
ДЖОНДЖЕРОВА-ЙОАНИДИ

Иван Станков, „Вечерна сватба“, изд. 
„Хермес“, 2021
 

Опърпан, посинен, 
без багаж. В такъв 
вид Майки Сейбър 
изниква пред вратата 
на бившата си (но 
не и по документи) 
съпруга Лекси. 
Героят с невзрачно 
име, но поддържана 
визия е новият гид в 
маргинализираната 
общност, из която 
снове киното 
на Шон Бейкър. 
Режисьорът, станал 
известен в Холивуд 
с независимите си 
нискобюджетни 
филми, заснети с 
размах, е готов с 

най-новия си проект „Червената ракета“, част от 
Кан 2021, както и от последния София Филм Фест. 
Подобно на предходните му разкази „Скарлетка“, 
„Мандарина“, „Проектът Флорида“, и тук Бейкър ни 
среща с отритнатите и неприети от обществото 
индивиди, които се движат в периферията, без да 
преминат йерархичната стълбица, от която са 
тръгнали.  
Мрачното битие на аутсайдерите е облечено в 
цветен колорит, движи се на ръба на фарса, където 
дори трагичните моменти губят суровия си вкус. 
Бейкър често дължи автентичността във филмите 
си на натуршчици, които стоят съвсем естествено 
и до професионалните актьори, сякаш играят себе 
си. В „Червената ракета“ главната роля е поверена 
на актьора Саймън Рекс, започнал кариерата си в 
порноиндустрията, подобно на героя му Майки, който 
също е част от филмите за възрастни. Някога, поел 

към Лос Анджелис с младежката си любов Лекси, 
за да сбъднат мечтата си да станат порнозвезди, 
пътищата им се разделят, за да си дадат нов шанс 
сега. Още в началото на разказа става ясно, че идеята 
на героя да започне нов живот на място, от което е 
избягал, с човек, с когото се е разделил, е обречена. 
Критиката на Бейкър е отправена обаче повече 
към системата, която не дава шанс на хора като 
персонажите му. А това ясно си личи още от момента, 
в който Майки се опитва да си намери нормална 
работа. Неприет в света на благоприличието, той 
е принуден да търси собствен път за оцеляване, 
ставайки дилър. Анализът на отношението 
към бедните личи и във факта, че сред  най-
заинтересованите клиенти се оказват работниците 
от близката фабрика, намиращи в тревата успокоение 
след тежките смени. А Бейкър както и в останалите 
си филми, превръща фона в отделен образ, насищащ 
атмосферата със знакови нюанси. Така безцелните 
разговори между завърналия се съпруг и неговата 
тъща в схлупената къща, която поделят, се случват 
под звуците на политическите дебати между Тръмп 
и Клинтън, чиито потенциални победи няма да 
променят бита им. Навъсените пушеци от фабриката 
не престават да съпровождат героя и в разходките 
му с колелото, сякаш е ясно, че дори въздухът, влизащ 
в дробовете на местните, е некачествен. Символика 
се открива и в следващ псевдопатриотичен елемент – 
дрогата се свива в листчета с американското знаме. 
Съвсем неслучайно Майки среща новата си муза в 
местно заведение за понички – захаросана, луничава 
Лолитка, поднесена на тепсия с желанието си да се 
спаси от безделното си съществуване в отритнатото 
място, дала си сама изкусителното прозвище Ягодка. 
И макар да подхожда с непредвзета хуманност 
към персонажите, лишени до голяма степен от 
екстрите на живота, Шон Бейкър съвсем не спестява 
слабостите им. Със съсценариста Крис Бъргош се 

придържат към реалистичния подход, не позволявайки 
на Майки да претърпи промяна, преодолявайки свой 
недостатък, а издават с напредването на разказа 
още някоя непозната негова характеристика, с 
която не сме били наясно в началото на наратива. 
Така разбираме, че той е лишен от емпатия чак, 
когато съпругата му споделя колко є е трудно да си 
върне детето, настанено при социалните. Или видим 
искрената му радост, след като приятелят, с когото 
предизвиква катастрофа, си замълчи за неговото 
участие. Капка съпричастност от негова страна 
няма да се усети дори по отношение на новата му 
любов Ягодка, която се оказва с музикален талант, 
можещ да я измъкне от непривлекателния Тексас 
без негово участие. Филмовото повествование 
постепенно и едва забележимо разнищва несретника 
и причините, които не му позволяват да се приобщи 
към света на останалите. Героят няма да преодолее 
несъвършенствата си, но  понася с лекота провалите 
си, сякаш нехайната му житейска позиция се 
превръща в единствен шанс да оцелее из перипетиите, 
лъкатушещи между позволеното и неприетото, между 
грешното и единственото, което познава.  Така 
Майки като че ли не приема факта, че е залязваща 
порнозвезда, намиращ се в същото положение, в което 
го заварваме и в началото на филма – набит и без 
пари, със затръшната поредна врата, стоящ пред 
следващата такава на жена, която след всичко случило 
се може вече и тя да е бивша.

ПЕТя СЛАВОВА

„Червената ракета“ (Red Rocket),  
драма, комедия, САЩ, 2021, 128 мин.

Независимо американско кино:  
Шон Бейкър нищи света на аутсайдерите
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Кристофър Ишъруд, 
„Самотен мъж“, прев. 
от англисйки Иглика 
Василева, изд. „Лист“, 
2022, 208 с., 20 лв.

Кристофър Ишъруд – 
писателят вдъхновител 
на Холивуд и света 
извън него, отново е 
предизвикателство 

за българските читатели. Романът му 
„Самотен мъж“, публикуван в САЩ 
през 1964 г. и смятан за най-доброто му 
произведение, най-сетне излезе и у нас в 
превод на Иглика Василева и с логото на 
издателство „Лист“. Досега родните 
читатели познаваха автора основно 
с историите и героите на романа му 
„Сбогом на Берлин“, вдъхновили Боб Фоси 
за култовия мюзикъл „Кабаре“ с Лайза 
Минели, спечелил през 1973-та осем награди 
„Оскар“. Сюжетът на „Самотен мъж“ 
също е известен на мнозина покрай филм. 
През 2009-а модният дизайнер Том Форд 
дебютира като кинорежисьор тъкмо с 
екранизация на книгата. Ишъруд проследява 
Джордж в един-единствен ден. Вгледан 
в себе си, той води обичайния си начин 
на живот – преподава на студентите, 
посещава позната в болницата, среща се 
с приятелка, изоставена от мъжа си. 58 
години след появата си „Самотен мъж“ 
продължава да бъде актуален с темите си 
– преодоляване на болката, аутсайдерство, 
приемане на различния от теб човек. 

Поли Муканова, „Сизиф 
дали е бил щастлив?“, 
изд. „Ерго“, 2022, 100 с., 
16 лв.

Фрагментът би трябвало 
да е кратко есе. В един 
от своите известни 
„Фрагменти“ Далчев 
казва, че „есето е смесица 
от поезия и философия, 

дето мисълта е основата, а образът – 
само средство или повод; то е една поезия, 
преодоляна и следователно изгубена“. Но 
при самия Далчев, в неговите фрагменти, 
поезията съвсем не е изгубена. Също и 
фрагментите на Поли Муканова, събрани 
в книгата „Сизиф дали е бил щастлив?“, 
са обединени от нейния особен поетичен 
глас. Макар и да са твърде разнообразни 
– от чиста кратка поезия като „Събудих 
лятото, оставено на гардероба. Жълтия 
чадър разпънах на балкона“ или „Паркова 
алея, с която се надбягват – медитация 
на тревен килим. Дишане с щурците“ до 
абстрактно-философски афоризми като 
„Догматизмът е опиум за невярващите“ 
или „Най-краткото определение за цялост: 
фрагмент“, а също така и „записки“, 
или поетически проблясъци, от срещи 
с различни места и хора, от Охрид до 
Вашингтон, от големите мъртви до 
живите приятели.

Чарлс Буковски, 
„Седемдесетгодишно 
в собствен сос. Разкази 
и стихове“, прев. от 
английски Богдан Русев, 
изд. „Фама+“, 2022,  
296 с., 19 лв.

Лос Анджелис, 
детството, зрелостта, 
остаряването, 

умората, баровете, самотата, сексът, 
безпосочният живот – ето темите в 
„Седемдесетгодишно в собствен сос“, 
последната публикувана приживе творба на 
Чарлс Буковски (1920–1994). В сборника се 
редуват остри разкази и задъхани стихове, 
а действащи лица са приятели по чашка, 
свои и чужди жени, несретни сервитьорки и 
истерични домакини, безнадеждни пияници 

и отчаяни бездомници, 
комарджии и престъпници, 
знаменитости и смачкани 
хорица.

В И Т Р И Н А Р ъ К О П И С Н А  Т Р А Д И ц И я

Аз ти желая добро, затова и ще те наставлявам
както, още момче, Кирне, научиха мен.

Благоразумен бъди, справедлив, без постъпки 
безчестни,

носещи в плячка за теб почести, слава, блага.    
Още знай и това: с негодни недей да общуваш,
само с достойни мъже; винаги дръж се за тях.

Пий при такива и яж с тях заедно, редом 
приседнал,

радвай ги – тяхната власт е всемогъща навред.
Че на достойни дела от достойните люде се учиш,    

но сред негодни и ум прежен изчезва от теб.
Щом е така, с благородни мъже се стреми да 

общуваш.
Някога ще одобриш дружеския ми съвет.

Кирне, градът бременее и страх ме е да не роди 
мъж,

който да тури във ред нашата гордост и злост.    
Граждани има разумни, но водят ги хора, които,
склонни към пагубно зло, вече към бездна вървят.

Никой град никога, Кирне, не са го затрили 
добрите,

но на негодниците злото щом се услади,
те покваряват народа и в полза на долни 

отсъждат,  
трупайки в свой интерес лична изгода и власт.
Дълго недей да очакваш градът спокоен да бъде,

даже ако досега пълна цари тишина,
мили щом станат на людете зли неща като тези –

лична облага ведно с обща за всички беда.   
Бунтове, братоубийства от всичко това се 

пораждат,
също тирани – дано туй не избира градът!

Кирне, градът си е същият град, но са хората 
други –

те нито правда преди знаеха, нито закон,
но до протриване върху гърба си наметнали кожи,   

скитаха вън от града като на паша сърни.
Полипаиде, такива сега благородни се смятат,
долни пък – всички добри. Как се понася това?

Всички един друг се мамят, един на друг се 
подиграват

не разпознават на зло белега и на добро.    
Полипаиде, недей да превръщаш в близък приятел

гражданин някой такъв, полза да носи дори.
С всички приятел бъди, но приятел само на думи,

работа важна недей ти да захващаш със тях!
Пробваш ли, ще разбереш на клетника що е в 

главата –  
няма у този човек в работа никаква свяст.

Само измами и хитрост обича той, или коварство.
Всички оплитат се в тях, водени сякаш на смърт.

Някой пред теб да те хвали, докато го гледаш в 
очите,

а да те хули във гръб после с език клеветящ –
този човек не е никакъв твой доверен приятел   

щом на думи е мек, а пък в ума си е друг.
Ставам приятел с такъв, който, щом опознае ми 

нрава,
мен, дори гневен, търпи, както, ако ми е брат.

Скътай, приятелю, тези съвети дълбоко в 
сърцето

и ги пази. Някой ден тъй ще си спомниш за мен.    

Добро да сториш на лош е работа неблагодарна    
както да сееш в море бурно и сиво от сол.

Нито, морето засял, реколта добра ще пожънеш,
нито, постъпил добре, чакай отплата от лош.
С ум ненаситен са злите – едничка ли грешка си 

сторил,
всичко потъпкват и край слагат на дружбата те. 
Ала достойният на добрината най-много се радва,

за нея благодари пази я в спомена драг.

А на когото изглежда наивен че му е съседът,
а пък единствено той има ум бързо схватлив,

той е напълно побъркан, загубил е всякакъв разум –
ловки еднакво по ум всички умеем да сме.

Някой обаче не иска неща, придобити безчестно,   
а пък коварни сплетни пó се харесват на друг.

Граница видима няма човекът да забогатява.
Тези, които сред нас имат живот най-богат,

двойно да имат стремят се. Кой всичките би ги 
заситил?

Има ли някой пари, губи си целия ум,    
следва оттук гибелта, на нещастните Зевс им я 

праща –
среща я първо един, после отива при друг.

Млада кобила съм аз и победна, но никак не случих –
нося негоден ездач, страшно ме мъчи това.

Често се чудех дали да не скъсам със зъби юздите,
долу да хвърля в прахта своя негоден водач.  

Вино за мен тук не пият, откакто момичето 
нежно

някой по-долен от мен в свойте прегръдки държи.
Хладна вода за мен гълтат край нея родители 

мили, 
тя я разнася сред тях, сипва и плаче за мен.

Сграбчих я някога там аз през кръста и после 
целунах  

шията є, а пък тя с нежен откликна ми стон.

Щом сред безумци стоя, и аз наравно безумствам,
щом съм сред сдържани, пак няма по-сдържан от 

мен.

Никога близък човек не съсипвай по дребна причина,
Кирне, докрай убеден в някоя зла клевета.

Ако човек се гневи за всякакви грешки другарски,    
сам ще остане и без верни приятели той.

Грешки на смъртни към смъртни са нещо за нас 
обичайно,

но спрямо бог да сгрешиш, Кирне, не ще се прости.

Няма така да препия, че виното да ме накара
някаква дума за теб укорна да изрека.

Млада жена не е никак за стария мъж подходяща.
Лодка ако е, със рул неуправляема е, 

нито я котва държи, а скъсала свойте въжета,
често във нощна тъма плава към пристана чужд.    

Ономакрите, наквасих си с вино главата и то ме
сграбчен насила държи и си загубвам ума.

Стаята пък се върти. Защо да не стана, да видим  
виното вече дали стиска и мойте крака

и във главата ума ми? Понеже страх ме е глупост
да не направя пиян и да се опозоря.

Виното, пито по много, е зло,  ала пие ли някой
с мисъл и опит, не е зло, а е даже добро.   

Идваш при мен, Клеаристе, преплавал морето 
дълбоко,

жалък, от всичко лишен, а нямам нищо и аз.
Ние подпори ще сложим на кораба ти, Клеаристе,

колкото има у нас и боговете дадат.
Нито от нещо у нас ще спестим за теб, нито пък 

с  нещо 
повече, купено вън, можем да те нагостим.

Имаш от мен най-доброто в дома ми, а дойде ли 
някой 

твой другар на пиршество, нека възлегне до теб.
Тръгне ли пък да разпитва за моя живот, тъй кажи 

му:
 „По-зле е той от добре, но по-добре е от зле.     
Бащин някой приятел не ще изостави, обаче
повече гости не ще смогне той да зачете.“ 

За младостта ми горко  и горко за проклетата 
старост: 

старостта – че е при мен, а младостта – че не е. 

Нито предадох другар или някой верен приятел,
нито пък има във мен и капка робска душа.

Щом те поканят на пир, до достоен ти трябва да 
седнеш,

който е мъдър и вещ, знаещ премного неща.
Докато умно говори, го слушай, за да се научиш –     

тръгнеш ли си за дома, туй е печалба за теб.

– Мразя негодния мъж, покрита край него минавам,
носеща в свойте гърди на малка птичка ума.

– Мразя шавлива жена и също мъжа ненаситен,
чуждата орна земя петимен да набразди.

Тежко е някой разумен с безумците да разговаря,  
но да им само мълчи е невъзможно съвсем.

Срамно е някой пиян сред трезвени хора да бъде,
срамота е и за трезв между пияни да е. 

Щом съм добре аз – приятели много, но стане ли 
нещо

лошо – и малко са тез, дето ти мислят добро. 

Щом ни е съдено нещо, не можем да бягаме, Кирне.
Щом ми е съдено, мен никак не ме хваща страх.

Нито издигай тиранин с надежда за лична облага,
нито убивай го, щом в него пред бог си се клел.

 
От доверчивост загубих парите си, а ги запазих, 

чрез недоверие аз, но и от двете боли.

Има проклятия две в питието за клетите 
смъртни – 

жажда, косяща крака, или пък тежък запой.
Аз по средата кръжа и не ще ме придумаш да бъда

нито пресъхнал и трезв, нито напълно пиян. 

Виното иначе радва ме, само едно му е лошо – 
щом вцепени ме съвсем, хвърля ме то на врага.

Ала, веднага когато отгоре стане отдолу,  
тръгваме си към дома, спрели да пием от раз.

Вино, и хваля те, и те коря. Но да чувствам не 
мога

нито голяма любов, нито омраза към теб. 
Ти си зло и си добро. Кой упрек към теб би 

отправил, 
кой би те възвеличал, има ли капчица ум?

Аз съм нещастен, уви, и за враговете съм радост, 
мъка за близките ми – страшни тегла преживях.

Превод от старогръцки:  
СТЕФАН СТЕФАНОВ

Като повечето ранни представители на старогръцката лирическа 
поезия, Теогнид от Мегара е обвита в легенди фигура със 
съмнителна историческа идентичност. Традицията го представя 
като поет от средата на размирния за много гръцки полиси 
VI в. пр. Хр. Поетическата persona в стиховете, запазени под 
негово име, говори като представител на старата родова 
аристокрация с олигархични убеждения, враждебно настроен 
към демократичните брожения, обеднял изгнаник от 
родината си заради антиолигархична революция. Голяма 
част от стиховете са съвети към любимия подопечен 
младеж Кирн за това как да се пие на пиршество и 
въобще как да се живее. Тези над 1300 стиха, разделени 
от ръкописната традиция в две книги, са фрагменти от 
различни пиршествени рецитации и песни, неделима част 
от атмосферата на античния symposion, към който по-късно 
ни дават поглед и някои от произведенията на Платон и 
Ксенофонт. Теогнидовата сбирка в превод на Стефан Стефанов 
под научната редакция на Димитър Илиев и художествената 
редакция на Владимир Морзоханов предстои да бъде публикувана 
тази година от издателство „Ерго“.

Теогнид 
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Т В О Р Ч Е С К О  П И С А Н Е В И Т Р И Н А

Матей Хоржава, 
„Междинно кацане“, 
прев. от чешки 
Маргарита Руменова, 
изд. „Ерго“, 2022, 154 с., 
16 лв.

Действието на кратките 
разкази „Междинно кацане“ 
се развива из живописните 
декори на автентичен 

панелен квартал в Тбилиси. Авторът се 
лута из неговите улички, из затънтени селца 
и курортни места в Грузия, сред горите 
на родния Тршемшин, търсейки своята 
човешка и родова идентичност. Нова 
чужбина, ново нагаждане към живота, нови 
срещи; нов непонятен език и ново завръщане 
към корените. И нарастваща умора от 
сивотата и хаоса на големия град, която 
Матей Хоржава се опитва да заглуши с 
бягства към черноморския бряг, в Кавказ, 
Моравия, Чехия, в своето носталгично 
детство… Житейските съдби на 
персонажите, често сурови и горчиви, се 
преплитат със съдбата на разказвача и 
са пресъздадени с поетична образност, в 
ритмична проза.

Марк Твен, „Конят 
на Бъфало Бил“, прев. 
от английски Стефан 
Георгиев, изд. „Изток-
Запад“, 2022, 112 с., 12 лв.

Любовта на Марк Твен 
към животните е добре 
известна – те са неразделна 
част от творчеството 

му, като с времето заемат все по-важно 
място в него. Нещо повече, през последните 
години от живота си големият писател – 
един от най-видните защитници на правата 
на животните през своята епоха – създава 
няколко творби, в които те са не само 
главни действащи лица, но и разказват 
събитията през собствения си поглед. 
Такива са и двете произведения, които 
излизат за пръв път на български език в 
настоящия том – новелата „Историята 
на един кон“ и разказът „Историята на 
едно куче“. В първото главен герой е конят 
на легендарния Бъфало Бил, а във второто 
– едно храбро куче, което рискува живота 
си, за да спаси детето на стопаните си. И 
в двете централна тема са отношенията 
между хората и животните, представени 
с неподражаемото сатирично чувство 
за хумор на „бащата на американската 
литература“.

Джон Банвил, „Синята 
китара“, прев. от 
английски Иглика 
Василева, изд. „Лист“, 
2022, 320 с., 20 лв.

Главният герой на романа 
„Синята китара“, 
вдъхновен от шедьовъра на 
Пабло Пикасо „Старият 

китарист“, е прочут и добре платен 
художник, но се намира в творческа криза 
и не рисува. Банвил праща своя персонаж 
в родното му градче в провинцията. За 
да се спаси от самия себе си, Оливър се 
връща там със съпругата си. Семейството 
се сприятелява с друга двойка, следват 
сложни отношения и неизбежна изневяра. 
С жестокост към себе си и крайна 
самоирония Оливър се връща назад във 
времето, когато е започнал да краде малки 
ненужни предмети, към спомените за 
родителите си, любовниците си и смъртта 
на детето си. „Красива картина на грозен 
мъж“ – така рецензентката на британския 
авторитетен вестник „Гардиън“ Кейт 
Келауей описва впечатленията си след 
прочита на „Синята китара“. 

Наскоро започнах уъркшоп по творческо 
писане със следното упражнение: разкажете 
историята на сексуалния си живот в пет 
изречения. Освен да не прекаляват със 
запетаите, учениците ми нямаше как 
да сбъркат – разказът от пет изречения 
можеше да бъде толкова абстрактен 
или конкретен, колкото пожелаеха. 
Можеше да бъде списък в хронологичен 
ред на най-впечатляващите сексуални 
събития в животите им или сбор от 
картини, напомнящи сюрреалистично 
стихотворение. След като предвидените 
пет минути изтекоха, всички изтощено 
оставиха химикалките, доволни, че са 
завършили упражнението. Тогава ги помолих 
да го повторят. 
Молбата ми беше посрещната с оцъклени 
погледи, някои неразбиращи, някои леко 
презрителни. Настоях. Единственото 
условие този път беше да не дублират 
никое от предишните изречения – 
можеше да се фокусират върху конкретно 
събитие, да направят философско резюме 
на преживяното, да го осмеят, да се 
концентрират върху противоположните 
емоции, които поражда, да са по-честни, 
да увеличат или намалят нивото на 
абстрактност. След като приключиха, 
ги помолих да го направят за трети път. 
После за четвърти. Към този момент 
много от погледите им намекваха, че съм 
откачалка, садистка или просто нелепа. 
В крайна сметка спряха да се взират и 
започнаха да пишат по-бързо. Ето защо го 
направих – писането им се подобри. Стана 
по-истинско. По-тяхно. Казах им, че можем 
да правим това цял ден. Имах предвид, че 
няма да изчерпаме начините за разказване на 
тази история.  Още повече че упражнявайки 
се, учениците ми щяха да станат свидетели 
на нещо много по-важно от просто 
стилистично подобрение.
С течение на времето започнах да очаквам 
с нетърпение момента в собственото си 
писане, в който да продължиш, изглежда 
едновременно невъзможно и отвратително. 
Тази съпротива, вместо да слага край 
на написаното за деня, бележи началото 
на истински интересната част. Тази 
съпротива е вид защита от въображението, 
бариера между мен и някоя нова идея. Тя 
бележи края на тези идеи, които вече съм 
имала, когато съм застанала пред празния 
лист – изчерпването на повествователните 
нишки, които преди това са били пришити 
в мен от източници с различна степен 
на нечестивост или невинност. От 
другата страна на тази преграда ме очаква 
истинската креативност, където бих 
могла да измисля нещо, което преди това не 
е съществувало. Просто трябва да пробия 
фалшивата стена пред себе си.

*
Наскоро написах цяла книга за това как 
се научих да разпознавам и заличавам 
патриархалните разкази, заложени в 
съзнанието ми. Доколкото това беше 
възможно, тази мисия неоценимо подобри 
сексуалния ми живот, както и писането ми 
за секса. Най-смисленият начин да откриеш 
истинската история на собствения 
си живот е да се обградиш с хора и 
произведения на изкуството, които също 
се интересуват от този проект. Оказа се 
също, че за мен самото писане е основно 
средство за освобождаване на ума.
Мемоарите са диорама, съградена от 
опит и изпълнена само частично със 
спомените, които всеки от нас носи със 
себе си,  когато сяда на бюрото, за да пише. 
Част от работата по написването им е 
допълването на тази диорама със спомени и 
преживявания, до които не си имал достъп 
по време на събитията, които описваш. За 
да напиша мемоари, които си заслужава да 
бъдат прочетени, трябваше да възстановя 
цялото си отвращение, възбуда, унижение и 
страх през годините, в които работих като 
професионална доминатрикс. Трябваше да 
разбера какво съм чувствала дори когато 
съзнанието ми е било затъмнено от хероин. 

Така успях да опиша своята роля в маскения 
бал и истинския човек, който се криеше под 
маската.
Когато нещо изглежда трудно в писането 
и в живота, започваме да създаваме 
правила около него. Обичаме да приписваме 
затрудненията си на нещото, което ни 
затруднява. Не че ние се мъчим с писането 
на сексуални сцени, те са мъчителни 
за писане и затова трябва да следват 
определени правила. По този начин е по-
лесно да се контролира кой и как ги пише. 
Но не всички са еднакво склонни да следват 
тези правила, нито пък са еднакво наказвани 
за нарушаването им. 
Що се отнася до сексуалните сцени, 
правилата гласят – не ги пиши изобщо, а 
ако ги пишеш, не използвай тези и тези 
думи. Не ги прави смешни, порнографски, 
драматични, трагични, патологични, мрачни 
или абсурдни.
Практическата ми теза относно писането 
на еротична сцена е следната – тя е 
абсолютно същата като всяка друга сцена. 
Ако изолираме тези сцени от другите 
видове сцени, които описваме, то това 
не е показателно за разликата межу секса 
и останалия ни опит, а за разликата в 
отношенията ни към него. Така излиза 
наяве нежеланието ни  да назоваваме 
нещата, срамът, на който сме били научени, 
принудата да участваме в маскения бал. 
Това отношение е показателно за липсата 
на въображение, завещано ни от векове на 
патриархат и бяло надмощие.
Да преподаваш как се пишат сексуални 
сцени, означава да говориш за сюжет, 
диалог, темпо, описания и изграждане 
на герои: всички онези елементи, които 
правят завладяваща всяка една друга сцена. 
Сексуалната сцената трябва да развива 
историята и да се появява във верига от 
причинно-следствени връзки, произтичаща 
от избора на героите. Тя трябва да съдържа 
осезаеми детайли, които конкретизират, но 
също така символично препращат към по-
дълбокия смисъл на разказваното. Или ако 
не, то трябва да обслужва произведението 
на изкуството по какъвто друг начин 
авторът пожелае.
Трудната част в писането им е да 
разрушиш предубежденията на собствения 
си ум спрямо това как трябва да се 
пише за секса. Правилата оформят 
мисленето. Както казва Фуко в „Надзор 
и наказание: Раждането на затвора“ [1975, 
УИ „Св. Климент Охридски“, 1998, прев. 
П. Стайнов, А. Колева], като пише за 
паноптикума – модела на затвор, основан 

върху наблюдението, който използва 
интернализираното око на държавата, 
за да контролира своите затворници: 
дисциплината произвежда подчинени 
и тренирани тела, „покорни“ тела. 
Примерите за това вероятно са безкрайни, 
но нека сега да вземем начина, по който аз 
се отнасях към собственото си тяло през 
по-голямата част от живота си, как това 
отношение беше ръководено от правилата 
за това как то трябва да изглежда. 
Прекарах години в наблюдение и наказване 
на собственото си тяло за това, че е 
нещо, което никога не е трябвало да бъде. 
Един от начините, по които премахнах 
тази обусловеност, беше като привикнах 
към други начини на мислене. От години 
приключвам сутрешното писане в дневника 
си с изречението: Днес ще отхвърля 
лошите идеи на патриархата. Това е 
необходимо напомняне, че когато започна да 
се чувствам зле спрямо тялото си или да се 
смея твърде силно в ресторант, или се чудя 
дали да си обръсна подмишниците, това не 
са мои идеи. Харесвам тялото си, меките 
си косъмчета под мишниците и се смея 
силно в ресторанти.
Понякога най-добрият начин да се отучиш 
от нещо е да започнеш да култивираш в себе 
си неподчинение към тези неизбрани правила. 
Съзнателното действие по обратния  на 
приетия начин може да противодейства на 
господството на тези идеи над писането 
и мисленето ти. Такава е логиката, 
която стои в основата на концепцията 
за самоутвърждаването и цял жанр книги 
за самопомощ. Вярвам, че е възможно да 
научиш ума да пише по-креативно, правдиво 
и интелигентно за секса, точно както 
беше възможно за мен да отуча писането 
си от други лоши навици като смесените 
метафори, страдателния залог, излишните 
условности и пълната липса на наративно 
напрежение. Като допълнителна полза 
вярвам, че това едновременно обучава ума 
ти да не разчита на тези интернализирани 
разкази и те научава не само да пишеш, но и 
да мислиш по-креативно, правдиво и умно за 
секса.

МЕЛИСА ФЕБОС

Превод от английски: 
 СЕВЕРИНА СТАНКЕВА

Текстът представлява извадка от книгата 
на Мелиса Фебос „Работа с тялото: 
Радикалната сила на личния разказ“. 
Източник: Literary Hub, March 25, 2022.

„Една сексуална сцена трябва да развива 
историята“

Мелиса Фебос
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П ъ Т Е П И С

Виктор Гавриленко се носи през украинската степ 
с почти сто километра в час. Разнебитената му 
тъмнозелена лада бясно подскача над изсъхналата трева 
и бълва облаци прах, докато задминаваме ужасените 
стада бизони, зебри, гну и антилопи. Някъде над нас около 
две дузини жерави прелитат в съвършена формация 
клин – тъмни сенки на фона на бледосиньото небе, като 
ескадрила бомбардировачи, отиващи на война.
Когато най-сетне забелязваме група коне на Пржевалски, 
Гавриленко рязко натиска спирачката, сякаш дръпва 
въображаеми юзди. Без да изчака спирането на двигателя, 
той скача от колата и залепва за лицето си огромен 
бинокъл.
„Добро утро, дами!“, провиква се той към кобилите в 
далечината – четвъртити кафяви фигури с настръхнали 
черни гриви. „Каква красота, каква красота!“
Петдесет и девет годишен, с чорлава прошарена 
коса, с мънички живи очи и изгърбен нос, надничащ 
над гъстите мустаци като птица от гнездото си, 
Гавриленко е директор на Аскания Нова, най-стария 
степен резерват в света. Той се намира в Южна Украйна, 
близо до границата с Крим, простира се на повече от 
33 000 хектара и включва някои от последните останали 
късчета девствена степ, както и стада свободно 
бродещи бозайници, докарани от далечни краища на 
планетата: Африка, Централна Азия, Америка. Това 
е най-известният и популярен природен резерват 
или заповедник на Украйна – нещо като украинското 
Серенгети.
Евразийската степ е огромен полусух тревен пояс, 
който се простира от северен Китай и Монголия, 
през Русия до Украйна и чак до Унгария. Повече от 
две хилядолетия регионът служи като магистрала 
на различни цивилизации, широк път, по който крачи 
историята. Също като американската прерия, степта 
е митично място, безкраен пейзаж от разлюлени треви. 
„Продължаваш ли продължаваш, и няма начин да кажеш 
къде започва и къде свършва“, пише в края на XIX в. Чехов 
в една от любимите ми повести – „Степ“.
Западният край на степта, в Украйна, винаги е 
представлявал границата на Европа и също така един от 
най-оспорваните є региони. Някога са го наричали дикое 
поле, диво поле, и едва в края на XVIII в. Руската империя 
успява да го подчини и да наложи имперски контрол 
върху разнообразните номади и полуномади, които го 
населяват. Самата дума „Украйна“ означава покрайнина, 
гранична земя. Сега историята сякаш се повтаря. 
Степта отново е станала граница.
Когато посещавам Аскания Нова в края на септември, 
емблематичните треви – власатка и коило – 
разнообразявани от червени лалета и лилави ириси, 
отдавна са хвърлили семената си под жаркото лятно 
слънце. Но самата огромност на степта, ширнала 
се във всички посоки, е все така зашеметяваща. В 
монотонността има определено величие.
„Трябва ни дъжд, дъжд, дъжд! Цялата степ напълно 
се променя при дъжд“, казва Гавриленко, сякаш 
засрамен, че не мога да наблюдавам степта в пълния 
є разкош. Обяснява ми, че през всичките си години в 
резервата никога не е виждал толкова сухо време. Тук 
климатичните промени са реалност. През 1990- те 
средните количества дъжд са 450 милиметра, а тази 
година – едва 190 мм. „Напролет, ако се вслушаш 
внимателно, можеш да чуеш как расте тревата: пук, пук, 
пук“, казва той. „Трябва да се върнете тогава“.
Не знам дали ще съм в състояние да се върна, тъй 
като не беше лесно да стигна до Аскания Нова. Заради 
продължаващия въоръжен конфликт в Източна Украйна 
и скорошната анексия на Крим от Русия, трябваше да 
премина през поредица военни пропускателни пунктове, 
където навъсени мъже в камуфлаж копаеха окопи и 
размахваха калашници, а отстрани чакаха бронирани 
машини и танкове. „Путлер, стоп!“ – гласеше една 
нарисувана на ръка пътна табела, намекваща за 
амбициите на Путин, които за мнозина местни хора 
напомнят Хитлеровите. В близост до Аскания Нова бяха 
разположени противовъздушни батареи и радари, готови 
за отговор на руска инвазия откъм Крим. Всички и всичко 
се готвеха за война.
„Дори в най-големите си кошмари не мога да си 
представя, че Русия ще нападне Украйна“, казва 
ми Гавриленко, щом се връщаме в офиса му в 
административното крило на Аскания Нова – просторна 
стая, пълна с книги, с всякакви бумаги и с фотографии 
в рамка на червеногърба сврачка и на сокол орко. „Ако 
Петър Велики е отворил прозорец към Европа, то Путин 
сега го затваря“.
Гавриленко млъква за миг и вади памучна кърпа, за да 

избърше сълзящото си дясно око, което 
страда от някакво офталмологично 
заболяване. Той е последният човек, 
който би проронил сълза, но в същото 
време жестът му изглежда някак 
символичен.

„Най-лошото е, че планът да се раздуха скандал вътре 
вкъщи като че ли проработи“, продължава той. „Като 
биолог съм добре запознат с този вътревидов конфликт, 
най-лошия в природата. Ние сме агресивен вид, много 
агресивен, също като шимпанзето, което убива своите. 
Унищожаваме всичко по пътя си.“
Голяма част от професионалната кариера на Гавриленко 
е посветена на това да предотвратява разрушителните 
склонности на човека. Наследник на донските казаци, 
прочутите степни ездачи, той е израснал във ферма без 
електричество и от малък е страстен поклонник на 
природата. Отива да учи зоология и опазване на околната 
среда и бързо се утвърждава като един от водещите 
природозащитници на Съветския съюз. Като признание 
за постиженията му, през 1990 е назначен за директор 
на Аскания Нова – работа, с която се справя блестящо 
и която го прави донякъде знаменитост в родината 
му. Ако работиш в природозащитната сфера в Украйна 
или Русия, със сигурност познаваш Виктор Гавриленко и 
неговата почти фанатична отдаденост на тази дейност.
„Получили сме това историческо наследство и би било 
престъпление да го зарежем“, казва той за работата 
си. „Длъжни сме да го запазим и да го предадем на 
следващото поколение. Ако не можем да се погрижим за 
настоящето си, ще останем и без бъдеще.“
Историята на Аскания Нова е дълга и криволичеща. 
(„Като кожа на зебра – след бялата ивица следва тъмна“, 
казва Гавриленко.) Основана е като частен природен 
резерват в края на XIX в. от земевладелец с огромно 
богатство и амбиция, Фридрих Фалц-Фейн, потомък на 
немските заселници в региона. Фамилията Фалц-Фейн 
притежава едни от най-големите стада овце в Русия, 
а освен това – корабоплавателна компания, частно 
пристанище на Черно море, огромни овощни насаждения 
и консервна фабрика (чието лого представлява златна 
рибка, яздеща велосипед).
Човек с прогресивни идеи и нещо като любител еколог, 
Фалц-Фейн решава да загради част от девствената 
степ във владенията си, за да защити оригиналната 
флора от плуга и овцата, които бързо и необратимо 
променят пейзажа на Южна Украйна. Но амбицията му 
отива по-далеч: иска да въведе диви животински видове, 
не само местни, но и чужди, които живеят в степни 
местообитания. На практика Фалц-Фейн е ранен, макар 
и своеобразен привърженик на това, което днес еколозите 
биха нарекли „реуайлдинг“.
Не след дълго Аскания Нова приютява стада от 
критично застрашените антилопи сайга (някога в 
изобилие в Евразийската степ), бизони, зебри, камили, 
щрауси, гну и дори кенгуру, като много от тях живеят 
в полудиви условия. През 1899 г. Фалц-Фейн спонсорира 
експедиция до Монголия, която докарва коне на 
Пржевалски – последния вид действително диви коне. 
Десетилетия по-късно това начинание ще спомогне да 
се спаси видът от изчезване. Освен това той създава 
зоологическа градина и огромен дендрариум, и чрез 
дълбоки артезиански кладенци осигурява напояване 
насред сухата равнина, с което Аскания Нова си спечелва 
прякора „оазис в степите“. Когато цар Николай II я 
посещава през 1914 г., остава толкова впечатлен, че 
дава на Фалц-Фейн благородническа титла. „Толкова е 
удивително“, пише царят в писмо до майка си. „Прилича 
на картина от Библията, сякаш всички животни са 
излезли наведнъж от Ноевия ковчег“.
Но зад кулисите дебне трагедията. Разположена току 
до входа на Крим, точно на фронта с едни от най-
ожесточените сражения през Гражданската война в 
Русия, Аскания Нова скоро бива опустошена, а Фалц-Фейн 
е принуден да бяга в Германия. В мемоарите си брат му 
Владимир си спомня, че когато болшевиките превземат 

резервата, избиват множество 
животни за храна и стрелят с 
артилерия срещу стадата от 
диви коне и антилопи, вземайки 
ги по погрешка за вражеска 
кавалерия. В пристъп на скука 
и жестокост, един войник 
се захваща да обезглавява със 
сабята си редки породи гъски. 
„Да отсечем на буржоазията 
главата!“ – провиква се с всеки 
следващ удар.
Макар че претърпява 
големи щети, а по-късно е 
национализирана от съветската 
държава, Аскания Нова оцелява; 
и през сравнително либералното 
десетилетие на 1920-те 
там продължава сериозна 
научна работа в сферата на 
екологията. След това възходът 
на Сталин и неговите планове 
за „велика трансформация 
на природата“, предвиждащи 
пълното подчинение на 
природните обитания пред 
индустриализацията и 
едромащабното земеделие, 
превръщат голяма част от 

резервата в животновъдно предприятие. Лъженаучните 
експерименти с хибридизация на животни (зебри с коне, 
бизони с домашни говеда), целящи да създадат нови 
видове и да увеличат добивите, стават основни задачи. 
Има дори опити да се комерсиализира млекодобивът от 
антилопи иланд.
Чак през 1980-те, докато съветският режим се разпада, 
започва истинска работа по възстановяването на 
природозащитната мисия на Аскания Нова. Мястото 
става част от мрежата биосферни резервати на 
ЮНЕСКО и под ръководството на Гавриленко най-
сетне успява да се отдели от дотогавашния Украински 
институт по животновъдство в степните региони. 
Популярността є расте, отчита всяка година над 
100 000 посетители, и през 2008 г. е избрана за едно 
от Седемте природни чудеса на Украйна, след което 
представлява страната в международната иницатива, 
наречена Новите седем чудеса на природата. Не успява да 
спечели, но и това е достатъчно признание.
Напоследък малцина туристи се престрашават 
да дойдат тук. Когато страната ти е във война, 
икономиката се срутва и страхът тежи във въздуха 
като плътно одеяло, да ходиш на екскурзия в степите не 
е сред приоритетите ти. Доколкото мога да преценя, 
аз съм единственият гост в „Кана“ (другото название 
на антилопата иланд) – съветски жилищен блок, 
преобразуван в хотел, чието фоайе е украсено с рога и 
картини на елени, досущ като ловна хижа.
„В момента бизнесът е много зле“, въздъхва служителят 
на рецепцията. „Всички са уплашени от събитията“.
Улиците на град Аскания Нова (3500 жители) са злокобно 
безлюдни и само местните хора излизат по обичайните 
си дела. Ако не бяха степният резерват, зоопаркът 
и дендрариумът, които общо осигуряват около 300 
работни места, това място би изглеждало като кое да е 
друго украинско градче: чаровни едноетажни къщи, някои 
боядисани в традиционния за региона син цвят, примесени 
тук-там с грозни мръснобели жилищни блокове. В общите 
пространства са опънати дълги простори, от които виси 
шарено пране. Неколцина старци седят по дървените пейки, 
докато децата играят на война с пръчки и клони.
В къща на края на града живее Николай Лобанов,  
90-годишен ветеран от битката при Сталинград, който 
се заселва в Аскания Нова през 1952 г. и постепенно 
се превръща в един от водещите авторитети по 
отглеждането и опазването на коня на Пржевалски. 
Макар че има затруднения с произнасянето на думите, 
паметта му е бистра и той все още си спомня повечето 
подробности от живота си: глада в Украйна през 
1930-те, когато ловува врабчета и лалугери в степта; 
чудодейното си избавление през Втората световна 
война; часовете по зоология във вечерното училище; 
срещата в Аскания Нова с Джой Адамсън, известната 
естественичка и писателка, по-късно убита в Кения; 
приятелството с покойния английски природозащитник 
Джералд Даръл.
Лобанов е също така отличен художник и къщата му 
е изпълнена с неговите картини на великолепни зебри, 
антилопи и фламинги, нарисувани в примитивсткия стил 
на Анри Русо – Митничаря. Истински син на степите, 
той като че ли изпитва безмерна обич към дивите 
животни. Но когато споменавам текущата война в 
Украйна, внезапно се ядосва.
„Фашистката хунта в Киев е виновна за всичко! Те 
първи започнаха войната“, почти вика той. „Руснаците 
са наши мили братя, заедно се бихме срещу нацистите, 
защитавахме Съветския съюз. Тази земя е видяла 
прекалено много кръв, не є трябва повече.“
И после, сякаш се опитва да обуздае мислите си, ме пита: 
„Видяхте ли жеравите? Красиви са.“

Украинското Серенгети

Виктор Гавриленко,  
снимка Димитър Кенаров
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В последния си ден в Аскания Нова решавам да последвам 
съвета на Лобанов и отивам да видя жеравите. Те се 
събират тук в началото на есента: десетки хиляди 
обикновени жерави (Grus grus) си почиват и се хранят 
по време на ежегодната си миграция от Скандинавия и 
Западен Сибир до Близкия изток и Източна Африка. С 
тъмносивото си оперение, с дългите си крака, достолепна 
черна шия с бяла ивица, която продължава между очите, 
и с червена корона на главата, тези птици са царските 
особи на степта. 
В часовете преди зазоряване, докато съзвездията още 
обсипват ясното нощно небе, се срещам с Александър 
Мезинов, орнитолог и директор на зоологическата 
градина към Аскания Нова. Заедно с екипа му ще се 
отправим към една ниска, заблатена част от степта, 
наречена Большой чапельский под или Голямата чаплена 
низина, за да броим жерави. Редовното преброяване 
помага да се определи състоянието на определена 
популация, както и миграционното є поведение. 

Има едни такива книги, които прибързано ще наречеш 
книжки – и веднага смирено ще осъзнаеш, че привидната 
им краткост е от онази, евангелската. Книги като 
новия сборник на Йорданка Белева „Таралежите излизат 
през нощта“, чийто прочит е способен да „изтънява 
тъмнината“, по думите на една от героините – клисарка 
в църквата, където със сигурност и на нас ни се е 
случвало да негодуваме как шетащите наоколо жени 
бързат да угасят и хвърлят в кофата за претопяване 
запалените ни с толкова молитвен копнеж свещи. 
Дана Белева е от малкото, които могат да намерят 
дълбоко екзистенциално обяснение и за най-незримо 
съществуващите в периферията на всекидневието 
действия, жестове, думи, съдби. Нима не е пречистващо-
смиряващо-утешително да осъзнаем, че когато 
недогорелите свещи се спояват в нови, се смесват 
и болките и надеждите, с които са били палени. И 
когато някой застане пред Бога с такава „нова“ свещ, 
множество предишни страдания и упования разгарят и 
крепят пламъчето є. 

Притчови, афористични, смирено мъдри са тези кратки 
истории – почти от всеки техен ред може да извлечем 
сентенция, пронизваща като карфица пеперудения 
смисъл на битието („мечтаехме за рядка пеперуда“). Ту 
йовковски, ту маркесов, ту миакотувски е привкусът им, 
но в крайна сметка – белевски. „Таралежите излизат през 
нощта“ е сякаш органично продължение на предишната 
„Кедер“, обикната от много читатели и номинирана/
отличена с национални награди. Дана Белева затвърждава 
почерка си – да разказва родови, но общочовешки 
истории, да ни представя маргинални, но трагично 
значими характери, да ни припомня вселенския смисъл 
на бита. И тези нейни разкази надничат в какавидените 
животи, откриват невидимите основания за 
постъпките и събитията, разбулват простички истини, 
които винаги са били там. И най-вече – обхождат синора 
между живота и смъртта, носят нещо от духа на 
панихидата, от обредното спомняне.  

Йорданка Белева прави всичко това с осезаемо 
женска милост и състрадание – но категорично не 
мелодраматични, не нагарчащо благи. Да, тя пише, че 
„чудо е всичко, сътворено от жена“ и горко на онзи, 
„затворен в живот, недокоснат от жена“. И все пак 
ми се струва, че в нейния женски допир до съдбите на 
героите има и муксулче твърдост на мъжко момиче, 
известна зряла строгост, острота, коравост дори – те 
сякаш още повече подчертават женското. Това важи и за 
отношението към нейните образи, и за силно поетичния 
език, на който Дана Белева „приказва“ (този глагол ми 

се струва подходящ, неин, още повече 
предвид вниманието є към някои по-
вехти думи – като „добиче“, за което 
пише: „Хората избягват тази дума. 
Остаряла е, някак е селска...“).  

Въпреки тази всепронизваща 
женственост (оплаквачките винаги са 
жени, но „оплакването“ на Дана Белева 
е смирено, сдържано, мълчаливо, почти 
безстрастно външно) и усещането, 
че всяка история е преживяна и 
предадена от самата нея, нейните 
разказвачи сменят пола си. Често 
обаче са всъщност лишени от него 
– едно абстрактно, фокнърово „ние“ 
отвъд пола, отвъд бройката, отвъд 
възрастта. „Ние“ от началата на 
света, от безвремието на едно 
извечно детство, гледащо на света с 
очи, които тепърва ще разпознават, 
тепърва ще провиждат и разбират 
миналото преди тях, отишлото си 
пред тях.   

Освен за всичко останало обаче – за 
паметта, за споделеността, за болката, за насилието, 
за търпението, за неразбирането, за верността, за 
липсата, за жертвата, за обичта, и още и още – струва 
ми се, че това е книга изключително много за езика и 
„съвършената (му) логика“. Езика като съзидателен 
инструмент, чрез който Бог е сътворил света, 
произнасяйки думите „да бъде“ – чрез който самите 
ние творим света си всеки ден. Много от разказите 
се занимават съвсем буквално и директно с думите, 
със силата и важността на казваните, пропуснатите, 
точните или грешните думи, превърнали се в щемпел на 
(не)изживения живот на героите. 

Тънка е границата между техните значения, както 
например между „имам“ и „съм“, между „край“ като 
родно начало и „край“ като окончателност, между „аз 
плача“ и „аз плаче“. Дана Белева е способна да открие 
спасение дори и в дума като споменатата вече „добиче“ 
(както живее нейната насилвана, третирана като 
животно героиня) – ако се взрете в буквите, от които 
е направено това грубо название, ще откриете другата 
оградена вътре в него церителна дума. Понякога 
всичко опира само до една буква – добавянето или 
разместването є може да промени целия ни живот. 
Защото животът, любовта и смъртта имат своя 

граматика. И тя трябва да се 
спазва, също като в онези до болка 
познати, анекдотични примери 
за важността на запетаята – 
да бъдеш обесен или да бъдеш 
помилван.  

Онова, което особено много 
харесвам у Дана Белева обаче, е и 
танцът между метафоричното 
и буквалното. Тя избира по-
нетипичното – да върви към 
буквализирането, чийто ефект 
е всъщност да разтваря още по-
необятни смисли, да отправя 
предизвикателство към 
вместимостта на символа. Като 
мъжа, който мери чистотата 
на любимата си, забърсвайки с 
кърпичка лицето є, за да види 
ще остане ли нещо по нея. Или 
буквалното вглеждане през лупа 
в тялото на събеседничката – за 
да бъдат открити проблемите, 
които душата є крие. Или даже 
наричането на някого, който живее 

като сянка, „слънчице“.

Да, ще прозвучи банално, но в крайна сметка това е 
книга за любовта – към дете, към изпусната любов, към 
споделена до смъртта любов, към куче, към учител, 
към съществувалите покрай нас дори. Любовта е 
„пришиване към живота“ – ако и един ден конците да 
се късат. Любовта е във виждането. Любовта е на 
входовете и изходите. Любовта е в молитвата „вземи 
мен, не вземай от мен“. Любовта е в разликата между 
еднаквите размери на юмрука и сърцето. Любовта е в 
обикновеното. Защото скъпоценностите обикновено 
са обикновени – като мъничкото нещо (няма да го 
разкривам), което се крие в медальона на една от 
героините. Защото талисманите кътат не чудеса, а 
безстойностна нормалност.

АНТОНИя АПОСТОЛОВА

Йорданка Белева, „Таралежите излизат през 
нощта“, ИК „Жанет 45“, 2022 

Йорданка Белева и непокътнатото равенство на 
обичта в „Таралежите излизат през нощта“

На улица „Ленин“, тъкмо пред зоопарка, се качваме всички 
в сив „УАЗ-452“, съветска камионетка, предназначена за 
груб терен, позната като буханка, тоест „самун хляб“. 
Отправяме се към степта. Всички освен мен са облечени 
с едно или друго военно облекло и носят бинокли, 
тефтери и химикалки. Докато шофираме по неравния 
път, Мезинов разказва история за група рибари от едно 
близко село, които неотдавна излезли с лодка за риба 
близо до кримския бряг. Веднага щом се напили, взели да 
викат: „Путин е хуй“, обаче руските граничари решили, 
че това е украинско нашествие и едва не открили огън. 
Всички орнитолози в камионетката избухват в смях. 
Спираме на няколко места на равни разстояния по 
пътя и един по един хората слизат и се отправят към 
наблюдателните си постове. Целият периметър на 
степта трябва да се покрие, за да се получи възможно 
най-точно преброяване. Двамата с Мезинов излизаме 
последни от камионетката.
Навън е мразовито и още тъмно, но бледи розови и 

оранжеви петна вече поръбват хоризонта. 
Някъде в далечината чуваме насечените 
обаждания на жеравите, като тромпети 
в някакъв експериментален джаз. 
Птиците се събират, преди да отлетят 
по всекидневните си задачи в търсене на 
храна. Докато чакаме, търкаме ръце и 
тропаме с крака, за да се стоплим.
„Трябва да си сред природата, за да 
видиш беглите промени“, казва ми 
Мезинов, вгледан в хоризонта. „Има много 
учени, които си седят на столовете в 
кабинета и си въобразяват, че могат 
да разберат природата. Четат книги, 
получават субсидии, но нищо не знаят. Тук 
установяваме фактите чрез наблюдение.“
Мезинов ми казва, че определени птичи 
популации спадат катастрофално 

П Р О Ч И Т И

П ъ Т Е П И С

в последните няколко години, защото влажните 
зони и естуарите изчезват, а бракониерството и 
замърсяването се увеличават. През 2004 г. преброили 
14 500 гнездящи двойки големи дропли, но през 2012 
– само 4500. В началото на 1990-те в Украйна имало 
около 35 000 двойки диви сиви гъски, но и те намалели 
чувствително. Миграционното поведение също се 
променило: затоплянето на климата убедило ред птичи 
видове, включително някои жерави, да прекарват зимата 
в Аскания Нова, вместо да отлитат на юг.
Докато слънчевият диск бавно изплува, различавам дребни 
черни силуети, пасящи в далечината: стада американски 
бизони и коне на Пржевалски. Краткотрайният дъждец 
преди няколко дни бързо е събудил тревата от нейния 
сън без видения. Сега, в утринната светлина, медният 
є блясък постепенно става изумруден, облагороден от 
нежните капки роса.
Виковете на жеравите бавно се усилват и зачестяват, 
като музикални записи, насложени един върху друг, 
додето накрая всичко се превръща в неспирен, 
оглушителен фонов шум. Една по една, птиците излитат 
във въздуха: виждаме формации от по десет, после 
двайсет, петдесет, сто. Набитото око на Мезинов се 
нуждае само от един поглед, за да определи бройката, 
преди бързо да запише информацията в тефтера си.
„Жерави се носят като кораби в небето“ – припомням 
си тази реплика от стар съветски военен филм, „Летят 
жерави“. Жерави се носят като кораби в небето. 
Когато най-сетне и последните армади прелитат над 
нас, двамата с Мезинов дълго време гледаме след тях 
и мълчим. Откъдето и да идват, където и да отиват, 
надяваме се, че пътят им ще е лек, далеч от нашите 
войни.

ДИМИТъР КЕНАРОВ

Превод от английски: АНГЕЛ ИГОВ
Украински войници, разквартирувани в Аскания Нова. 
Снимка Димитър Кенаров
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КАМЕЛИя НИКОЛОВА ян Фабър и Форсд Eнтъртейнмънт в Топлоцентрала

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 Фабр и британската трупа 
Форсд Ентъртейнмънт. В този и следващия брой на 

„Литературен вестник“ коментираме показаните от тях 
спектакли. 

„Флуидната сила на любовта“
Текст, режисура и хореография: Ян Фабър, музика: Хао Ву, 
артисти: Силвия Камарда, Анабел Чамбон, Седрик Шарон, 
Конор Дохърти, Стела Хьотлер, Ивана Йожич, Пиетро 
Куадрино, Матео Седа и Ирене Урчиуоли, костюми и 
декор: Ян Фабър, драматургия и артистична асистенция: 
Миет Мартенс, светлинен дизайн: Вут Янсенс, техника: 
Вут Янсенс, продуценти: Трублайн/Ян Фабър (Белгия), 
копродуценти: Национална сцена „Бонлио“ Анси (Франция), 
Шарлероа танц, хореографски център Валония – Брюксел 
(Белгия), Централен театър Севиля (Испания) и Перподиум 
(Белгия). Топлоцентрала, 15 и 16.04. 2022 

„Възкресението на Касандра“
Идея и режисура: Ян Фабър, текст: Руджеро Капучо, 
авторска музика: Артур Лавандие; флейтисти: Жули Бруне-
Жейланд, Алис Шимански, изпълнител: Стела Хьотлер, 
мъжки глас: Густав Кьонигс, филм „Срам по цялата земя!“ 
(2018) Ян Фабър/Ангелос (Антверпен, Белгия), Драматургия: 
Марк Гойрден, светлинен дизайн: Вут Янсенс, костюми: Ян 
Фабър, Касия Мийлчарек, продуценти: Трублайн/Ян Фабър 
(Антверпен, Белгия) в копродукция с: Национална сцена 
ТАНДЕМ (Франция), Театрален фестивал в Неапол (Италия), 
Драматичен театър Болшой „Товстоногов“ (Русия), 
Шарлероа танц, Хореографски център Валония – Брюксел 
(Белгия). Топлоцентрала, 17.04.2022 

Българската публика не за първи път се среща с работата 
на Ян Фабър, един от емблематичните автори от 
следвоенния европейски авангард. Фабър е артист, 
който работи едновременно в полето на визуалните 
изкуства, театъра и танца и беше представен в София 
през 2019 г. В Софийски арсенал – Музей за съвременно 
изкуство (САМСИ) видяхме неговата изложба „Не може 
да се избяга от изкуството”, а през същата година в 
рамките на инициативата Световен театър в София 
и Международния театрален фестивал „Варненско 
лято” беше показан неговият спектакъл „Щедростта 
на Тавиата”. Фабър е известен с провокацията и 
преизпитването на границите (в жанровете, темите 
и т.н.), изграждайки своеобразен метод на изследване 
на света чрез изкуството, или по-скоро опирайки се на 
изследователски методи през създаването на изкуство. 
Сега гостуването на двата спектакъла, през пролетта на 
2022 г. „Флуидната сила на любовта” и „Възкресението 
на Касандра” се случва в контекста на напрегнато 
очакване. Всичко това, взето заедно с обещанието на 
сцената на регионалния център за съвременни изкуства 
„Топлоцентрала” регулярно (а не кампанийно) да виждаме 
все повече произведения на съвременни артисти от 
различни места по света, можем да приемем като по-
съществена стъпка към изравняване на нашия контекст и 
по-широкия европейски.
Показаните два спектакъла са различни като тематичен 
фокус, подход и реализация. „Флуидната сила на любовта” 
се концентрира върху проблема за разрояването на 
половите идентичности и социалните отговори 
на този феномен, но през проблема за клишетата 
на идентификацията, медийната експозиция и 
етикетирането, което политическата коректност 
често пъти налага. Не е ли достатъчно, че сме просто 
хора – питат от сцената неговите артисти, за да не 
получат отговор, а и такъв не се търси. Представлението 
всъщност имплицитно се докосва чрез своя сатиричен 

(и съответно еманципиращ) подход до един структурен 
проблем в европейското общество – защо човешката 
сексуалност и идентичностните въпроси, които тя 
поражда, се превръщат в територия, на която се 
разгръщат властови нагони, защо там възникват опити за 
контрол и често пъти ригидни нагласи.
Вторият спектакъл, „Възкресението на Касандра” 
в изпълнение на Стела Хьотлер на френски, немски и 
английски, е разделен на пет епизода, всеки от които 
съответстващ на различен цвят-алегория, подчертани 
от костюмографията. Всеки един епизод се явява 
своеобразно траурно оплакване от пророчицата 
Касандра. Възкресението є от земята води до екстаза на 
съществуването, през което тя травматично преминава, 
без това да има какъвто и да е морален знак; но заедно с 
това донася и тревогата за майката Земя. Текстът на 
Руджеро Капучо, който Фабър на практика овеществява, 
експлоатира разказа за вечното завръщане – кръговрата 
на човешките грешки, които се отразяват не само на 
тяхното самоунищожително съществуване, което винаги 
води до залеза на цивилизациите, но и към залеза на живота 
на земята въобще. В тази апокалиптична атмосфера 
образът на Касандра е трансцендентален и надисторичен, 
тя носи едно всеобхватно съзнание, родеещо се с това на 
божественото. В нейния образ няма йерархия на началата, 
нито бинарни опозиции като добро и зло.
Работата на Фабър демонстрира рядка синергия на 
интересите в различни приложни области на изкуството, 
търсещи контакта с публиката през съвременните 
теми, но и намирането на своеобразна иконография 
на образите, които трябва да бъдат експонирани към 
публиката; а основната цел е повече от ясна – максимална 
конфронтация със зрителната зала.

ПЕТъР ДЕНЧЕВ

Съвместна публикация с „Платформа за изкуства“

„Флуидната сила на любовта“ и 
„Възкресението на Касандра“ на ян Фабър

„Флуидната сила на любовта“. 
Фотографи Troubleyn & Jan Fabre

Тази година фестивалът АНТИСТАТИК отбелязва своята 
15-годишнина. Той ще се проведе под призива „Танцувай, за да 
те танцуват. Движи се, за да те следват“.
От 9 до 19 май на различни сцени в София фестивалът ще 
покаже своята програма, а екипът му приканва да застанем 
заедно срещу статиката и срещу войната. Афишът му е 
съставен от 7 международни и 13 български продукции, DJ 
партита, танцова лаборатория и още изненади. Билетите 
за всички събития с вход вече са в продажба в системата 
на EPAYGO, като цените за международните продукции са 
преференциални до 30 април. Организаторите са предвидили 
и общ билет за 10 представления от програмата на 
Българската танцова платформа на стойност 50 лева. 
„Танцувай, за да те танцуват“ е символичен двупосочен 
призив – от артистите от предишните десетилетия в 
танца към идващите след тях, както и от „Антистатик“ 
към публиката. Представленията в програмата на 
фестивала заемат пространството на сцената с 
индивидуален артистичен почерк и изявени хореографски 
решения, не се страхуват да подлагат на съмнение 
стереотипите на тялото и чрез съвременния език на 
танца задават въпроси и провокират размисли“ – споделят 
тримата създатели на фестивала: Ива Свещарова, Вили 
Прагер и Стефан А. Щерев. 
„Антистатик“ започва на 9 май в 19:00 ч. в Национална 
галерия „Квадрат 500“ с „Дуети с абстракции“ на 
хореографа Юлиан Вебер (Германия). Проектът стартира 
през 2021 г. и всеки път се осъществява във взаимодействие 
с предварително избрани произведения на изкуството 
от колекциите на мястото, в което се представя. 
Дуетите, които ще видим в София, ще бъдат с творби от 
представителната колекция на Национална галерия „Квадрат 
500“. Там, заедно с музикантката Ику – Йоханна Одерски, 
Вебер ще „танцува“ с картините „Стъклената кана“ (1933) 
на художника и скулптор Иван Ненов (1902-1997), „Прозорец“ 
(1969) на живописеца Найден Петков (1918-1989), както и 
с кинетичната скулптура „Каприз“ (1982) на визуалната 
артистка Лин Емери (1926-2021). 
На 10 май от 19:30 ч. програмата ни отвежда в Зала 
1 на „Топлоцентрала“, където хореографката Зуфит 
Симон (Германия) ще ни представи своите „Странни 
чужди тела“. Хореографията е вдъхновена от текста 
на френския философ Жан-Люк Нанси, „58 индекса за 

тялото“, наподобяващ философски 
списък от концепции и кратки, понякога 
противоречащи си, бележки относно 
човешкото тяло. На сцената, три тела 
с много различна физика, се впускат в 

15. Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс 
АНТИСТАТИК (9–19 май 2022)

изследване върху движението на тялото, за да докажат, че 
то винаги трябва да се мисли във връзка с други тела. След 
представлението ще има разговор с екипа, модериран от 
философа Боян Манчев. 
От 11 до 14 май ще се проведе 3-тата Българска 
танцова платформа на „Антистатик“. 
Форматът  дава възможност за наситена среща 
с голяма част от най-отличаващите се имена на 
съвременната българска танцова сцена и ще представи 
работата на хореографите: Филип Миланов, Стефани 
Ханджийска, Коста Каракашян, Жана Пенчева, Дарио 
Барето Дамас, Александар Георгиев – Аце, Петя Стойкова, 
Живко Желязков, Християн Бакалов, Галина Борисова, Ива 
Свещарова, Вили Прагер,  Ина Гергинова, Станислав Генадиев 
и Марион Дърова.  Специално за да гледат платформата, 
в страната ще пристигнат куратори на артистични 
пространства и фестивали, критици и културни мениджъри 
от Европа и света. 
На 15 май в 15:00 ч. в Национална галерия „Квадрат 500“ 
ще видим резултата от двуседмичната хореографска 
лаборатория “Moving in Squares” на Юлиян Вебер 
с българските артисти, част от дългогодишната 
образователна платформа на „Антистатик“ – „Без 
дистанция“. По време на нея Виолета Витанова ще 
взаимодейства с „Пейзаж с фетиш“ на Динко Стоев, 
Станислав Генадиев с „Площадна“ на Петър Дочев,  Зорница 
Стоянова с „Портрет в червено“ на Десислава Минчева, 
Галина Борисова с „Kомпозиция женска фигура“ на Николай 
Абрашев, а Войн де Войн  с „Човекът с вестник“ на  Ренато 
Гутузо. 
От 19:30 ч. същия ден, в Зала 1 на „Топлоцентрала“ гостува 
Михил Вандевелде (Белгия) с неговите  „Голдбергови 
вариации“.  Представлението е вдъхновено не само от 
известната музика на Бах, но също и от солото на Стив 
Пакстън, превърнало се в иконично за историята на западния 
танц. Интерпретацията на Вандевелде поставя въпросите 
колко отворен, демократичен и достъпен е танцът днес, 
както и какви тела предпочитаме да виждаме на сцената 
и какви – не, докато музиката се изпълнява на живо на 
акордеон. Полифонията, която звучи от множеството 
вариации на Баховата музика, се отразява в различните 
слоеве на представлението. След финала му, театроведът 
Ангелина Георгиева ще поведе разговор с артистите, в който 
всички зрители са поканени да се включат. 
На 16 май от 19:30 ч. в „Топлоцентрала“ е време да 
отмерим „Колко кубични сантиметра e разрешено на 
тялото ми да обитава?“ с хореографката Соня Преград 
(Хърватия). Тя структурира представлението си като 
каталог от отличителни белези, заети от предишни 
нейни работи, превръщащи в обект женското тяло. 

Представлението поставя пред погледа на зрителя 
емоцията от докосващи се тела, предмети и пространство, 
преувеличена „като на игра“ от образите на три драг 
кралици. Разговорът с екипа след края на представлението ще 
бъде воден от Войн де Войн. 
На 17 май отново в „Топлоцентала“ пристига екип от  
„Лечители“, водени от хореографката Ясна Виновършки 
(Германия/Хърватия). Те са на мисия да идентифицират 
и решат всички проблеми, заплетени казуси, емоционални 
натоварвания и енергийна стагнация, които може да са се 
натрупали в пространството, в което се намираме по време 
на представлението. Хореографията комбинира фикция 
с историческо-документални елементи и е изтъкана от 
тънък хумор, а представлението всеки път се адаптира 
към пространството, в което се показва, вземайки предвид 
неговото минало и настояща употреба, тъй като много 
от сегашните театрални пространства по-рано са имали 
различна функция. След края на „Лечители“ ще има разговор с 
публиката, воден от театроведа Елана Ангелова. 
На 18 май от 19:30 ч. на Сцена „Дерида“ гостува Виктория 
Илиоска (Северна Македония/Германия/) с представлението 
„Отговарям!“. То е създадено като конфронтация между 
политическата и индивидуалната ни идентичност и се 
развива като поредица от 100 въпроса, които хореографката 
и изпълнителка задава към самата себе си. Там, измежду 
въпросите „Виктория, какво биха били Изток и Запад, ако 
беше куче?“, „Виктория, какво ще се случи в бъдещето?“, 
„Виктория, по колко минути си миеш зъбите?“, границите 
между питащия и отговарящия, между сцената и истинския 
живот се размиват. Представлението буквално пита и 
публиката. След края му разговорът продължава в залата с 
модерацията на театроведа Деница Езекиева. 
Фестивалната програма завършва на 19 май от 19:30 ч. 
в „Топлоцентрала“ с „Предметиране“ на  хореографа, 
изпълнител и майстор на импровизацията Ян Розман 
(Словения). Представлението е интуитивна реакция 
на света от предмети, с които сме заобиколени, 
затова на сцената той се конфронтира с всевъзможни 
предмети наоколо и усещанията и идеите, които те 
предизвикват.  Така  превръща залата в пространство за 
контакт с живата и неживата материя, в екосистема, 
в която предметите си взаимодействат, разкривайки 
различни свои страни.  Вечерта продължава с 
перформативното DJ парти на Виолета Качакова и Мирко 
Попов  (Северна Македония) в Бар „Топлоцентрала“.

Повече подробности за програмата на „Антистатик“ 
можете да откриете на antistaticfestival.org, както във 
Фейсбук (@antistatic.international.festival) и в YouTube канала 
на фестивала.
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През 2016 г. известният украински писател Юрий 
Андрухович, радващ се на популярност и в България, 

получава една от най-престижните германски награди 
– Гьотевия медал. По този повод руската редакция на 

Deutsche Welle разговаря с него, но основната тема в 
интервюто е независимостта на Украйна.

Deutsche Welle: Първо, искам да Ви поздравя с 
връчването на медала на името на Гьоте. Наградиха 
Ви като писател, поет, деец на културата, който е 
направил твърде много за културния обмен между 
Украйна и Германия. Но се налага да започнем не 
с култура, а с политика. Украйна отбелязва Деня 
на независимостта си. Доколко тя наистина 
е независима? Политиката, икономиката є? 
Независима от Русия, от Европа, от олигарсите?
Юрий Андрухович: В съвременния свят едва ли има 
напълно независима страна. Нашият свят е тесен, 
зависимостите са разнородни и свързаността е 
неизбежна. Пък и от историческа гледна точка от 
24 август 1991 г. не е минало много време. Тогава, 
провъзгласявайки независимостта си, Украйна не стана 
независима в пълния смисъл на думата. Не стана и 
десетилетие по-късно. Защото процесът на създаване на 
свои основополагащи ценности, на формиране на първо 
място на гражданско общество, в Украйна вървеше вяло. 
Лидери бяха хора, зависими, както и преди, от Москва, 
макар и опитващи се по това време да заиграват със 
Запада. Но времената се меняха. Първият сериозен опит 
за независимост бе „оранжевата революция“ – първият 
Майдан от 2004 г. След това всички се успокоиха, легнаха 
на лаврите си и стана каквото стана. И едва вторият 
Майдан се превърна в повратна точка. Излиза, че чета 
нещо като лекции по най-нова история на Украйна, но 
всичко това е важно да се припомни, за да се разбере 
кое доведе до появата на социални надежди, на социален 
оптимизъм, да се разбере как успяхме да разкъсаме 
този порочен кръг, да спрем да тъпчем на едно място. 
И сега вече може да се каже: Украйна вече няма как да 
не бъде независима. Всъщност това до голяма степен 
стана възможно заради агресивната политика на Русия, 
която не успя да предотврати тези промени в Украйна и 
водена от своя президент, включи военна сила, за да спре 
перспективата за постигане на истинска независимост.

Как сега бихте оценили тази перспектива?
Днес се оказахме в ситуация, в която още нищо не е решено. 
Войната продължава, подкрепа от западната общност – в 
степента, в която би могла да разчита Украйна – няма. А 
ние зависим от тази подкрепа – финансова, военна, каквато 
практически не виждаме, зависим от моралната подкрепа. 
Разбира се, Украйна е зависима и от агресора – в смисъл, че 
ни се налага да реагираме. Нашите действия, включително 
и на фронтовата линия, зависят от нападналата ни страна. 
Империята се разпадна преди 25 години, но инерцията все 
още се усеща. Какво да правим: историческото време тече 
по-бавно от физическото, затова трябва да се въоръжим с 
търпение.

Какво днес е най-важно за процеса на формиране на 
украинското общество, на украинската държавност? 
Икономиката? Езикът? Войната с Русия? Нещо друго?
Има, условно казано, европейска мечта. Тя до голяма степен 
не съвпада със сложните реалии на днешния Европейски 
съюз, но въпреки това остава актуална за Украйна. Тоест 
има определени ценности, показатели, към които си струва 
да се стремим. Това за нас не е самоцел, а възможност да 
променим страната си, да я променим, разбира се, към по-
добро. Основната пречка идва отвън. Тази война, която, 
меко казано, отвлича. Конфронтацията с Русия създава 
далеч по-сериозен проблем, отколкото би бил в мирно 
време. Но интересното е, че именно войната позволи да 
се преодолее един от особено сложните за украинското 
общество проблеми – проблемът за езика, който 
споменахте Вие, конфликтът между двете основни езикови 
групи – украинската и руската. Според мен потенциално 
това беше една от най-опасните мини, заложени във 
фундамента на украинската държавност. Но в условия на 
сериозни изпитания то престава да бъде съществено. Иначе 
казано, можем еднакво да защитаваме Украйна, своята 
родина, не само на фронта, но и с руския език като роден, 
както и с украинския.
Вярно, това не означава, че сме постигнали някаква 
стабилност само защото един от основните проблеми 
на обществото е решен. Говоря за огромната пропаст 
между властимащите, тоест олигархичната надстройка 
и висшата политическа класа, и всички останали. Излиза, 
че най-тежкото за Украйна, за украинското общество 
е да преодолеем подобно неравенство. Надеждата е, че 
украинците не се примириха с това състояние на нещата. 
Нашите властимащи са в изключително лабилно положение. 
Над тях е вечно надвиснала перспективата на поредния 
Майдан, а освен това украинското гражданско общество 
си намери съюзник в лицето на западните правителства. 
Висшите чиновници на Европейския съюз и Съединените 
щати оказват постоянен натиск върху украинската 
власт, което е продуктивно. Надявам се, че с общи усилия 
ще успеем да преодолеем неравенството, да победим 

корупцията. Процесът, разбира се, е труден, извънредно 
сложен, но не безнадежден.

Юрий, Вие още преди четири години говорехте, че 
„ако се случи такова чудо и в Украйна отново победят, 
условно казано, оранжевите, трябва да се даде 
възможност на Крим и на Донбас да се отделят“. Днес 
в нашата страна кормилото са поели, така да се каже, 
оранжевите. Крим вече се отцепи, а Донбас засега е под 
въпрос. Променхте ли през това време отношението си 
към тези региони?
Конкретно отношение към тяхната съдба, честно казано, 
не съм имал и нямам. Но пък не съм равнодушен към съдбата 
на Украйна. В този смисъл ми се струва, че без тях тя се 
превръща в по-монолитна, което означава – в по-силна. От 
друга страна, и Крим, и Донбас сега трябва да се използват 
максимално. Крим – като постоянно напомняне във всички 
международни инстанции за крещящата руска агресия, за 
престъпно нарушаване на международното право. А Донбас 
– като полигон за раждането на истински боеспособна 
украинска армия. И е добре, че имаме този буфер – Донбас. 
И че спираме руския агресор някъде при Донбас, а не на 
подстъпите към Киев.

Същевременно и в Крим, и в Донбас живеят и хора 
с „украинско самосъзнание“. Какво може да им се 
предложи в случай на отделянето на тези два региона 
(сега вече говорим само за последния)?
Какво да им се предложи? Всички те фактически се изселиха 
оттам. Освен, естествено, убитите и измъчваните от 
палачите. Вечна им памет.

Според Вас трябва ли да се правят опити Крим да 
се върне на Украйна? Или е по-добре границата да се 
прокопае пред Кримския полуостров, за да стане той 
остров?
Повтарям: според международното право Крим е 
територия на Украйна. В този план той може да бъде 
полезен. Тъй като, изхождайки от този постулат, ние все 
още имаме възможности да печелим срещу Русия всякакви 
международни дела. Това е важно. И много по-ефективно, 
отколкото да прокопаем границата.

А какво ще стане с кримските татари?
Нека да ми простят откровеността, но те проиграха 
решаващия за своя народ момент. Защо техните 
лидери им заповядаха да си стоят по домовете в 
първите дни на агресията, когато тъкмо почнаха да 
се появяват всички онези зелени човечета с военно-
търговска екипировка? Що за защита на родината е 
това – да си седиш вкъщи, когато ти я отнемат? Що 
за философия за самосъхранението на един малък народ 
е да си останеш вкъщи, докато отмине заплахата? 
Ненасилствената съпротива в такива случаи не работи 
– война е. Ганди не би победил Хитлер. И въпреки 
това мисля, че сме длъжни да им помагаме по всички 
възможни начини. Те са наши съграждани под вражеска 
окупация.

Какво губи Украйна без Крим?
Аз не съм специалист по изчисляването на материални 
загуби, но четох за някакви трилиони. Това е много. 
Същевременно още веднъж ще отбележа, че можем да 
си върнем в пъти повече. Само трябва методично и 
хладнокръвно да действаме в международните съдебни 
дела и да ги атакуваме. Русия сто процента греши. Това е 
рядък съдебен прецедент, когато една от страните напълно 
греши. Трябва задължително да се възползваме от него. Нека 
Путин да съжали за емоционалния си срив след бягството 
на Янукович. 

А от какво ще се лиши Украйна без Донбас?
От вериги и окови. С други думи – от няколко района 
в Донецка и Луганска област с предимно „свършено“, 
зомбирано и лесно манипулируемо население. Затова трябва 
да съберем северната част на Луганска и южната част на 
Донецка област – те са наши, с тях всичко ще бъде наред.

Да си представим, че след Крим от Украйна се 
отдели и Донбас. Според Вас няма ли да поискат след 
това по техен пример да се отделят и Харковска, 
Днепропетровска, Николаевска, Херсонска, Запорожка и 
Одеска област? Какво тогава ще остане от Украйна?

Не, в никакъв случай нито една от споменатите области 
няма да поиска да се отдели. Украйна ще остане единна и 
обединена. А благодарение на Путиновата агресия – за първи 
път в своята история тя се отървава от разделянето си 
на Изток и Запад. Днес Изтокът и Западът наистина са 
заедно.

И все пак, от гледна точка на баналната ерудиция, 
Донбас няма къде да се отдели от нас. В такъв случай 
какво бъдеще очаква Украйна? Дълго ли още ще 
продължи войната? И каква е възможността нашият 
президент по дипломатически път в най-близко време 
да постигне мир?
Донбас е болест, която при много благоприятно стечение 
на обстоятелствата и с цената на сериозни загуби, на 
първо място на наши военни, може да се излекува напълно. 
Но скоро, в най-неподходящия за страната момент, тя 
отново ще се прояви с такъв рецидив, че няма да изглежда 
безобидна. Дано Бог даде достатъчно разум на нашия 
президент, за да започне той с някакви незабележими 
действия да се отървава от тази болест, полека-лека да 
откачи този пламтящ вагон от украинския влак. Моето 
виждане е такова: Донбас непременно трябва да смачка 
терористите, както казва техният кумир Путин – да ги 
изтреби. После там да се установи военна администрация. 
А след това да се проведе честен легитимен референдум 
по всички правила и с международни наблюдатели 
отвсякъде. Ако гласуват за Украйна – да живеят с нас и 
да се поправят, да укрепват, да поумняват. Изберат ли да 
се отцепят – прав им път. Ще въздъхнем с облекчение и 
ще се прекръстим. Ще попитате – тогава защо загинаха 
и продължават да умират нашите бойци? Те умират за 
Украйна, за свободата ни. Благодарение на техния подвиг 
боевете се водят в Донбас, а не например някъде около 
Полтава.

Как събитията в Крим и в Донбас ще променят 
политическия пейзаж в Украйна – спектъра на 
политическите партии в парламента и извън него?
Пак ще повторя: страната ще стане по-монолитна. Което 
означава, че парламентът вече няма да бъде толкова 
поляризиран. Политиците ще спрат да спекулират с езика 
и историята, ще бъдат принуддени да се държат честно 
и конструктивно. В парламента вече няма да влязат 
представители на двете престъпни колаборационистки 
партии – регионалите и комунистите. А руското влияние 
върху нашия политически живот ще бъде съществено 
ограничено. За такъв парламент можем само да си мечтаем.

Въпросите зададе ЕФИМ ШУМАН

Превод от руски: ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ

Deutsche Welle, руска редакция, 23 август 2016 г.

Юрий Андрухович,  
снимка Владислав Христов

Днес Изтокът и Западът наистина са заедно
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L E T T E R O P H A G YЗло
Юрий Андрухович

„Старшината от парашутно-десантната рота“ Валерий 
Георгиевич Балюк представляваше едно комплексно 
явление. Впрочем по времето, когато го срещнах, Валерий 
Георгиевич Балюк (ВГБ) отдавна вече не беше старшина, 
а слушател във Висшите литературни курсове в Москва 
(семинар за поезия). Това означава, че ВГБ пишеше стихове 
и някой – което не може да не предизвиква учудване – не 
само ги печаташе, а може би дори ги и четеше. Парашутно-
десантната рота пък беше останала някъде в миналото и 
като цяло не означаваше нищо.
А сега за комплекса. Под това имам предвид определен 
набор характерни черти, всяка от които, взета отделно, 
беше по-скоро несъществена, но всички заедно, в неразривна 
съвкупност, представляваха едно напълно заслужаващо 
внимание явление.
Ще зпочна от поетичния стил. От цялото печатно 
наследство на ВГБ си спомням тези редове: „Я бандуру 
врубил, невзирая на сушь, и Высоцкий потряс мою душу1…“. 
По-нататъка не помня, но и няма нужда: стилът на ВГБ 
вече достатъчно се очерта.
Освен че се занимаваше с поетическо творчество, ВГБ 
пиеше и го правеше запойно, тоест до пълно изключвне. 
Когато изпаднеше в поредната фаза, той не изсъхваше нито 
денем, нито нощем. Това продължаваше седмица и половна-
две, през които той почти изчезвше. Ако се появеше 
из дългия общежитиен коридор, то беше само, както 
се казваше тогава, „в състояние, дълбоко оскърбяващо 
човешкото достойнство“. За постепенното мъчително 
излизане от поредния запой всеки път научавахме, когато 
се натъкнехме на ВГБ в общата умивалня, където той, 
пръскащ пот и цветисти псувни към страховитото си 
изображение в пукнатото огледало, извършваше голямото 
пране на едната от двете си тениски. Той направо я 
изнасилваше и изглеждаше готов да я разкъса на парчета. 
ВГБ имаше две тениски и ги носеше на смени.

1 Включих бандурата, въпреки сушата, и Висоцки потресе 
душата ми... 
(Бандура – украински народен струнен инструмент. – Б. пр.)

Редица от стихотворенията ти разказват цели 
житейски истории, биографии. Не е ли това 
нетипично за поезията? 
Не знам, определено не съм се домогвала до наративните 
сглобки в поезията си целенасочено и се старая да не 
се облягам на тях като на устойчиви постаменти. 
Категорично не съм си и измивала ръцете от уловките 
на прозата с вграждането на сюжет в традиционно по-
сгъстената поетическа форма.
Има редица примери в изповедната поезия от миналия 
век, които доказват, че стихотворенията умеят 
доверено да ни разказват тайните, които прозата се 
запъва да изрече, придържайки се привидно към похвати, 
характерни за повествованието. 
Вярвам, че поезията при мен се е появявала като 
спонтанна аналогова хроника на мигове, в които околните 
дразнения са с висока наситеност. Тогава сетивните 
ми възприятия са изострени и поглъщат предметната 
действителност до топлийка, а за записа є ми е дадено 
много малко време, в което трябва възможно най-бързо 
да набележа акцентите.
Може би замразявам болезнеността на определени лични 
събития в камерата на стиха. По този начин осветявам 
диапозитивите на паметта си. В стопкадъра маркирам 
носещия скелет на мига, картографирам чувствения 
си свят чрез веществените артефакти на звуците, 
през допира си до материите; задавам параметрите 
на пространствата, за да мога след това да ги обходя 
рефлексивно.

„Дават повторения, където и да ида“, пишеш. 
Възможна ли е оригиналността – в писането, и 
изобщо в живота – или сме обречени да гледаме все 
„повторенията“?
Иска ми се да можех да се изразя по-уклончиво за 
повторяемостта на събитията, да бях способна с 
чиста съвест да сменя заснежения екран на своето 
вчера, но повторенията и призраците в отражението са 
константи на обективното настояще. 
Те са основни смислови способи на колективния сън, 
който обитаваме в полубудно състояние, полусъзнателни 
за белезите, които ни приближават до другите. Вкопчени 
сме повече в различията, границите и отликите си с тях 

и често оставаме пасивни, 
самомнителни, неотстъпчиви, 

Преслава Виденова: Светостта е да си тих и малък  
и да слушаш будно и обичливо света на другите

Той беше сахалински поет. Подчертавам това не защото 
на Сахалин не може да има добри поети. Може. Но ВГБ не 
се отнасяше към тях. Тоест той беше сахалински поет, 
но добър (вж. цитата по-горе) – в никакъв случай. Под 
„бандура“ впрочем той разбираше касетофона, както вече 
може би сте се досетили.
На мене ВГБ като цяло ми симпатизираше, преди всичко 
заради някакви свои роднини във Винницка област. Затова 
от време на време по стар армейски обичай се обръщаше 
към мене със „земляк“.
С националната идентичност ВГБ според мене имаше някои 
проблеми и се смяташе дори не за „руснак“, а за нещо по-
голямо и дълбоко. Той казвше: „Аз съм славянин“.
За политика никога с никого не говореше и още по-малко 
спореше, макар че перестройката беше в зенита си и 
наоколо всички политиканстваха един през друг.
Веднъж, на излизане от поредния си запой, ВГБ, докато 
се клатушкаше по цялата ширина на общежитийния 
коридор, налетя на мене и съвсем отблизо издиша срещу 
ми целия си натрупан за седмица и половина алкохолен дъх: 
„... и ако твоята Украйна намисли да се отделя, тогава аз, 
старшината от парашутно-десантната рота Валерий 
Георгиевич Балюк, ще извадя картечницата и ще ви избия 
всичките...“.
Трябва да призная, че в оня момент недалновидно го 
посъветвах да си отспи, а после старателно да си изпере 
тениската, за да стане отново (поне за кратко) човек.
Но той не ме послуша. Мисля, че в определен смисъл той и 
до ден днешен не си е отспал.
Не знам дали ВГБ все още е между живите. Ако е така, 
трябва вече да гони седемдесетте. И дори ако досега по 
чудо не е пропил всичкте си вътрешности, едва ли е в 
състояние да дойде да ни избие. Ако някъде се е появил 
неканен, то май е само в спомените ми, събудени от 
днешния ден.
Дойде да ни избива малко по-различен Балюк – 
колективният. Съдейки от изследванията на 
общественото мнение, в Русия от неговия вид има над 70 
процента, и това красноречиво число, казват, било в подем 
и доста бързо растяло. Тоест този Балюк не е крайност, 
не е нещо екстремно, екзотично и диво, а истински 

средностатистически руснак от мейнстрийма. Един 
обикновен фашист, от каквито социологически те на три 
четвърти се състоят.
Балюк е неизменен – и това не оставя никакви шансове 
на популярната (естествено, не у нас, а на Запад) теза за 
лошия Путин и добрия народ с невероятна душа, който 
този злодей ей така, изневиделица, е взел за заложник. 
Нещастни жертви на режима! Кой, ако не те, руснаците, 
най-много страда от тази братоубийствена война? Тези 
пленени войничета с уплашени очи, на които така уместно 
обърна внимание преизпълнената с милосърдие нобелова 
лауреатка, нима те са виновни? Само Путин е виновен, лош-
лош-лош Путин!
Но какво можеше да знае за някакъв си Путин през есента 
на 89-а моят буен сахалински съкурсник? Путин ли 
говореше чрез неговото „ще дойда и ще ви избия всичките“? 
Заседнал някъде в Дрезден, замрял там в някоя дълбоко 
законспирирана дупка, той дистанционно проникнал в 
добряка ВГБ и започнал да заплашва през него, през тайните 
му и непроявени поетични същности?
Ами не, не мисля.
В действителност тъкмо той, Валерий Георгиевич Балюк, 
е формулирал за бъдещето, тогава още непознато за него, 
политическата програма на Путин. И Путин е само неин 
изпълнител. Поръчано му е и той изпълнява. Него го чакаха 
и искаха, избираха и преизбираха. И биха си го избирали 
вечно. За него в Русия има устойчиво и неизменно търсене, 
защото той е старателен и отдаден изпълнител, дори 
заклет и – което особено се цени – вманиачен. Само че нито 
старанието, нито отдадеността, нито дори заклетостта 
и още по-малко манията вече могат да му помогнат и 
дните му са преброени, а ужасният край наближава.
В действителност той, Путин, е жертвата – на своя 
колективен Балюк. В действителност той, Путин, е 
неговото смъртоносно (както и самоубийствено) оръдие, 
масов робот-убиец, абсолютният венец на великата гнила 
култура, нейното завършено чудовищно изчадие.
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удаде ли ни се случай да напуснем териториите на 
готовите си отговори.
Само че конфликтът, ако е самоцел, ако не води до 
градивно нарушаване на статуквото, не води до нищо 
добро. 
В този смисъл оригиналността е допустима и възможна 
дотолкова, доколкото човек би могъл да осмисля 
ограниченията и даденостите си, когато се сблъсква с 
бъговете, с повтарящите се брънки, да ги забелязва и да 
следи накъде ще го отведат. 

Вярваш ли, че миналото прораства в бъдещето ни – 
„и се преструва на корона“ (-та на дървото)?
В миналото няма преструвка, то неприкрито вклинява 
тръните си в нас, прегъва ствола, разкървавява ни, 
напластява годишните пръстени, придавайки плътност 
на характерите. 
Короната се вкоренява в безответното небе на 
необозримото, отправя към него своите молитви за 
животворна захранка и понякога небето отговаря с дъжд, 
друг път с томителна градушка.
Короните, също както корените, са жилави, огъват се, 
превиват клонки, но върхарите им остават впрегнати 
в непостигнатия етер. Може би тъкмо този висок 
стремеж е волята да постигаме смисъл с делата си.

На какво е осъден човек, неспособен да разпознае 
отраженията (си) като такива –  както е в стиха със 
самката; или обречен да живее само с тях – както е в 
другия, където нечий единствен изглед е „отразеното 
небе върху отсрещните прозорци“? 
Човешките личности са призрачни образи в огледална 
зала. Това ни е даденост, изходна позиция. От години 
темата за противопоставянето на двойниците ме мъчи 
и принуждава да се вглеждам внимателно в сенките си. 
Разпознаването на отраженията често се случва 
еднопосочно и неуловимо – дали защото ни е по-удобно 
да не видим себе си в другия и да не му позволим да ни 
разпознае, дали поради невъзможност да го съпреживеем. 
Но безспорно е затормозяващо да се припознаваш в 
отражението си, особено когато не ти понася.

Преди дни беше Великден, за който някъде пишеш: 
„Великден е един разграбен помен“. Из редовете ти се 
появяват и много „светци“. Какво не е светостта?
Светостта не е шумна атестация. Не е крещящ апел. 
Не е нагъл подронващ жест на омраза. Не е обезценяване 
и отхвърляне на живота с леката ръка на овластения. 
Светостта е да си много тих и малък и да слушаш будно, 
обичливо и внимателно света на другите.

В продължение на предишния въпрос. На насилието 
и страданието противопоставяш аромата на 
нетленността, произведена от тях, както е при 
героинята ти ясмин…  
Често една мека длан е напълно достатъчна юмрукът да 
отпусне хватката си. Длъжна съм да опитвам. 

Кои „показания за възрастта“ са лъжливи?
Вероятно прибързаните. Състаряваме се взаимно и 
преждевременно. Хвърляме се в зрелостта с мокри 
окапани ризи и много скоро те ни окъсяват, но забравяме 
да ги смъкнем и вървим през света като недорасло 
гротескно несъответствие, защото много сме бързали 
да се напуснем.

Трябва ли да хапе поезията?
Не, но е добре да умее да се отбранява пред всеядната 
тирания на дребните сензации. Защото поезията е 
всичко друго, но не и угоднически поклон.

Какви видове зверове разпознаваш днес сред нас, 
тукашните?
Иска ми се да отрека, но зверовете, които разпознавам 
в човешките взаимоотношения, са всеядни и стръвни. 
Част от тях са парадното лицемерие, екранната 
добросъвестност, доктрината на клеветничеството. 
Най-много от всичко ме нараняват насилието и 
жестокостта на всички равнища на комуникация.

Какво е твоето определение за края? Кое е край, кога 
е край?
Край е, когато няма други. Абсолютната безответност 
е краят.

Кое в живота ни потвърждава (присъствието, 
намесата, съществуването на) Бог?
Самият живот не ми позволява да разглеждам и 
пожелавам нещо отвъд него като божествено – така 
бих проявила алчност. Ето, този наш разговор е едно от 
потвържденията на бог. Хората, с които ще се срещна 
на площада, с които ще се размина днес, които ще ме 
поздравят, ще ми се надсмеят или ще ме прегърнат, са 
друго насъщно потвърждение.

Коя е най-постоянната експозиция в живота ни?
Непроявената. Образите є ще те преследват, докато не 
ги изведеш на разходка в залата с огледалата.

Разговора води АНТОНИя АПОСТОЛОВА
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Над два месеца от началото на войната в Украйна, 
започна ли светът да се отърсва от ужаса на 
случващото се? Навлязохме ли в по-трезвата фаза на 
осмисляне на това, което ни сполетя?
Сигурен съм, че войната се възприема по различен 
начин от така наречените „обикновени хора“, от 
участниците в бойните действия, и от политиците. 
Вероятно има и други групи възприемащи войната по 
специфично техен маниер, например заради различната 
географска отдалеченост от конфликта или по-слабата 
информираност. Ужаса го преживяват потърпевшите, 
тези, срещу които се стреля, и които стрелят или 
очакват къде ще падне следващата ракета или бомба. 
Може да прибавим към тях и онези, които съпреживяват 
тяхната трагедия. Естествено, техните преживявания 
са в най-безопасните регистри на ужаса. През това 
време политиците, пълководците, военните стратези 
и анализаторите местят пешки и по-сериозни фигури 
върху шахматната дъска на войната. Дават заповеди, 
мнения, предвиждания или възмутено се опровергават, 
като прибавят непрекъснато фалшива информация 
за случващото се на бойното поле, което в случая са 
украинските села и градовете. През изминалите дни 
бяха убити деца, жени, старци. Освен това постоянно 
нараства числото на случайните и други невинни 
жертви. Все по-често от руските танкове се стреля 
срещу още обитавани апартаменти. И граждански 
автомобили. Към тези жертви ще добавя измъчваните, 
осакатените, отвлечените, изнасилените. Заради всичко 
изброено, лично аз не мога да вляза в „трезва фаза“. През 
цялото време се опитвам да разбера невъзможното за 
разбиране. Отчаянието от човешките същества, от 
жестокостта, алчността и лекомислието им, стига своя 
предел. Всеки ден, всеки час има такива поводи. И почти 
веднага откривам хора и събития, заради които по-лесно 
поемам дъх. И пожелавам успех, и дори победа, на тези, 
които в началото на войната изглеждаха слаби, обречени 
и неспособни за продължителна съпротива.

Свидетели сме на силата на украинския дух и 
жертвоготовността на нацията да брани свободата 
си, подцени ли Русия Украйна?
Информацията на руските специални служби за 
настроенията на украинците, за спомените и 
носталгиите им по съветското минало, се оказа доста 
невярна. Една от причините е, че диктатурата търпи 
около себе си основно умилкващи се лицемери, подмазвачи, 
блюдолизци и послушно поддакващи чиновници. Затова 
връзката на едноличната власт с реалността никога не 
е особено достоверна. Диктаторите лесно  създават и 
непрекъснато възпроизвеждат друга, тяхна реалност. 
Нейните граници са тесни и винаги опират в страха и 
покорството. Допълнително са ограничени от ехидното 
желание на самодържеца около него винаги да има по-
глупави и по-малко информирани. Още в първите дни 
на войната се оказа, че милиардите, отпуснати за 
създаване на групи в украинското общество, които да 
отворят вратите на крепостта отвътре, образно 
казано, със сигурност са потънали в чиновническите 
джобове. Реалността на войната само за няколко дни 
направи ненужни повечето приближени на Путин. Някои 
вече са заключени в Бутирка и други известни руски 
затвори. За освободените места, разбира се, винаги има 
кандидати. Някога Сталин е освобождавал от „Гулаг“ 
военачалници с подписани от него дългогодишни присъди. 
И без да се срамува от себе си, а и от приближените 
си, ги изпращал на фронта. В отчаян опит да спре 
блицкрига на германците. Сега впечатлението е, че 
Путин в желанието си за мълниеносна война и заради 
очевидния неуспех заменя едни некадърници с други, само 
че значително по-жестоки.  

Братя Кличко останаха в Киев и се бият за родината 
си, на какво отдаваш това? 
Ще припомня, че Виталий Кличко е кмет, избран от 
гражданите на Киев. Следователно той посрещна 
началото на войната на работното си място. 
Другият брат се върна от Англия, за да се включи в 
доброволческите отряди. Двамата са израснали във 
военно семейство. Баща им, доколкото си спомням, 
в кариерното си развитие е преминал през всички 
военни стъпала. Уволнил се е с чин генерал. Докато 
семейството им сменяло гарнизоните, нещо обичайно 
в началото на кариерата, явно са приели най-семплото 
обяснение на военните защо обличат униформите. Една 
от житейските им роли е охрана и запазване границите 
на родината. Докато бяха на ринга и защитаваха 
световните си титли в различни краища на света, при 
победа двамата винаги развяваха украинското знаме. То 
ги представяше, и те го представляваха. Макар да са 
започнали спортните си кариери в някогашния СССР, 
чувството за национална принадлежност се е създавало 
в продължение на години. Двамата използваха на ринга 
унифицирания „руски“ стил на боксиране. Предимно с 
прави удари, от далечна дистанция, с добра защита, 
като избягваха примитивната размяна на удари. Бяха в 
известен смисъл праволинейни, рационални и мигновено 

избираха най-подходящите решения 
в сложни ситуации. Поведението им, 
откакто започна войната, е почти 
същото. Нямат и сянка на съмнение, 
че постъпват по най-правилния начин. 
И защитават родината си наравно 
с всички. Силно впечатление ми 
направиха думите на Виталий Кличко, 
когато обясняваше защо Олександър 
Усиг трябва да тренира и да защити 
световната си титла срещу Антъни 
Джошуа. Вярно, има три деца и по 
закон е освободен от участие в бойни 
действия. Най-важното, заради 
което трябва да се качи на ринга, 
е да покаже, че Украйна е велика и 
винаги ще я има. Макар че след три 
месеца най-вероятно ние, които я 
защитаваме, няма да сме живи. Той 
добави, че в думите му има и заповед, 
и приятелска молба. Иначе братята 
са богати хора, мултимилионери. 
Биха могли, докато трае войната, 
да са в който пожелаят световен курорт и оттам 
да подкрепят сънародниците си. Но подобен стил на 
поведение за тях, както се разбира, е невъзможен. 

Много политически анализатори направиха паралел 
между Путин и Хитлер, мислиш ли, че има почва за 
едно такова сравнение?
Подобни паралели най-малкото са неточни. Все 
пак Путин е обикновено руско ченге, израснало до 
подполковник. Негови познати от онова време намекват, 
че в Дрезден се е занимавал с черна борса. Докато Хитлер 
участва в Първата световна война, награден е с кръст за 
храброст. Възходът му е бил подкрепян от германците. 
Военната му доктрина, довела до нечувани престъпления, 
терор и страдания, освен силните съюзници като 
Япония и Италия, имала почитатели в Англия, 
Франция, САЩ и други мощни тогава, а и сега държави. 
Политиката и намеренията на Путин не са достатъчно 
ясни. Предположенията, че се опитва да възстанови 
някогашния СССР, не блестят с особена оригиналност. 
Никой не е успял да върне назад времето. Освен това 
действията му са подкрепени само от четири-пет 
държави, начело с Еритрея и Северна Корея. Срещу него 
и войната е целият цивилизован свят. При сравненията 
между двамата не говоря за предимствата на когото и 
да било от тях, а само за определени различия между две 
демонични личности.  

Доколко можем да твърдим, че сме в Трета световна 
война? Има ли вероятност конфликтът да излезе 
извън пределите на Украйна?
Реално по света всяка година започва или затихва някакъв 
военен конфликт, поддържан от големите сили. Ще 
спомена само Сирия, Ливан, Южен Судан, Либия. За втори 
път след края на Втората световна има война в Европа. 
Срещу режима на Милошевич и обикновените сърби 
американците използваха бомби с обеднен уран. Досега 
руските военни, очевидно е за всички, не се представят 
убедително. Макар да прилагат тактиката от войната 
в Сирия, когато изравняваха селищата със самолетни 
бомбардировки, далекобойни оръдия и ракети. И после 
влизаха в тях необезпокоявани. Досега поведението 
и действията на Путин са доста непредвидими. Не 
съм сигурен доколко обеднен ще е обедненият уран на 
руснаците. Мнозина отдавна очакват те да прибягнат 
към по-софистицирани оръжия заради успешната 
съпротива на украинците. Иначе големите войни винаги 
са започвали като регионални конфликти. Почти сигурно 
е, че Трета световна война неминуемо ще започне, ако 
руснаците използват бомби и ракети с атомен заряд. 
Особено срещу страна от НАТО. Краят на такава война 
ще бъде между случайно оцелелите – с криваци, камъни, 
юмруци и ритници.

През годините много руски дисиденти бяха 
убити, а други вкарни в затвори, може ли изобщо 
интелигенцията в тази страна да повлияе по някакъв 
начин на решенията на една диктатура?
Ще припомня, че Борис Немцов го застреляха близо до 
Кремъл, намериха Березовски обесен в банята му, Ана 
Политковска беше отвлечена в Грозни и после откриха 
мъртвото є тяло в Ингушетия. Списъкът на жертвите 
лесно може да бъде продължен. Всички те критикуваха 
режима. Опитваха се да отстояват правото си да 
бъдат свободни. Имаха различно от официалното 
отношение по спорни политически и социални въпроси. 
Действията срещу подобни личности не се различават 
от някогашните сталински чистки. Вярно, тогава 
убийствата са се извършвали от ЧК и КГБ, а сега от 
ФСБ. Мащабите също се различни. Но преследването 
на хората с различно мнение става все по-актуално. В 
обществените настроения се усеща известна подкрепа 
на авторитарния режим и силната ръка, вероятно 
заради десетките и дори стотици години негативен 

подбор. Не по-малко са недоволните от системата на 
непрекъснати ограничения. Най-сериозен е конфликтът 
на управляващите с милионите руснаци, живеещи 
в Западна Европа. Всички те са наясно с огромните 
предимства на либералната демокрация. Русия е страна 
на зли гении и кървави сатрапи (Пугачов, Ленин, Сталин, 
Ягода, Вишински, Абакумов) и на любими мои поети и 
писатели (Марина Цветаева, Йосиф Бродски, Андрей 
Платонов, Михаил Булгаков, Варлам Шаламов, Венедикт 
Ерофеев).   

Отдавна тече хибридна война, дезинформацията 
в момента е в разгара си, какво стои в основите 
на лековерността и лесната манипулируемост на 
хората?
Обществото, не само българското, съвсем целенасочено 
се деинтелектуализираше през последните тридесет 
години. И в годините преди това. У нас „Шоуто на 
Слави“ е парламентарна партия. За нея гласуваха всички, 
забравили умилкването на основните му партийци около 
Рем Вяхирев, парите на мутрите и ДПС, а и около когото 
се сетиш, стига да имат финансова или друга изгода. В 
парламента влязоха заедно със своя псевдопатриотизъм, 
изпели „шат на патката главата“ и „едно ферари с цвят 
червен“, агресивния си провинциализъм, парвенющината 
и понякога откровената простащина. След „Шоуто 
на Слави“ няма да се учудя, ако в някой от следващите 
парламенти влезе и партията на Гала.

Ако обичаме руската култура, значи ли, че трябва 
да си затворим очите за зверствата на сегашния 
режим? Как разрешаваш в себе си тази дилема?
Руските писатели и поети, които харесвам, колкото 
и драматична да е съдбата и творчеството им, през 
каквито и превратности да са преминавали, винаги са 
били опозиция на властта. Изглежда, подобно отношение 
е част от таланта, доколкото литературната дарба е 
свързана с търсенето и отстояването на истината. В 
подкрепа ще добавя още имена: Иван Бунин, Владимир 
Набоков, Исак Бабел, Ана Ахматова, Осип Манделщам, 
Даниил Хармс. Всички те са свободни духом, изявени 
индивидуалисти, преследвани, притеснявани, измъчвани 
и дори убити от официалната власт. Изпълнителите, 
певци, музиканти и актьори, по-лесно приемат удобни 
и същевременно отвратителни роли. Нека си спомним 
крякащите с пълни гуши около Б. Б. талантливи 
театрални и киножабоци.   

България заема „разкрачено“ положение, опитвайки се 
да балансира между „неутралитет“ и изпълняване на 
задълженията си като член на НАТО. Коя според теб 
е адекватната позиция в такава ситуация?
Политиците често използват морала, ако имат полза, и 
забравят за него, когато става дума за власт, сфери на 
влияние и печалби. Никой неутралитет не е оправдан, 
става ли дума за смъртта и страданията на деца и други 
невинни човешки същества. Доста жалко изглеждаха 
нашите политици, докато се опитваха да балансират в 
унизителни пози под цирковия купол на своите уж добри 
намерения. Тогава си спомних Иван Динков. Доколкото 
си спомням, той пръв, още в „Хляб от трохи“ написа, 
че едни и същи българи са посрещали германците през 
четиридесетте и след тях руснаците. И в двата случая 
с хляб и шарена сол, разбира се. Неслучайно правешкият 
диктатор, избран и подкрепян от тези посрещачи, първо 
е труден за разкриване сътрудник на полицая Гешев, 
а после в продължение на цяла вечност насъскваше 
палашите от ДС срещу всяка проява 
на свобода и независимост.

Опитвам да разбера невъзможното за разбиране
Владислав Христов разговаря с Палми Ранчев

Палми Ранчев,  
снимка Владислав Христов
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от стр. 11

Опитвам да...
Ако погледнем към хората на изкуството, какво 
правят те по време на война? Може ли с мирни 
протести и фейсбук статуси да се промени 
нещо? Способен ли е на радикализация и при какви 
обстоятелства един възпитан и интелигентен 
човек?
Много писатели са участници във войни. Като започнем 
от Димчо Дебелянов, Йордан Йовков и Иван Вазов, и 
продължим с Радой Ралин, доброволец на фронта, както 
и Йордан Вълчев, после интерниран в Куциян. За руската 
и съветската литература военната тема е основна. 
По различен начин представя войната Лев Тлостой във 
„Война и мир“ и „Севастополски разкази“, Константин 
Симонов в „Жди меня и я вернусь“, Александър 
Твардовски в поемата за Василий Тьоркин и Василий 
Гросман в „Живот и съдба“. В масовия литературен 
вариант обикновено показват руския войник като 
освободител: на родното място, страната, Европа, 
Света. За съжаление, образът на войника-освободител 
никога няма да бъде същият. Василий Тьоркин претърпя 
чудовищно превъплъщение за тези почти два месеца 
война. И се превърна в грабител, изнасилвач и денонощен 
убиец. Няма да се учудя, ако за някои от тях съседите 
им още говорят като за интелигентни и възпитани хора. 
Убийствата, които са принудени да вършат, липсата 
на военна дисциплина и контрол, заедно със страха, 
превръщат мнозина в зверове.

Има ли способност да лекува литературата по 
време на война? Кои книги са до теб през последните 
седмици?
Дълго време не можех да чета друго освен информациите 
за военните действия. Чувствах се напълно блокирал. 
Нищо от случващото се не разбирах, или по-точно, 
отказвах да го разбера. Всяко нещастие, всяка картина 
от опустошените украински села и градове, изтласкваше 
представите ми за нормален живот. Случваше се 
нещо чудовищно, беше ясно още от първия ден. По 
стечение на обстоятелствата тогава довършвах 
една пълна с хора и живот книга: „Моят шабат“ 
от Вивиана Асса. Препрочетох „Homo poeticus“ от 
Данило Киш, в стар брой на списание „Съвременник“ 
изгълтах романа „Желязната епоха“ на Дж. М. Кутси 
и поетични фрагменти от Иван Теофилов. Всичко 
правех по инерция. Благодарение на дъщеря ми бях дори 
десетина дни в Лисабон и там препрочетох Фернандо 
Песоа в превод на Георги Мицков. И макар всяка сутрин 
да пиех кафе в любимото му „Бразилиеро“, докато 
наблюдавах оживлението наоколо усещах, че независимо 
от възможностите, с които от известно време 
разполагахме, някакви типове се опитват насила да 
върнат човечеството във времена, когато държавите са 
били създавани чрез постоянни войни със съседни народи.  

Много писатели споделят, че войната ги е блокирала 
творчески, ти имаш ли подобно усещане? Какво ти се 
пише в момента?
През по-голяма част от времето седях в любимото 
си кафене на „Сан Хуан“, четях информациите за 
бойните действия и напразно се ослушвах за папагалите, 
преместили се от месеци на „Марината“. Известно 
време редактирах представителна подборка на мои 
стихове за издателство „Scribens“. Това е едно от 
чудесата, случило ми се неочаквано, въпреки карантината 
и войната. „Под шапката на скитника или подреждане 
на уличните безпокойства“ съдържа стихотворения, 
писани през различни години, избрани от поета Маламир 
Николов. Усмихвах се иронично на собствените иронии, 
на някогашните любови, както и на другите си душевни 
възходи и пропадания. Аз бях, и същевременно виждах 
образа на друг човек. След толкова изминали години едва 
ли щях да подбера точно тези стихове. Затова отново 
ми бяха интересни. Освен това отдавна очаквам да излезе 
романът ми „Хаосът в играта на джаги“ (Жанет 45). 
След два важни разговора с Божана Апостолова миналата 
година, докато карах с 160 и едва не катастрофирах, 
узрях за нова и основна редакция на текста. Тази 
вероятно е една от причините за проточилото се 
издаване. И романът от остро съвременен се превърна 
в исторически. Приемам го като предизвикателство. И 
за мене, и за всеки, който ще изживее с Боби Кюнеца и 
другите образи от софийските улици времето, когато 
изпълзяха чудовищата, съзрявали в утробата на така 
наречения „социализъм“. Има истини за тогава, които 
още не са казани или само скучновато са промърморени.  

Грегорио Сервантес (Пуебла, 1970) е автор на сборник 
с разкази „Смяна на сезони“ (2001); негови разкази 

са включени в антологиите „Избрани мексикански 
разкази“ (2001); „Антология на разказа в Пуебла: 
необичайни и превъзходни“ (2003); „От светло до 

светло... Разкази за Дон Кихот“ (2005); „Кръстосан 
огън. Млади писатели от централно Мексико“ (2006); 

„Ни мъртви, ни чужденци: читателят това съм аз“ 
(2011). Грегорио Сервантес e дългогодишен редактор 

на литературното списание „Критика“, издавано от 
Държавния автономен университет на щат Пуебла 

(Мексико), а от 2006 г. ръководи ателие по творческо 
писане на разкази в Дома на писателя в гр. Пуебла, 

Мексико.

Бордови дневник

Грегорио Сервантес

На Луис Мауро

6:15
Отново ме събуди мирис на огнище и на полета със 
захарна тръстика. Леонел още спеше. Излязох да се 
поразходя, да усетя за последно духа на тукашните улици. 
Искаше ми се да се сбогувам и с реката – вчера следобед, 
докато се отдалечавахме от брега є, тя руменееше в 
сетните отблясъци на слънцето.

7:20
Този път пихме само кафе, чисто. Докато ми сервираха 
закуската, кой знае защо се сетих за патриотичните 
речи в памет на загиналите герои.  Храната е вкусна, с 
някакъв сух привкус. Огнището гори спокойно. Тук всичко 
тече бавно. Дори по лицата на хората личи колко леко 
тече времето. 

8:10
Едва бях преполовил закуската, когато отвън прозвуча 
клаксонът на колата. Леонел каза, че вече трябва да 
тръгваме и отиде за багажа ми. През това време си взех 
довиждане с майка му и сестра му. И отново ми изплува 
образът на националните герои. Камионетката ни изведе 
прекалено бързо от селото: не успях да разгледам добре 
нито къщите, нито дърветата.
Сега минаваме край горички от каучукови дървета. На 
човек му се приисква да поседне под техните обещаващи 
прохлада сенки. По-натам са се ширнали тръстикови 
плантации. С Леонел нарушаваме мълчанието и започваме 
да си говорим за Естер.

8:35
Не ми се нрави това село. Казвал съм му на Леонел: 
прекалено малко и спокойно е, за да прилича на истински 
град, но пък вече е изгубило селския си облик. Прилича ми 
на химера, родена от средновековното въображение. 
Има огромна опашка на автогарата. Надявам се само 
билетите да не свършат. Все още не е горещо, но след 
час-два ще сме вир-вода. 

8:45
Може ли един билет до Х в 9:05? Човекът на гишето ми 
отговаря, че автобусът е пълен и че трябва да пътувам 
правостоящ. Тогава купувам билет за следващия: успявам 
да си запазя последното място, в дъното на автобуса. 
Остават още два часа и половина. Леонел предлага да 
потърсим струна за китарата му.

11:00
Тук вече няма и откъде да полъхне. Хората са се 
умълчали, примирили са се и понасят очакването и 
горещината, която вентилаторите правят жалки 
опити да раздвижат. Остават двайсет минути. Леонел 
разговаря с някакъв роднина. Ще пристигна в Х към 
четири следобед. Предполагам, че ще успея дори да 
прочета книгата, която си нося.

11:30
Тръгването се забави. Хората се мъчат да се настанят 
възможно най-удобно, но напразно, само раздвижват 
зноя, който ни обгръща и навлажнява дрехите ни. Тук-
таме разправии за седалките. Намирам мястото си. 
Строполявам се на седалката, докато другите още се 
наместват. Човекът до мен се оплаква, че е горещо, 
едно прозорче няма, което да открехнеш. Масивното 
стъкло сякаш му се надсмива. Вляво от мен една 
жена се опитва да се оправи с децата си. Случайно 
поглежда към нас и ни се усмихва. Гледам ги, едни 
такива закръгленички. Едно от децата в крайна сметка 
сяда до мен: от върха на нослето му се стичат капки 
пот. „Трябваше да си взема бутилка вода преди да се 
кача“. Отговарям му на човека, че може да си купи при 
първата почивка по пътя. Заговаряме се кой за къде 
пътува, а междувременно отново си мисля за покривите 
от палмови листа в селото на Леонел. Жената и двете 
деца са свели поглед и дишат учестено. Вибрациите от 
мотора пробягват по гърбовете ни: потегляме. Има 
прекалено много правостоящи. Движим се и започва 
да влиза въздух през отворените прозорци, така че 
горещината се поприкрива, става някак си раздвижена и 
усмихната. 

12:15
Първо спиране. Съседът ми по седалка не издържа и слиза 
за вода. В автобуса останахме само неколцина, смълчани 
и сгорещени. Вземам книгата. Ръбовете є са влажни от 
потта по ръцете ми. Прочитам няколко реда. Всичко 
наоколо пречи на четенето. Поглеждам към детото до 
мен: тениската му е изцапана с кръв. Сещам се тогава, че 
преди малко му течеше кръв от носа. Майка му беше спряла 
кръвотечението по доста груб начин и детето хленчеше. 
Братовчедката на Леонел е много хубава. Жалко, че се 
запознахме само няколко часа преди да си тръгна. Поглеждам 
часовника, закъсняваме с около половин час. Спътникът ми 
се качва с бутилка в ръка. Струва ми се по-оживен. Сяда, 
с едно отпиване почти я преполовява. Всякаква надежда 
да ме почерпи се изпарява, когато виждам, че с остатъка 
от водата облива гърба и челото си.  Сигурно се чувства 
облекчен, но и двамата знаем, че няма да е задълго. Водата 
в реката беше прохладна, несравнимо повече, отколкото 
може да бъде бутилираната вода. Унасям се отново с 
поклащането на лодката, която се носи плавно по водата. 
Леонел ми разказваше, че местните хора се прекръстват 
с малко кал или с вода на брега, преди да влязат в реката. 
Той не, но усеща, че реката е жива и заслужава уважение. 
Спътникът ми започва да говори за града, откъдето 
тръгнахме. Има роднини там. Говори с ентусиазъм, но не 
е убедителен, мисля, че градът, който описва – приятен, 
спокоен, чист, перфектен – не е същият, който видях 
на минаване преди няколко часа. Чудя се дали сме видели 
същото място. Не му казвам, но си оставам с неприятно 
впечатление.

13:20
Ветрецът, който подухва през прозореца прави по-поносимо 
пътуването. Правостоящите безуспешно се мъчат да 
се наместят. Остава малко повече от половината път. 
Пълничката жена и децата накрая задрямват. Смешното 
им поведение вече започваше да ме дразни. Спътникът 
ми за момент ми отвлича вниманието, сочи ми  едно 
хубаво момиче, което върви по улицата. Тук почти не се 
виждат тръстикови плантации. Пристигнах опиянен в 
селото на Леонел: ранната утрин ни съпровождаше със 
сладкия аромат на захарна тръстика. На следващия ден си 
отрязахме наколко стъбла. Така жадувам пак да се върна 
при реката. Брегът беше хлъзгав на места, а на други 
потъвахме в кал до колене. Гъмжеше от попови лъжички 
и жабки, като бучици пръст, които подскачаха на всички 
страни. Вчера сутринта видях пет току-що уловени иларии 
и големи нанизи с бодлоперки. 
Горещината ме зашеметява. Може би съм единственият 
буден пътник в този момент. Още може да се видят 
бананови палми и тамариндови дървета. Стъпвам 
предпазливо по брега: хлъзга се. Леонел и Херардо ми 
посочват мястото, откъдето реката става дълбока. 
Не съм добър плувец. Децата до мен спят неспокойно: 
въртят се непрестанно върху майка си, която не помръдва, 
изглежда безпомощна. Окървавената тениска  предизвиква 
странно усещане в носа ми, като че ли и на мен ще ми 
текне кръв. Помислям си, че не нося друга тениска. Ако 
това се случи, ще трябва да стана и да сваля куфара 
от багажника. Кръвта обаче ще се стече по цялото ми 
тяло и по седалката. Само усещане е. Опитвам се да не 
мисля за детето и се връщам към реката.  Водата ми 
стига до кръста. Протягам крак, за да проуча терена. 
Наклонът е лек. Правя още няколко крачки. Съвсем зарязах 
книгата: жегата и бръщолевенето на спътника ми правят 
четенето невъзможно. Сега и той заспива. Усещането в 
носа ми е още там. Леонел и Херардо ме предупреждават 
да не продължавам. Водата ме гъделичка около корема. 
Протягам ръце. Само не трябва да се отдалечавам от 
брега. Клатушкането на автобуса ме унася. Главата ми 
клюмва. Изтягам тяло над водата и правя опит да стигна 
до дънера, който се вижда по-навътре. След малко се 
налага да спра. Забелязвам, че не съм напреднал особено. 
Херардо се забавлява, плува навътре, далече от брега, там 
където не можеш да стъпиш, та дори и още по-нататък. 
Добър плувец е. Детето се пробужда и иска вода или нещо 
газирано за пиене. Майка му промърморва сърдито и му 
казва „Почакай да стигнем до С.“. „Ама, мамо, жаден съм. 
Много е горещо“. „Ще чакаш, като ти казвам“. Поемам 
отново въздух и повтарям опита. Съсредоточавам се 
в битката с водата, в усилието да напредвам с всяко 
загребване. Белите ми дробове молят за почивка. Няма 
дъно. Изведнъж се оказвам обгърнат от трепкащата вода, 
от мътния цвят, без дъно под краката. Отдалечил съм се 
от брега. Изгубил съм посока. Изпъвам тяло под водата 
и плувам, накъдето ми се струва, че се намира брегът. 
Долавям само безполезното пляскане на ръцете и на краката 
ми: не помръдвам. Търся дъното. Напразно. Не ми остава 
нищо друго, освен да плувам към брега. И пак онова усещане 
в носа. Детето пак хленчи. Спътникът ми е задрямал. 
Уханието на захарната тръстика ме замайва. Опитвам 
отново, но не мога да изплувам на повърхността. Реката е 
жива. Играе си с мен. Но ще ме остави да изляза. Нов опит 
да се придвижа. Реката бие по корема ми. Отварям уста и 
усещам как тялото ми се наводнява. Въздухът е нажежен. 
Всички се потим и дрехите ни са мокри. Усещането в носа 
ми се засилва. Трябва да стана за куфара. Губя почва. Още 
един удар в корема. Тялото ми се отпуска. Надигам се от 
седалката, а кръвта се стича от носа ми. Миг тишина. 
Вслушвам се във вътрешния глас на реката.

Превод от испански: МАРИя ГЕОРГИЕВА-МОНТЕРО 
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Джулиан Барнс  

Откъс
Елизабет Финч не беше публична личност. И да я 
потърсите в Гугъл, няма да намерите нищо. Бих я определил 
като независим учен. Може да ви звучи като евфемизъм 
и дори като труизъм, но преди знанието официално 
да се разположи в академичните среди, също е имало 
високоинтелигентни мъже и жени, които сами са следвали 
посоката на интересите си. Естествено, повечето от тях 
разполагали с пари, имало и особняци, и неколцина безспорни 
безумци. Парите обаче им давали възможност да пътуват 
и да изследват каквото и където се налага, без принудата да 
публикуват, да се конкурират с колеги или да задоволяват 
изискванията на ръководители на катедри.
Никога не съм бил запознат с финансовото положение на 
Елизабет Финч. Допусках, че е наследила пари или имоти. 
Имаше апартамент в Западен Лондон, в който не съм 
стъпвал. Изглежда, живееше пестеливо и допускам, 
че си подреждаше часовете така, че да има време за 
своите независими изследвания. Беше издала две книги: 
„Взривоопасни жени“ за анархистките в Лондон между 
1890 и 1910 г. и „За необходимите митове“ по темите за 
национализма, религията и семейството. И двете не бяха 
обемни, и двете бяха с изчерпан тираж. Учен, чиито книги 
не се продават, може би в нечии очи изглежда смехотворен. 
За разлика от огромния брой отегчителни щатни тъпаци, 
които щяха да постъпят по-разумно, ако си бяха мълчали.
Няколко нейни студенти впоследствие се прочуха. Името 
є се споменава в книги за средновековната история и за 
жените в науката. Само че тя не беше известна сред 
хората, които не бяха нейни познати. Което може и да ви 
звучи очевидно, но в съвременния дигитален пейзаж думите 
„приятел“ и „познат“ придобиха различно, по-неопределено 
значение. Много хора са познати, без изобщо да се познават. 
И тази повърхностност ги задоволява.
Сигурно ще ме помислите за старомоден (но сега не 
говорим за мен). Вероятно ще прецените Елизабет Финч 
като също толкова старомодна, ако не и повече. Но дори 
да беше, не го разбирайте в традиционния смисъл, тоест 
като въплъщение на предходното поколение, чиито истини 
са вече доказано овехтели. Как да се изразя? Елизабет Финч 
боравеше с истини, присъщи не на предишни поколения, 
а на предишни епохи, с истини, които тя поддържаше 
живи, докато другите отдавна ги бяха изоставили. Нямам 
предвид, че беше старомодна консерваторка/либералка/
социалистка, нищо подобно. В редица отношения тя бе 
извън своето време. „Не допускайте времето да ви заблуди – 
каза ни веднъж – и не си представяйте историята, особено 
интелектуалната история, линейно.“ Беше извисена, 
независима, европейка по дух. И пишейки тези думи, 
спирам, защото в главата ми зазвучава нещо, което ни каза 
на една лекция: „Запомнете: никога не се доверявайте на 
описанието на герой в роман, още по-малко в биография или 
историческа книга, което е изчистено и сведено до три 
прилагателни“. Това е азбучно правило, което винаги съм се 
опитвал да спазвам.
Курсът ни скоро се разпадна на групички по обичайния начин: 
в резултат на случайност или на избор. Някои от тях се 
сформираха според предпочитаното питие след занятията: 
бира, вино или и двете, или вино с портокалов сок, или 
всякакъв алкохол, или никакъв. Моята групичка, която 
лесно минаваше от бира на вино, се състоеше от Нийл 
(тоест аз), Ана (холандка и затова понякога възмутена 
от английското лекомислие), Джеф (провокатор), Линда 
(емоционално лабилна и по време на курса, и в живота) и 
Стиви (градоустройствен архитект, който се стремеше 
към нещо повече). Колкото и да е невероятно, едно от 
общите неща помежду ни беше фактът, че рядко бяхме 
на едно мнение, освен че правителството на власт е 
безполезно, Бог почти сигурно не съществува, животът е за 
живеене и никога не можеш да прекалиш с десертчетата в 
шумолящи опаковки. Това беше времето преди лаптопите 
в учебните аудитории и социалните медии извън тях, 
когато научавахме новините от вестниците, а знанията 
си черпехме от книгите. По-просто време ли беше, или по-
скучно? И двете, или нито едно от двете?

– Монотеизъм – каза Елизабет Финч. – Мономания. 
Моногамия. Монотонност. Нищо хубаво не започва с тази 
представка. – Тя направи пауза. – Монограм – проява на 
суета. Монокъл – също. Монокултура – предшественик 
на гибелта на селска Европа. Склонна съм да призная 
ползата от монорелсата. Има много неутрални научни 
термини, които също съм готова да приема. Но когато 
представката е свързана с човешките дела… Моноглосия 
– признак за затворена страна, тънеща в самозаблуда. 
Монокини – етимологията на тази дума е закачлива, също 
като дрешката. Монопол – нямам предвид едноименната 
настолна игра – неизменна катастрофа с течение на 
времето. Въпроси?
Линда, която често страдаше от „сърдечни проблеми“, 
както старомодно ги наричаше, попита обезпокоено:
– Какво имате против моногамията? Нали така живеят 
повечето хора? Нима мнозинството не мечтае за нея?

– Внимавайте с мечтите – отговори Елизабет Финч. 
– И изобщо внимавайте с онова, към което се стремят 
повечето хора. – Тя замълча, удостои Линда с полуусмивка и 
се обърна към цялата група: – Принудителната моногамия 
напомня много на принудителното щастие, което, както 
знаем, е невъзможно. Непринудената моногамия може 
да изглежда възможна. Романтичната моногамия – дори 
желана. Само че първата обикновено запада до разновидност 
на принудителната моногамия, а втората нерядко става 
истерична и обсебваща. Поради което прилича повече 
на мономания. Винаги трябва да се прави разлика между 
споделената страст и споделената мономания.
Всички се умълчахме, докато асимилирахме чутото. 
Повечето от нас имаха обичайния сексуален и любовен 
опит за нашето поколение, тоест прекалено голям според 
мнението на предишното поколение и печално нищожен 
според следващото, което ни дишаше във врата. Освен 
това се чудехме в каква степен думите на Елизабет Финч 
се основават на личен опит, но никой не се осмеляваше да 
попита.
Прави чест на Линда, че не се отказа:
– Значи твърдите, че е безнадеждно?
– Как го е казал остроумният господин Сондхайм? – И 
Елизабет Финч почти го изпя: – „Един е невъзможно, двама 
е кошмар, трима са приятна весела компания“. Несъмнено 
това е една от гледните точки. 
– Но вие съгласна ли сте, или го казвате само колкото да се 
измъкнете?
– Не, просто ви излагам алтернативите.
– Значи твърдите, че Етерий е сбъркал, като е заминал 
за Кьолн? – Вече ставаше ясно, че Линда приема лекциите 
много лично, дори свързаните със средновековната религия.
– Не, не е сбъркал. Ние всички постъпваме така, както 
преценяваме, че е най-добре за нас, дори ако това ще ни 
погуби. Понякога тъкмо защото ще ни погуби. А когато 
постигнем или не постигнем своето, обикновено вече е 
твърде късно.
– Не ми помогнахте особено – каза Линда с плачливо 
ожесточение.
– Моята работа не е да ви помагам – отговори Елизабет 
Финч твърдо, но не укорително. – А да ви подтикна да 
разсъждавате, да спорите и да развивате самостоятелното 
си мислене. – Тя замълча за кратко. – Но тъй като питате 
за Етерий, нека да анализираме неговото положение. 
Като годеник на Урсула, той е приел поставените от нея 
условия: по време на поклонението є в Рим той да изучава 
християнските текстове, да се убеди в техните истини 
и да се покръсти в нейната религия. Не е известно доколко 
това изискване е предизвикало гнева на баща му, крал на 
Англия и небезизвестен варварин. Тъй или иначе, изпратен 
от Бога ангел се явява на Етерий и му поръчва да посрещне 
Урсула в Кьолн, където двамата заедно ще преживеят 
славно мъченичество. Как да го тълкуваме? На емоционално 
ниво вероятно ще го определим като екстремен, дори 
фанатичен пример за романтична любов. В ръцете на друг 
творец щеше да се прояви Вагнеров аспект. На теологично 
ниво поведението му може да се окачестви като грубо 
пререждане. Освен това следва да предвидим последиците 
от принудителното целомъдрие за младия мъж – а 
всъщност и за младата жена. То може да намери израз в най-
невероятни прояви на патологично поведение. Дали Урсула 
и Етерий, сгодени от три години, са получили шанса за 
съпружеска нощ, преди да подложат шия под тевтонските 
мечове и да изложат гърди на стрелите и копията? Доста 
съмнително, защото съпружеската тръпка вероятно би 
разколебала решението им.
След лекцията се изсипахме в студентския бар и някои от 
нас започнаха направо с твърдо гориво. 

Обучавах се за актьор и така се запознах с първата 
ми съпруга, Джоана. Двамата споделяхме един и същ 
зачатъчен, но непоклатим оптимизъм, поне през първите 
няколко години. Аз получавах малки роли в телевизията 

Елизабет Финч
и дублирах филми, двамата заедно пишехме сценарии и 
ги разпращахме къде ли не. Репертоарът ни включваше 
и изяви като дуо по круизните кораби: комични сценки, 
хуморески, малко песни и танци. Най-постоянният 
източник на доходи беше ролята ми на леко заплашителен 
барман в дълъг сапунен сериал (не, не е известен). Години 
след това от време на време ме спираха хора с думите: 
„Знаете ли, че страшно приличате на Фреди Бармана 
от онзи сериал… как се казваше… „Северозападен 
квартал“?“. Никога не ги поправях, но името на сериала 
беше „Югоизточно предградие“, само се усмихвах и се 
съгласявах: „Странно, нали, много хора ми го казват“.
Когато нямахме участия, работех като келнер. Но понеже 
имах излъчване, поне така си мисля, ме назначиха за 
управител на ресторанта. Постепенно престанах 
да си почивам, накрая престанах и да бъда актьор. 
Запознах се с разни доставчици на селскостопански 
продукти, затова с Джоана решихме да отидем да 
живеем в провинцията. Започнах да отглеждам гъби, 
а по-късно и оранжерийни домати. Дъщеря ни Хана 
вече не повтаряше с детинска гордост: „Татко го 
дават по телевизията“, а храбро се опитваше със 
същото въодушевление да се хвали: „Татко отглежда 
домати“. Джоана, която имаше по-успешна актьорска 
кариера от моята, прецени, че ще е по-добре да живее 
в Лондон. Аз не. И така приключихме. Да, още можете 
да я мернете по телевизията, често участва в… о, 
майната му.
Когато споменах на Елизабет Финч, че съм бил актьор, 
тя се усмихна. „Е, актьорството е идеалният пример за 
автентичност, създавана чрез изкуственост.“ Много ми 
допадна това определение, почувствах се оценен.

ЕФ, както я наричахме помежду си, застана пред нас, сложи 
чантата си върху катедрата както обикновено и каза: 
– Бъдете относително доволни от относителното си 
щастие. Единственото нещо в живота, което е ясно и 
несъмнено, е нещастието. 
После зачака. Остави ни да разсъждаваме. Кой щеше да се 
осмели да се обади пръв?
Сигурно забелязвате, че тя не ни каза откъде е този 
цитат. Направи го умишлено, полезен трик, за да ни 
предизвика да мислим самостоятелно. Ако беше посочила 
източника, щяхме да започнем да умуваме какво знаем за 
живота и творчеството на цитирания човек и какво е 
общоприетото мнение за него. И съответно щяхме да се 
съгласим почтително или пък обратното.
И така, започнахме дискусия, противопоставихме все още 
младежката си обнадежденост на зрелия скептицизъм – 
поне така смятахме, – докато тя не реши да ни разкрие 
източника си.
– Гьоте, в сравнение с когото малцина от нас могат да 
се надяват да живеят по-пълноценно или по-интересно, 
заявява на смъртния си одър – тогава е на осемдесет и 
две, – че през целия си живот е изпитвал щастие само за 
четвърт час. 
Не ни погледна с извита вежда – този жест не є беше 
присъщ, – но го направи в метафоричен и морален смисъл. 
В нашата група приехме предизвикателството и подехме 
дискусия дали ако си велик – или дори маловажен – 
интелектуалец, това те обрича на нещастие. И дали човек 
на смъртния си одър изрича такова твърдение (което 
според нас беше очевидно невярно), защото не може да 
си спомни или защото с омаловажаването на толкова 
съществен аспект от живота му е по-лесно да приеме 
смъртта. В този момент Линда, която винаги безстрашно 
заявяваше неща, които ние, останалите, намирахме за 
наивни и дори за нелепи, предположи:
– Може би Гьоте просто не е срещнал подходящата жена.
В присъствието на друг лектор сигурно щяхме да се 
разкикотим без никакви задръжки. Само че ЕФ, макар 
да държеше строго на своите убеждения, никога не 
пренебрегваше нашите хрумвания и предложения, колкото 
и да бяха незадоволителни, сантиментални или безнадеждно 
автобиографични. Вместо това тя превръщаше 
посредствените ни разсъждения в нещо интересно.
– Непременно трябва да разгледаме елемента на 
случайността – не само в този курс, но и извън него, в 
нашия бурен и капризен живот. Броят на хората, които 
опознаваме в дълбочина, е странно малък. Страстта 
може да ни подведе жестоко. Разумът също. Нашето 
генетично наследство може да ни осакати. Както и много 
от миналите събития в живота ни. Не само войниците 
на бойното поле по-късно страдат от посттравматичен 
стрес. Често стресът е неизбежна последица от привидно 
нормално земно съществуване.
След тези думи Линда не успя да сдържи самодоволната си 
усмивка.

Превод от английски: НАДЕЖДА РОЗОВА

Книгата е под печат в изд. „Обсидиан“.
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Шандор Мараи

Откъс
Писател, поет, журналист. Олицетворител и 

същевременно възвисител на световно равнище 
на унгарската буржоазна култура, застъпник 

на либерализма. Класик на модерната унгарска 
литература. Маестро и образец му е Томас Ман. 

През 1919–28 г. пребивава в чужбина като журналист, 
чрез публикации в родните журнали (очерци, разкази, 

преводи) обаче поддържа връзка с унгарската 
литературна общност. Сътрудник е на „Франкфуртер 
цайтунг“. През 1933 г. журналът му го праща в Берлин; 

тук следи отблизо идването на Хитлер на власт. 
Описва достоверно и с безпримерна смелост същността 

на нацизма. През 1937 г. започва работа в „Пещенски 
известия“: статиите му са чувствителна реакция 
на всяко явление от културния живот. Главната му 

творба е биографичният и едновременно социографски 
роман „Изповедите на един буржоа“ (1934). Сдържано 

чувство за мяра и пластично изображение, езиков 
пуританизъм и ярка изразна символика характеризират 

изразния му стил. Шлифова литературната есеистика 
до съвършенство. От 1943 г. почти до края на живота 

си води своя Дневник, субективен коментар на един 
забележителен мислител за ХХ век. През 1942 г. 

става член-кореспондент, а от 1945 г. редовен член 
на Унгарската академия на науките. През 1948 г. 

заминава отново за чужбина, живее в Европа и САЩ. В 
периода 1948–1990 г. творбите му не могат да бъдат 

публикувани в Унгария. Написва най-изразителната 
поема на унгарската емиграция: „Надгробно слово“ 

(1950). Непримирим привърженик и борец за национална 
независимост. От 1979 г. живее в Сан Диего. Прекарва 
последните си години във все по-пълно уединение. След 

смъртта на съпругата и сина си живее в бедност и 
болести, грохналото здраве едва му позволява да се 
грижи сам за себе си. Слага сам край на живота си. 

Огромното му литературно наследство може би крие 
изненади, част от писаните в родината му статии 

са неиздавани. През 1990 г. е удостоен посмъртно с 
наградата „Кошут“.

Но на всяка цена искам да живея, докато завърша тази 
книга, третия том от „Изповедите на един буржоа“.

                                                                                                                            
(„Дневник“, 1949 г.)

Едно
1
Исках да мълча. Но после времето ме призова и научих, че 
не мога да мълча. По-късно научих и това, че мълчанието 
е отговор поне толкова, колкото думите и написаното. 
Понякога дори не най-безопасният отговор. Нищо не 
настървява насилието така, както отричащото го 
мълчание.
Искам да разкажа какво се случи с буржоазната култура 
през онези десет години, чието начало – без произвола на 
летоброенето – беше сложено в деня на аншлуса, края 
на независимостта на Австрия. Мисля, сега вече всички 
знаят, че в онзи ден рухна всичко, което беше останало 
от старата Европа. И какво се случи през следващите 
десет години, до деня, когато – в ранния утринен час – на 
моста на Енс, където свършваше руската военна зона, 
наричана тогава Желязната завеса, един съветски войник 
влезе в спалния вагон, поиска паспортите ни, отдаде 
чест и ни пусна да отпътуваме на доброволно поетото 
ни изгнаничество. През тези десет години престанаха 
да съществуват и се разпаднаха не само държави, бяха 
изличени не само престоли и властови структури. През 
тези десет години изчезна една форма на живот и една 
култура. Аз бях роден в тази култура, с тази форма на 
живот, и когато научих, че буржоазната форма на живот в 
родината ми вече е мъртва, изпитах особено спокойствие. 
По това време излязоха военните мемоари на Чърчил, в края 
на първия том прочетох следната констатация: „Фактите 
струват повече, отколкото мечтите“. Бяхме се опомнили 
от една мечта. Ще се опитам да запиша фактите така, 
както аз ги знам.

2
спомням сИ с точност деня. По онова време бях моден 
писател и дописник в Будапеща. Статиите ми се печатаха 
в голям либерален вестник. На сцената с голям успех играеха 
една моя пиеса, у нас и навън. Излизаха обезпокоително 

много мои книги, на унгарски 
и на чужди езици, и понякога 
наистина вярвах, че съм добър, 

реномиран писател, който няма други задължения, освен да 
утвърждава дарбата си, да се грижи за своя дневен режим, 
да полага грижи за четивата си и в края на дните си да 
бъде произведен в своего рода poeta laureatus в родината 
си. [Бяха ме избрали за член на Унгарската академия на 
науките. Вярно, никога не ми казаха защо, самият аз 
не разбирах причините за оказаната чест. Вероятно 
само защото бях известен, не крадях, не предизвиквах 
скандали и в общи линии отговарях на представите, 
които членовете на Академията хранеха за числящите 
се сред тях труженици на мисълта. Освен всичко 
това произхождах от така наречено „благонадеждно 
семейство“.1] Ако си сложа очилата и погледна назад в 
миналото, примижавайки бегло, съзирам точно този образ.
Пиша всичко това не с цел да обрисувам външно облика 
на един по-малко симпатичен и безинтересен персонаж. 
Не вярвам, че писателят е по-интересно или по-особено 
човешко същество от който и да било друг човешки 
типаж. Но имам чувството, че именно чрез връщането 
към живот на този образ ще мога най-правдиво да предам 
случилото се по същество през тези десет години. 
Писателят, творецът е човек точно толкова, колкото 
всеки друг, но – напълно независимо от мономаниакалните, 
дълбоко вкоренени заблуди на писателското и творческото 
тщеславие – все пак между хората той е този, чиято 
нервна система улавя най-непосредствено и чувствително 
всяка промяна в отношенията между човека и света. 
Вярвам, че светът не е само материя, а духът не е 
химичното или електрично изражение на материята. 
Вярвам, че в началото бе Словото, и Дух Божий се носеше 
над водите. Вярвам и че Битие не е било написано като 
случайно хрумване от надарени с богато въображение 
книжовници. Човечеството има своите древни книги 
– Ведите, Библията, – в които като информация се е 
уталожило и намерило изражение всичко онова, което 
човек знае за собствения си и на света произход. По-късно 
науката чрез сложни маневри понякога потвърждава 
сведенията от митовете. Повтарям, не мисля, че 
писателят като социален субект в което и да е общество 
изпълнява по-важна или по-особена роля, отколкото 
някой добър работник, инженер или лекар, или каквато 
роля изпълнява съвестният, интелигентен индивид и без 
по-особена дарба. Това не е въпрос на полезност, нито на 
значимост. Но писателят, артистът притежават своего 
рода дарба, която е на първо място духовна; те имат 
прозрения, които по-късно под формата на овеществени 
видения, тоест произведения на изкуството, разкриват 
реалността – разкрили са я още в момента, когато тази 
реалност е била смътно изразена, оформяла се е, раждала 
се е, полагала е митичното си начало на хоризонта на 
човечеството. Когато следователно чрез себе си се 
стремя да изразя това, което се е случило в съответния 
ден в света, не искам друго, освен да запиша показанията 
на един прецизен прибор. Този прибор бях аз, един писател в 
една европейска страна.
Тъй като в тази европейска страна, в моята родина, 
писателят никога не е можел да изкара насъщния си с 
чиста поезия и литература заради самата себе си, то и 
аз, както почти всички унгарски писатели, бях принуден 
да се бъхтя с журналистика, та покрай хляба, който 
писанията ми с литературна насоченост носеха на мен и 
семейството ми, да изкарам и за сладкиши. Героичните 
деятели-аскети на чистата литература винаги са 
презирали тези странични занимания, смятали са ги за 
измяна спрямо голямата литература, заклеймявайки 
ги като разновидност на „продажничеството на 
пишещите братя“. Мисля, че не са били съвсем прави. 
Журналистиката – естествено не писането на 
репортажи или политически статии, а възпитаващите, 
развличащи чрез по-благородни писателски способи 
вестникарски дописки – е отлична школа за писателите. 
Вестникарската хартия, колкото и мимолетен живот 
да има, представлява ефективна среда за посредничество 
между писателя и читателя. Писателят, който редовно 
се изявява в някой всекидневник, списван без по-особена 
корупция, радващ се на благоволението и доверието на 
читателите, постепенно се превръща в доверен член на 
един семеен кръг. В тази атмосфера ден след ден той може 
да улови отзвука от написаното от него, от писателската 
си същност. Това свойско чувство крие опасности, но 
притежава и голяма възпитаваща сила. В родината ми 
тази по-благородна разновидност на журналистиката е 
давала хляб на най-забележителните писатели, дори повече 
от това: привиквала ги е към дисциплина, предоставяла 
им е възможност непосредствено да изпитат ефекта от 
своя труд. Този непосредствен досег е превъзходна школа. 
Затова нито за миг не съм възприемал като „ангария“ 
или измяна на задачата на писателя това, че ден след 
ден мога да изричам в един всекидневник идеите си, мога 
да разговарям с невидимите си и въпреки това толкова 
осезаемо присъстващи читатели, с десетки и стотици 
хиляди хора. Усещах се съкровен и приет, защитен в този 
кръг на доверчивост и фамилиарност. 
С това чувство прекрачих прага на редакцията този 
ден. Помня, че вечерта щях да ходя на театър. Бях 
в добро настроение. Работех леко – бях тридесет и 
осем годишен, – по-малките статии, очерци нахвърлях 

1 Задраскан пасаж. – Б. изд.

върху хартията с такава леснота, сякаш то не беше 
работа, по-скоро само забавление и приятно прекарване 
на времето. Пред голямата палата на вестника стоеше 
елегантният малък автомобил, който сам шофирах. 
По това време живеех без по-особени грижи. Би ми 
се искало да кажа, че съвестта ме е гризяла, защото 
съм жънел успехи, живеел съм лесно. Но тогава аз не 
изпитвах никакви угризения на съвестта; нито за 
миг нямах чувството, че съм изменил на каузата. По-
късно често подлагах на анализ съвестта си и не можех 
с леко сърце да оправдая нито себе си, нито другиго. 
По-късно понякога самият аз вярвах, че хората имат 
право да изискват от онези свои събратя, които са се 
нагърбили с възпитателство и водачество – тоест от 
писателя, педагога, политика, твореца, държавните 
мъже – геройски да устояват, да служат за пример 
с живота и работата си. Но това е много труден 
въпрос и мъчно изискване. Дали талантът и ролята 
действително задължават към своего рода аскетизъм? 
Могъл ли съм да променя всичко онова, случило се по-
късно, ако не бях работил с такова желание и лека ръка 
в предходните години? Ако отхвърлях съмнителните 
блуждаещи огньове на успеха и крачех с известна 
савонаролска безпощадност по-скоро към жертвената 
клада? Труден въпрос, и аз съм неспособен да му отговоря. 
Да помогна в никакъв случай не бих могъл, а и не бях 
Савонарола. Бях моден писател и журналист в една малка 
източноевропейска страна. Обичах живота, радвах се, 
че в добро здраве живея зрелите си години, приятно ми 
е да работя и трудът ми не е съвсем безрезултатен. 
Както почти всяка вечер, и него ден влязох в редакцията 
с такова житейско чувство. Предадох на прислужника 
палтото и шапката си, прехвърлих надве-натри с една 
ръка пощата, запалих цигара и размишлявах върху 
първото изречение на неголямата статия, която исках 
набързо да напиша за следващия ден – набързо, защото 
тази вечер ме чакаха в театъра.
Този някой, в това положение, както сега го описах, не бях 
само аз. Скоро научих, че онзи „аз“, когото съм познавал, 
възпитал и създал, в чието съществуване таях вяра, в 
съкровената си същност вече е друг човек.

3
Вратата се отВорИ И обИтателят на съседния кабинет, един по-
възрастен колега, застана на прага. Беше плешиво човече 
и заради някакъв хроничен ларингит през цялото време 
си прочистваше гърлото. Сега също се изкашля и тихо 
изрече:
– Референдумът няма да се състои.
Стоях зад бюрото с цигара в уста, с горяща запалка в 
ръката. Така гледах посетителя си. Историята рядко 
застига съвременника ни в „историческа готовност“: 
най-често по пижама или докато се бръснем, научаваме 
– в по-ново време от радиото, – че краят на нещо си 
в света безвъзвратно е настъпил. Запалих цигарата, 
издухах дима и мълчах. Плешивият човечец – той 
водеше икономическата рубрика във вестника, беше 
ревностен унгарец, привърженик на Кошутовите идеали 
и Дунавската конфедерация! – отново се прокашля. 
Беше съвсем пребледнял; едва сега видях, че лицето му е 
тебеширенобяло.
– Шушниг е подал оставка – каза още.
Известно време стоеше на прага, объркано, сякаш се 
срамуваше заради нещо. Продължително и безутешно 
гледаше пода, носа на обувките си. Не отговорих нищо; 
затова се изкашля веднъж, едва забележимо повдигна 
рамене и си излезе, притваряйки тихо след себе си 
млечнобялата стъклена врата. Останах сам и – по-късно 
често мислех върху това – аз също почувствах, смътно и 
объркано, че се срамувам заради нещо.

4
оназИ Вечер се прИбрах късно. Беше звездна, топла нощ, 
ранна пролет. Тогава Верижният мост все още стоеше 
на мястото си; към два сутринта, когато с автомобила 
си го прекосих, горе във високото всички прозорци на 
ослепително грейналия министър-председателски дворец 
блестяха. Друг път осветяваха така красивата сграда 
само при официални чествания. От моста гледката 
ми подейства така, сякаш във висините са грейнали 
светлините на някое импозантно, феерично празненство. 
Когато стигнах до гаража в Буда, пред портата му стояха 
наредени на опашка три прашни автомобила с австрийски 
номера. От колите се наизмъкваха жени и деца. Един мъж 
се пазареше с отговорника на гаража.
– Не ни трябва миене – каза прегракнало. – Утре 
продължаваме нататък.
Вероятно оттогава „продължават нататък“, вече десет 
години. Отбих колата си, изчаках, докато бегълците 
вкарат автомобилите си в закритото хале. Влязох 
последен след тях. Тогава още не знаех, че и аз вече съм 
се наредил на опашката, предвождана от австрийското 
емигрантско семейство. Отне десет години, докато с 
всички произтичащи последствия науча това.

Превод от унгарски: МАРТИН ХРИСТОВ

Очаквайте книгите до края на годината в изд. „Ерго“.

Исках да мълча 
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Сергий Жадан

Град край фронта, пред Рождество вечерта е.
Всички отиват на църква, думите никой не знае.
Повтарят след измъчените отци.
Плачат за самоубийци и мъртъвци.
Като отсечена глава снегът се чернее.
Пее Мария със сираци и със вдовци.

Църквата ни прави да приличаме на деца:
какво друго ни трябва, освен добра новина?
Хайде псалми да пеем, да се борим със сатаната,
на зимата вълчия вой да слушаме зад гърба си.
Стопанката кани гости, оръдия гърмят в степта.
Сънни волове се събуждат оттатък стената.

А смъртта чака на улицата, знае къде сме застанали,
изчаква, не бърза, коментира светото писание,
коментира безрадостно апостолските топли послания,
струва є се, че в деянията на апостолите има твърде
  много колебание,
а в нашата вяра – твърде малко топлина, според нея.
Вашата любов – казва – ме изкарва от нерви.

Стоят с псалтири в ръцете старейшини и мъдреци,
след тях са полковниците, по лицата с бразди,
писари, оръженосци, топчии, пехотинци,
застават в тълпата, но се озовават самички,
заклети знаменосци, сериозни бойци
стоят и чакат край олтара като 
по трамвайните спирки.

Селяни, надошли от селата, се радват,
изнемогват в радостта си също еснафите,
радват се писари, свирачи на лира и бандуристи,
пеят долу мироносиците, пеят горе хористи,
Гостите сядат внимателно на празнична маса.
Не уцелват нотите арестантите и щабистите.

Мъже, тази зима от вас кой ще прекара?
Кой ще излезе на другия бряг на реката?
Кой ще падне в снега, под леда ще пропадне,
риба замръзнала ще нахрани с плътта си,
ще напои земята солена с кръвта си,
като луна ще кънти в птичия, звънкия крясък?

А смъртта чака в полето, не влиза в дома,
и се приближава момченце и казва: ела,
да вървим, ще ти покажа нашия имот и обори,
аз – казва – нямам страх и нямам покорство.
Виждаш ли в тоя златен простор каква е светлина?
Стига за всички птичи гнезда и змийски бърлоги.

... Те са толкова много – с радости и тъги.
Но докато тя все така с тях стои,
докато заедно с тях пее и тя –
със всички, с тъгите и с радостта –
смърт няма, няма нещастия и беди.
Огньове горят, 
животни заспиват,
зимите продължават.

+++
Те цял месец стояха край тая река.
Бе неподвижна и близка цял месец реката.
Не даваха да се пали огън и мълчаха пушачите.
От тази страна стоеше войска.
И от другата също стоеше войска.

Черна река,
тече си реката, чернее.
Трудно е да си толкова дълго със нея.
Колко е дълбока през август, колко е лепкава.
Каква ли ще бъде, в Азов когато се влее?

Чуваше се как в мрака работи сърцето.
Какво ще стане накрая не знаеше никой.
И течението от север им донесе мъртвец –
небързащ, каквито са мъртъвците.

Сякаш го беше донесла стара беда
и сега го обръщаше от всяка страна.
Пробитите му дробове бяха пълни с вода –
с черната сладка вода на степна река.

Отминавай бреговете, човече, върви,
вземи си смъртта, вземи си страха,
тук силите не достигат дори да си жив,
какво ще прави един мъртвец на брега?

Вземи си смъртта и си я отнеси,
от тази река по-далече я махай,
от това тъмно течение я махни,
мъртвите си юмруци от тука разкарай.

Течението се врязва в топли скали.
В лисичи очи отразява се Месецът.
Разперил ръце, в августовска вода той лежи,
тежък като кръста върху човешките плещи.

И се влачи с течението някъде на Изток,
влачи се с тоя безкраен Донец,
и мъжете от брега се взират подире му,
и плачат за тоя мъртвец,
пореден мъртвец.

Земя на степни птици и подплашени риби.
Земя на златни пшеници и изгорена трева –
историята на тези брегове някой някога ще напише,
историята на тези бродове и тези русла.

Някой ще впише в историята всичките имена,
имената на бодливи акации и зелени коприви.
Десния бряг, в който се блъска луната.
Левия бряг, от който никой не е отстъпил.

Пчелни килийки

+
Важно ще е да се намерят думи
за всичко, с което живееш.
За да не мълчиш, докато гледаш
срещу светлината клонките и лицата.
Когато всичко бъде назовано,
изречено,
ще е по-лесно да се излиза 
от къщи, 
да се преживява сланата.
Думите се губят и се откриват
като монети в детството.
Стои жена срещу луната,
прилича на буквата і
в думата „ніч“.

+
На всички им пречи луната.
На всички им пречи просякът на ъгъла.
Твърде бие на очи.
Твърде нахално мълчи.
Привлича вниманието към себе си.
Твърде е болезнено от това.
Твърде неуютно.
Трябва да се избавим от тая луна.
От неразбираемата є светлина,
от среднощната є крехкост.
Събират се мъже,
обкръжават луната,
изтърколват я извън града,
към реката, в тревата.
Трябва да се избавим от всички чужди.
Трябвада се избавим от това
постоянно присъствие
на нещо печално,
на нещо неминуемо.
Търкалят извън града
кръглата луна,
издират си ръцете
в острите є
ръбове.

+
За какви грехове те е сполетяло
да станеш пощальон
на тая улица?
Да познаваш всички по лице.
Да утешаваш безутешните,
да подкрепяш обезверените.
Да носиш на плещите си
тежкия кръст на кореспонденцията.
Всеки ден да идваш
и да им говориш нещо на тия хора,
на които никой никога 
не им пише.

+
И неделната сутрин,
когато децата тичат
от есенния пазар
до есенното гробище.
Радост изгаря
детската ретина,
гласът е продран от желание
да надвикат вятъра.
С цвят се изпълват отрязаните цветя,
крие се сила в труповете посечени.
Смъртта, на която не обръщат внимание.
Животът като предчувствие за неизбежното.

+
Пристига сутрешният влак.
Слизат няколко пътници
на студения асфалт.
Всички се познават.
Всички са свои. Всички са тукашни.
Добри хора от малки градчета.
Зидари на пчелни килийки.
Приличат на гъски, които летят на юг:
смехът на вдишане прелива
в шепот на издишване,
радостта от очакването
се сменя с горестта на познанието.

+
Мястото с най-много слънце.
Сутрин с открито небе.
Дим над къщите.
И тия лозя под снега,
на склона,
ослепели от слънцето
като ученици в малък град –
вече имат проблеми с гръбнака,
вече имат проблеми със зрението,
но навеки любов
и усещане за опора
навеки. 

Красимир Вардиев

Империята на смърдящите крака 

Нехора убиват деца  
Убиват учителки  
Крадат перални  
Убили бащите  
Изнасилват майки  
Пред децата им  
Братя  
Славянство  
Православие  
Празни приказки  
Всички дръзнали  
Да бъдат себе си  
Да пукнат  
Как смеят  
Да бъдат себе си  
В пределите на  
Безкрайното сърце  
На империята  
На смърдящите крака  
Никой няма право  
Да бъде друго  
Освен партенка

Снимка Едуардо Бермудез
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+++
Вчера настъпи септември и тя
забеляза, че всичко е както преди, обаче
докосващата речното дъно топлина
сега стои край водата като остаряла гмуркачка.

И че птиците в града, търсейки подслон
от дъждовете, които тая година ще са обилни,
някак като възрастни гледат на тоя живот – 
като деца от приют, на които вече всичко са им 
                                                                        обяснили.

И учениците, които би трябвало да са по леглата,
тихо излизат от къщи като читатели от книжарница.
Греят се сутрин разочарованите цветари,
продават на минувачите цветя некрасиви и ярки.

И времето, което уж да отмине, не отмина, замря.
И този, който пишеше ежедневно, вече не пише.
И това, което не болеше вчера, не боли и сега.
И точно от това става още по-лошо.

+++
На един повече му се удават съгласните, друг с гласните
  е добре.
На нея не можеш да не обърнеш внимание – насън тя 
 се смее.
Помислих си: толкова лесно влиза под кожата, без да 
знае, че тая кожа е моя.
Ако някога се събуди, добре би било да узнаем коя е.

Добре би било да се знае откъде е дошла и къде ли нощем
  се връща,
кой ли живее зад тая врата, за която са ключовете от 
 нейната връзка,
защо не може нищо да си спомни и откъде са всичките 
 тези знания.
Ако патрул провери джобовете є, някой със сигурност
  ще получи ново звание.

Ако почне да пише спомени за всяка получена рана,
книгата є ще има успех като тората или корана,
мъжете биха чели тази странна книга, усещайки 
 свойта вина,
и биха я изгаряли по площадите, преди да започнат
  война.

Мъжете не гледат последствията, на тях им стигат 
 причините.
Когато най-сетне получат всичко, те го изпълват 
 със нищо.
Когато говорят за общото, те имат предвид своето.
По-добре не говорете с тях за бъдното, за да не 
 изгубите готовото.

Но тя се събуждаше и тъкмо тогава започваше всичко.
Тя добре се държеше пред съда, на разпити и на изповеди.
Казваше, че е по-добре оръжие в ръцете, отколкото на 
 герба ти – кръст.
Когато изговаряше думата любов, съзирах по зъбите є 
 кръв.

Пазете я, ангели, под леките си криле я прибирайте.
Кажете є да запазва спокойствие при поредното си 
 пикиране,
да ми върне ръкописите, моето сребро и горивото,
дали изобщо ме помни при случай също я питайте.

 Превод от украински: АЛБЕНА СТАМЕНОВА

6 стихотворения от книгата „Кисело грозде“ (1921)

Виелица

Сняг:
години на гняв следват
лениво плаващи часове –
виелицата
вмества тежестта си
все по-дълбоко от три дни
или шейсет години? А после –
слънцето! безпорядък
от жълти сини снежинки
космати на вид дървета
по дълги алеи
над дивата самота.
Мъжът се обръща и ето –
следата му самотна се проточва
върху света.

Да събудиш старица

Старостта е
ято дребни
пиукащи птичета,
едва докосващи
голите дървета
над снежния гланц. 
Успяват, пропадат,
тъмен вятър
ги бие с юмруци...
Но как?
Върху жилави стръкове
е кацнало ятото,
снегът
е покрит със сцепени
люспи от семки
и смекчава вятъра
острото чуруликане
на изобилието.

Пустата улица

Край на училището. Жега е
да ходиш ей така. Така,
в леки поли те се разхождат,
за да убият времето.
Пораснали са. Носят
розови пламъци в ръцете си.
В бяло от глава до пети,
с ленив кос поглед –
в нещо жълто, реещо се,
черен шарф, чорапи –
докосвайки хищни уста
с розово захарно петле –
като карамфил в ръката на всяка –
те изкачват пустата улица.

Оплакване

Повикват ме – тръгвам.
Замръзнало шосе
след полунощ, снежен
прашец, полепнал
в строгите коловози.
Вратата се отваря.
Усмихвам се, влизам и
изтръсквам студа.
Една чудесна жена
лежи по хълбок в леглото.
Зле є е,
може би повръща,
може би ражда
десето дете. О, радост!
Нощта е стая,
притъмнена за влюбените;
през щорите слънцето
праща една златна игла!
Отмествам от очите є
кичур коса
и наблюдавам мъките є
със състрадание.

Спорещите

В своята ваза върху масата,
в буйно безредие –
жълти вейки, зелени шипчета,
червени остри цветчета
и къдрави сини и бели
глави сред разхвърляни
вилици, трохи, чинии –
цветята стоят спокойни.
Хладнокръвно продължават разговора си
над кафето и шумните приказки,
изтънели до водевил.

Великата цифра

През дъжда
и светлините
видях цифрата 5
златна
върху червената
пожарна
да преминава
изопната
незабелязана
под звън на гонг
вой на сирени
и колела боботещи
през мръкналия град.
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