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Може ли поезията да спаси света?
Слово при удостояване с почетното звание „доктор хонорис кауза“
на Софийския университет
Ана Бландиана
Не вярвам, че Световната академия на поезията
продължава да съществува – и за да бъда напълно
искрена – не съм сигурна, че някога наистина е
съществувала. Всичко, което знам, е, че беше
основана, при това по наистина въодушевяващ начин,
с ентусиазъм и блясък, които няма как да изчезнат от
паметта ми. Една почти романтична инициатива на
ЮНЕСКО се беше срещнала с амбициите на един град
– да се превърне в столица на европейската култура.
Градът беше Верона, а амбицията принадлежеше
на кметицата, изпълнена с енергия млада жена, за
която очевидно придобиването на желаното звание
би означавало връх в кариерата. Организацията на
обединените нации за образование, наука и култура
ЮНЕСКО се беше заела да покани подбрани от целия
свят 60 поети за членове-основатели и да създаде
рамковия проект, който определяше бъдещата
институция, а общината на Верона се беше заела
с останалото. И едните, и другите бяха изпълнили
задачите си по някакъв преувеличен, почти шеметен
начин, сякаш беше естествено да не се съобразяват с
правилата на заобикалящия свят или с ограниченията
на реалността. Или още по-точно, все едно знаеха
предварително, че всичко и без това ще бъде
цензурирано от реалността, та се бяха впуснали с
наслада в нещо като необуздана волност, извън разумно
възможното.
Основополагащият текст, обвит в тайнственост,
защото никой не успяваше да научи кой поет го е
написал, а никой не можеше да си представи, че е
бил написан от чиновник на ЮНЕСКО, се опитваше

да отговори на въпроса: каква е целта и смисълът
на новата и някак ексцентрична институция? А
отговорът, даден от текста в крилати фрази,
гласеше: светът трябва да бъде спасен чрез поезия и
поезията може да спаси света. И към този свободен
от съмнения оптимизъм, а може би и лишен от
мярка, неочаквано беше добавена идеята, че не е
достатъчно поезията да бъде написана, тя трябва да
бъде поставена в центъра на света. Все още помня
противоречивите чувства, които текстът събуди
у мен, удивителен текст именно защото идваше от
страна на институция. Щеше ми се да кажа, че ако
международните институции започнат да мислят
по този начин, значи не всичко в света е изгубено.
Всъщност връщането на поезията в центъра на света
предполагаше, че тя някога е била там, което те
принуждава да се запиташ: кога? И след като преминах
с модерна усмивка през предположението, че това е
стилна фигура, изведнъж в ума ми изникнаха световете
отпреди всички култури и цивилизации, световете
на предците, изградени около магически вярвания,
формулирани в заклинания, слова, които съществуваха
сами по себе си, обобщаваха и владееха всичко.
Следователно формулата на завръщането не беше
неестествена и поезията поначало е била изворът,
от който са се създали физическата сила и моралната
мощ на формиращото се човечество. Спомних си,
че древните законодатели често са се изразявали в
стихове: питагорейските закони в Кротон например
са били смятани за свещени и формулирани в стихове.
на стр. 9
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Един поглед върху поетическата
вселена на Цвета Делчева
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.

Стогодишнината
от рождението
на Радой Ралин
е темата на
майския брой на
сп. „Култура“.
За измеренията
на „явлението
Радой“ (анализ на
проф. Божидар
Кунчев), откъси
от неизвестни
разговори с Радой
Ралин, водени
през годините, както и кратки спомени на Михаил
Вешим за него. Войната в Украйна е втори тематичен
център в броя чрез размислите на Нийл Фъргюсън,
Константин Сигов, Джордж Фридман, Стефан
Куртоа, Анджей Сташук, о. Яков Кротов, както и чрез
разговорите с руския карикатурист Сергей Йолкин
и с режисьора Кирил Серебренников. В свое интервю,
публикувано в броя режисьорката Иглика Трифонова
размишлява над констатацията „защото сме такива“,
а музикантът Росен Захариев–Роко и скулпторката
Велика Прахова описват своя „дом на вдъхновението“.
И още: за изложбата на Никола Танев в Националния
политехнически музей и на Текла Алексиева и Искра
Благоева в Гьоте институт. Майя Праматарова
представя методиката на Оскарас Коршуновас за
театъра днес, а Гергана Димитрова анализира потенциала
на независимата сцена. И още: Костадин Бонев за филма
си за Гео Милев, а „Софийски солисти“ стават на 60
години. Фотографиите в броя са на Александър Николов,
а разказът в рубриката „под линия“ е на Емил Тонев.
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През март 2022 г. в авторитетното чилийско
издателство „Рил Едиторес“ излезе книгата
„Отворени възможности“ от Цвета Делчева в
превод на известния българист Рейнол Перес Васкес.
Издателството е основано през 1991 г., има клонове
в Колумбия и Испания, разпространява книгите си
в Испания, Аржентина, Мексико, САЩ и др. В това
двуезично издание са подбрани най-представителните
за творчеството на Цвета Делчева стихове от книгата
със същото заглавие, издадена в България от
издателство „Ерго“ през 2019 г.
Тук публикуваме уводните думи на преводача
към книгата.
Книгата „Отворени възможности“ на Цвета Делчева е
издадена през 2019 г. Заради своето разнообразие от форми
и стилове стихосбирката веднага привлича вниманието
на критиката и получава две от най-престижните
литературни награди в България – голямата награда в
конкурса на името на Христо Фотев и специална награда в
конкурса на името на Иван Николов.
„Книгата включва стихове от пет мои поетичeски книги,
но по-голямата част от текстовете са нови. Подборът и
подреждането са подчинени на идеята за един „животопис“,
обхващащ период от 40 години. Част от стиховете, които
съм написала през годините, не попаднаха в „Отворени
възможности“, нещо повече –
унищожих ги и им посветих един от
текстовете, включени в книгата
– „Стихотворенията, от които се
отрекох“. Този текст може да се
счита за „програмен“ по отношение
на моята поезия, тъй като изброява
тъкмо това – как да не пиша и за
какво да не пиша“ – споделя Делчева в
едно интервю.
Настоящата книга в двуезично
издание е нов подбор на „Отворени
възможности“, в който авторката
включва най-представителните
текстове от своето поетическо
творчество, най-вече онези, които –
въз основа на богатите є познания за
нашата литература – са є се сторили
най-близки до чувствителността
на испаноезичния читател. Част
от стихосбирката „Краят на
лятото, вечността“ (2006) заема
важно място в книгата. Авторката
отбелязва: „Смятам „Краят на
лятото, вечността“ за най-добрата
ми поетическа книга от издадените
преди „Отворени възможности“. Тя е
експеримент и като форма (някои я
нарекоха поема, други – драма в стихове), и като начин на
писане (в момента, в който описаното се случва)“.
Два текста (в жанра на афоризма) показват склонността
на Цвета Делчева да преосмисля миналото, като се колебае
между носталгията: „Щастието е винаги / в минало време /
като сравнение…“ и отчаянието: „Никога не се връщай, /
на място / където си бил / щастлив“. По този повод
поетесата признава: „С изключение на „Краят на лятото,
вечността“ всички мои поетически текстове, както и
двата ми романа, обговарят миналото и съм си обещала
след третия роман, който завършвам, – да не се връщам
повече към него, да живея бавно и в настоящето, да видим
как ще се отрази на писането ми. Но да не се заричам“.
Характерно за съвременната българска поезия е поетите
да пишат за природата. Като спрат погледа си на пейзажа,
могат да уловят красотата на един мимолетен образ,
както в това стихотворение на Делчева: „Листът се
стиска с дръжката за дървото / и не може да спре да
пожълтява“. Понякога тя сякаш подозира и заплахата,
която природата крие: „Как да вдиша обратно /
надвисналата опасност? / Цял ден дървото цъфтя. /
Вечерта пияни насекоми / се прибраха вкъщи да /
прелюбодействат“.
По време на социалистическия режим българският
гражданин не е имал свободата да пътува в
капиталистическия свят и повечето от младежите в онова
общество мечтаели за това, което нямат. При подобни
обстоятелства книгите се оказвали идеалното средство
за пътуване. През 1980 г. Цвета Делчева напуска малкия
си роден град, за да учи право в Софийския университет.
След края на социализма през 1989 г. и с отварянето на
границите сбъдва мечтите си не само да обиколи Европа, но
има и възможността да живее в Брюксел и Виена за период
от осем години. Образи от нейните пътувания, понякога
иронични, се появяват като кратки текстове от пощенски
картички в различни стихотворения: „Култура / изнесена
с меч / или внесена / по акведукт“. Или: „Понякога именно
някое бедствие / с кал и вулканична маса / запазва едно
творение за вечността / или за по-късния интерес“.

Когато пътуването не е в състояние да събере влюбените,
се усеща мъката: „Не вярвам вече, / че някога ще направим
това пътуване, / толкова дълго, че накрая да не можем да
помръднем, / препълнени със съкровища, разорени с познание
/ и да нямаме повече какво да си кажем, / изживели един на
друг всичките си разкази“.
България е преживяла войни и нашествия през своите
повече от тринадесет века съществуване и на страниците
на „Отворени възможности“ не липсват текстове, които
в малко редове очертават личните трагедии, които не
намират място в книгите по история: „Плановете за
това семейство / изгоряха в работилницата / по време / на
гражданската война. / Понякога изглежда / построено от
камъни / понякога – от въздух“.
В порива на любовната страст, повтаряща се тема в
литературата, Цвета Делчева е намерила благодатен терен
за поетическо изследване. В диалога в „Краят на лятото,
вечността“, в който понякога има противоречие, а друг път
– съгласие, двама влюбени обикалят по стръмните пътеки
на душите си: „Не отмества поглед от пътя – / надежда
дълго несбъдвана изморява / и трябва да има височина,
/ а най-отгоре един многоъгълен прозорец / без стъкла в
самия купол, / за да не задържа тази извънмерна тъга, /
надзиравана с очи, които се мятат / насам-натам като
чистачки. / Не искам никога направо, / но чакам по всички
възможни начини – / това е твоят ад. / И мрежа, през която
едва провиждаш. / Понеже обичаме
само брега на морето, / не и самото
море. / Докато не се познавахме, /
всичко изглеждаше възможно“. Или:
„Слънчевото затъмнение / не е
истински мрак, а безветрие, / в което
слънцето прегръща луната. / Точно
сега, точно сега, / докато всичко
живо се е изпокрило, / жадува вино
от отел, то мирише / на ягоди, на
есен, която съдържа / и пролетта, и
затова така забравя. / Прочетох как
се прави снежно вино / от гроздето,
изсъхнало като стафиди, / което с
първите си думи още / достига края
на езика. / Чувам нечуваното, чувам
го и го виждам – / нима съм стигнала
небето с крака на статуя, / която се
прекатурва?“.
В „Отворени възможности“ Цвета
Делчева намира място и за критичен
поглед към съвременното общество, в
което преобладават не само егоизмът
и липсата на състрадание към другите,
но и безразличието към екологичните
бедствия: „Прозорците светят
навсякъде / и това е тревожно, /
знаеш, че нещо ще умре, / знаеш и се
съгласяваш / да отлети в небето като балон, / като някаква
малка биосфера, / в която да е запазено. / И после да си
спомняш / каквото си искаш / без угризения, / без никакви
угризения“.
Именно постепенната загуба на усещането за общност,
вродена за човешкото същество, през последните
десетилетия е довело до това, че много хора живеят
в пълна самота, особено възрастните. По време на
пребиваването си в Брюксел поетесата била свидетел на
сцена, която дълбоко я трогнала и тя я е пресъздала в това
стихотворение: „Ето Ви мрака, очилата, бастуна, /
не зная тази кръв дали е Ваша, / да повикам ли някого, /
има ли някой жив да Ви чака? Мога ли да поплача с Вас, / да
намокря с кърпичка погледа Ви, / да избеля старостта Ви, да
я изсуша…“.
Колкото до литературите и авторите, повлияли на
творчеството є, Цвета Делчева казва: „През годините
съм чела литература от цял свят и смятам това за
предимство в сравнение с американските или френските
автори например, които познават предимно или почти само
тяхната литературна история и традиция. Най-много
съм се увличала по западноевропейски и латиноамерикански
автори. Възможно е някои от тях да са оказали влияние
върху мисленето и писането ми“.
Текстовете, подбрани от поетесата и авторка на романи
за това двуезично издание на „Отворени възможности“,
оформят облика на нейното писане и ангажимента, който
е поела с него, и няма по-подходящ край на това встъпление
от следните стихове, съдържащи един вид „декларация“
на принципите на поетесата: „Искам да пиша / за онова, /
което би могло / да се случи. / Да съм / все по-малко аз / и
дори / да не съм“.
РЕЙНОЛ ПЕРЕС ВАСКЕС
Превод от испански: СТЕФКА КОЖУХАРОВА

В и з ия

Тежката битка с канона предстои – както винаги
Музейният канон е силен почти толкова, колкото
са и много от историческите наративи. Той не е
променян (с малки изключения) през последните
стотина години или откакто големите институции
завършват представителните си колекции. Чрез него
и догмите в историята на изкуството са трудно
оборими. Редките опити за преосмисляне засягат
преди всичко наследството от колониите. В брой 34
от 2020 г. на „Литературен вестник“ писах за Лувъра
в Абу Даби, който експериментира не със стилово,
а с хронологично подреждане на историята, като
така едни до други се появяват предмети от Европа,
Латинска Америка и Океания например. Що се отнася
обаче до т.нар. „култура на западните цивилизации“,
статуквото остава същото, каквото е било и преди
50 години.
Музеят К20 – Художествена колекция Северен РейнВестфалия, в Дюселдорф прави нещо, което изглежда
направо революционно, макар че мащабът е скромен.
В едно неголямо преходно пространство, между
класическите модернистични разкази, възприети в
Европа и САЩ, зрителят открива текст, който
обещава преосмисляне на колекцията и на ролята на
музея. Екипът започва да изследва и интерпретира
наново конкретни творби в светлината на
съвременния дебат, търсейки пресечни точки между
изкуство и политика, освобождение и апроприация,
експресионизъм и колониализъм.
Като нагледен пример за тази нова политика се
предлагат две произведения – на Ернст Лудвиг
Кирхнер и на Емил Нолде. Поставят се въпросите:
Какво знаем за тези творби? „Как да се ангажираме
с произведения на изкуството, които защитават
колониалните режими?“ Този експеримент се
опитва да свърже картините с реалния опит на
двамата художници, с тяхното социално, културно и
политическо обкръжение в началото на ХХ век, както
и да постави под въпрос музейната интерпретация на
наследството.
Емил Нолде попада в бурята на германските
колониални активности, когато страшно много
артефакти се донасят от различни краища на света,
най-вече от Азия и Африка. Този материал служи
на представителите на авангардните течения
да намерят нов визуален език. От 1913 до 1914 г.
Нолде е част от експедиция, наречена Медицинска
демографска експедиция в Германска Нова Гвинея,
инициирана от Имперската колониална служба в
Берлин, като неофициален художник. Негова задача е
да изследва „расовите особености на населението“,
по собствените му думи. Съпругата му документира
пътуването чрез фотографии. Цветните рисунки,
историческите фотографии и маслените картини
ясно показват погледа на художника, който е ярка
демонстрация на бялото имперско поведение.
За разлика от него, Ернст Лудвиг Кирхнер никога не
пътува до германските колонии. Посещава т.нар.
„човешки зоопаркове“ и етнографски изложби,
организирани в Дрезден между 1909 и 1911 г., както
и театрални пърформанси на цветнокожи в различни
циркове и вариетета. Той е възхитен от оригиналните
култури и е убеден, че европейската живопис може
да се освободи от наивното щудиране на природата
именно през тяхното опознаване. Кирхнер се сблъсква
с мигранти в градската развлекателна индустрия и ги
използва като обекти в картините си, за да преоткрие
представата си за живопис.
Картината на Емил Нолде е създадена през Първата
световна война. По това време той живее в малко
селце на германо-датската граница и независимо
от трудните времена, рисува активно. Повечето
творби са вдъхновени от пътуването му до Папуа
Нова Гвинея. Според текстовете в музея показаната

картина „Жени и Пиеро“ съдържа в себе си два
контраста – от една страна, освобождаване от
догмата на реалистичната фигуративна живопис и
отпускане на въображението. От друга, начинът,
по който са нарисувани женските тела, е директно
свързан с опознаването на колониите и техните нрави.
Според изследователите в музея това е „белият“
поглед на колонизатора. Текстът продължава с това,
че по-късно Нолде публикува националистически,
расистки и антисемитски разсъждения. От 1934 г. е
член на Северногерманската националсоциалистическа
партия. Независимо от това работите му стават
част от т.нар. от нацистите „дегенеративно
изкуство“ и са извадени от музеите през 1937 г.,
продадени или унищожени. Художникът обаче остава
верен на идеите си дори след Втората световна война.
В творчеството на Ернст Кирхнер танцът и
танцовите мотиви заемат голямо място. В началото
на ХХ век в Германия нахлуват различни стилове
от Африка, Латинска и Северна Америка, познати
под термина “N* Dance”. Художникът често рисува
танцьори, но без да набляга на тяхната национална
или етническа принадлежност. Фокусът е изцяло
върху движението и експресивността на тялото.
Едноименната картина не прави изключение.
Макар и донякъде подвластен на новата политическа
коректност и на woke-идеологията, този опит на
музея в Дюселдорф да преразгледа колекцията, а оттам
и културно-историческото си наследство съдържа
огромен потенциал. Всички отдавна сме отегчени от
приличащите си музейни сбирки, които следват един
модел и ни говорят единствено за стила, но не и за
сложните процеси на времето, в което са създадени.
В който и европейски или северноамерикански
музей да попаднем, модерното време е означено
през импресионизма, постимпресионизма, фовизма,
дадаизма, сюрреализма, експресионизма и така
нататък. Това обаче, от днешна гледна точка, е доста
формален, „естетизиращ“ събитията и случките
подход, който доставя наслада, но не ни дава дълбочина
и отправни точки за размисъл. Дори в Енциклопедия
„Британика“ в статията за художествените музеи

Ернст Лудвиг Кирхнер, „N* Dance“, ок. 1911. Колекция Северен
Рейн-Вестфалия, Германия, Дюселдорф

пише: „Може да се твърди, че естетиката е подчинила
функцията и асоциацията до такава степен, че
обектите често се представят в напълно чужд
контекст“ (4 май 2022: https://www.britannica.com/topic/
museum-cultural-institution/Art-museums).
Естествено, всичко това е безкрайно интересно
по отношение на световната история, но още полюбопитно спрямо родния контекст и състоянието
на постоянните музейни експозиции. Те не са
променяни от десетилетия, а дори и да се променяни
са построени с наратива на предишния строй. Не се
съмняваме в неговата идеологическа мощ (а и добра
образователна сила), която продължава да владее
умовете и да се репродуцира дори в тези, които
никога на се живели през социализма. Постоянната
експозиция на Националната галерия например е
създадена от Светлин Русев, който по блестящ начин
защитава своята епоха и постигнатото в рамките на
системата. Време е обаче за нов прочит или поне за
нови допълнителни разкази към главната линия, които
ще покажат сложността на периода, съпроводен не
само от завоевания, но и от травми.
Наскоро бе излъчен филмът „Второто освобождение“,
който разглежда въпроси от близката ни история
и изважда на бял свят множество факти, които са
непознати. Въпреки общото усещане, че не всичко
е било „съвсем така“ с братската съветска любов,
тези документи бяха необходими, за да подплатят
интуицията с истина. Филмът също така показа
какво огромно количество работа ни очаква, за да
променим толкова добре изградената фалшификация.
Не съм сигурна дали това до такава голяма степен се
отнася и до сферата на визуалните изкуства, но знам,
че тази част от историята ни има и други линии освен
официалната. Крайно време е те да бъдат видими дори
когато „показната витрина“ на изкуството ни няма да
е толкова нагласено подредена.

Емил Нолде, „Жени и Пиеро“, 1917. Колекция Северен РейнВестфалия, Германия, Дюселдорф

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

П окана

Симеон Симеонов, „Противодействия“
Галерия „Структура“, 28 април – 21 май 2022
В поредния си проект за галерия „Структура“ Симеон
Симеонов търси отговори на въпроси, които отдавна
го занимават. Те са свързани с противодействието и
взаимодействието между вътрешните и външните
сили.
Всяка форма носи свое напрежение и едновременно
с това е в непрекъснат „разговор“ с околното
пространство. Колкото и да гледаме навътре и в
дълбочина към ядрото, към клетката и да търсим
там първопричината за случването на нещата, те не
могат да съществуват без заобикалящата среда. Така
е устроен животът и така действа.
В скулптурните си инсталации Симеон Симеонов
физически очертава този проблем, като визуализира

линиите на напрежение между „сърцевината“ и
пространството наоколо. Металните пръчки, които
поддържат обектите, не просто представляват
опора, но и диалогично ги свързват със средата.
За първи път авторът приобщава хартията като
материал към характерния си творчески подход.
Прави разрези и прегъвания, които търсят нова
пластичност за материала и освобождават
напрежението.
Изложбата се осъществява с подкрепата на
Национален фонд „Култура“.
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В итрина

на

книгите

Несправедливо е добрите истории да
остават незабелязани
Разговор с Ненко Генов, създател на блога за детска литература „Книжни криле“
Георги Тенев, „Атлантически експрес“,
изд. „Колибри“, изд. „Фо“, С., 2022
Новият роман на Георги Тенев е
антиутопия, която описва света на ръба
на апокалипсиса, разтърсен едновременно
от технологични, природни и политически
кризи. Книгата търси отговорите на
тревожните въпроси на съвременността,
проектирайки едно катастрофично
бъдеще, и така се вписва в силната вълна
на дистопията в днешната литература.
Основният въпрос в романа е за бъдещето
на човешката личност, изправена пред
самия край на човешкото съществуване в
познатите му измерения.

Исабел Алиенде, „Виолета“, прев.
от испански Катя Диманова, изд.
„Колибри“, С., 2022
Най-новият роман на Исабел Алиенде
преплита историята на героинята си с
историята на едно столетие, обрамчено
от епидемията от Ковид-19 и тази от
испански грип в началото на миналия
век. В писмо, което пише в края на
стогодишния си живот, героинята
разказва своя живот и семейната
история, чиито обрати са вплетени в
драматичния ход на отминалия век. Книга,
изградена около постоянни за Алиенде
теми като паметта и отвоюването на
личната свобода.

Васил Загоров, „Призраци в
библиотеката“, изд. „Ерго“, С., 2022
Дебютната книга на Васил Загоров
носи определението „фантастични
разкази“, но творбите в нея не се
подчиняват на жанрови ограничения – те
свободно прекрачват границите между
фантастика, антиутопия, фентъзи...
Вдъхновени от образа на библиотеката,
разказите успяват да създадат оригинални
сюжети около този толкова коментиран
в литературата символ. Действието се
простира в различни времена, заплита
неочаквани истории. Овладяно разказване,
интригуващи поанти и ирония отличават
този литературен дебют.
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Създател сте на блога „Книжни криле“ –
място, където се публикуват рецензии и
отзиви за детски книги. Разкажете малко
повече за него – откога съществува, какво
Ви накара да го създадете...
Винаги съм обичал вълнуващите истории,
обичам също така и да споделям впечатления
от сюжети, които са ме развълнували,
независимо дали става въпрос за книги,
комикси, кино или друг вид изкуство. И така,
преди близо шест години, с шепа съратници
започнахме начинанието „Книжни криле“.
Първата статия е публикувана на 11 юни
2016 г., тъй че май тази дата се явява и нещо
като рожден ден на блога.
Самият Вие професионално ли сте свързан
с детската литература? С какво се
занимавате извън писането за „Книжни
криле“?
Днес вече наистина съм професионално
свързан с детската литература, за което
изключително се радвам, но това се случи
няколко години след като започнах работа
по блога. През март 2019 г. излезе моят
дебют, „Сбогом, дневнико!“, който написах
и илюстрирах през 2018 г. По-късно се появи
и продължението, „Сбогом, дневнико 2:
Планински патаклами“, а след броени дни
поредицата ще се превърне в трилогия със
„Сбогом, дневнико 3: Училищни ’убавци“.
Освен това през последните няколко години
имах удоволствието да преведа от английски
и полски няколко десетки страхотни детски
книги. Колкото и удовлетворение да ми
носят тези творчески занимания обаче,
нужно е нещо редовно и стабилно, тъй че
основното ми препитание е като учител по
английски език.
Кой е адресатът на публикациите във
Вашия блог – може би родителите, които
да се ориентират с тяхна помощ кои
книги да дадат на децата си за четене?
Според мен адресатът са всички хора, които
имат сходни интереси и се доверяват на
мненията, споделени в блога. Тъй като
отразяваме предимно детска, младежка и
фантастична литература, картинни книги
и комикси, със сигурност сред редовните
посетители има немалко родители, които
използват „Книжни криле“ като компас в
океана от книги. Но аз съм живият пример,
че далеч не само децата четат с интерес
детска литература.
Вероятно самият факт, че сте създали
„Книжни криле“, съдържа отговора на
този въпрос, но все пак – има ли според Вас
дефицит на критика, на професионални
рецензии и отзиви за детска литература?
Като цяло има пренебрежение към
историите, насочени към деца. Това не е
явление само в литературата. Сякаш щом
става дума за нещо детско, то не заслужава
вниманието на възрастните. Има огромна
разлика между детско и детинско. Това,
че една история е подходяща за деца, не
значи, че тя не е подходяща и за възрастни.
Нито пък, че е незряла или наивна, че не
засяга важни теми, че е сътворена с помалко талант, усилие и т.н. А аз винаги
съм чувствал, че е несправедливо добрите
истории да остават незабелязани или
недооценени. Затова, освен че искрено
обичам детско-юношеската литература,
чувствам и потребност да привличам
вниманието към нея. Не претендирам, че го
правя наистина професионално, но пък е от
сърце.
Как се пишат отзиви за детски книги
– усещате ли по-голяма отговорност
към детската аудитория, отколкото
ако пишехте за книги за възрастни?
Как подбирате заглавията, които да
представите? Има ли и отрицателни
рецензии във Вашия блог?
Според мен отговорността е една и съща,
независимо от аудиторията. Отрицателни
рецензии почти няма. Ако една книга не ми
хареса – не искам да губя време да я дочитам
насила, чакат ме толкова много други.

Освен това повечето хора, които пишат, го
правят заради някакъв вътрешен, съкровен
порив. Стараем се критиката в блога да е
възможно най-доброжелателна. „Книжни
криле“ не иска да кърши ничии криле, а
първите опити за летене често са трудни,
особено в България, където условията
налагат компромиси.
Това, че наблягаме на позитивното, съвсем
не значи, че няма място за критичност. А
най-хубаво е, когато автори и издатели сами
търсят обективна, градивна критика. Само
така ще имаме по-качествени книги.
Кои са сътрудниците Ви в поддържането
на блога? Прави впечатление, че
почти всеки ден там се появяват нови
рецензии, а поддържате и много активна
фейсбук страница... Съдействате ли
си с издателства, библиотеки, детски
организации?
„Книжни криле“ е отворена платформа.
Всеки, който има желание и възможност да
удари рамо, е винаги добре дошъл. Без помощ
– просто няма как. Успявам да прочета
едва част от всички книги, които искам да
прочета, и смогвам да напиша отзиви за едва
част от книгите, които прочитам. Освен
това мнението ми не е меродавно. Ако аз
не си падна по едно заглавие, друг може да се
влюби в него и да реши да разкаже това-онова
за прочетеното.
Сътрудничим си с издателства, да. Доста
издатели и автори ни изпращат книги,
предимно такива, към които предварително
сме изявили интерес. Страшно сме
благодарни за тази помощ, тъй като
блогът гълта немалко време и усилия, и
със сигурност нямаше да сме и наполовина
толкова активни, ако трябваше да платим
коричната цена на всяка отразена книга.
Солидна част от вече отразените книги
биват дарявани на библиотеки и читалища
в България и на български културни
организации в чужбина. Това е и част от
удовлетворението от нашата работа.
Самият Вие с кои детски книжки
израснахте, кои бяха любимите Ви автори
и истории?
Страшно много са. И като цяло не говоря за
тях в минало време. Почти не ми се случва
да разлюбя нещо, което съм обичал като
дете. С времето просто прибавям още и
още любимци към и без това дългия списък.
Обожавам Астрид Линдгрен, Ерих Кестнер,
Джани Родари... Обичам от сърце „Островът
на съкровищата“, романите за Алиса, Нарния
и Оз… Отраснах с многобройни книги-игри и
всеки комикс, до който можех да се докопам
през 90-те. По-късно открих Мумините,
мечето Падингтън, историите на Бевърли
Клиъри, Дик Кинг-Смит, Майкъл Морпурго…
Можете ли да откроите някои тенденции
в съвременната литература за деца? А в
книгоиздаването на детска литература?
Днес книгите са принудени всячески да се
борят за внимание, но това е нож с две
остриета. От една страна, има търсене на
по-високо качество, по-смели, провокативни,
новаторски книги… От друга страна, го има
и първосигналното, кухото, онова, което се
продава масово в момента по една или друга
причина, но не е истинска литература, а поскоро някакъв шаблонен книжен продукт.
За моя радост, виждам как с времето бавно,
но славно се отъпкват пътеки. Днес у нас
се издават повече комикси и картинни
книги от когато и да било преди. Все още
изборът и разнообразието са далеч от
тези в доста други европейски държави, но
важното е, че вървим в правилна посока.
Борим представата, че картинките са нещо
несериозно и бебешко. Борим се с идеята,
че стойността на книгата се измерва в
броя страници. Търсим качеството, а не
количеството. Имаме по-голяма база за
сравнение. Възпитаваме ново поколение
читатели, което, дай Боже, ще отрасне
с по-добра визуална култура и по-висока
емоционална интелигентност.

Кои български автори за деца харесвате
и смятате за важни – класически и
съвременни?
От малък страшно обичам „Работна
мецана“ на Леда Милева. Приспивали са
ме с приказките на Ран Босилек, Ангел
Каралийчев, Валери Петров… Но най-силно
ме е докоснал Радичков с „Ние, врабчетата“.
Имаме и чудесни съвременни детски книги,
сътворени от прекрасни, талантливи хора.
Страшно харесвам Нели Маргаритова,
Зорница Христова, Евгения Войнова,
Сотир Гелев и Пенко Гелев, Петя Кокудева,
Мая Дългъчева, Виктор Самуилов,
Юлия Спиридонова, Мария Донева…
Следя с интерес поредицата „Феята от
захарницата“ на Катя Антонова. Надявам
се скоро да видим и нова книга от Зорница
Иванова. Пропускам още много имена. За
щастие, никак не ни липсват страхотни
писатели, но на някои от тях май им липсва
заслуженото внимание и признание.
Как може да бъде привлечено вниманието
на днешните деца към книгите, и то
така, че любовта към четенето да
остане за цял живот? Как могат да
бъдат убедени онези родители, които
сами нямат интерес към литературата,
че четенето е важно за децата им?
Не съм привърженик на разни експертни
мнения, проучвания и статистики. Не искам
да цитирам цифри и факти в подкрепа на
четенето. Не искам да обяснявам как то ще
даде по-добър старт в живота на децата
ви или ще им осигури по-големи шансове за
това или онова, какви умения ще развие…
За мен това са очевидни и вторични неща.
Но именно това мотивира някои родители
да тикнат книга в ръцете на децата си. А за
мен четенето е нещо страхотно, не мога да
си представя живота без него, и точка!
Обаче не можеш да обичаш нещо, което
вършиш насила. Четенето трябва да е
удоволствие. У дома, в училище, навсякъде.
И въпреки че с всеки по-горен клас книгите,
които изучавахме, ми харесваха все по-малко,
докато накрая часовете по литература се
превърнаха в досада, все пак училището не
успя да ме откаже от четенето.
Децата, не само днешните, но децата
изобщо, искат да бъдат изслушвани. Те искат
да имат думата и да имат право на избор.
И имат право на мнение и вкус. Та, нека
не бъркаме личния пример с налагането на
нашия вкус върху децата. Смятам, че ако им
дадем достъп до книги, богато разнообразие
и свобода на избора, останалото ще дойде
само.
Получавате ли обратна връзка от
читателите на „Книжни криле“? Те
ли Ви мотивират да продължавате с
работата си – още повече че блогът Ви е
некомерсиален, нали?
Има обратна връзка, и тя е винаги много
окриляваща. Дори когато става дума за
забелязани неточности или правописни
грешки – някой си е направил труда да ти
пише, отделил е от времето си, за да стане
това, за което ти си отделил време, една
идея по-добро. Понякога обратната връзка
идва от хора, които чрез блога са открили
любими книги. Друг път – от автори,
илюстратори и издатели, които благодарят
за милите думи. Малка част от статиите
в блога са текстове на посетители, които
са се вдъхновили до такава степен, че да
напишат отзив, който да бъде споделен в
„Книжни криле“.
И да, „Книжни криле“ е абсолютно
некомерсиално начинание и винаги ще си
остане такова, напук на всичко. Ако се
превърне в работа или бизнес, ще се превърне
и в задължение, и тогава
просто няма да е същото.
Вярвам, че доброто води след
себе си още добро. Виждам
смисъл в съществуването на
блога и това е достатъчна
мотивация.

Въпросите зададе
АНИ БУРОВА

В итрина

П ро ч ити

Романът „Времеубежище“, прочетен от
двама писатели
В Цюрих (къде другаде?),

е основана клиника за минало.
Създателят е доктор Гаустин,
натрупалият стаж литературен герой
на Георги Господинов. Всъщност той е
Августин-Гарибалди, но нека да се нарича
Гаустин. Времето, в което Гаустин
прави това, не е точно определено. Също
като прочутия ветрогонец Бабукич1,
той прескача от едно време в друго. Но
Гаустин не е
авантюрист,
той от
нищо не бяга.
Неговата
работа е
човешката
обсебеност
от миналото,
която с
развитието
на нашата
цивилизация
и очевидната
липса на
бъдеще все
повече се
засилва. Мнозинството от пациентите
му боледуват от Алцхаймер, това са
хора, чиято памет е опустошена от
болестта и те са изпозабравили всичко,
което им се е случило неотдавна,
а крепост на тяхната личност е
останало някакво далечно време, някакво
десетилетие или година, в които те
всъщност са били осъществени. Гаустин
им дава възможността да продължат да
живеят тъкмо в онази година, в онова
десетилетие, да задълбочават спомените
си и да продължават да живеят в тях.
По този начин той създава стаи, къщи и
части от града, в които всяка дреболия
е взета от някое минало време, и заселва
там своите пациенти. Но разбира се,
това не е цяр само за пациентите с
Алцхаймер или други деменции. Днес
много хора биха искали да се преместят в
някое идеално минало. Дори и само затова,
че единствено миналото е донякъде
известно. Настоящето е несигурно,
концепцията за бъдещото е безвъзвратно
изгубена и човек мечтае за някакъв тих и
мирен залив от своята младост. И този
залив не е географски, а е времеви.
Такава е тематичната рамка
на „Времеубежище“ от Георги
Господинов, неголям роман от двеста
и нещо страници, който издателство
„Фрактура“ в Запрешич публикува в
отличния превод на Ксения Банович. Но
както обикновено, подобно на другите
си книги, и в тази Господинов пленява
своя читател не просто с темата или
широтата на своя похват, а с начина си
на повествование, микроструктурите,
историите, дадени с дребен шрифт,
почти в маргиналните полета на
текста… Той е филигранен разказвач,
използващ по най-добрия начин онези
постмодернистични трикове и похвати,
от които не толкова надареното и
модерно литературно общество отдавна
се е отказало, и е създал от тях един
господиновски прозаичен похват, който,
предполагам, мнозина ще се опитат да
имитират, но за това ще им трябва и
талант.
Също като останалите наистина
значими балкански писатели от
нашата генерация (Мирча Картареску,
Сърджан Валяревич, Драган Великич,
Дамир Каракаш), Господинов е здраво
закотвен в преживяването на опита
от социализма, и това съществено
различава тези писатели от техните
връстници от така наречения „свободен
свят“ в Западна Европа. Четивата
са сходни, както и музикалният,
филмов и културно-исторически
опит, но спомените от детството,
Герой от авантюрния роман на Миленко
Йергович „Ветрогонецът Бабукич и неговото
време“ (2021). – Бел. ред.
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всекидневните миризми и багри, както
и държавата като производител на
абсурди, са нещата, представляващи
съществена разлика, която е различие
не само в опита, но и различност в
стила на писане. При това Господинов
е чаровен, симпатичен и духовит.
Миналото не е само онова, което ти
се е случило, разказва той, миналото е
и всичко онова, което си съчинявал, но
никога не се е случило. И „всички случили
се истории си приличат, всяка неслучила
се е неслучила се по свой начин“.
Когато разказва за Швейцария, този
днешен рай на всички, които мечтаят
за евтаназия, той изписва онова
незабравимо изречение, изразявайки в
него детския си опит със зъболекарите
от комунистическата епоха: „То упойки
нямаше, къде ти евтаназия“. А ето
какво пише Господинов за нацията:
„Хората не осъзнаваха, че нацията сама
по себе си е плачещо историческо бебе,
маскирано като библейски старец“.
И така, тази книга би трябвало да
стане огромен бестселър, а нейното
четене – въпрос на статус. Ето
защо побързайте и прочетете
„Времеубежище“.
https://www.jergovic.com
10.04.2022
МИЛЕНКО ЙЕРГОВИЧ
Превод от хърватски:
СОНЯ АНДОНОВА

Раждането на лудостта
Кой, ако не писател от ЦентралноИзточна Европа е длъжен днес да показва
на света заплахите, които се коренят в
налудничавата носталгия по миналото?
„Всички
случили се
истории си
приличат,
всяка
неслучила се
е неслучила
се по свой
начин“ – тази
парафарза
на първото
изречение
на „Ана
Каренина“
се появява в
новия роман
на Георги Господинов „Времеубежище“.
Този път обаче няма да става дума за
семейството и трагичния романс, както
е у Толстой, а за паметта, нейната
загуба и връщането є. За индивидуалната
и колективната памет, а също и за
болестта, която хващат един след друг
почти всички народи в Европа. Особено
подчертано в нашата, централноизточна, част на континента.
„Времеубежище“ не само е мъдър и по
литературному красив роман, но при това
и актуален. И даващ храна за размисъл,
като, за съжаление, тези размисли не са
забавни.
Ако България получи най-сетне първия
литературен Нобел, много е вероятно
той да е за Георги Господинов. Той е
най-разпознаваемият в света български
писател. По великолепен начин успява
да съчетае поколенческия опит на
днешните петдесетгодишни, расли в
бившия соцлагер (Господинов е роден
през 1968 г.), с голямата традиция
на западната култура. Той е локален
и едновременно глобален, неразривно
свързан с традициите и травмите на
Централна Европа, но свободно се движи
из вселената на западната култура
– от старогръцката митология до
съвременната попкултура.

„Времеубежище“ е петата книга на
Господинов (ако броим стихосбирката
„Краят на минотаврите“), излязла
на полски език. „Естествен роман“,
заедно с „И други истории“, издадени от
нишово издателство, не предизвикаха
голям отзвук, но невероятната
„Физика на тъгата“, за която през
2019 г. авторът получи литературната
награда на Централна Европа „Ангелус“,
събуди край Висла интерес към този
очарователен автор. „Времеубежище“
е още по-добра творба, която преди
всичко ни изпраща предупреждение:
миналото, по което в носталгичен амок
толкова тъгуваме, наистина може да се
върне. И това ще бъде завръщането на
кошмар.
Повествованието започва невинно:
познатият на разказвача, странник
на име Гаустин, пътува във времето.
Но само във времето, като има
способността да възпроизвежда
отминали епохи. Той е носталгик и
същевременно гениален реконструктор.
Накрая създава в Швейцария клиника за
болни от Алцхаймер, които могат там
да си припомнят времената, когато
са били здрави и щастливи. Горките
старци отново са млади, естествено,
само в собствените си глави, но в крайна
сметка това е целта. Светът научава
за тази идея и вече не само хората с
деменция започват да се възползват от
нея: цели народи захвърлят настоящето
и се връщат в старите времена. Дори се
провежда общоевропейски референдум,
в който отделните народи си избират
десетилетие от ХХ век, в което
искат да се завърнат. Познайте в кое
десетилетие искат да се завърнат
поляците. Да, в 80-те, защото това
е времето на „Солидарност“ и Йоан
Павел ІІ. А мизерията, тиранията,
комунизмът? Ами тогава бяхме млади,
борбени и нещо се случваше!
Господинов умее да смесва интелигентно
меланхолията с иронията и с
готовността да брани хуманните
ценности. Има впечатляващ
стил, с красиви думи описва
националистическата лудост, която
се усеща в почти всяка от страните,
измъкнали се преди 30 години от
московската доминация, а сега се връщат
към своето въобразено величие.
Когато четем за завръщането на
България към преддемократичната
епоха, за модата на народните носии
и „оригиналната българска кухня“, за
подхранвания култ към националните
герои, за прославата на Аспарух, хан на
прабългарите от VІІ в., българското
царство от Х в., по-голямо от днешна
Полша, съхраняването на паметта
за някогашните победи, всъщност
виждаме нашата „историческа
политика“. Последица от замайването
от собствената необикновеност е
изолационизмът, месианската убеденост,
че си избран народ, а накрая – излизане от
ЕС.
Страхът, докато четеш Господинов,
идва оттам, че необузданото
въображение на писателя започва да
се преражда в действителност. И
може да се случи така, че страните,
които изтеглиха дългата клечка и след
десетилетия, та дори и столетия
на трагедии и унижения са получили
независимост, с песен на уста ще
захвърлят всичко това. В името на
националната идея, честта и гордостта
отново ще изпаднат в мизерия,
провинциализъм, тирания, а по-късно и в
зависимост от новия-стар Голям брат.

Даниил Хармс, „Истории и
фантасмагории“, съст. и прев. от руски
Огняна Иванова, изд. „Изток-Запад“,
С., 2022
Сборникът се стреми да покаже
различните страни на абсурдния,
нонсенсов свят на Даниил Хармс.
В няколкото си раздела той събира
творби на автора от различни жанрове
– фрагменти под наслов „Размисли“,
абсурдистки истории, стихове. Освен
творби на Хармс, в книгата са включени
думи за него от други писатели и хора
на изкуството, както и послеслов от
съставителката.

Джулиан Барнс, „Елизабет Финч“, прев.
от английски Надежда Розова, изд.
„Обсидиан“, С., 2022
В центъра на новия роман на Джулиан
Барнс, публикуван в оригинал съвсем
наскоро, е едноименната героиня,
преподавателка по Култура и цивилизация
в курс за възрастни. „Елизабет Финч“
е книга за знанието като средство за
разбирането на света и на самия себе
си, за познаването на миналото не като
застинала фактология, а като подход към
проумяването на настоящето. Освен
роман, книгата е и защита на историята,
философията, хуманитарното знание,
обосноваване на смисъла им, от каквото
те очевидно се нуждаят днес.

Даниел Калабрезе, „Магистрала
номер две“, прев. от испански Радина
Димитрова, изд. „Ерго“, С., 2022
Роденият в Аржентина Даниел Калабрезе
е едно от открояващите се имена в
съвременната испаноезична поезия.
Издадената двуезично на български и
испански „Магистрала номер две“ е
една от най-високо оценените му книги.
Поетическият изказ на Калабрезе е
едновременно силно метафоричен и
сдържан. В книгата пътят, маршрутите
на магистралата се явяват метафора на
битието, на търсенето и изборите, на
възможните и невъзможните отговори.

Newsweek
3.03.2022
КШИЩОФ ВАРГА
Превод от полски: ДИЛЯНА ДЕНЧЕВА
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Роман за границите
Еднаква ли е войната навсякъде? По еднакъв начин
ли страдат хората навсякъде по света, или всеки е
нещастен посвоему, както би написал Толстой? С тези
и много други въпроси се занимава романът „Мона“ на
Бианка Белова.
Той се появява в Чехия през 2019 г., а две години покъсно е издаден и на български в превод на Деница
Проданова. Във фокуса на творбата е медицинската
сестра Мона, която има нещастието да живее във
време на война и трябва да се грижи за ранени войници.
Попитана какво я е вдъхновило за този роман, Белова
отговаря, че е сънувала тежко ранен на легло в стая, в
която се просмуква вода, през стените си проправят
път лиани и други екзотични растения. Малко след
това писателката започва да облича тази загадъчна
картина в история.
До голяма степен „Мона“
наистина прилича на
сън. Различни разкази,
диалози, спомени и
мечти се преплитат във
фрагментарния наратив на
романа и създават усещане
за разпокъсаност. Това
усещане се допълва от
образа на войната, която
унищожава всичко по
пътя си – както сградите,
така и хората. Вторите
разрушава и физически, и
емоционално. Героите в
романа често са в делириум
между живота и смъртта,
а телата им са разкъсани.
Дори здравите физически
са разрушени емоционално
и почти неспособни да
изпитат емпатия към
отсрещния човек.
Романът на Бианка Белова
се отличава със силно
наситена образност.
Макар и в книгата да
липсват дълги и подробни
описания, картините на
ранените войници и изобщо
разказите за телесното се
отличават с наситеност
и много дълбочина.
Физическите описания на
героите са толкова ярки
и плътни, че създават
усещането, че читателят
ги вижда пред себе си.
Но макар въоръженият конфилкт да заема голямо
място в текста, би било ограничаващо да кажем, че
това е роман за войната. В своята същност „Мона“
до голяма степен е роман за границата в различните є
измерения. Действието се развива на границата на две
епохи. От едната страна са либералните разбирания
за света, свободата и относително спокойното
съществуване на една общност. Макар и белязано
от предразсъдъците на малкото населено място,
обществото в него живее мирно. Някъде там Мона
мълчаливо се разхожда и яде френски макарони.
След това обаче избухва войната и светът на тази
общност се променя. Става неспокоен и непридвидим.
Някакви хора се качват в камионетки, които ги
отвеждат някъде, откъдето никога не се връщат.
Става немислимо една жена да излезе сама, а ако някой
реши да пътува до друго населено място, не се знае
дали ще стигне. Някъде там Мона се бори с мизерията
в болницата и вече само мечтае за френски макарони.
Самата война също е предпоставка за граници, този
път физически – тя поставя разделителна линия
между двете враждуващи страни. От друга страна,
войниците, за които се грижи Мона, също са на
границата – движат се по тънка линия между живота
и смъртта. С последни сили са се вкопчили в живота,
бълнуват и крещят, но не на всички им е писано да
живеят. Част от медицинските сестри са толкова
претръпнали от подобни гледки, че само с един поглед
разпознават кой ще живее и кой ще пристъпи прага на
смъртта.
Границите в романа имат също така морално
измерение. Сякаш ограда дели главната героиня от
нейния съпруг и тяхното дете. От едната страна
е тя – емоционална и непримирима, от другата са
те – мълчаливи и незаинтересовани
от нищо. В дома, където Мона
би трябвало да намери утеха
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и спокойствие след дългия изтощителен ден в
болницата, тя открива единствено отчуждение и
болезнена тишина. Сякаш невидима стена се издига
между нея и другите обитатели на къщата. Гранични
са и отношенията на Мона с ранения Адам, в когото
тя се влюбва. Делят ги години, опит и семейства.
В своя роман обаче Бианка Белова успява колкото да
поставя граници, толкова и да ги нарушава. Прави
го както на ниво герои, така и на ниво наратив.
В болницата, където работи Мона, влагата и
растенията от външния свят се просмукват през
стените и се опитват да превземат човешкия свят,
да нарушат преградата помежду им.
Разрушаването на преградите се осъществява и
на ниво герои в лицето на Мона. Нейната роля е
да служи на хората,
но едновременно с
това е непримирима и
прекрачва нормите. Тя
се противопоставя на
общността както с
настояването да лекува
Адам в болницата, така
и извън нея, като отказва
да носи забрадка. Бианка
Белова умело преплита
тези мотиви в един
разказ, който прелива от
спомени и бълнувания в
реалността.
Тази граничност в
различните є форми
поражда въпроса за
„животното“ в нас –
мотив, който се появява
на ключови места в
романа. Ограниченията,
затварянето в клетка
не ни ли превръщат в
животни, които искат
да се „нахранят“ с любов
и свобода? Тук отново
се появява мотивът за
границата – кога човекът
се превръща в животно?
Авторката обаче не ни
дава отговор и ни оставя
сами да преценим.
В книгите си Бианка
Белова обича да общува с
читателя и да му оставя
право на избор, прави го
и този път в „Мона“.
Действието се развива в неназована страна, не се
споменават и времеви рамки. Предвид това, че се води
война, какво е отношението на мъжете към жените
и факта, че те трябва да покриват косите си, бихме
могли да предположим, че действието се развива
някъде в Близкия изток. Бианка Белова обаче не го казва
категорично и оставя въображението на читателя да
предположи неизказаното и да „допише“ романа.
Тази свобода и отказът на авторката да даде
конкретни, еднозначни отговори, всъщност правят
така, че романът остава актуален във всеки един
момент. Описаната война може да бъде тази в Близкия
изток, но в контекста на настоящето може да бъде и
тази в Украйна. Творби като „Мона“ ни доказват, че
войните в основата си навсякъде са еднакви, а хората
по целия свят се разпадат често по сходни причини.
Всяка война унищожава човешки съдби, а човекът от
всяка точка на света е способен да се разпадне от
липса на любов.
„Мона“ на Бианка Белова проследява именно тези
сложни човешки отношения, войната, света преди
нея и след нея. Макар много други произведения да
се занимават с тези теми, романът на Белова се
отличава. Дистанцираният разказ, отказът от
категорични отговори и липсата на конкретни граници
правят творбата актуална спрямо различни ситуации
– тя може да се отнася за всеки от нас навсякъде по
света.
С подкрепата на
Столична община

СТЕФАНИ АНГЕЛОВА
Бианка Белова, „Мона“, прев. Деница
Проданова, изд. „Изида“, С., 2021

Четем
„Непрочетено“ от
Димитър Воев
В самия край на 2021 г. на българския книжен пазар излезе
сборникът „Непрочетено“, който събира непубликувани
досега произведения на Димитър Воев, сред които са
ръкописни варианти на известни песни, ранни негови
стихотворения от началото на 1980-те години, писма и
кратки есета. Издателството е „Парадокс“, предговорът
е на Доротея Монова, а съставител е по-малката дъщеря
на Димитър Воев – Димитра Воева. Това е книга събитие,
защото се вписва в контекста на дългогодишните усилия на
близките на Воев и на неговите последователи да съберат
всяко късче памет за личността и творчеството му.
Само по себе си изданието е полиграфска ценност, с твърда
корица и изискани графични решения, обмислени до наймалката подробност. В дизайна на визуалното съдържание
органично се допълват фотографиите на съпругата на
Д. Воев – Нели Недева-Воева, както и графичната концепция
на Артур Панов – автор на добре познатото лого на
„Нова генерация“. Между фотографиите на Нели Воева
се промъкват и такива на самия Димитър Воев. Никой
от кадрите не е случаен – всеки елемент има определена
функция и допълва смислите на текстовете, така че да се
получи една поетично-визуална експлозия.
Ръкописното наследство на Димитър Воев никога досега
не е публикувано толкова цялостно. Избрани текстове
на музиканта са излизали два пъти в изданието „Поздравє
от мен боговете“ – през 90-те години на миналия век
и преди точно десет години през 2012 г., както и в рок
антологията „Цветя от края на 80-те“, съставена
от Емил Братанов и Румен Янев (изд. „Парадокс“),
където е отделено подобаващо място за ъндърграунд
наследството на Димитър Воев. Това показва, че пътят
към изданието „Непрочетено“ е извървян плавно, а появата
му е целенасочена, осъзната, навременна и е предмет на
системни усилия и... обич.
За Димитър Воев не е спирало да се говори през всичките
години на прехода, но в последните година-две се забелязва
по-голяма интензивност по отношение на реалните
постъпки в посока съхраняване и популяризиране на
творчеството му. Това е свързано както с трийсетата
годишнина от смъртта му, която се навършва на
5 септември 2022 г., така и с натрупаната социална,
културна и обществена енергия относно актуализиране
на творческото му наследство. Съвременната рецепция
на дълбоката художествена вселена на поета и музикант
Димитър Воев показва, че всяка нова генерация сякаш
припознава своето собствено битие в текстовете, а това
само по себе си е сигнал, че в това изкуство се съдържа
потенцията на актуалността в различни социалноисторически контексти, която е толкова трудна за
постигане от творците, а същевременно е гарант за
творческото им безсмъртие.
Именно в посока обезсмъртяването на Димитър Воев, в
края на 2021 г. излезе документалният филм „30 години
след Димитър Воев“ на режисьора Владимер Царчински,
а през 2022 г. още една документална лента изненада
почитателите му. Тя е част от програмата на всички
кинофестивали у нас и носи заглавието „Воев“ (реж.
Биляна Кирилова). Ако се върнем малко назад, през 2020 г.
актьорът Иван Юруков създаде театрално-музикалния
пърформанс по текстове на Воев „Част от колекция“ –
театрално-музикална провокация към онази актуалност, за
която стана дума. Почитта към фигурата на Воев обаче
не се ограничава само в изкуството. На 10 март 2022 г.,
с решение на Столичния общински съвет, беше прието
предложението на инициативен комитет от граждани алея
в парк „Борисова градина“ да бъде именувана „Димитър
Воев“ в памет на твореца – идея, която дълги години витае
в пространството, претърпява различни трансформации,
но в крайна сметка узрява в реалност. Този обществен акт
показа, че днес името на аполитичния Воев е способно да
обедини дори хората във властта.
Непреходност и актуалност – това е Воев. Музикантът
е enfant terrible на българското рок поколение от 80-те
години, за когото изкуството е една от всички „възможни
невероятности“, текстовете му носят автентичността
на собствената му индивидуалност и на свръхизострената
му сензитивност към заобикалящата го социална (и
социалистическа) действителност. Най-бележитият
български член на мрачния „Клуб 27“ разполага с твърде
малко време, за да разгърне целия си творчески потенциал,
но немалкият ръкописен архив, който оставя и който е
грижливо съхраняван от семейството му, днес е достъпен
за нас, ние го държим в ръцете си под формата на книгата
„Непрочетено“ и си задаваме един и същи въпрос – какъв
би бил Воев днес. Смъртта и животът обаче са толкова
взаимно обуславящи се и преминават като червена линия
през цялото му творчество, че днес изобщо не можем
да говорим за твореца чрез дискурса на мрачното и на
тъгата от физическото му отсъствие от този свят.
Дори обратното – Воев сякаш има способността да се
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ревитализира, да възкръсва чрез собственото си изкуство,
той заживява отново и отново при всеки нов прочит и
отражението му е индивидуално върху съзнанието на
всеки, който се докосне до музикално-поетическото му
наследство.

В болезнено откровените и съкровени текстове на
Димитър Воев мотивът за смъртта потръпва във
всеки отблясък на вдъхновението. Поезията му е като
палимпсест, в който безкрайността на душата се
проявява имплицитно под пласта на тленното физическо
присъствие. Като единствена истина за смисъла на
битието е жаждата за живот и усещането за безкрайност
на душата, които осезаемо присъстват във всяка една
дума на писаното Воево наследство. Поезията на Димитър
Воев разкрива първичната, плътна и осезаема на едно
метафизично ниво смелост, откровеност и човечност.
Неочакваните метафори и епитети разбиват езиковите
бариери, притеглят ни към „Зона „Опасност“, карат ни
в ледове да потъва слънцето в нас, но и отварят найнеочаквани врати към „Улица „Нов живот“. Димитър Воев е
рицар в сребърни доспехи, изработени от изящно слово, фина
чувствителност и нестандартни словосъчетания, които
отключват за нашето въображение всякакви възможни
невероятности. Думите му се насочват директно към
сърцето и оставят своя отпечатък някъде там, върху
душата.
Тази поезия излиза извън своето времепространство,
за да достигне с лекота до новите поколения, и така
вече над тридесет години. В текстовете няма
предубеденост и поза, те не са темпорално закотвени,
макар по свой начин да отразяват болнавостта и
травмите на собственото си време. Тази поезия
не е култивирана, дори напротив – често е сурова,
първична и органична, което є дава възможността да
бъде автентично свидетелство за богатия вътрешен
свят на автора. Тя променя, моделира, абстрахира и
синтезира смисъла на съществуване на цялото гранично
поколение преди промените (наречено от Миглена
Николчина „забутаното поколение“).
Като водещ представител на тъмния и студения уейв
у нас, Димитър Воев е обединяваща фигура, с която
се свързва дейността не само на легендарната „Нова
генерация“, но и на групи като „Кале“ (явяващи се и

с името „Адамов плаж“), „Ревю“, „Wozzeck и Чугра“,
„Вход Б“ и други, които са ядрото на софийския
музикален ъндърграунд в края на осемдесетте. Всички
те са еманация на българската подземна субкултура,
намерила най-удобно място за развитие именно през
втората половина на десетилетието на перестройката,
и то в лоното на „второто рок поколение“ (терминът
е на Румен Янев). Воев, и тогава, и сега, си остава
самотен остров, макар да е вдъхновил множество свои
последователи и след него да е останало море от мисли
и идеи.
Тук може да се цитира Доротея Монова, която
обобщава приноса на цялото поколение по следния
начин: „Те сътвориха контракултурата, която
категорично, с непорочния си екстаз, и до ден днешен
измива лицето на българската култура, така и неродила
своя Вацлав Хавел“ („Цветя от края на 80-те“, 2014,
с. 382). Много остават въпросите, свързани с тези
неофициални явления от края на българския социализъм.
Най-важен, когато говорим за творчеството на Воев
обаче е въпросът за неговия морален императив. Той
е непокътнат и чист, позволявайки спазване на онази
дистанция, за която Воев пише, която гарантира
неприкосновеността на пространството, личната
творческа свобода и социалната необремененост –
доколкото такава е възможна. Поетиката на Воев е
едновременно ефимерна, деликатна и плътна (както
самият той я определя – „нещо крайно, но същевременно
фино и изтънчено“). Тя е контаминация между хладната
острота, естетиката на сексуалността, философските
съждения и нежността на един зрял творец, останал
вечно млад. Димитър Воев остава единично явление в
културната ни история.
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА
Димитър Воев, „Непрочетено“, съст. Димитра Воева,
изд. „Парадокс“, С., 2021

Да последваш съдбовните поети
Жоржета Чолакова е емблематична фигура на
българската бохемистика и славистика и тяхно
представително лице в Пловдивския университет. Във
всички области на нейните дългогодишни заслуги – научни
изследвания, превод, преподавателска и редакторска
дейност – присъства като критерий духът на найкрасивото от чешката поезия между Романтизма,
авангардизма и съвремието в съчетание с най-висша
прецизност, фин усет и максимализъм в подхода към
литературата. Този дух се усеща в юбилейния сборник от
2019 г. (на практика излязъл през 2021 г.) в сцеплението
и мотивацията на събраните в него студии и статии, в
концепцията на оригиналната композиция на сборника и
неговото оформление, в аурата на заглавието – цитат
от великолепния превод на най-омагьосващата и върхова
творба на чешкия романтизъм – поемата „Май“ на Карел
Хинек Маха. „В безкрая вечен и незрим“ е докосване до
едно от откритията на поета – безкрайността, която
в поемата присъства и в безкрайния полет на падащата
звезда, и в нескончаемите редици от каменни колони. В
превода на Чолакова звездата „пада вечно във всемира,
в своя вечен дом пустинен“, а „колоните през мрака на
безкрая протягат рамене“. Във функцията на заглавието
цитатът рисува загадката и омайващата перспектива
на неизмеримото.
Композицията на сборника поставя поетичен детайл
(точно прицелен цитат от преводите на Чолакова
на няколко чешки поети) и рисунка (от любими нейни
художници) пред групите научни текстове като
единствен делитбен знак. Цитатите са освен от
поезията на Маха, също и от стихове на Отокар
Бржезина, Владимир Кршиванек, Владимир Холан, а
рисунките са на Мориц Ешер, Андреа дел Сарто, Ото
Грайнер, Хорст, Албрехт Дюрер и Леонардо да Винчи.
Общ мотив са ръцете – творящи, търсещи, молитвени,
загадъчни.
В началото на сборника е публикуван разговор на Борислав
Борисов с Жоржета Чолакова под заглавие „Не стига
само любов“, а в края на сборника е списъкът с нейните
публикации – два текста, които ни срещат с един и същи
свят по два различни начина – биографично и изповедно и
чрез фактологично проследяване на най-важните стъпки в
нейното научно и творческо дело. Интервюто отключва
основни моменти в творческата биография на Жоржета
Чолакова: значението на френския език и култура
(първият фундамент, но и първият блян в образованието,
а после и в университетския опит на Жоржета
Чолакова), срещата със съдбовния поет Карел Хинек
Маха, но и не по-малко съдбовния допир до Витезслав
Незвал и до „преводаческия гений на Григор Ленков“ и
заедно с това до духа и виталната стихия на Чешкия
романтизъм, поетизъм и авангардизъм. И още една
среща, на която са посветени най-новите публикации на
Жоржета Чолакова – срещата с меланхолията, която тя

търси както
в поезията на
Маха, така
и в поезията
на нобелиста
Ярослав
Сайферт.
Всички
тези срещи
довеждат
неминуемо
не само до
изследвания,
но и до
преводи,
които
оставят
звездна следа
в преводната
рецепция
на чешката
литература.
Над дебютния
си превод
на поемата
„Май“
Жоржета
Чолакова работи 9 години, чете много, за да разбере
и съпреживее неговия свят и да намери точната
рима. И макар и публикуваният през 1993 г. превод в
антологичното издание „Карел Хинек Маха или гласът
на падналата арфа“ да е посрещнат много добре, тя го
усъвършенства и публикува в изданието Карел Хинек
Маха, „Избрано“ (2018).
Публикациите на Жоржета Чолакова кръжат около
споменатите в интервюто автори и в стремеж към
безкрая изследват загадките на техните светове. Сред
тях е примамливият свят на езерото като романтичен
топос и универсална метафора. „Езерото ме удиви с
многообразните си превъплъщения – четем в разговорапредговор, – в които виждах отразени както по-глобални
визии за природата и всемира, така и интимното и
отчаяно взиране в тайнствата на съществуващото.
Видимата повърхност и сенките в глъбините – не са ли
това двата свята, на които едновременно принадлежим?
Работата по тази тема ми даде възможност да се
замисля над исторически променящия се свят на идеите,
да проследя в кои моменти този образ присъства поактивно, защо и как.“
Достойно място сред заслугите на Жоржета Чолакова
заема и редактираното от нея списание „Славянски
диалози“, което твори изключително полезна антология
на художествени и критически текстове.
Научното съдържание на юбилейния сборник включва

40 студии и статии, публикувани на български, чешки,
сръбски, английски и френски език с разнообразна
филологическа и преди всичко компаративистична
тематика и голям времеви обхват. В тях надделява
литературата в аурата на културата, но достойно
място заема и лингвистичната, лингвостилистичната
и преводаческата проблематика, представена в 9
от публикациите. Методологическите подходи са
многообразни и в повечето случаи интердисциплинарни,
обхващат литературно-философска, жанрова,
естетическа, историческа и библейска проблематика.
В научните публикации на учените от посочените
университети са представени славистични
изследователски дискурси върху чешки, полски,
сръбски, босненски, руски и български автори, като
компаративистичната перспектива ги среща както в
сферата на междуславянските паралели, така и извън
нея: с френски, испански, английски, немски и австрийски
автори. Дискусия около славянската идентичност в
миналото и днес отваря първата студия от сборника
с показателно заглавие „Има ли славянство днес?!“
на Владимир Пенчев, последвана от текста на Зденек
Хърбата „Бележки към компаративистичната поетика“.
Авторите от България са представители на
Пловдивския, Софийския и Великотърновския
университет и на Българската академия на науките.
Чуждестранното присъствие идва от Сорбоната,
Карловия университет, от Института за славянски
изследвания към Чешката академия на науките, от
университетите в Острава, Бърно, Баня Лука. Като
представител на Лондонския кралски университет
участва Галин Тиханов, който във въведението към
своя текст за постромантизма на Херман Брох
(“Interrogating Modernity: Herman Broch’s Post-romanticism”)
пише: „Жоржета Чолакова пише преди всичко за
Чешкия романтизъм, затова мисля, че една статия
за постромантизма на Херман Брох, особено като се
има предвид силната му чешка рецепция, няма да бъде
излишна“.
Юбилейният сборник, посветен на Жоржета Чолакова
е покана за диалог, в който всяка вдъхновена и
кореспондираща визия ще намери подобаващо място.
МАРГРЕТА ГРИГОРОВА
„В безкрая вечен и незрим. Юбилеен сборник, посветен
на проф. дфн Жоржета Чолакова“, отг. ред. Борислав
Борисов; ред. екип: Дияна Николова, Николай Нейчев,
Милена Кацарска, Катерина Томова,
Соня Александрова, Юлиана Чакърова,
Университетско издателство „Паисий
Хилендарски“, Пловдив, 2020
Литературен вестник 11-17 .05.2022
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30-о юбилейно издание
на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“ (31.05. – 10.06.2022)

От 31 май до 10 юни във Варна ще се проведе най-мащабното
театрално събитиe в страната – Международният
театрален фестивал „Варненско лято“. Фестивалът се
превърна в неотменна част от културния живот във Варна
и значимо събитие за националната театрална култура,
което ни свързва и със света. Тази година той отбелязва 30годишен юбилей с богата програма, представяща селекция
от едни от най-открояващите се спектакли от българския
театрален афиш, ярки продукции от международната сцена,
концерти и специални събития.
Началото на фестивала ще сложи Народният театър
„Иван Вазов“ на 31 май на сцената на Драматичен театър
– Варна със спектакъла „Бащата“ от Флориан Зелер. Той
носи награда „Аскеер“ на режисьорката Диана Добрева,
а публиката ще може да види едно от най-запомнящите
се изпълнения на актьора Владимир Пенев заедно с Радина
Кърджилова, Теодора Духовникова, Юлиан Вергов, Мария
Каварджикова, Константин Еленков и Явор Вълканов.
Българската селекция включва още девет заглавия на
водещи театрални творци. Сред тях са „Опашката“ от

Захари Карабашлиев в сценична версия на Явор Гърдев за
Драматично-куклен театър – Плевен с Владимир Карамазов
в главната роля, за която той получи „Икар“, спектакълът
с най-много номинации за националната театрална награда
– „Майстора и Маргарита“ по романа на М. Булгаков с
режисьор Николай Поляков (Младежки театър), както и
„Пер Гюнт“ по Ибсен на Театър „София“ и режисьорската
Катя Петрова с Ириней Константинов в главната роля.
Ще гостува и неизчерпаемият Камен Донев като Сирано
дьо Бержерак в едноименната постановка на Стоян
Радев за Театър „Българска армия“. Стоян Радев води и
Валери Йорданов в моноспектакъла му „Караконджул“
по Николай Хайтов (Народен театър „Иван Вазов“). След
изключителния успех на „Приятно ми е, Ива!“, актрисата
Ива Тодорова отново създаде завладяващо сценично
събитие – „Ива е онлайн“, също част от фестивалната
селекция. Варненският театър домакин присъства в нея с
„Амадеус“ под режисурата на Стайко Мурджев. Специално
за фестивалното издание Маргарита Младенова ще създаде
поетична пауза в живота на града със спектакъла си на
открито „Мислещи тръстики“, в който млади актьори
от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ ни карат да съпреживеем
отново поезията на Миряна Башева.
Международната програма на театралния фестивал
„Варненско лято“ през 2022 г. включва разнообразие от
събития – улично шоу от Нидерландия, прожекции на
театрални спектакли от сцената на „Комеди Франсез“

„Мъртвият идва за любимата си“ по пиесата на Светлана Макарович, режисьор Йерней Лоренци, Театър Кран и
Театър Птуй, Словения

в Париж и от Лондонския Уест Енд, а на 7 юни в
Художествената галерия публиката ще може отново да се
срещне с богатия и вълнуващ театрален свят на словенския
режисьор Йерней Лоренци. Той гостува с музикалнопоетичния си спектакъл „Мъртвият идва за любимата
си“ по изпълнената с фолклорни мотиви пиеса на Светлана
Макарович.
Фестивалният афиш е наситен и с паралелни събития,
сред които улични спектакли, фотоизложби, представяния
на книги и много други вълнуващи срещи с театъра.
За поредна година фестивалът си сътрудничи с
Международния музикален фестивал „Варненско лято“ в
рамките на програмата „Интермецо“. Един от акцентите
в предстоящото є издание е гостуването на световните
шампиони по брейк танц “Flying Steps” от Германия. Ако
досега сме си мислели, че уличните танци и класическата
музика взаимно се изключват, то мощният музикалнотанцов и визуален спектакъл „Летящият Бах“ напълно
променя представите ни. Очакваме го на 20 август в
Летния театър във Варна.
От началото на 30-годишната си история Международният
театрален фестивал „Варненско лято“ е достигнал до над
300 000 зрители, пред които е представил над 800 събития
от България и още 40 държави от цял свят.
Билети за фестивалните събития може да се купят на
касите на Фестивалния и конгресен център – Варна и
онлайн на fccvarna.bg, а от 14 юни и на касите на ТМПЦ –
Драматичен театър – Варна и онлайн на bgbileti.com, а за
отделни събития и от eventim.bg.
Следете програмата на viafest.org и на фейсбук профила на
фестивала https://www.facebook.com/varnasummerfestival.
Международният театрален фестивал „Варненско
лято“ 2022 се организира от Фондация „Виа Фест“ със
съдействието на Министерството на културата и Община
Варна, както и на Посолството на Кралство Нидерландия
в България, на Институт Камойш, София и Посолството
на Португалия, на Френския институт в България и Гьотеинститут, България. Сцени домакини на фестивала са ТМПЦ
– Варна / ДТ „Стоян Бъчваров“, Държавен куклен театър
– Варна, Фестивален и конгресен център – Варна, Градска
художествена галерия „Борис Георгиев“ и Летен театър.

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

„Експериментът“
„Експериментът“
Режисьор Максима Боева; сценография и костюми Борис
Далчев; композитор: Милен Апостолов
Участват Александър Хаджиангелов, Ахмед Юмер,
Георги Гоцин, Красимир Недев, Кирил Недков, Николай
Владимиров, Николай Луканов, Юлиян Петров
Младежки театър „Николай Бинев“, премиера 28 май 2021
„Експериментът“ разказва историята на
световноизвестния Станфордски затворнически
експеримент, който се провежда през 1971 г. от
американския психолог Филип Зимбард.
При изграждането на една подобна постановка са
необходими няколко основни компонента: релевантен
(към/за публиката) документален материал, талантлив
актьорски състав, подходящ режисьор, който да изкара
най-доброто от сюжета, екипа и сцената, за да докосне
пълноценно зрителите. „Експериментът“, представен от
Младежкия театър „Николай Бинев“ достига безспорен
успех, що се отнася до работата с подобен тип текст,
както и проблясват талантите на младите изпълнители.
Преди всичко следва да се отбележи сложността при
адаптацията на документални материали за театралните
нужди. От тази гледна точка се цени подобен труд,
а в същото време има място за усъвършенстване в
процеса на работа. Заложената тематика е напълно
актуална и асоциативна за публиката, коята е приканена
към критично мислене. Това от своя страна подтиква
всяка общовалидна истина да се поставя на везна, да се
приема с голяма доза съмнение. Погледнато от друг ъгъл,
мотивите на представлението следва да направят зрителя
съпричастен към емоционалните състояния, възходи и
падения на участниците, описани в научната разработка.
Това не би било трудно при опитни актьори и майсторско
ръководство. Тук е мястото да се отбележи, че сред
темите, подбрани от режисьора, ведно с творческия
състав е избрана именно тази тематична линия – за силата,
свободата, парите, волята, влиянието на
средата, въпросите за идентичността на
лицата, гражданите, хората.
Идеите на/зад текста имат
широкообхватен характер и множество
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версии, върху които би си струвало да се наблегне. Пример
за затова е въпросът с идентичността, който е все поактуален и релевантен към днешния ден. Разделени на
случаен принцип наполовина – затворници и надзиратели,
всеки приема новата си самоличност. Мнозинството от
първите се съпротивлява на новите условия, а вторите
напълно приемат ролите си на властимащи. В тази връзка
следва да се разгледа и проблемът за външните влияния,
способни да променят и дори заличат представите за нас
самите. Едните вече нямат имена, само номера, а другите
са с немаркирани названия (надзирател 1,2 и т.н.). И докато
„стражарите“ бързо свикват със задълженията си, то
„апашите“ до последно се съпротивляват. В конкретния
случай става дума за насилствена среда – тази на затвора.
Той може да е реален, или да се приеме като метафора на
обществения ред, в който този с оръжие е винаги по-желан
и чакан, от този със знание. Или просто страхът е по-силен
от желанието за спасение? Може би точно той държи
от толкова векове хората в каторги? А после пристига
и онзи страх, че макар човек да не е направил нищо, то
точно той ще бъде наказан. Идва и логичният въпрос за
мястото на свободната воля. Тя наша собствена ли е, или
е провокирана от редица неподходящи обстоятелства,
влияния, манипулации? Описаните участници по собствена
воля се присъединяват към изследването, но в замяна
получават пари. Оттук следва да се разгледа и мотивът
за парите, или парите свобода ли са? Днес много твърдят,
че именно богатството е свобода, но всяко богатство
си има цена. За част от членовете на тази симулация тя
не представлява интерес, а за потиснатите се превръща
в единствено желание. За последните от един момент
нататък парите нямат значение, ако нямат свободата
да избират, да бъдат, да чувстват. Само за един от
субектите, поставени под номер, всичко това е поприемливо от предходния му живот. Това е така поради
важността на редица обстоятелства, предразполагащи към
определени избори. В неговия случай затворът е по-добър за
живот от собствената му кола, все пак тук той се храни
по 3 пъти и не усеща липсата на волността, тъй като и
преди описаната симулация той не е имал възможност
за изборни действия, а единствено предопределените от
материалното му състояние. Естествено се стига до
извода, че кондиционирането на лицата е важен и дълъг
процес, който впоследствие ще определя всяко действие

на човека, било то волево или не. А поставени в подобни
крайни рамки, личностите се губят, претворяват, докато
не се заличат напълно. Като най-ярък пример затова са
условията в африканските и руските затвори. В едните
волята се пречупва с глад и тиф, а в другите с умора и
перманентна изолация.
Важно е да се представят подобни сюжети на българската
публика, с които да се цели създаване на критична
мисъл. С такива текстове има безброй решения, които
биха спомогнали за по-въздействащото оформление на
цялостния продукт. Постановката и актьорският състав
следва да се развиват и подобряват с всяко следващо
представяне, за да се постигнат преходите, изходите,
възходите, обратите и цялостното настроение, носено
от изводите на този „Експеримент“, в които сме заедно,
макар и да не осъзнаваме. Това има за цел да поздрави
екипа за избора на тема и да го мотивира, да израства
професионално и духовно с всяка следваща дата. От
друга страна, цели се и да уважи усилията на тези млади
театрални творци, които да не спират да разглеждат
подобни мотиви, за да достигнат в бъдеще до майсторски
висоти, чрез които да просвещават зрителите си!
И докато каторгите са физическите пространства
на несвободата, то социалните медии за цивилните
са дигиталните измерения, готови да определят вида,
желанията, страховете на поколенията. При все че
тъмниците са с ограничен достъп, то медиите са с
неограничен достъп, желаещ все по-голяма некритична
маса потребители, емоционално обвързани с продукта,
от маската за лице, през сочни устни, до политически
идеологии. Фили, фоби и какви ли не, но не и ние самите,
притеснени, че нашата истинска личност няма да
може да влезе в обществената форма. Про и анти, за и
против, добро и зло, бинарна мисъл, която се базира все
върху първични страхове, а те са демоните на духа. Или
таласъмите, породени от социалните привички и канони
в даден обществения строй. Краят идва, повярваме ли в
„светлия ИЗЪМ“, тогава забравяме, че по собствена воля,
подкупени от идеите за притежание, сме участници в
платена „Платформа“. Сигурно затова „младежите“ от
сцената трябва по-често да ни будят.
Divide et impera!
СИМОНА АНГЕЛОВА

Може ли поезията да спаси света?
На 10 май световноизвестната румънска поетеса Ана Бландиана бе удостоена от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ със званието „доктор хонорис кауза“. У нас тя е позната още от 1986 г., когато излиза
първата є стихосбирка на български „Сън в съня“ („Народна култура“, 1986, прев. Румяна Л. Станчева), събрала
на страниците си свежо лирично чувство и протестни послания. Тази и следващите, общо 7 преводни книги в
България, всеки път будят силен отзвук.
Още от дебюта си през 1960-те години до 1989 г. Ана Бландиана е разпознаваема като лирик с дисидентски глас за
демокрация. Независимото є творческо присъствие е оценено международно още през 1982 г. от авторитетната
австрийска награда „Хердер“. След 1989 г., все така обществено-политически активна, поетесата организира
изграждането в Румъния на Мемориала на жертвите на комунизма и на антикомунистическата съпротива, музей
с научен институт, който функционира под егидата на Съвета на Европа.
Днес Бландиана е член на Поетическата академия „Стефан Маларме“, на Европейската академия за поезия,
на Световната академия за поезия (UNESCO). Носител е на множество литературни награди, на наградата
„Европейски поет на свободата“ през 2016 г. в Гданск; на наградата на Тръста Грифин в Торонто през 2018 г. „за
значението є като поет и като влиятелна политическа личност“.
Последната издадена на български нейна книга е „Имитация на кошмар“ („Панорама“, 2019, прев. Румяна Л.
Станчева). Разказите в нея са оценявани като образец за съпротивата чрез литература от 1980-те години; те са
фантастично-странни – апокалиптичен образ и пародия на познатия ни свят. Тази фантастика си служи с абсурда,
със сюрреалното, но и ни въвлича в истински перипетии и буди чувство на бунт срещу всяко потисничество. В
„кошмарите“ на Ана Бландиана един ще разпознае ужаси от тоталитарното минало в Румъния, а друг ще се
почувства насърчен, именно днес, за собственото си усилие да бъде свободен.
Макар и да се изразява в различни жанрове, както в прозата си, така и в поезията, а и защото се чувства винаги
поет, Ана Бландиана говори едновременно с тревога и нежност, с мисъл за травмиращи сблъсъци и за силата на
любовта, способна да създава цялост.
В този брой на ЛВ публикуваме словото на Ана Бландиана, произнесено в Софийския университет, както и
миниатюрна поетична антология с нейни стихове.
Румяна Л. Станчева

от стр. 1
Ана Бландиана
Въпросът е дали са прибягнали до стихове, защото са
по-лесни за запаметяване, или за да им предадат нещо от
смущаващото тайнство на поезията. А в другия край на
времето не беше ли написал Достоевски, че красотата ще
спаси света?
Дебатите вървяха в дух на изумление – между изписаните
с фрески стени на средновековни дворци, където
микрофонът изпълняваше работата си с неудобство заради
неподобаващото си присъствие. Впрочем самият факт, че
шейсет от най-значителните поети в света бяха заедно,
създаваше някакъв вид неспокойствие и очевидно самите
поети бяха смутени от ролята, която им се даваше,
както и от ситуацията и обстановката, в които се
намираха. Окончателният списък на бъдещата програма на
Академията, състоящ се от предложенията, чрез които
поезията може да се върне в центъра на света, беше сама по
себе си съвместно написано стихотворение, съчинено сред
споделен блян.
Фактът, че Световната академия за поезия остана само
блян – който по невероятен начин просъществува три
дена сред реалността на ЮНЕСКО и на град Верона, – не
означава, че запалените тогава идеи в умовете на
60-имата поети, събрани заедно под емблемата на
Утопията Обединени нации, не продължават да горят.
Нито пък, че идеята за поставяне на поезията в центъра
на света, като средство за спасение, е утопична. Ще се
опитам да се позова на три ситуации, случили се в три
различни периода от съвременната история, в които
хората са прибягвали – в отчаянието си – към поезията
като към спасителна сила.
Често съм се питала дали толкова важната роля на
поезията в комунистическите затвори в Румъния
трябва да се свързва с легендарното твърдение на поета
и политик Василе Александри от XIX в., че „румънецът
е родèн поет“. Факт е, че странният механизъм на
психическа, интелектуална и духовна съпротива, който
се състои в съчиняване, предаване, запаметяване и
рецитиране на стихотворения, продължил да функционира
две десетилетия в затворите у нас, остава специфично
румънска проява.
По странен начин имаме колективно литературно явление,
защото нямането на молив и хартия води до това, че
раждането на всяко стихотворение включва участието на
няколко души: този, който го е съчинил, този, който го е
предал по морзовата азбука и тези, които са го запомнили,
за да не изчезне. И дори авторът на стихотворението да
е извършил и другите действия, около него е трептяла
аурата на солидарността и вълнението на тези, които са
го чували и са препредавали през стените и от затвор в
затвор.
Спомням си колко бях впечатлена, когато за първи път
прочетох в мемоари за затвора сцената на пристигането
на нови затворници, преместени от други наказателни
институции – при постоянното брауново движение,
замислено да увеличава страданията и да предотвратява
организирането на съпротива, – когато срещналите се
жадно разменят не само информация, но и поезия. Ние
очевидно не осъзнаваме достатъчно оригиналността и
важността на това невероятно явление, което говори
много за това кои сме, и със сигурност не съумяваме да
извлечем съответстващата гордост.
Няколко десетилетия по-късно, през 70-те и 80-те години
на миналия век, тиражът на поетичните книги достигаше
десетки хиляди екземпляра, а в някои случаи, когато
можеше да се открие или поне да се предполага намек за
бунт, стихотворенията се разпространяваха, преписвани

на ръка. Но това не беше бунт, а само защита: поезията
беше мястото, където устояваха последните молекули на
свободата, а читателите се опитваха да ги вдишат и да се
спасят, едновременно интелектуално и духовно. Защото,
за разлика от други форми на изразяване, поезията има за
основен инструмент метафората, това сравнение, в което
липсва едно понятие, а читателят може да си го представи,
като по този начин бъде преодоляна цензурата.
Спомням си каква изненада предизвиках, когато Пиер
Еманюел (който ме беше поканил на рецитал на поезията в
Париж) ме попита в колко екземпляра е излязла последната
ми книга със стихове, а аз засрамено му отговорих 3000,
като си мислех, че е малко, и едва след като разбрах,
че тиражът на начинаещата, каквато бях, изглежда
огромен на прочутия френски поет, с гордост признах,
че се е изчерпала за няколко дни и че това е обичайно в
Румъния. Всъщност не само в Румъния, но и във всички
комунистически страни статутът на поетите приличаше
повече на този на рок или поп певците, отколкото на
статута на западните поети. Никита Станеску у нас беше
възприеман като звезда и като него бяха безброй поети от
Полша, България, Унгария, Русия, Чехия, Румъния, чиито
трудни и сложни стихотворения се знаеха наизуст от
хиляди и хиляди хора. Дори може би и да не ги разбираха,
те усещаха, че в тях са скрити семената на свободата,
от които чувстваха, че имат нужда. Колкото и да е
странно, книгите с поезия се изчерпваха от книжарниците
за няколко дена, премиерите на поетични книги събираха
малки тълпи, поетични изпълнения се провеждаха в напълно
разпродадени салони, срещите на поетите с читателите
изпълваха студентските клубове и културните домове,
а култът към Еминеску беше превърнал месец януари
всяка година – месеца с рождения ден на диктатора, – в
истинска форма на подривна дейност. Спомням си – и
подобни спомени се появяват в много от мемоарите на
моите връстници – как по време на рецитали при срещи
с читатели поезията сякаш се раждаше във въздуха, в
пространството между поета и читателите, до такава
степен, че образ, метафора, наполовина изреченото от
единия биваше завършено в подривното възприятие на
другите и понякога невинни лирически стихотворения
биваха зареждани с наелектризиращи значения и биваха
възнаградени с дълги аплодисменти сред добронамерената
атмосфера на поезията. Единствената форма на
солидарност, която можеше да бъде постигната при
комунизма – както в затворническия свят при сталинизма,
така и в безнадеждността на 80-те години на миналия
век – беше следователно солидарността чрез поезия. И ако
чрез „поставянето на поезията в центъра на света“ може
да се разбира и това поезията да влезе в сърцата на хората,
търсещи надежда, тогава приветстваната от ЮНЕСКО
формула не е толкова авантюристична.
Третата ситуация, която илюстрира „използването
на поезията“ в най-новата история, е по-близка
до настоящето, преди пандемията: имам предвид
експоненциалното увеличаване на броя на поетичните
фестивали по света, в Европа повече, отколкото другаде.
Явлението започна преди 10-15 години, когато към старите,
влезли в общественото съзнание фестивали, като този в
Струга в бивша Югославия, или Ротердамския, започнаха
да се добавят все нови и нови изненадващи точки на
литературно излъчване.
Начинът, по който фестивалите на поезията се умножиха
в Европа през последните 2-3 десетилетия, освен това
начинът, по който техните организатори се умножиха и
професионализираха, като превръщат четенията в събития
и събитията почти в бизнес, може да бъде интересна тема
за социологическо изследване, свързано с поезията като
форма на оцеляване, поезията като форма на привличане
на вниманието, поезията като средство за социализация,
поезията като туристически обект.

Ана Бландиана по време на церомонията за удостояване със
званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет.
Сн. © СУ „Св. Климент Охридски“

Никога не съм се заемала да броя в колко поетични
фестивала съм участвала, но дори и да го бях направила,
сигурна съм, че нямаше да запомня всичките. Защото,
докато някои са малки шедьоври по своята организация,
превърнали се почти в произведения на изкуството, други
се гордеят със своя бохемски и щур характер, а трети
са просто стриктни списъци от рецитали, в които не
се намесва нищо, което би нарушило вниманието към
стиховете. Истинската разлика между тях обаче не е нито
форматът, нито значимостта на поетите, а броят на
слушателите, въздействието върху обществото. В някои
поетични фестивали участват десетки зрители, в други
– стотици, а в трети – хиляди. Всъщност някои от тях
почти нямат публика и дори нямат намерение да канят, а
са замислени само като форма на среща и сближаване между
поетите.
Независимо обаче от обхвата или от мотивацията
по места, която ги е породила, разпространението на
поетичните фестивали през последните десетилетия се
обяснява с дълбоко психологическо явление: умората от
живота на консуматор.
Хората не могат да живеят до безкрай само с
материалното, като работят все по-усилено, за да печелят
все повече, да ядат все повече, да правят все повече диети
за отслабване... Връщането към духовността става почти
неволно, почти без да го осъзнават. И дори да не успее да
се издигне до религиозност – след векове на секуларизация
– връщането към поезията може да бъде опит за духовно
спасение.
През последните десетилетия на миналия век почти
натрапчиво се цитираше фраза на Андре Малро, която
казва, че „21-ви век ще бъде религиозен или изобщо няма
да съществува“. Ако изключа вероятността френският
романист да е предрекъл разрастването на ислямизма,
мисля, че можем да смятаме разцвета на поетичните
фестивали в началото на този нов век като потвърждение
на предчувствието на написалия романа „Човешка участ“,
участ, която явно има нужда, за да се осъществи, от
подкрепата не само на „видимото от всеки“, но и, колкото
и странно да изглежда, от „невидимото“. И така стигаме
до заключението (и до въпроса), от който тръгнах.
Каква характеристика, какво отчаяние на нашата епоха
определя това търсене на спасение чрез една аура, чиято
дефиниция е неизвестна и която, подобно на Бог, не може да
засвидетелства, че съществува?
Неочакваният отговор е, че това не е странност или
свръхоригинално решение, намерено от нашето съвремие за
излизане от безизходицата. Това не е рационално решение,
с което хората са решили да променят манталитета
си, а по-скоро инстинкт за духовно оцеляване сред свят,
пренаситен от материализъм и технологии.
Когато стигнаха до създаването на роботи, по-добри от
тях самите, хората започнаха да чувстват, че трябва
да се върнат към мечтата, копнежа, носталгията,
състраданието, които само те биха могли да имат и които
винаги са представлявали същността на човечеството,
това неопределимо и неизмеримо тайнство, без което
преставаме да бъдем живи и което само поезията успява да
запази в упоритостта си да изразява неизразимото.
Времето може да е пари, но вечността не е. А „онова нещо,
нежно, крилато и свято“, както Платон нарича поезията,
е в състояние да замести страховете със смелост, защото
поезията не замества шумотевицата с думи, а с тишината
между тях.
на стр. 10
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В съня на съня,
Там, дето никой не може да чуе,
Си отварят устата.
Каква ли свободна гълчава
Цари в този кът,
В съня на съня.

Из „Око на щурец“, 1981

Мрежа
Разпъната на паяжинна мрежа,
Умирам аз, но с радост я разглеждам,
Не бягам от това, което ми е писано
Със собствената ми ръка. Стихотворението ми,
Като омразата, изплита мрежи, с надежда
Да хване думи в тях и образи бездомни.
Ала изгубих: дума съм самата аз
И все не мога смисъла є да си спомня.

Из „Хищна звезда“, 1985

Приказка
Капка Кънева, вариант на визия за корицата
на „Имитация на кошмар“ от Ана Бландиана,
изд. „Панорама“, 2019

Може ли поезията...
от стр. 9

Ана Бландиана

Очевидно нито поетите, нито читателите
представляват мнозинството хора на земята, които
биха могли да наложат демократична форма на спасение.
Това, което те представляват, е тайнственият, почти
сублиминален спомен от времена, когато чрез поезията
хората са се научили да бъдат по-мъдри и може би пощастливи, спомен, който най-великите в света ценят
като своя благородническа титла.
Не съм забравила и последната вечеря във Верона,
празничния завършек в двореца, разположен на
пешеходната, покрита с червен килим уличка, по
протежение на която на всеки няколко метра бяха
поставени пажове с тромпети и хералдически знамена.
В салоните с повяхнала щукатура и стенописи с
полуизличени от времето пълнички ангелчета бяха
разположени маси за по четирима или шест души,
блестящи от цветя и свещи и от белотата на сервизите.
Върху позлатеното картонче пред г-н Марио Луци,
до когото по случайност бях настанена, под името
на големия поет пишеше senatore. Като се опитвах
да прикрия учудването си, не без капка разочарование,
попитах този свой съсед по маса на коя партия
принадлежи, а той, учуден на свой ред, ми отговори, че не
принадлежи на никоя партия, и добави с един вид ироничен
упрек: „Кой е виждал поет да принадлежи към някоя
партия?“. Смутено се извиних за въпроса, който беше
прозвучал почти като обида и за да се оправдая, му показах
позлатеното картонче с презряната титла. А той ми
обясни, колкото можеше по-естествено, че е сенатор не
като политик, а като поет, че Италианският парламент
включва няколко почетни места, отредени за културни
дейци.
Дали това е доказателство за желанието „да бъде
поставена поезията в центъра на света“, запитах се
тогава с надежда, в която вярвах, макар и да осъзнавах,
че е преувеличена? И ако е така, значи ли това, че не само
поетите са убедени в способността на поезията да спаси
света?
Тогава не посмях да отговоря, във всеки случай този
аргумент не беше достатъчен, а и сега не смея да
отговоря. Все пак фактът, че в продължение на цели епохи
поетите са продължили да пишат стихове и хората са
продължили да ги четат, да ги учат наизуст и така да се
чувстват по-добри и по-изпълнени с вътрешна светлина,
не е ли достатъчен отговор? А въпросът дали поезията
може или не да спаси света, не е ли ключов въпрос за
нашето собствено самоопределяне, което, ако постоянно
е бивало спасявано в миналото, би могло да бъде спасено и
в бъдеще?
Да не забравяме, че олимпиадите в Древна Гърция,
по които са изкопирани сегашните, са включвали и
състезания за поезия...
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Из „Третото тайнство“, 1969

Умора
Колко послушни са нашите мъртви!
Не изригват като вулкани,
Не разклащат стените,
В чиито основи лежат.
Те се оставят да ги превръщат в статуи,
Да ги извайват в пози, избрани от другите;
Те се оставят да ги впрягат под флагове,
На които пътя не знаят;
Те се оставят да ги разорават
И гният съзнателно,
За да хранят земята.
Колко послушни са нашите мъртви
И уморени.

Из „Октомври, ноември, декември“, 1972

Цялото село
Цялото село е вече заспало,
Сънят му всичко забули,
Дълбоко, дълбоко го е обладало
Ухание мъдро на дюли.
Тежки и меки звездите напират
Да смъкнат узрелия свод изморен,
Като че ли ферментиране
Подготвя отвъдния ден.
От любов пресладени планети,
Развалени от страст плодове –
да се налеят лесно в шишета
земните им грехове.
Сладки валежи под слива презряла,
Ухание мъдро на дюли,
Цялото село го няма, заспало,
Сънят му всичко забули.

Из „Сън в съня“, 1977

Насън
Насън
Ми се случва да викам,
Само насън,
И уплашена от смелостта си
Се събуждам –
В дисциплинираната тишина на нощта
Се опитвам да чуя
Викове и в съседския сън.
Но благоразумните мои съседи
Викат само когато са сигурни,
Че сънуват как спят,

Вървя напред внимателно и бавно,
По път,
По който си проправям място аз самата
С пристъпване:
И за да мога да се върна,
След себе си поръсвам
Трохи от букви, срички, думи.
Отдавна съм на път,
Привърших
Сричките –
Попътните запаси.
За щастие, открих,
Че всичко
Във думи може да се преобърне
И продължих напред
Като след себе си оставям
Онези думи, с които изтънявам
Като стар пуловер, разнищен
На малки топчета от вълна, след дълга употреба...

Из „Архитектура на вълните“,

1989-1990

Калциеви молекули
Да не бързам,
Времето нека тече,
Всяка секунда в своето падане
Подяжда по малко
Страданието.
Да чакам.
Всяка вълнà, щом се блъсне
Издълбава по малко скалàта,
За която съм прикован,
Всяка прашинка ръжда
Разяжда веригата.
След хилядолетие, две
Скалàта ще стане на пясък,
Железните пранги на прах,
Моите кости, молекули на калция
Из вода разпилени,
Страданието, нищо.

Из „Отвъдно слънце“, 2000
Цялото
Да не бъдеш жена или мъж,
Нито дете или старец.
Да не бъдеш камък, да не бъдеш дърво,
Нито вода или огън.
Да бъдеш цялостен – да бъдеш цялото.
Ти и аз, светлина неделима,
Преоткриващи божеството,
Способно самò да създава живот.

Падащо бяло
Бяло, което се стеле
Независимо от сезона,
Което вали при всяко агрегатно състояние,
Бяло, което пропада безспир,
Вътре в себе си, не по земната шир,
Бяло, живеещо само в онези
Мигове, докато пада,
Няколко часа, няколко дни особени
Чистота
Като перпетуум мобиле...

Из „Отлив на смисъла“, 2004

Циферблат
Първо изчезнаха цифрите,
А пък стрелките, като езици опипват,
Слепи и тромави, по циферблата,
И да повярват не могат –
Няма какво да посочат.
Фактът изобщо не казва, че
Времето не съществува,
Точно напротив, времето
преминава във вихър, пилее
Мяра и мерки,
Вече не може да бъде разделян пороят:
Кратки секунди, минути, часове и хилядолетия.
Всичко помита, клепсидри, кули с часовници, стенни

часовници.
А пък стрелките отчаяни
Безразборно загребват из въздуха,
Не успяват поне да посочат
Края на земния свят.

Резерват
Коне и поети,
Красотите на свят,
С техниката битката изгубил,
Същества, оставени от времето
Без роли,
Оковани
В собствените свои ореоли.
Коне и поети,
Все по-рядко наети,
Все пó без изгода,
По-трудни за продан.
Черни, сури, бели,
Все по-побелели,
После прозрачни, невидими
В някакво бъдеще
Без тях
Невидимо и то самото.

Из „Часовник без часове“, 2016

Бяло на бяло
Изписвам думи с бяло върху бяло,
Макар да знам, че никой
Не може да ги прочете,
Дори и аз самата,
ако забравя какво съм писала.
Доброто винаги
Е трудно за разбиране
По-лесно е да се приема ерес
В рая,
От жертвата човешка, доброволна.

Упорствам
да пиша с бяло върху бяло
макар да ми подсказват
поне да ползвам
букви с блясък,
когато клонките маслинови изписвам
или пък скучните
добри дела.
Ала,
Сега и тук,
Аз имам един-единствен цвят
За който знам, че може
Да обхване всичко
Та пиша с бяло върху бяло,
Напразно.

Из „Вариации по зададена тема“, 2018

Марк Странд

Останките
Опразвам себе си от имената на други хора. Опразвам

джобовете си.
Опразвам обувките си и ги оставям до пътя.
Нощем връщам назад часовниците;
Отварям семейния албум и се виждам като момче.
Каква полза от това? Часовете са си свършили работата.
Изричам собственото си име. Казвам сбогом.
Думите се преследват една друга по посока на вятъра.
Обичам жена си, но я отпращам.
Родителите ми се надигат от троновете си
към млечните покои на облаците. Какво да възпея?
Времето ми разкрива какво съм аз. Променям се и съм

същият.
Опразвам себе си от живота си и животът ми остава.

Попитах се веднъж
Попитах се веднъж, преди,
Дали сме с тебе с двама ангела-пазители,
Защото, както все сме заедно,
Ще бъде разхищение.
Един тогава е достатъчен.
Не бе ми хрумнало,
Че би могло да се окажем разделени
И ангелът тогава
Да трябва да избира
Или един от нас да се откаже.
Кажи ми го направо,
Не съжаляваш ли, че го остави
Единствено за мен?

Нови стихове, 2022

Да се озовеш тук
Направихме това, което искахме.
Захвърлихме мечти, избирайки тежкия труд
да сме заедно, и приветствахме тъгата
наричайки разрухата невъзможен за загърбване навик.
И сега сме тук.
Вечерята е готова, а не ни се яде.
Месото лежи в бялото езеро на чинията.
Виното чака.
Да се озовеш тук
си има предимства: нищо не е обещано, нищо не е отнето.
Нямаме чувства или опрощаващи черти,
няма къде да отидем, няма защо да останем.

Картата

В честване

Въображение не ни достига
да видим раните им
върху собственото свое тяло
и сълзите им
да се стичат по нашите лица.

Седиш безчувствен в креслото, усещаш как
старото ти „аз“ все повече остарява, представяш си
само търпението на водата, отегчението на камъка.
Смяташ, че тишината е страница в повече,
смяташ, че нищо не е добро или лошо, нито дори
тъмнината, която изпълва къщата – случва се
пред очите ти. Виждал си го и преди. Приятелите ти
се движат покрай прозореца с лица опетнени

от разкаяние.
Искаш да помахаш, но нямаш сили.
Седиш в креслото. Обръщаш се към беладоната, виеща
отровна мрежа около къщата. Вкусваш
меда на отсъствието. Той е същият където и да си,
независимо дали гласът изгнива преди
тялото, или тялото изгнива преди гласа.
Знаеш, че желанието води единствено до тъга, че тъгата
води до осъществяване, което води до празнота.
Знаеш, че това е различно, това е честването,
единственото честване,
че отдавайки се на небитието,
ти ще бъдеш излекуван. Знаеш, че има радост

в усещането,
че дробовете ти се готвят за бъдеще от пепел
затуй чакаш, взираш се и чакаш, а прахът се утаява
и приказните часове от детството витаят в мрака.

Не ни достига силата да си представим
как би било
ако живота си напуснем
със сак на рамо
и после, насред развалините,
не можем да намерим
думата за ДОМ.
Единствено страхът успява
да ни свърже в обща риза,
усмирителна, скроена
от картата на континента ни, Европа,
прегъвана по все едни и същи линии,
с опасност да се скъса,
но удържаща.
Превод от румънски: РУМЯНА Л. СТАНЧЕВА

Предсказанието
Онази нощ луната изплува над езерото,
превръщайки водата в мляко, и под
клоните на дърветата, сините дървета,
една млада жена вървеше, когато за миг
бъдещето се яви пред нея:
дъжд се сипе върху гроба на мъжа є, дъжд се сипе
върху моравите на децата є, студен въздух
изпълва устата є, непознати се нанасят в къщата є,
в стаята є мъж пише стихотворение, в него се появява

луната
и една жена се разхожда под дърветата му, мислейки за

смъртта,
мислейки за него, който мисли за нея, а вятърът

се издига,
отвлича луната и оставя листа в тъмнина.
Превод от английски: ГЕРГАНА РАНЧЕВА

Симеон Симеонов, „Противодействия“,
галерия „Структура“
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И. Марнополски – литературно уравнение
с едно неизвестно
Анриета Жекова
На М. Б.
Както е обичайно за много начинания, проучването
на автора И. Марнополски започна без особено важна
причина. През 2018 г. попаднах на името му случайно.
Проверих в литературните справочници, но такъв
писател не намерих. Търсенето в мрежата също не
помогна с информация. Тук-там някоя от книгите му се
появява в антикварни сайтове, за Марнополски – нито
ред. Стори ми се странно, исках да разбера кой стои зад
това загадъчно име. Предизвикателството – прието.
Започнах с разнищването на всичко, свързано с неговите
книги – оказаха се само две. През 1960 г. излиза „Със
крилца, без крилца – знаете ли ги деца?“, текст
И. Марнополски, рисунки Григор Спиридонов, последвана
през 1961 г. от „Африка се смее“ с художник Вадим

Лазаркевич и стихове към
картинките И. Марнополски.
И двете са на издателство
„Български художник“,
илюстрациите са водещи
и заемат голяма част
от пространството на
страниците, особено при
първата книга.
Художниците са добре
познати: Вадим Лазаркевич
(1895–1963), илюстрирал
повече от 200 детски книги
и десетки периодични
издания и Григор Спиридонов
(1930–2000), автор на
монументални пана, живописни творби, илюстрации,
главен художник на Велико Търново в края на 70-те
години, изработил завесата на Търновския театър и
герба на града. Редакторите – също прочути: и на двете
книги е Ангел Каралийчев, а Михаил Лъкатник се появява
като втори редактор в „Африка се смее“.
И така в литературното уравнение имаше 4 много
известни имена и 1 неизвестен автор – И. Марнополски.
Наивно се зарадвах, като видях второ издание на „Африка
се смее“ от 2013 г., част от „Колекция Лазаркевич“ на
издателство „Световете“. Оказа се обаче, че новите
издатели не разполагат със сведения за автора на
стиховете, посочен вече като „Иван Марнополски“. Не
разбрах по каква причина собственото му име е развито
до „Иван“, без да има сигурен източник. В двете стари
книги присъства само с инициал И.
Първа посока – справочни издания и речници. В
библиографския указател „Български книги 1878–1944:
Том 8. Ч. 1. Именен показалец А–Л“ (2000) не е споменат
такъв автор.
Заради нетрадиционното име надникнах и в Речника на
българските псевдоними на Иван Богданов (1989) – нищо.
Със същия неуспех бяха и проверките в справочниците на
Съюза на българските писатели от 60-те години, както
в тези от по-късни периоди. В каталога на издателство
„Български художник“ от 1973 г.1 авторът присъства
като Иван Маринополски, но предположих, че това е
неточност (в екземпляра от библиотеката на СБХ
„и“-то е задраскано на ръка).
Втора посока – subject „И. Марнополски“. Разпратих
имейли, които по количество са чудесен пример за
спам, до почти всички литературоведи, специалисти и
преподаватели по детска литература от Софийския,
Великотърновския, Пловдивския и Шуменския
университет. На някои от тях името им звучеше
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познато, най-вече заради ярката корица на „Африка се
смее“. Друга информация не се намери. В дългия списък на
получателите бяха Росица Чернокожева, проф. Светлана
Стойчева, проф. Иван Станков, доц. Младен Енчев,
Божанка Константинова, проф. Петър Стефанов, проф.
Николай Димитров, Владимир Шумелов и много други.
Продължих с писатели, поети, литературни
изследователи – Иван Цанев, Петя Александрова, Иван
Теофилов, Румяна Пенчева, Атанас Мочуров, Румяна
Пашалийска, Марко Ганчев. Опитвах се да търся
автори от периода, в който се появяват книгите на
И. Марнополски – началото на 60-те години на миналия
век. За мен беше обогатяващо и изключително важно
общуването с писатели и журналисти на възраст
между 80 и 90 години. Трудно ги намерих, притеснявах
се как да подходя, дали са в добро здраве, как да стигне
информацията до тях, да обясня разбираемо, писах и
любимите ми хартиени писма. А тези хора се оказаха найвсеотдайните ми съмишленици – ровеха из спомените
си, проверяваха стари тефтери, обаждаха ми се, като
им хрумнеше друга идея или успееха да попитат още
някого. Такива бяха Николай Димков (1937–2021), Кирил
Ставрев, библиограф и неуморен изследовател, Христо
Медникаров, журналист (1930–2019), писателят Антон
Дончев. Въпреки съвместните ни усилия, не постигнахме
напредък, но добавихме към историята на проучването
много нови проверени източници.
Трета посока – Велико Търново. Заради предишни мои
проучвания за Колю Фичето, фамилията Марнополски
ме тласна натам. В старата столица има парк и улица
с името „Марно поле“. Тъй като художникът Григор
Спиридонов също е работил там, предположих, че ако
е псевдоним, то авторът е свързан по някакъв начин с
града. Още повече че редакторът Ангел Каралийчев е
от Стражица. При много от запитванията името на
търсения от мен автор се бъркаше с това на писателя
Йордан Маринополски, роден във Велико Търново, но
живял в много по-ранен период.
Свързах се с отдел „Краезнание“ на Регионалната
библиотека „Петко Р. Славейков“. В Държавен архив
Велико Търново прегледах фонда на читалище „Надежда
1869“, към което по онова време е имало литературен
кръжок. Не открих подобно име сред членовете му. Имаше
предположение, че е възможно да става въпрос за псевдоним
на друг търновски поет, Иван Анчев, публикувал в сп.
„Славейче“ и автор на книгата „Чудно ми е“ (1960). Тази
хипотеза не се потвърди.
Потърсих съдействие от местни краеведи, изследователи,
архивисти, журналисти или просто познати – Радка
Пенчева, Кети Попова, Николай Колев, Тихомир Тонков,
Мария Бодакова, Иван Тодоров, Грета Бабулкова и др.
Всички бяха изключително отзивчиви, но не намерихме
никакви сведения за Марнополски.
Най-неочакваният ми помощник беше Красимира Мирчева,
дългогодишна фризьорка в града. Запознахме се случайно
при едно от пътуванията ми. Докато под нейните вещи
пръсти косата ми си връщаше абаносовите нюанси, аз
є разказах какво търся в Търново. В следващите месеци
заинтригуваната Красимира успя да направи справка с
много художници и преподаватели. Периодично ми звънеше
с идеи, предположения и нови насоки. Беше изключително
ангажирана с моето издирване.
Четвърта посока – художниците. Справката с близките
на Григор Спиридонов приключи без успех. Свързах се с
наследниците на
Вадим Лазаркевич.
Ирина Лазаркевич
откликна на
запитването, но
в семейния им
архив не се намери
информация
за търсения
Марнополски,
нито книга с
негов автограф,
която би разкрила
нещо повече. Във
фонда на Вадим
Лазаркевич в ЦДА2
открих списък с
илюстрирани книги,
където срещу
заглавията стоят
ЦДА, фонд Вадим Лазаркевич
съответните
автори. Само срещу „Африка се смее“ е посочен единствено
художникът.
Посредством Филип Зидаров се допитах и до Любен
Зидаров, но името Марнополски не му беше познато.
С решаващата помощ на Кети Попова, преподавател
във Великотърновския университет, стигнах до проф.
Спиридон Борисов, художник (за съжаление, той почина през
2021 г.). Професорът си спомни изданието „Със крилца,
без крилца – знаете ли ги деца?“, дори притежаваше копие.
2
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Оказа се, че са били състуденти с Григор Спиридонов и
познава книгата, илюстрирана през последните им години
в Академията. За автора И. Марнополски обаче нямаше
никакви данни.
Пета възможна посока бяха архивите. Тъй като и двете
заглавия са на издателство „Български художник“, реших
да потърся негов архив и евентуално договори или
счетоводни документи, свързани с хонорари за книгите.
В информационната система на Държавните архиви не
намерих такъв фонд. Свързах се с проф. Буян Филчев,
управител на издателството за определен период след 1995
г. Оказа се, че няма съхранен архив.
С оглед участието на Каралийчев като редактор, прегледах
част от неговата обширна кореспонденция в Дом музей
„Ангел Каралийчев“, но без успех. Не срещнах Марнополски и
в спомените на писателя (Споделено, 1992; Спомени, 1971),
които прочетох с надеждата за някаква следа.
След повече от три години търсене, през 2020 г. спрях
активната работа по случая И. Марнополски. От време на
време изникваха литературни специалисти, до които не
бях писала или имена, свързани по някакъв начин с Велико
Търново. Пращах им писмо, но отговорите не съдържаха
нови сведения за загадъчния автор.
И така до миналата есен.
Марин Бодаков – безценен и незаменим съветник при
голяма част от моите проучвания, участваше и в това
с множество контакти и запитвания до литератори
и търновци. По повод изследването му за Йордан
Маринополски се шегувахме, че ще направим детективска
агенция „МАРИНополски и Марнополска“. Реших, че трябва
да довърша това проучване заради него.
През 2021 г. се захванах с поредната, шеста посока –
вестници и списания.
Планирах да „прочета“ детските периодични издания,
излизали по времето, когато са се появили двете книги.
Предположих, че преди да издаде книга, Марнополски
може би е публикувал отделни стихове. Прегледах
следните заглавия за периода 1958–1964 г.: „Славейче“,
„Септемврийче“, „Дружинка“, „Пламъче“, както
и „Другарче“ и „Родни простори“ (приложения на
„Септемврийче“), също така сборниците със стихове
за деца „Китка“ (10 броя, издадени в периода 1956-1968
г.). Прелистих хиляди страници, прочетох интересни
неща, припомних си различни имена, но стихотворения
на Марнополски не намерих. Приготвих си дълъг списък
с детски автори, печатали тогава, за да се опитам да
потърся някого за помощ.
Сред имената на писателите беше и Христо Черняев.
За съжаление се оказа, че съм закъсняла – беше починал
в началото на 2021 г. Свързах се с неговия син, поета и
преводач Димитър Христов. Той изрази предположение,
че И. Марнополски е псевдоним и е възможно двете книги
да са на поета Иван Кръстев (1920–2013), близък приятел
на неговия баща. Мнението на Христов се основаваше
на стилистиката, римата и тематиката на стиховете,
работата на Кръстев като редактор в издателство
„Български художник“ и близкото му приятелство с Ангел
Каралийчев. Спомена и това, че в същия период Иван
Кръстев не бил с особено добри позиции и вероятно по тази
причина е прибягнал до псевдоним.
Втурнах се в новата седма посока – започнах да търся
други автори, писали за Иван Кръстев, негови редактори,
илюстратори, приятели от литературните среди, поети.
Издирих Благовеста Касабова – съставител и редактор
на „Шарено кълбо“ (2004); проф. Иван Димов – художник,
с когото имат съвместна книга „Хитро огледало“ (1981);
Васил Аврамов – поет, учител и общественик от гр.
Левски, приятел на Кръстев и рецензент на книгата му
„Синята фаянсова камина“ (2005); Константин Еленков –
негов редактор; Павлина Петкова – поетеса от Бяла.
Всички те пазеха много добри спомени за Иван Кръстев
(често го наричаха с уважение и обич бай Иван), но никой
не беше чувал да е публикувал под псевдоним. Не успях да
се свържа с юриста и автор на поетични книги Йотко
Кадемов, дългогодишен приятел на търсения от мен поет
още от гимназиалните им години в Плевен. Изпратих
запитване до него и около месец след това той почина,
малко преди да навърши 100 години.
В стар справочник на Съюза на българските писатели
намерих адреса на Иван Кръстев. Оставаха съседите.
Отидох един септемврийски четвъртък пред малкото
блокче в жк „Славия“. Бях приготвила хартиено писмо за
евентуалните нови обитатели на жилището. Надявах се да
знаят нещо за запазен архив или за някакви близки на поета,
които биха могли да ми съдействат.
Запознах се с един от съседите – Йордан Петров, много
сърдечен човек. Познавал е Иван Кръстев, помагал му е в
последните години. Разказа ми как поетът подарявал свои
книги на децата от кооперацията. Не знаеше да има живи
негови родственици. Адресът се оказа съвсем литературен
– в същия блок е живял и Иван Давидков. Впоследствие
потърсих контакт с наследниците му, най-вече за да
попитам дали не притежават някоя от двете книги на
И. Марнополски. Надявах се, че може да са ги получили с
автограф, по съседски. От Борислав Давидков чух най-

тъжното изречение за цялото проучване: „книжнината
и покъщината на Иван Кръстев след смъртта му била
изхвърлена през прозорците“. Така окончателно отпадна
възможността някъде да има съхранен архив.
След всички срещи, разговори и справки знаех много за Иван
Кръстев.
Роден е през 1920 г. в село Варана, близо до гр. Левски.
Започва да пише още като ученик в Плевенската мъжка
гимназия. Редактор е на средношколското списание
„Златоструй“. Завършва славянска филология. За кратко
учителства в гр. Бяла, Русенско (1959-1962). Тук именно
се среща с Христо Черняев, негов ученик, и започва
тяхното приятелство, продължило над половин век3.
Впоследствие работи в Радио София и в. „Септемврийче“,
по-късно е завеждащ редакция „Детски картинни книжки“
в издателство „Български художник“. Автор е на повече
от 50 книги за деца и юноши, малки по обем, но издадени в
над три милиона тираж. Писал е стихотворения, няколко
повести, игрословици,
римушки, гатанки,
скороговорки.
Поетичната му
книга за възрастни
„Синята фаянсова
камина“ излиза чак
през 1994 г., въпреки че
стиховете са писани
в периода 1937-1944 г.,
когато той е едва
двайсетинагодишен.
Публикува и спомените
„Пътник до едно
сърце“ (2002) за своето
приятелство с Ангел
Каралийчев.
За книгата „Азбуката в
гатанки“ е носител на
Иван Кръстев и Ангел Каралийчев,
60-те години, в. „Български писател“, наградата „Христо Г.
Данов“ в категорията
бр. 13, 4 апр. 2000
„Издание за деца“ през
2010 г. Гордеел се е с това, че е най-възрастният є лауреат.
От всичко прочетено и снимките, които прегледах, останах
с усещането за усмихнат и благ човек.
Но как да докажа, че наистина той е И. Марнополски, след
като никой от хората, които са го познавали и са общували
с него, не знаеше нищо за това?
Събрах голяма купчина негови книги. Някои купих, други взех
от библиотеки и започнах да чета и да сравнявам текстове
от книгите на Иван Кръстев и тези на И. Марнополски.
След няколко дни записах в тетрадката си:
И. Марнополски = Иван Кръстев.
Намерих стихотворението „Празник“ от „Африка се смее“
на И. Марнополски в книгата „Рисунки с муцунки“, също

Касабова, съставител и редактор на „Шарено кълбо“,
не знаеше, че част от включените в книгата стихове
са били публикувани с псевдонима преди повече от 20
години. Успял е да запази тайната си докрай.
Детективската агенция „МАРИНополски и Марнополска“
остана без регистрация, но продължава да работи. За мен
тя вече просто има два офиса.
Единствената критика, която успях да намеря за И.
Марнополски, е на Николай Янков в „Разговор за книгите“
и тя не е особено ласкава: „С претенцията за хумор
е и книжката „Африка се смее“ от И. Марнополски
– най-яркият пример за бездушно стихоплетство и
хладно съчинителство през годината. Нарисувал Вадим
Лазаркевич картинки, ама му е липсвал навярно текст.
Редакторите от изд. „Български художник“ благословили
и книжката сега украсява витрините... Трябва да кажа,
че външният є вид е угледен, а това разбирате какво
означава. Писането по картинки е отдавна-отдавна
изживяна практика в литературата за деца…“4.
За баланс, откъс от предговора на проф. Здравко Петров
към първото издание на стихосбирката за възрастни на
Кръстев „Синята фаянсова камина“: „Малцина знаят,
че Иван Кръстев е започнал блестящо като поет,
че е привлякъл вниманието на един Николай Лилиев
с цикъла си „Васильовден“, печатан в реномираното
списание „Изкуство и критика“ на Георги Цанев. …
Неминуемо той щеше да се развие в областта на
лириката, щеше да обогати своята поетика. Но при
него се слагат зле нещата. Той трябва да оцелява и се
хваща за детската литература, попада в обществото
на Ангел Каралийчев… Художествените канони на
времето, господството на една ограничена естетика в
следвоенните години принуждаваха поетите да млъкнат,
да не пеят със собствения си глас. Нямаше вече място
за поети като Валери Петров, Иван Пейчев, Богомил
Райнов, Александър Геров. Да не говорим за хора с покрехка конструкция като Иван Кръстев. Дълбоко
мълчание обхвана и него“5.
В предговора към второто издание на същата книга
Владимир Свинтила добавя:
„Неговото развитие е унищожено от една социална
адаптация, макар тази адаптация да се явява в лъжлив
вид на „триумф“.
Това пък посочва една ясна граница на творческото
развитие на поетите от екзистенциален тип … всички
приключват към 1944. Вутимски умира, Далчев замълчава
„като във гроб“, Иван Кръстев и Богомил Райнов
адаптират“6.

През същия период 1960-1962 г., когато се появява
псевдонимът, Иван Кръстев публикува и пет детски книги
с истинското си име, три от тях в същото издателство
„Български художник“. Заглавията им обаче са категорично
„правилни“ за времето си – „Електрическата квачка“,
„Майчина гордост“, „Приказка за хляба“, „Слънчевият
камък. Поемка за каменните въглища“, „Страж –
граничарското куче“.
Допускам, че е възможно книгите, подписани с „И.
Марнополски“, да са просто бягство от задължителните
поучителни теми и желание за малка тайна, изключително
добре съхранена впоследствие.
Спомените на негови приятели потвърждават, че Кръстев
е обичал да оставя загадки край себе си. По разказа на Йотко
Кадемов, публикуван през 2019 г. в писмо до в. „Словото
днес“, една от тайните е промяната в годината на раждане:
„Когато е отишла майка му да го записва за първолак в
училището, то за учебната година записват родените през
1921 година, т.е. Иван е пропуснал две години, тъй като
е роден през 1919 година. След продължителни разговори
двете учителки решили: да пишат, че Иван е роден през
1920 година. Ванката ми обясни кое как е преправено по
документите. Уговорката ни беше аз да оповестя годината
на неговото раждане – 1919, а той ще опише подробно в
своите Спомени как е станало това…“9.
Тези мемоари, подготвени на пишеща машина, както и
записките от разговори с Николай Лилиев, споменати
в същата статия, вероятно са загубени безвъзвратно.
Другите тайни на Иван Кръстев засега ще си останат
тайни.

Първата книга на И. Марнополски „Със крилца, без крилца –
знаете ли ги деца?“ (1960)

Два любими куплета от Иван Кръстев:

„Хитро огледало“, 1981, художник Иван Димов

Иван Кръстев, сн. личен архив Константин Еленков

Така и не успях да изясня какво е попречило на Иван
Кръстев да продължи да пише и да публикува за
възрастни. Евтим Евтимов споменава, че е бил
преследван заради стихотворението „Траур в моята
страна“, писано по повод смъртта на цар Борис III.7
Тодор Коруев го нарича „странният поет“, както и
самият Кръстев се е представял в рими:
„Да повярвам аз съм склонен,
че съм Странния поет –
хем отвсякъде подгонен,
хем отвсякъде приет“8.
Вероятно причините за това мълчание и приютяването в
детската литература са повече от една. Това ще проучат
следващите му изследователи.
В края на търсенето се запознах от разстояние с Георги
Мишев – той си спомни как искрено е тъгувал и плакал
Иван Кръстев на 75-ия си рожден ден за това, че е надживял
Вазов. Свързах се и с Надежда Петкова, която е общувала
с Кръстев във връзка със съвместната им работа в
издателство „Български художник“. Помнеше го като човек
с добър литературен вкус и усет. И двамата не знаеха за И.
Марнополски.
Янков, Николай. Разговор за книгите. София: Бълг. писател,
1963, с. 77-78.
5
Петров, Здравко. „Блестящо начало…“. – В: Кръстев, Иван.
Синята фаянсова камина. София: Бълг. художник, 1994, с. 7-11.
6
Свинтила, Владимир. Един уникален случай в нашата поезия. –
В: Кръстев, Иван. Синята фаянсова камина. 2. изд. София: Бълг.
писател, 2005, с. 5.
7
Евтимов, Евтим. Синята фаянсова камина и съдбата на един
голям поет. – В: Небето идва от земята. София: „Захарий
Стоянов“, 2013, с. 130-134.
8
Коруев, Тодор. Странният поет. – В: Словото днес, бр. 13, 4
апр. 2019, с. 12.
4

илюстрирана от Вадим Лазаркевич, публикувано с автор
Иван Кръстев. После излязоха и други такива съвпадения:
„Оркестър“, „Трамвай“, „Цирк“ и „Ездач“ от „Африка се
смее“ се появяват с незначителни промени в книгата на
Иван Кръстев „Шарено кълбо“ (2004).
Защо Иван Кръстев е пожелал анонимност под шапката
на И. Марнополски, ще остане загадка. Благовеста
Черняев, Христо. Поезия с трайно обаяние. – В: Български
писател, бр. 13, 4 апр. 2000, с. 1, 4.

3

„Хитруша“ (1987), Библиотека „Джудже“,
художник Георги Чаушов

Сърдечно благодаря на всички, които търпеливо ме
изслушваха през дългото търсене и допринесоха по различен
начин за успешния финал – с информация, насока или
съпричастност, както и с надеждата, че винаги остават
следи.
Критиката оставям на критиците. Прочитът – на Иван
Кръстев и И. Марнополски – на читателите. На мен се пада
радостта, че литературното уравнение е решено.
P.S. За моя огромна изненада (и успокоение), окончателна
точка на изследването сложи Божанка Константинова, след
като бях приключила текста. Тя забеляза, че във второто
издание на био-библиографския справочник „Български
писатели. Творци на литература за деца и юноши“
(1996) „Африка се смее“ е сред изброените книги на Иван
Кръстев10.�
Кадемов, Йотко. За една от „тайните“ на Иван Кръстев. – В:
Словото днес, бр. 13, 4 апр. 2019, с. 12.
10
Константинов, Георги, Божанка Константинова. Български
писатели. Tворци на литература за деца и юноши. Биобиблиографски очерци. 2. доп. изд. София: Зелена вълна, 1996, Т.
1, с. 401.
9
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в последния момент, след като текстът му беше
вече в странираната книга, по независещи от него
обстоятелства. И 88 души, които откликнаха веднага и
ми изпратиха своите текстове, без въпроси, без условия,
и ме направиха най-щастливия човек на света. Иван
Теофилов, Иван Цанев, Борис Христов, Владимир Попов,
Георги Борисов, Теодора Димова, Здравка Евтимова,
Георги Господинов, Алек Попов, Аксиния Михайлова, Деян
Енев, Елена Алексиева, Александър Секулов, Виргиния
Захариева, Иво Иванов, и още толкова много автори,
които са ме вдъхновявали през годините и ми дават
смисъл да продължа. Благодаря им.

Светлозар Желев
Сн. Владислав Христов

Казваш, че можем да влезем в любовта от много
места. Литературният вход какви възможности ни
дава?
За мен литературата е еманацията на емпатията,
единствената възможна врата, през която да проникнем
достатъчно дълбоко в човешката природа, ум, опит,
психология, манталитет, движещи сили, гледна
точка, натрупан опит, традиции, емоции и чувства.
Всяка страница е крачка по пътя на познанието и на
себепознанието, която ни открива следващата гледка,
пейзаж, картина, обогатява ни и ни дарява с любов.
Тя единствена ни дава възможност да приемем другия
като част от себе си, да го опознаем и обикнем. За мен
литературата и любовта са синоними, независимо от
темите на първата, и опустошенията, които може да
нанесе втората. Те са необходимост. Затова любовта е и
задължителната тема в литературата.

Любовта за напреднали
Разговор на Владислав Христов със Светлозар Желев
Четири сборника за две години, а сега излиза и съвсем
нов двутомник. Как се запали по съставителството на
сборници? Откъде черпиш енергия и мотивация?
Активен се получи този период на ковид криза, да. При
все че концепцията и идеята да започна с тези сборници
е още преди началото на пандемията, от 2019 г. Тогава
започнах работата по „За бавното живеене и насладата
от живота“. Вече 24 години се занимавам професионално
с книги, създадох и бях главен редактор на първите
броеве на „ГРАНТА България“, списанието за нова
литература, което само по себе си е също такъв тип
литературен сборник, после бях и литературен редактор
на „АРТИЗАНИН“, а през годините, като издател, съм
правил доста такива тематични сборници. В тези
обаче има много повече от мен, думи, опит, емоции,
смисъл. Енергията и мотивацията ми е в разбирането,
че словото и идеите трябва да достигат до колкото
може повече хора, и че само заедно можем да променяме
света около нас. За мен тези сборници са махът с крила на
пеперудата, който се надявам да причини интелектуална
буря в умовете на читателите. Особено „Любовта за
напреднали“.
Покрай създаването на всеки един твой книжен
проект се заражда своеобразно микрообщество от
приятели и съидейници. Как стигаш до всеки един
участник, който да поканиш? Съществуват ли
някакви твои вътрешни правила, които те водят?
През целия ми съзнателен живот съм се водил първо от
емоцията, после от интуицията, и накрая от разума.
Може да звучи неправилно за много хора, за които разумът
е единственото средство за движение напред, но при мен
емоциите и интуицията много рядко са ме предавали.
Хилядите прочетени книги изграждат тези емоции и
интуиция, затова и разчитам на тях, и ги култивирам
внимателно. Те са добър слуга, но лош господар, ако
перифразирам един друг израз, не ги оставям да властват
над мен, но винаги разчитам на тях. Така е и с тези
сборници, и хората, които каня да се включат в тях. Те
са мои приятели, почти всички, хора, с които ни свързват
много неща – общи проекти, работа, идеи, виждания,
теми, разбирания, посоки, мисия, свобода и вдъхновение.
С всеки от тях през годините сме си говорили, обсъждали
или дискутирали темите в сборниците или съм чел
техни текстове по тях. Никога не мога да претендирам
за изчерпателност, разбира се. А само за богатство
на гледните точки и зададените въпроси. Защото
литературата е да задава въпроси, не да им отговаря.
Дори „Любовта за напреднали“, със стотиците текстове
в нея, поезия и проза, 88 автори и близо 800 страници, не
е достатъчно пълна. Бих искал да поканя още десетки
автори, които ценя, но може би в следващо продължение
ще го направя. Всеки сборник
е това, което е, в своята
непълнота, но и в своята
цялост и смисъл.
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Назависимо на каква тема са сборниците ти, винаги
в текстовете присъства моментът на личното
откровение, на споделената лична история. Това ли е
най-важният фактор, за да работят текстовете и
да отключват читателските сърца?
Всичко минава през сърцето и чувствата. В нещо,
каквото и да е то, работа, произведение, творчество,
ако няма любов, отдаденост, сливане, то няма да бъде
пълноценно, и винаги си личи. Всичко е лично, всеки
текст, картина, дело, действие. Когато срещнем тези
емоции в нещо, то веднага се чувства. И задейства
емпатията и разбирането. За мен без тази лична
божествена искра никое произведение или действие
не работи. И затова винаги, във всичко, което правя,
влагам себе си, и знам, че това може да бъде усетено.
Така както се усеща в текстовете на всеки един от
авторите в книгите. И тази честност в писането е едно
от нещата, които ме водят при избора на хората, които
каня за сборниците. Защото читателят веднага усеща
истинската искреност и чистота. И отключва сърцето
си и ума си.
В „Гурме за напреднали“ и „Опитай това“ храната
беше центърът, в „Любовта за напреднали“ това са
човешките чувства. Имаше ли конкретно събитие,
което отключи „любовната“ посока?
Любовта е най-важната от всичко. Тя е въздухът,
който човек диша, за да бъде щастлив, генераторът на
енергия, който ни поддържа живи и в хармония, а нейната
споделеност е най-важната живителна сила за душата.
За любовта е говорено и казано много, но винаги има още
какво да се каже. За нейните безгранични пространства,
за обитаващите я, за нейните еманации и превъплъщения,
за липсата и пустотата, оставяща след себе си, когато
обично същество си тръгне от нас. Каквото и колкото
да бъде казано, все остава още нещо за изговаряне.
Поезията, разбира се, е най-силният микроскоп и
телескоп, с които разполагаме, за да опознаем любовта
по-добре, и именно затова в двете книги на „Любовта за
напреднали“ има толкова много поезия. Всеки ден мисля
за любовта, всеки ден я усещам, към жената до мен,
към близките ми, към толкова много хора и неща. Тя е
ежедневният повод за тези книги.
„Любовта за напреднали“ е най-мащабният ти
и амбициозен проект, за осъществяването му си
общувал с десетки автори, всеки различен посвоему,
как реагираха те на идеята ти за сборника?
Беше интересен и ценен опит. Научих много за себе
си и за другите, хората, с които всички тези години
в литературата ме събраха. Ще бъда кратък, при все
че бих могъл да напиша книга за това, за емоциите ми,
безсънието, разочарованието, и за благодарността,
щастието, отношението и уважението, демонстрирано
от толкова много любими и ценени от мен хора.
Отказаха ми директно само двама, няколко приеха, но
после решиха да не участват по една или друга причина,
няколко не отговориха на поканата ми, един се отказа

Женски и мъжки том, Павич има едно такова
разделение при неговия „Хазарски речник“. Беше
ли търсено това още при първоначалната идея за
„Любовта за напреднали“?
По-скоро беше вдъхновено от Павич, един от найлюбимите ми писатели, а „Хазарски речник“ е една от
любимите ми книги. По същия начин, по който беше
избрано заглавието на „Храната, начин на употреба“,
вдъхновено от друга моя любов – „Животът, начин
на употреба“ на Жорж Перек. Когато търсех ключа,
през който да разкажа тази моя любов към книгите
и техните автори, което всъщност представлява
„Любовта за напреднали“, разделянето и сливането на
двете неделими половини на споделената любов бяха за
мен движещата тема. Около това разкъсване и единност
се върти винаги всеки разговор за любовта. И така се
роди идеята за две книги, две различни гледни точки
за любовта, мъжката и женската, с техните изразни
средства, теми, търсения, богатство. Любовта не е
само между мъж и жена, тя е универсална, и безгранична.
И двата тома в комплект създават единението на
изкуствено разделеното. В любовта не трябва да има
табута, ограничения, забрани и невъзможности, освен
единствената, да не нараняваш другия. Аз вярвам,
че любовта е извечна и възможна за всеки, и затова
„Любовта за напреднали“ е една книга в две тела.
Разликата при Павич е в два абзаца в две книги, които
претендират да са различни. Аз смятам „Любовта за
напреднали“ за едно цяло.
Първият ти сборник „За бавното живеене и
насладата от живота“ се появи в мирни времена. Как
да съхраняваме насладата от живота във време на
война? Ти лично как се противопоставяш на всичко
сполетяло ни през последните месеци?
Точно това е смисълът на „Любовта за напреднали“,
любовта като антитеза на войната, тя е и път, и
спасение, и лек. Моят път винаги са били думите,
книгите, литературата. Затова ги има и тези две
книги, и всеки ден споделям думите на Христя
Венгринюк, украинска издателка на детска литература,
писателка и преводачка, която от Украйна пише своите
ежедневни репортажи за войната към българите, за
да ни разкаже истината за случващото се. Помагам с
каквото мога и на колегите от украинския център за
книгата, от фестивала Арсенал, от тяхната асоциация
на книгоиздателите, и с дарения, но все пак, думите
си остават моята най-силна и смислена възможност.
Съпричастността е истински важна. Животът трябва
да бъде съхранен, за да му се наслаждаваме, така че
всичко, което правя, е за това, за съхраняването на
живота. Войната е най-ужасяващото нещо, раните,
които тя нанася ще се лекуват години и поколения, и
любовта е онова, което може да помогне. И книгите. И
съпричастността.
Публиката, към която се стреми „Любовта за
напреднали“?
Всеки читател. Без изключение. Всеки, за когото
литературата и любовта са важни. И се надявам да ги
сподели с обичните си.
Кое е най-естественото продължение на любовта?
Хармонията и насладата от живота. Но за да ги има,
любовта трябва да се доказва и показва, ежедневно.
Нищо на този сят не е даденост, нито вечно. Любовта
е постоянно пътешествие. Нека го изминаваме заедно. С
книга в ръка.
07.05.2022

Роденият през 1990 г. в Тбилиси Бека Адамашвили
следва журналистика и социални науки в Кавказкия
университет в родния си град. За своите разкази,
публикувани в различни списания и вестници, е отличен
с редица награди. През 2014 г. излиза дебютният му
роман „Бестселър“, който в Грузия веднага се превръща
в истински бестселър и попада в краткия списък за
литературната награда „Саба“. През 2019 г. романът
„В тази книга всички умират“ получава Наградата за
литература на Европейския съюз. У нас той ще бъде
публикуван от издателство „Парадокс“.

Из „В тази книга всички умират“
Бека Адамашвили

Спойлер № 7: Атикус не се самоубива
Навсякъде само реклами и рекламни обяви. Обещания.
Промоции. Рекламни пана. Плакати. Виртуални светове.
Снимки. Изречения. Думи. Думи. Думи. И девизи. Подобър живот. Божествен вкус. Повече от шоколад.
Повече от повече от шоколад. Умри веднъж и за втората
смърт получаваш намаление от петдесет процента. Найголямото пета-мега-гига-тера шоу на всички времена.
Нашата напитка ще ви накара да забравите незабравими
нощи. Купи жилище със седемдесетгодишен безлихвен
кредит и щастливо се мъчи цял живот. Ако сегашният ви
апартамент е като стара чанта, хей, чака те нова и лачена.
Ракът и смъртта могат да те споходят всеки момент –
застраховай се още днес. При нас качеството е по-високо
от цената. Пий от нашата алкохолна отрова и ни направи
богати. Рефинансирай дълговете си чрез нас и страдай като
хората. Изберете мен и аз ще се погрижа за по-доброто
бъдеще на моето семейство. Затлъстявай бавно с нашата
бърза храна. Не се колебайте, количествата са ограничени.
Нашата мобилна мрежа може да ви създаде проблеми, но
ви дава неограничени минути, за да си говорите с вашите
приятели за тези проблеми. Месо от мангуста с аромат на
говеждо. Всеки тримилионенседемстотинитрети клиент
получава три процента отстъпка. За първи първи път в
човешката история. Загуби десет хиляди евро в рамките
на една седмица и спечели безплатен залог от десет евро на
Ъглибет. И така нататък.
– Какви са тези глупости? – професор Арно се замая от
тази лавина от визуални и акустични ефекти. – Къде сме?
– Добре дошли в епохата на рекламите! – Мементо Мори
внимателно заобиколи един рекламен банер, заемащ малка
част от абзаца. – Тук
всичко е реклама и
рекламата е всичко. Тя
достигна единствения
свят, в който никога
не беше попадала
директно – книгите.
Рекламите, поставени
насред текстовете,
намаляват, разбира
се, удоволствието от
четенето, но за сметка
на това значително
вдигат приходите. Лично
аз никога не бих искал
да живея в тази епоха,
защото тук рекламата
е цар. Зрелища, които
продават хляб. Хората
носят това влечение буквално в кръвта си – компаниите
плащат на бременните, за да предават на ембрионите
зависимост към тази или онази марка. Така се раждат
деца, които още от пренаталната си фаза са луди по „КокаКола“, „Макдоналдс“, „Адидас“, „Руденс“ и „Хъксли“. Това
си е вид инвестиция. Плащаш пари на родителя, а в замяна
получаваш уверението, че отрочето, ако успее в живота,
някой ден ще ти върне сумата двойно и тройно… Бинго!
Единствената разлика с нашата епоха се състои в това,
че тук рекламата е опасна за живота. Ако слушаш някоя
достатъчно дълго, тя със сигурност ще те омае, ще те
оплете в мрежите си и ще те унищожи.
– Изглежда, че дори и в тази епоха „Одисеята“ не е загубила
своята актуалност – отбеляза професор Арно и се захили.
– Съвсем сериозно говоря. Рекламата и за нас е поопасна, отколкото си мислите. Паралелен свят. Една
обща плоскост за перфектните светове, в които не
съществуват нерешени проблеми. Няма нелечима болка,
няма неотстранимо петно… Рекламите на банките са
пълни с щастливи семейства, но виждали ли сте някога
човек, който да се радва, че взима заем от банката? И то
в свят, в който намирането на пари е много по-трудно
от харченето им? Как да се довериш на марки, които
гръмогласно крещят, че искат да променят света, докато
тази промяна се отнася само за финансовото състояние
на техните собственици? А вие, наистина ли вярвате,
че някъде някой се е загрижил как най-добре да зарадваш
любимия човек за св. Валентин? Не. За тях е най-важното
тази радост да е предизвикана с помощта на техните
продукти. Да не би да смятате, че фармацевтичните
компании съвсем чистосърдечно ви пожелават да сте

здрави? Не. Защото здравите хора биха ги докарали до
фалит. Вярвате ли, че някой иска да направи живота ви
по-комфортен? Не. Единственото, което същият този
желае, е да ви продаде жилище, да натрупа пари и да осигури
собствения си комфорт. Някой някъде решава, че хората
със слаба фигура, които спортуват сутрин, трябва да
носят обувки на тази или онази марка, след което се харчат
стотици хиляди долари, за да могат тичащите сутрин
хилави хора да повярват във всичко това и да го възприемат
като предимство за себе си. В действителност няма
никакво значение дали за това, което обичаш да правиш,
носиш „Адидас“ или „Найки“. Маратонките на „Найки“ не
ти помагат и не ти дават съвети как да се държиш. Всичко
това е измислено от хора, които често не вярват в нещата,
в които се опитват да накарат да повярват милиони хора.
Те ти препоръчват покупката на продукти или услуги,
които не притежаваш, не искаш и от които в повечето
случаи не се нуждаеш, само и само за да печелят пари, с
които да си купят неща, които не притежават, които не
искат и от които нямат нужда. И въпреки това не можем
да окачествим рекламата като изкуство на лъжата. Тя
по-скоро е изкуството на прикриването. Истината е, че…
– Мементо Мори така и не успя да каже истината, защото
изведнъж пред тях изникна огромен билборд, рекламиращ
космическа одисея…

– Не е време за дискусии. Просто плямпайте. Измисляйте
си изтъркани лафове, дори да са най-безсмислените, които
сте чували през живота си…
– На теб ти се отдава по-лесно.
– Там ли си?
– Крр. Дша дша.
– Можешлидасветиш?
– Пиленце любимо!
– Сладурченце!
– Достатъчно – каза Мементо Мори изтерзано. – По-добре
да ме изяде змеят.
Змеят изключително много се натъжи от този упрек. Явно
в действителност изобщо не съществуваше, беше създаден
с помощта на CGI от неук графичен дизайнер за рекламата
на сос за барбекю. Още повече го натъжаваше, че не беше
използван в нито една друга реклама и че краят на неговата
кариера изглеждаше толкова неизбежен, колкото при
скролването през фейсбук-профил по погрешка да лайкнеш
някакъв прастар пост…
– Трябва да намерим нужната цифра и да се разкараме поскоро от тази идиотска глава – Мементо Мори остави
змея зад гърба си, огледа се и установи, че са само трима.
– Трима все още не правят четирима, освен че са повече от
двама – отбеляза Матей.
Професор Арно вероятно с удоволствие щеше да потвърди
тази велика истина, ако беше там…
За няколко секунди всички замлъкнаха, но преди тези
няколко секунди да се проточат до официална минута
мълчание, Мементо Мори реши да действа:
– Трябва да се върна… Може би още не е късно. А докато се
върна, вие няма да мърдате от трите звездички.
***

… и когато го подминаха, вече беше забравил докъде бе
стигнал в своята реч.
– Нищо друго освен реклама ли няма в бъдещето? –
попита професор Арно по-скоро от научен, отколкото
от пазарноикономически интерес. – Круиз до Луната.
Телепортация. Колонизация на Марс. Кацане на извънземни.
Телекинеза. Телепатия…
– Не е нужно да изброявате всички филмови сюжети за
бъдещето, които сте гледали – отбеляза Лия. – Май сте
забравили, че сме най-обикновени литературни герои
и че бъдещето, в което сме попаднали, е продукт на
субективната фантазия на един индивид. На автор, който
може би описва бъдещето с надеждата, че ако някои неща се
окажат истина, някой библиофил ще изрови неговата книга
и ще каже: „Я виж какво е написал този тип още тогава…
Респект!“.
Права беше. Затова и Мементо Мори се въздържа да
коментира как светът се е променил към по-лошо и че
технологиите, създадени да сближат хората, по-скоро ги
отдалечават едни от други. И как в средата на двайсет
и първи век се е състояла Голямата Светска Схизма
между онези, които идеализират директните връзки,
и зависими от таблети хора, на които им е писнало от
„романтиката на връзките без таблети и интернет“ и
които в знак на протест отварят виртуални кафенета,
където, без да напускат дома си, могат да се срещат с
приятели, или просто с техните чатботови холограми…
Не каза също така, че емотиконите и стикерите са се
превърнали в йероглифи, или пък че хората използват все
по-малко изречения, за да изразят онова, което даден
стикер може да каже с един клик. Пропусна и да спомене,
че за защита от монотонния свят бебетата вече се
раждат с растящи заедно с организма бели слушалки,
чийто накрайник е свързан с пъпната връв и с които
непрекъснато могат да слушат музиката, отговаряща
на тяхното настроение. Не изтъкна, че благодарение
на техническия прогрес пръстите и показваните с тях
жестове с помощта на хибридна хирургия получават
реални способности. С оформения от палец и показалец
пистолет хората вече наистина могат да стрелят, а с
комбинираната с показалец и среден пръст ножица могат
да си режат ноктите на останалите пръсти, или че с
комбинацията от кутре и палец могат да провеждат
телефонни разговори…
Списъкът с постиженията щеше да стане още по-дълъг,
ако на няколко абзаца разстояние не се излежаваше змей,
измъчван от екзистенциална криза.
– Само това ни липсваше! – изпъшка Мементо Мори
и докато все още можеше да пъшка, изкова план. –
Ако искаме да останем живи, трябва да разговаряме
с възможно най-кратки изречения, защото всяка
ненужна фраза и всеки допълнителен абзац отдалечават
опасността на по-голямо разстояние.
– Ако загинем тук, последните ми думи ще бъдат…
– Ако продължиш изречението си, последните ти думи
ще бъдат „Ако загинем тук, последните ми думи ще
бъдат“ – Лия прекъсна Матей и се усети, че на самата
нея є се е изплъзнало едно по-дълго изречение.

– Нищо друго освен реклама ли няма в бъдещето? –
попита професор Арно по-скоро от научен, отколкото
от пазарноикономически интерес. – Круиз до Луната.
Телепортация. Колонизация на Марс. Кацане на извънземни.
Телекинеза. Телепатия…
Точно в този момент той
видя рекламата. Арно се спря.
Стремежът му към слава се
оказа по-силен от недоверието
му към рекламите.
На всичкото отгоре девизът
обещаваше точно това, за което
бе мечтал цял живот – име,
което се помни петнайсет века.
По-дълго от имената на Хауърд
Картър, Уилям Шекспир, Карл Велики, та дори и Атила.
Перспективата му се стори толкова примамлива, че той
инстинктивно се приближи до плазмения дисплей.
„Имайте петнайсет секунди търпение, вместо да чакате
петнайсет века за своята слава“, гласеше един надпис
на екрана, който бе заменен от изображения. На тях се
виждаше професор Арно. Пред току-що открития гроб на
царица Тамара. Професор Арно играе шах с клонираното
си аз. Професор Арно като първия безсмъртен водач на
глобализирания свят. Изображенията бяха придружени от
заглавия от известни вестници: „Появата на превъзходния
професор Арно спря Четвъртата световна война с камъни
и дървета“, „Ученият, който ще води „Мейфлауър“ и
първия пилотиран кораб до Марс“, „Археологът, открил
Ноевия ковчег и намиращите се в него кости от динозаври.
Динозавърското месо ли е спасило човечеството от
гладна смърт?“. От време на време кадрите оживяваха,
прозвучаваха и части от емоционалните речи, държани
от професора пред огромна публика: „Отстъплението не
е срамно! То е единственото, от което никога не бива да
отстъпваме!“; „Можем, разбира се, по всяко време да се
преселим на Марс, но много по-лесно е да запазим Земята,
защото тогава няма да се налага да се преселваме на Марс“;
„Извънземният не е враг, също както жител на Земята
не е приятел“… Професор Арно се доближи още повече
до екрана. Никога досега славата не му се беше струвала
толкова лесно достижима. Три крачки. Нобеловата награда.
Откриването на Атлантида. Хладнокръвният враг на
глобалното затопляне. Две крачки. Владетелят на света.
Първият човек на Плутон. Изобретателят на ваксината
за безсмъртие. Една крачка. Една малка крачка към екрана,
но голяма крачка за човечеството. Кратка поредица от
преливащи се кадри с книги. Списания. Филми. Речи. Един
прекрасен нов свят зад портите на възприятието. Единият
му крак вече бе потънал в лепкавата повърхност на дисплея.
Оставаше много малко. Съвсем мъничко. И тъкмо когато
искаше да се гмурне дълбоко във водовъртежа на славата,
някой го хвана за рамото и с рязко движение го изхвърли зад
трите звездички.
***
Превод от немски: АЛЕКО ДЯНКОВ
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Филмът „Януари“ и призраците
на миналото
Да се адаптира творчеството на Йордан Радичков към
изразните възможности на киното е трудна задача.
Драматургичното слово на Радичков попива фолклорномитологичното, ирационалното, абсурдното, изважда
го на показ, усъмнява се във видимите параметри на
заобикалящата действителност, иронично съпоставя
настояще и минало, свързва бял свят и отвъден, предмодерно
съзнание и рационално възприятие, заличава граници,
за да отвори нови параметри и смисли за човешкото
съществуване и всичко това извършва чрез особената
разказваческа нагласа, която се запазва и в изказа на героите, и
в строежа на пиесите. Опитът да се предаде тази специфика
на Радичковото слово неизбежно би довела до театралност
на изображението в киното.
За щастие, създателите на най-новата филмова адаптация
„Януари“ (2021) по пиесата на Й. Радичков са имали
ясното съзнание за тези трудности и приемат собствена
концептуална линия в пресътворяването на известния
сюжет. Филмът „Януари“ е творчески дебют на режисьора
Андрей Паунов в игралното кино, сценаристи са Алекс
Барет и Андрей Паунов. Актьорите са Самуел Финци в
ролята на Портиера, Йосиф Сърчаджиев играе Стареца,
Захари Бахаров – Близнак 1, Светослав Стоянов – Близнак
2, Леонид Йовчев – Свещеника, Борис Чучков – Кукера,
Малин Кръстев – Бармана, Станимир Лазаров – Близнак 1
дете, Лъчезар Лазаров Близнак 2 дете. Оператор е Вашко
Виана, костюмите и сценографията са на Мария Паунова,
а композитор е Иво Паунов. На фестивала на българското
игрално кино „Златна роза“ (2021) филмът получава
специалната награда на журито и наградата на гилдия
„Критика“ към СБФД.
Известно е мнението на формалистичното филмознание
(Дейвид Бордуел), че една история може да бъде разказана
чрез изразните средства на различни изкуства. Основни възли
от пиесата се запазват в сюжета на филма – странното
отиване в града на Петър Моторов в студената зима,
изчезването на персонажите търсачи и превръщането им
във вълци, птицата, чийто стопанин е тенецът, Портиера
и Стареца, които приличат донякъде на Сусо и Исай от
пиесата на Радичков, като прекарват времето си в чакане
и решаване на кръстословици. Героите са променени като
характеристика и брой. Срещата със свръхестественото
и ирационалното запазва някои нишки към Радичковата
интерпретация – допира до смъртта и отвъдното,
абсурдисткото очакване на изчезналия герой, чийто образ се
разсейва до невяра в неговото съществуване. Но цялостната
художествена жанрово-стилова концепция тръгва в друга
посока във филмовата адаптация – хорър версия, която
извлича страховития потенциал на Радичковата основа и го
моделира като изследване на призрачното социалистическо
минало, утаило се в подсъзнанието на съвременния българин,
плашещо, разрушаващо, все още непреодоляно и надживяно.
Така хорър версията заема и от антиутопийната образност,
разкриваща разрухата на едно програмиращо ненадживяно
минало на социализма.
Топосите и знаците на разрухата. Действието се
развива в планинска станция, разрушена, превърнала се в
генератор на злокобни енергии. Всъщност тя символизира
времепространството на разрухата от социалистическо
минало. Портиера и Стареца отглеждат хлебаркоподобни
омари в аквариуми във влажните подземия на станцията.
Реквизитът на миналото се появява и в други знаци –
обърнатите потрети на Маркс, Енгелс и Т. Живков,
картина с пет деца, водени от куче, създадена по образеца на
социалистическия реализъм (пет деца – колкото порасналите
петима герои, превърнати във вълци), призраците на двамата
шофьори близнаци като големи и като пионери в съзнанието
на Портиера, опитващ се да ги съсече с брадва във влажните
мрачни коридори на изоставената станция, песните на Емил
Димитров, озвучаващи сцената със срещата на Портиера
и Бармана (изградена в цветови контраст с черно-бялата
стилистика на филма, вероятно да означи витринната
визуалност на социалистическото минало в гротесков
ракурс) и края на филма.
Филмът изгражда свои фигуративни акценти в мотивите за
съня и града, които показват диалог с Радичков и надграждане
промяна в концепцията на авторите. Мотивът за съня се
въвежда с образа на Стареца (Йосиф Сърчаджиев), който
разказва, че сънува сън, че виси обесен, а кучето лае наоколо,
и тогава се събужда в съня си. Когато се събужда, отива да
провери дали не е умрял, вижда птицата (не клюводръвец, а
гарван във филма), прибира я, защото е замръзнала от студ,
отива в гората и тогава го последва тенецът. Големият
брат близнак (Захари Бахаров) разкрива опасността, че
зимата в гората тенецът обърква главата на човека и на
него му се доспива като при бялата смърт, ако човек заспи

Кадър
от филма
„Януари“

в гората, сънува съня на тенеца и от сън събуждане няма.
Сънят на тенеца плъзва по околните села, като заспива не
само следващото село, а окръжният град и цялата земя.
Сцената с обесения старец и чакащото го куче в нозете
му напомня по различен начин ситуацията от „Лазарица“
на Радичков. Тук кучето пази мъртвеца, а не Лазар (който
по името си носи вяра във възкресението). Изгражда се
сън в съня, като не е ясно дали това е сънят на кучето
или на човека. При срещата с кукерите, търсачи на духове
и призраци (структурно дружината от кукери замества
духовата музика в пиесата), Стареца и останалите
разбират, че той е тенецът между тях, стопанин на
птицата, пиеща ракия.
Градът е представен от Портиера в обърнато карнавално
описание – в него „хората не ядат от глад, а за удоволствие,
носят шапките не от студ, а за красота, носят обувките
без чорапи, мъжете ходят с рокли, жените с мустаци,
кучетата карат колела, луната грее през деня, навсякъде
звучи музика“. Тънкото иронично противопоставяне между
„необразованите“ селяни и „умните“ граждани, които могат
да решат всяка кръстословица в пиесата на Радичков, е
променено в цирково-гротесков аспект.
Филмите на ужаса реагират на културния момент спрямо
социалните и индивидуалните страхове, в този смисъл
адаптацията „Януари“ на Андрей Паунов реагира на
социалната, ценностна, визионерска – идваща от миналото
и насочена към бъдещето – криза, която потапя съвременния
българин. Филмът се стреми към катарзисно въздействие.
Използва кръговата композиция. Образът на ореха и
орехотрошачката в началото и края може да се възприеме
като метафора за крехкото човешко битие, в което
защитните черупки на всеки човек са прободени, смачкани
от остриетата на обществената действителност, от
фрагментите на разрухата, които счупват целостта на
битието.
Влажните коридори и аквариумите с хлебаркоподобни
омари може да бъдат четени като кошмарите на една
действителност, която е утаена в подсъзнанието на
всеки от нас и от която всеки трябва да се освободи.
Моментът с влизането на Портиера в лъскавата витрина
на бара символизира витрината на социалистическата
действителност. Но дали тази сцена визира неговото
спасение и е възможен изход, след като героите
повтарят изходните си реплики лайтмотиви? Не са
ли те автоматизмите на миналото, от които трябва
да се освободи съвременният българин? Структурно
композицията на сюжета във филма като че ли напомня
кръговата композиция на пиесата, когато действащите
лица се появяват в послеслова и изказват най-характерните
си реплики, само че в статуса си на хора-вълци, преминали
през границата на белия свят и отвъдното. Радичковият
финал затвърждава впечатлението за пропускливостта на
световете и проблематичността на видимото. Въпреки
кръговата композиция, във филма остава плаха надежда за
спасение, когато Портиера тръгва с шейната и освобождава
„стража“ на ирационалното, „подсъзнателното“ – гарвана –
да отлети. Този жест символизира катарзисната проекция на
сцената.
Във филма няма да открием магическия реализъм на
Радичковото слово, което сплита нишки към фолклорномитологичното, свръхестественото, абсурда, алегоричното
в едно своеобразно кълбо чрез историите на хората-разкази.
Няма я речевата специфика на Радичковия изказ, героите
във филма подчертано говорят твърде малко, пестеливо.
Авторите са деконтекстуализирали по думите на Андрей
Паунов1 текста на пиесата и са отворили сюжета към
нов контекст. Филмът провежда свой смислен диалог с
Радичковия свят от гледната точка на равносметката за
наследството на социалистическото минало, от което са
останали само руини, една антиутопийна разруха, в която
днешният българин се опитва да намери себе си.

Фрагменти

Преродената поетеса. Само моят поглед ли улавяше... как
прилича на Петя Дубарова. Още преди 10 години, когато
я видях в часа по творческо писане в университета. И до
днес приликата е потресаваща. Живата Петя. Без грим, с
дълги коси, слабо, високо тяло. Одухотвореност. Поглед,
пречупващ всеки щрих с мълчанието на времето, което
отминава. Умиращите като светулки мигове.
Една Петя обикаля забързано в трескавата делничност.
И никой не забелязва преродената, нейната осанка, която
носи едно момиче от града.

Странна и необятна е човешката дързост и упорство
да отричаш очевидното. Черно-бялата буква стои
непоколебимо, но никой не я забелязва. Никой. Тази
вярност на инстинкта за самосъхранение – да отричаш
очевидното, да обръщаш хастара на черно-бялото.
С какъв аргумент да излезеш по-силен от Буквата? И с
какво да убедиш фантазьора- разобличител?

Изравяха гори от родословия, живееха хиляди животи на
прародители и в праепохи.
–––––
А тя не намираше сили и смисъл да пита дори коя е
точката на преселението, кое емястото, от което е
тръгнало родословието отвъд Егея.
Една потомка на самата себе си, отдавна потънала в
картата на своя живот.

Дъщерята всяка сутрин идваше при своя баща. При
подареното утро. С надеждата да се върнат годините
и пиенето на кафе да не е единствено ритуал, който я
отдалечава от всяка мисъл за смъртта.

Прикритието зад някаква доктрина – заслон, който
защитава от ветровете и искреността е удобно
потулена. Не всеки владее подобно жонгльорство:
активно да мачка правилата на
„своята“ доктрина, а публично да се кълне в знамето на
истината.

Тази отблъскваща асоциалност, когато се чувстваш
натрапник заради една изречена дума.
Да си показно неутрален също е вид натрапчива
социалност. Да си сред хората и да импоказваш
настойчиво, че търсиш самота и покой.

ВЛАДИМИР ДОНЕВ
Черното и бялото във филма „Януари“. Разговор на Силвия
Чолева с режисьора Андрей Паунов в „Артефир“ (11.03.22) –
https://bnr.bg/hristobotev/post/101614437
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Симеон Симеонов, „Противодействия“, галерия „Структура“
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