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Ангел Игов

Мъртви поети
Докато пътуваме с метрото от
Харлем надолу, все понадолу, тези хора, с които се
запознах в ресторанта,
ме питат какво чета
напоследък. Джеймс Райт,
им казвам, онзи поет
от Охайо. О, да, отвръщат ми
в един глас, Джеймс
Райт е чудесен, но чел ли си
Франц Райт, сина му? И в миг
усещам, че други хора,
в друг влак, са ми казвали
същото.
Джеймс и Франц Райт,
двама поети, баща и син,
алкохолици и двамата,
бащата умира на петдесет и три
от рак на белия дроб,
на шейсет и две и синът умира
от рак на белия дроб,
синът пише стихотворения
за бащата, който вечно отсъства
и преди да умре, всъщност сигурно
е отсъствал повече, преди да умре.
Но как и в отсъствието, недоловимо
пълзи през клетките по наследство
мекият мрак.
Моят баща не беше поет,
впрочем и аз не съм,
не бих казал, че отсъстваше,
определено не беше алкохолик,
но умря на шейсет и шест
от рак на белия дроб. Беше

пушач, разбира се, като Джеймс
и Франц. От какво ще умра
аз, все от нещо ще трябва
да умра, съвсем да
умра, до последната
клетка. В тунела
на метрото в Ню Йорк хладен вятър
преминава като сянка през
костите ми. Аз съм зодия Рак,
което, разбира се, е съвпадение.
Джеймс и Франц са най-сетне заедно
в чантата ми. Тръгвам по стълбите.
Бели светлини се премятат отвън по улиците.
Аз съм сам. Излизам.
Мракът остава в ръката ми.

Скръб
Напролет
ще са ти малки, казвам.
Дай да ги приберем, ще ти
купим нови. Не съм предвидил
тази потресена физиономия,
разкривеното детско лице,
пресекливия глас, който през
сълзи възкликва: „Никога
ли повече няма да ги нося?“
Цял живот ще помня това, дълго
след като синът ми го е забравил.
Каква привилегия, боже мой –
да скърбиш не за друго, а за
омалелите маратонки! Но колко
истинска, стопроцентова скръб –
затова, че вече разбираш
какво означава никога.
още на стр. 14
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Лигата на българските писатели в САЩ и по света
обявява Международен конкурс за поетична книга

Църковната
перспектива
към войната
в Украйна е
в центъра на
новия брой 171
на списание
„Християнство
и култура“.
Рубриката „Войната и християнството“ включва
текстовете на Димитър Спасов Войната и богословието
на ненавистта, свидетелството на Яна Иванова от
обсаденият Мариупол Когато Бог е близо до теб,
анализът на Уил Коен Краят на „консервативния
икуменизъм“, статията на Даниела Калканджиева
Украйна и Украинските автокефалии (1917–1937),
както и есето на Ивайло Найденов Всяка прилика с
действителни лица и събития… Темата „Християнство
и история“ е представена със статиите на Филип
Димитров Водителите в бурните ранни дни на църквата
и на Живко Лефтеров, озаглавена „Религията е опиум
за народа“: употреби и превъплъщения на опиума
като метафора. „Съвременното богословие“ включва
текста на кардинал Томаш Шпидлик Непорочното
зачатие в контекста на новото руско богословие, а
темата „Християнската археология“ – статията на
Венцислав Каравълчев Римските катакомби и началото
на християнската археология. В рубриката „Църква
и общество“ е представен анализът на свещ. доц. д-р
Стоян Чиликов Възпитанието на децата според св.
Йоан Златоуст (†407) и св. Порфирий Кавсокаливит
(†1991), а в „Пътища“ – разговорът на Марта Монева
със затворнически капелан от Берлин Томас-Дитрих
Леман под заглавие В институциите иновациите идват
от периферията, а не от центъра. В рубриката Нови
книги Йорданка Белева представя пътеписът на Стефан
Шваров от 1934 г. До Света гора и назад. Броят е
илюстриран с картини на Надежда Кутева от изложбата
„Небесни образи“.

Целта на конкурса е да популяризира традициите
на българската култура и духовност без географски
ограничения, да поощри усилията на творците, пишещи
на български език и да подкрепи творческите изяви на
българската диаспора.
Конкурсът е за поетична книга, публикувана през 2021 или
2022 г. В него могат да участват български поети от цял
свят.
Авторите ще изпращат по два екземпляра от книгите
си, заедно с кратка творческа справка и информация за
контакт, на адрес:
5791 с. Ъглен, Ловешка обл., ул. „Христо Ботев“ 12 (Йото
Пацов)

Желаещите да изпратят pdf файл на публикуваната
стихосбирка могат да използват следния електронен
адрес: yoto.patzov@abv.bg
Авторитетно жури ще излъчи победителите, а
резултатите ще бъдат обявени до 15 декември 2022 г.
на интернет страницата на ЛБПСС.
Ще бъдат присъдени три парични награди – Първа,
Втора и Трета, като отличените автори ще получат и
специални грамоти.
Краен срок за изпращане на творбите:
1 ноември 2022 г.

Фондация „АСТИКА“ обявява XIII Национален конкурс
за стихове „Моето синьо лято“ 2022
Условия за участие:
В Националния конкурс за стихове „Моето синьо
лято“ могат да участват младежи и възрастни от
цялaта страната без ограничения, като творбите
на участниците в конкурса ще бъдат разделени в две
възрастови категории:
1) младежи от 15 до 29 години;
2) възрастни над 29 години (30+).

Тема на конкурса:
Морето и ваканционните мигове
Конкурсът се провежда онлайн, като всеки може
да участва с едно НЕПУБЛИКУВАНО авторско
произведение, с дължина не повече от една страница (А4).
Всички конкурсни творби ще бъдат оценени по
оригиналност и стил от петчленно независимо
национално жури, като победителите в двете категории
ще бъдат наградени със статуетка и почетна грамота.

2) С участието в конкурса всеки участник, автор на
стихове, предоставя правото на Фондация „Астика“,
като организатор на конкурса, да публикува безусловно
конкурсна творба, както и да ги публикува в годишния
печатен алманах „Моето синьо лято“ за 2022 г., в
интернет и на електронен формат.
3) Фондация “Астика“ в качеството си на организатор
на Националния конкурс “Моето синьо лято“ си запазва
правото да ползва и публикува заявените за участие
конкурсни творби, като всеки участник с изпращането
си в конкурса се съгласява с това.
4) Организаторът на конкурса си запазва правото да
селектира творбите, които ще бъдат одобрени за
публикация в печатния годишен алманах „Моето синьо
лято“ в съответствие с препоръките на националното
жури.
Конкурсът „Моето синьо лято“ 2022 се реализира с
подкрепата на Община Бургас.

Специални условия:

Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2022 г.

1). Участниците в конкурса се задължават да не
публикуват своите стихове в други медии, печатни
и електронни издания до приключване на конкурса –
15.09.2022 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до
10.10.2021 г., на официалната интернет страница на
организатора: www.astika.eu.

награди

Сто и
петдесетата
годишнина от
рождението
на Антон
Страшимиров е
водещата тема
на брой 06 на сп.
„Култура“. Как
четем Антон
Страшимиров
днес, как го мислим
като „политически
писател“,
който смята, че „ние, българите, се раждаме с черни
очила, през тях гледаме света и с тях умираме“? И още:
философът Майкъл Уолзър за „справедливата война на
украинците“, Антоан Аржаковски за Никита Михалков:
„кинорежисьорът, станал пропагандист“, „Харковският
дневник“ на Сергей Герасимов, Борис Гройс – „Държавата
като природно явление“, Ана Бландиана за „Нашия свят“. В
броя може да прочетете и разговори с режисьора Светослав
Овчаров за филма „Второто освобождение“, с Кирил
Кадийски („Стихотворението е като Млечния път“) и с
актрисата Йорданка Стефанова, която споделя за своя
„смях през тъгата“. И още: за българското участие на
Венецианското биенале, за „несигурната мъдрост“ на Sofia
Underground, за сто и двадесетата годишнина на скулптора
Любомир Далчев, както и за изложбата във Флоренция
„Донатело и Ренесансът“. А също и за диамантения юбилей
на кинофестивала в Кан 2022, както и за трудните „лични
въпроси“ на грузинската режисьорка Лана Гогоберидзе.
Броят е илюстриран с фотографии от силно повредения
архив на шипченския фотограф Антип Коев Обущаров,
реставрирани от Александър Иванов.
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В Къщата музей на Христо Г. Данов бяха

връчени ежегодните награди на негово име за принос в
българската книжовна култура.
1. В раздел „Българско издателство“ наградата получи
издателство „Хермес“
2. Автор на българска художествена литература –
Христо Добротинов, автор на книгата „Светулките ще
ти покажат пътя“ на издателство „Хермес“
3. Преводач на художествена литература – Васил
Самоковлиев, за превод на книгата „Сватби в къщата“,
автор Бохумил Храбал, издава „Колибри“
4. Автор в областта на хуманитаристиката – Иван
Маразов, автор на книгата „Златната утопия“, издава
„Захарий Стоянов“
5. Автор на издание за деца – Мая Дългъчева, автор
на книгата „Какво е да си майка“ на издателство
„Жанет 45“

6. Художник или дизайн и оформление на книга – Ясен
Гюзелев, художник на книгата „Орфей и Евридика“ от
Иван Б. Генов, издателство „Колибри“
7. Представяне на българската книга – Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за Клуб „Писмена“
8. Библиотечно дело – Регионална библиотека „Любен
Каравелов“ – Русе
Заместник-министърът на културата Юрий Вълковски
връчи посмъртно на Марин Бодаков наградата „Христо
Г. Данов“ за цялостен принос в българската книжовна
култура. Наградата получи съпругата на Бодаков Зорница
Христова.
Националните литературни награди „Христо Г. Данов“
се присъждат ежегодно от 1999 г. от Министерството
на културата и община Пловдив по повод 24 май – Ден на
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност.

Ф естива л

СтолицаЛитература е международен

литературен фестивал, който се провежда ежегодно
в София без прекъсване от 2009 г. насам. Програмата
е национална по значимост, а по отношение на
дейностите, съдържанието и ключовите участници –
с европейско и международно измерение.
Всяка година СтолицаЛитература полага усилия да
бъде литературен компас за чуждите писатели
спрямо България и за българските – спрямо световния
литературен пазар, въвличайки двете страни в
разговор по най-актуалните литературни теми,
нащрек за нуждите на своите публики, в крачка
със световните литературни процеси в условията
на променяща се среда. Календарът от събития в
рамките на фестивала включва лекции, практически
семинари по творческо писане, професионални дискусии
с безплатен достъп.
Темата
Тази година фестивалът СтолицаЛитература насочва
общественото внимание към темата за климатичните

промени през призмата на литературата. Изминаха
13 г. от конференцията за климатичните промени на
ООН в Копенхаген и 7 г. от Парижкото споразумение,
но целите, поставени на тези събития, все още не са
постигнати. Но как литературата изобщо може да
помогне в борбата с най-голямата криза, пред която
човечеството някога се е изправяло?
Литературата дава възможност за лично,
индивидуално свързване с темата, като ни въвежда
неусетно и завладяващо в нея през силни истории,
персонажи, образи и описания. Литературата не ни
размахва назидателно пръст и не ни кара да „взимаме
мерки“. Вместо това ни хваща за ръка и води там,
където сами сме пожелали да отидем.
В СтолицаЛитература 2022 / Writing to Save the World се
включват писатели от България, Австралия и САЩ,
за да обсъдим заедно как да говорим, да пишем и да
се свържем с темата за климатичните промени през
средствата на литературата.

кино

В търсене на невъзможното щастие с „Уроци по немски“
Двама приятели си говорят на свечеряване върху
пакетирани пратки за техен общ познат, сложил край
на живота си. Началната сцена от пълнометражния
дебют на Павел Веснаков „Уроци по немски“ е ясен
знак за липсата на перспектива за голяма част от
живеещите в България. Главният герой Никола (Юлиан
Вергов) е един от тях. Населяващ краен столичен
квартал, трудно обуздаващ гнева си, той възнамерява
да замине за Германия, където да постави начало на нов
живот и да загърби миналото, свързано с много болка,
раздели и току-що изтекла пробация.
Филмът има сложна съдба. Разминава се със
спечелените субсидии за пълнометражен дебют в
НФЦ заради неточно тълкуване на закона, тъй като
режисьорът вече има няколко филма зад гърба си, макар
и късометражни. Така продукцията се появява години
по-късно, в най-сложния етап от историята на киното
– по време на пандемия, като първоначалното заглавие
„Спасителят в прахта“ вече е „Уроци по немски“.
Именно така печели множество отличия, сред които
специалната награда на журито на София Филм Фест и
отличието на ФИПРЕССИ, а преди месец и Наградата
за най-добър български филм „Васил Гендов“, като
Павел Веснаков взе и приза за най-добър режисьор.
Историята ни повежда из неприветливите кътчета
на София, потапяйки ни в негостоприемното
съжителство на хора, обитаващи панелки,
ненамиращи смисъл в съществуването си. Никола е
двигателят за тези наблюдения, поставен в тесни
пространства – прихлупените и тъмни апартаменти
на родителите му, тесни дворчета, автомобила му.
Именно с шофирането филмът се превръща в road
movie из софийските улици, но вместо да избяга от
монотонното всекидневие, героят навлиза още понавътре в него с опитите да учи немски, слушайки
до втръсване повторението на дните от седмицата.
В градските си обиколки с колата той претърпява и
визуална трансформация, сваляйки работния потник и
нахлузвайки на негово място единствената официална
бяла риза, с която да се представи пред важните за
него хора.
Камерата на оператора Орлин Руевски го следи често
отзад, сякаш диша във врата му, за да усетим немирния
му дух, съкрушен от опита да се примири, за да сбъдне
очакванията на другите. Именно този дискомфорт, в
който съществува, породен от живот на ръба между
това да следва себе си или да се съобразява с онова, което
другите изискват от него, е майсторски уловено от
Павел Веснаков.
Никола е избухлив, често след тежък разговор изхвърля
гнева си върху намиращото се наблизо шкафче, или
блъскайки волана на автомобила, а също и тръскайки
силно прането на майка си (Меглена Караламбова).
Невъзможността да застане зад собствените си желания
е показателно за поколението на прехода, неумеещо да се
опълчи остро на старото схоластично мислене и да влезе
с увереност в новия свят. Онзи от Запада, към който
принадлежи и бленуваната Германия, където може би
I n
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хората знаят как да обичат живота, да го ценят и да му
се радват.
Подобно на героините на Чехов от „Три сестри“,
разискващи темата да заминат за мечтаната Москва –
символ на надежда, на копнежа по по-доброто, така и във
филма на Веснаков вниманието на персонажите е почти
изцяло свързано със заминаването за Хамбург, което
така и не е ясно дали ще се случи.
Режисьорът следи отблизо героя си, пропит от вина
към напусналата го бивша съпруга (Стефка Янорова),
скършената връзка с общите им деца, несбъдващ
изискванията на новата му приятелка (Елена Телбис) и
неотговарящ на очакванията на родителите му. А те
макар и отдавна да са се разделили, още са обединени в
мнението си да не вярват в уменията на детето си, да
оспорват избора му на партньор, да са убедени, че няма
да се справи в чужбина, че е неспособен да живее без тях,
че не съществува шанс да се промени, макар и да е на 50
години.
От друга страна, героят е в дилема дали това
ново бъдеще е същото, за което е мечтал – далеч
от близките си, несигурен в очакванията. Важен и
показателен е спорът с приятелката му, която го
изкушава, че „тяхната“ Германия ще им позволи да
бъдат заедно, сякаш тук в България двамата не са. С
тази сцена Веснаков улавя онези нюанси у българите,

M e m o r i a m

Адажио за приятел и професор
In memoriam Иван Касабов (4 февруари 1952 – 1 юни 2022)
КАКЪВ ХУБАВ ЧОВЕК! – каза младата красива
лекарка, докато гледаше личната карта на Иван
Касабов. Самият той беше отново в линейка, брадясал
и гол, само по пищимал като Иисус Христос. След
малко отново се понесохме, този път му нахлузиха
кислородна маска и виждах само тъмносиния му поглед,
докато го държах за почти безплътната китка,
линейката виеше и светеше и фучеше, после вече
спряхме пред спешното и го изнесоха и тогава го видях
за последен път.
ТРЯБВАЛО ДА ИЗЯДЕШ КАРУЦА СОЛ с човек, за да
го наречеш приятел. По-сигурно е, ако напишеш речник
заедно с него, рамо до рамо, три хиляди дни.
Тогава виждаш и оценяваш истински външната
и вътрешната му красота, блестящата мисъл,
ненадминатия лаконичен стил на статиите, излят от
най-добрия възможен български език.
ПРОФЕСОР ИВАН КАСАБОВ беше един от последните
български учени европейци и аристократи на духа. До
Иван Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев, Петър
Мутафчиев, Никола Георгиев.
Име.
И прекрасна личност с корени от Възраждането – не
е случайно сходството на имената със секретаря на
Раковски и с Георги Касабов, alias Гео Милев.
Толкова скромен, че трябваше да му разкажа за прабаба
си Неделя Костадинска от Мусина, ушила знамето на

поп Харитоновата чета, за да сподели – тази година,
след 45 години от началото на приятелството ни – че
неговата прабаба по майчина линия пък е Райна Княгиня.
СКРОМЕН, ДЕЛИКАТЕН И НЕВЕРОЯТНО ТАКТИЧЕН
този професор Касабов, но и с месианско съзнание за
изключителните качества на научните си трудове,
които тепърва ще се изучават. И с лека, напълно
простима насмешка към простотията, глупостта и
наглостта.
Като споменах трудове – с истински рицарска принципна
храброст отказа да сключи сделка с дявола, дори
пред заплахата да не му бъде издаден нито един ред.
Предпочете изгнанието и в последния възможен ден
за бягство се озовахме в дивите скандинавски гори,
обречени на дълго самоусъвършенстване. Но това е друга
история.
Остана джентълмен, винаги безупречно елегантен, фин
познавач на вина, вратовръзки и жени.
Прощавай, приятелю, ако някога съм те засегнал с
каквото и да е. Никога не си го казвал, но и ти никога не
би го показал – такъв си беше.
Господ няма какво да ти прощава.
Светъл път във Великите полета на достойнството и
честта!
Амин!
КРАСИМИР СИМЕОНОВ

копнеещи по непостижимия Запад. Сякаш там
животът ще се нареди от само себе си, докато тук
той е сив по презумпция. Осъзнато е наблюдението,
че съществуващите конфликти едва ли ще се решат
единствено от смяната на мястото. Проблемите не
са просто в негостоприемната среда около нас, те са
в нас. Затова и колебанията на Никола дали да замине
стават все по-силни. Това се усеща особено в моментите
на прощаването с всеки от близките му, като тези
срещи са превърнати в натрупващо се разгръщане на
нерешимостта му.
Павел Веснаков не съди героите, пестелив е на
коментари, но внимателно наблюдава реакциите,
мисленето им, наситените емоции, поколенческите
различия. Режисьорът е прецизен към всеки епизод, в
който поведението на персонажите е подредено като
допълнително вписан щрих в мотивацията им да сторят
нещо или не. Разкрит е сложният начин, по който
общуват хората, дори с най-близките си. Диалозите
са тягостни, а недоизказаното витае във въздуха.
Има нещо премълчано, което обаче притежава силата
на недоизживян момент. Притаеното се усеща, но
истината е като че ли още по-трудна за изричане. Сякаш
всеки говори на човека до себе си на език, по-сложен и
от чуждия немски, чиито уроци едва ли ще донесат
житейска промисъл.
Особен детайл в сюжетната линия е и кучето на бащата
на Никола, което изчезва, а по-късно е намерено блъснато
от кола. Моментите, в които главният герой се качва
в автомобила с него и се опитва да го съживи, да го
замести с друго, е като разходка из внедрената му вина,
че не се е погрижил за близките си, че все е закъснявал, че
не се е справил. Невъзможното щастие е толкова реално,
победено не от явни врагове, а от самото всекидневие. И
това си личи особено в сцената, в която главният герой
носи баща си на гръб, сякаш цялата вина е натоварена
на плещите му. Още не му е казал за мъртвото куче, а
отдалеч се чува прелитане на самолет, може би такъв, на
какъвто той трябва да се качи и отдалечи още повече от
хората, на които държи. Силното актьорско присъствие
на Юлиан Вергов, който внимателно изследва цената на
човешките колебания, лутания, на отчуждеността, на
пропуснатите възможности, му носи голямата награда за
главна мъжка роля на фестивала в Кайро.
А Павел Веснаков оставя финала отворен, с нерешените
проблеми, с липсата на отговор на важните въпроси,
както е и в реалността – без начало и край. Ситуациите
се нареждат, тръгнали по собствен независим път,
но и събрали надежда в последния кадър на филма чрез
прегръдката на Никола с баща му (Васил Банов). Сякаш
прошката е доловима, въпреки недоизречената истина,
която като че ли и за двамата е ясна, а житейските
уроци се оказват по-сложни за научаване от уроците по
немски.
ПЕТЯ СЛАВОВА
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В итрина

Хайме Хил де Биедма,
„Поезия“, прев.
от испански Рада
Панчовска, изд. „Сонм“,
2022, 194 с., 12 лв.
Хайме Хил де Биедма (1929-1990) е испански
поет, ярък представител на „поколението
на 50-те години“ на ХХ век, включващо
писатели новатори, добили известност
след Гражданската война. Роден е в
Барселона, в заможно семейство от кръга
на висшата буржоазия. Следва право в
Университетите на Барселона и Саламанка,
през 1953 г. заминава за Оксфорд, където
се запознава със съвременната англоезична
поезия, оказала силно влияние върху цялото
му творчество, най-вече Елиът, Одън,
Спендър. Самият Биедма споделя, че смята
Англия за своя втора родина. Не по-малък
интерес предизвиква у него поезията на
френските поети символисти Бодлер, Рембо,
Верлен, Маларме, както и литературата
на Класическата античност, въз основа на
които формулира собствената си поетика.
Творчеството на Биедма се отличава с
особена грижа към формата, с иронията
и разговорния език в стиховете и въпреки
неизбежната критичност и разочарование
от времето на отредения му живот, то е
белязано от виталност и доброта.

Антина Златкова,
„Контражур“, изд.
„Жанет 45“, 2022, 68 с.,
12 лв.
С въображението на много пътувал човек,
чийто поглед се е научил да вниква отвъд
естетиката на видимото, Антина Златкова
успява да хване като в капка кехлибар
душевните състояния на своите герои и
героини. Мъжете умеят да копнеят, но не
познават телата си, жените пък обичат
да са пищни и розови и често слагат от
всичко в повече, носталгията е ту в сепия,
ту в мъгла, реалността е сюжетмеханика
на светлина и показалец и в крайна сметка
е важно да се събуждаш всеки ден, дори да
виждаш как морето влиза в стаята ти.

Красимир Димовски,
„Ловецът на русалки“,
изд. „Хермес“, 2022,
200 с., 15.95 лв.
„Ловецът на русалки“ – три новели за
любовта и яростта. Любовта към
сътворението – последният ключ, който
отваря вратата между жената и мъжа.
Любовта към властта – последният ключ,
който отваря вратата между човеците и
ада. Три истории, пропити с мистичност,
вълшебна еротика и драматизъм, олекотен
от хумористичните ситуации, в които
изпадат героите, водени от своите
страсти и стремежи. Смъртоносният
стремеж на един мъж да владее света,
любовният на една жена да владее мъжа и
стремежът към свободата носят хоризонт
на „малкото човечество“, обречено да живее
между Могила и Могилчица... Един малък
свят, населен с големи идеи, познат от
„Момичето, което предсказваше миналото“.
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Антина Златкова:
Краят на света все още е субективен
Антина Златкова е родена през 1990 г.
в Монтана. От 2009 г. живее и работи
в Австрия. Следвала е комуникационни
науки във Виенския университет
и трансдисциплинарни изкуства в
Университета по приложни изкуства.
Автор е на три поетични книги –
„Кораби от хартия“ (Знаци, 2010),
“fremde geografien / чужди географии“
(edition exil, 2014) и „Контражур“
(Жанет 45, 2022). Пише на български и
на немски. Носител е на австрийската
награда за поезия „Писане между
културите“ за 2012 г. Нейни стихове са
публикувани в литературни списания
и антологии в България, Австрия,
Германия, Словения, Великобритания и
САЩ. Антония Апостолова разговаря
с нея по повод излизането на новата є
стихосбикра „Контражур“.
Какво не се вижда, когато гледаме
нещата срещу светлината, в
контражур?
Контражурът е игра на сенки. Вижда се
само опакото на нещата – контурите,
отпечатъкът, който оставят. В
заешката сянка обикновено стои заек,
но понякога и човешка ръка, която го
имитира.
Стихосбирката ти „Контражур“ е
организирана според понятията на
фотографията. И всеки стих би могъл
да се разглежда като кадър, съдържащ
други. От кои и какви кадри се състои
албумът на същинския ни живот – има
ли йерархия, има ли баласт: раждане,
прохождане, завършване, сватба, деца…
или…?
Има я, разбира се, споделената хронология
от повтарящи се сюжети – изписването
от болницата, първото море, първия
учебен ден и тъй нататък… Но
йерархията и смисълът зад тези кадри
са лични. Снимката сама по себе си не е
спомен, а осветена част от секундата.
Ценна е историята преди и след това.
Всички сме завършвали първи клас, но
всеки от нас гледа снимката си от
тогава по различен начин. Асоциациите и
придадената важност са субективни. А
и погледът ни се променя с времето.
Героинята ти Ая измерва света в
келвини и лумени. В какво го измерваш
ти?
Хубав въпрос! Мисля, че го меря в педи
или в някаква друга човешка, телесна
мярка – в срещите с хора, в историите за
споделяне и разказване. Вероятно го меря
и в думи – затова пиша.
Създавайки портрети на лирически
герои, както в първия цикъл на
книгата, как избираш какво да проявиш
от човека, кое (си струва да) държиш
на фокус?
За мен в писането и във фотографията
има сходен процес на проявяване: има
малко техника, известен набор от теми
и сюжети; има също доза личен поглед
и стил. Но особено при портретите и
моделът избира какво да покаже от себе
си и какво – не. Диалогичен процес е – и
фотографията, и писането.
Срещала съм ги някъде тези хора – едните
ежедневно, други периферно, трети само
на хартия. Говорили сме. После историите
им са се отсели и са останали стихове.
Иван Станков пише, че и последният
човек, най-изпадналият, е едно
евангелие. Ти пишеш за обхождането му
като храм. Как се „проповядва“ човек
(по един от стиховете ти)?
Да, аз също вярвам, че има нещо
божествено, а също и нещо крехко у
всекиго. Това не зависи от характера
– има и танцуващи, и срамежливи, и
дребнави богове. Всеки човек заслужава
да бъде посрещан с вниманието и

нежността, с които
се пристъпва в храм.
Но мисля, че
независимо от
конкретната
религиозна
доктрина, за
проповедничеството
се изисква един
определен тип
любов – сляпа,
всеотдайна, малко
страхопочитателна. И
Неда от моя стих си
мечтае именно така
да я обичат – като
слънце и като компас.
Доколко е здравословна
такава любов, е
отделен въпрос. Но
вероятно всеки от нас
е обичал по подобен
начин поне за малко.
Пейзажите ти от
втория цикъл са
все от екзотични,
посетени от
малцина места. Политературни ли
са те? По-трудно
ли е да се покаже необичайното,
обаятелното и в тривиалните,
обходени от всички места? Какво
изобщо е „място“ за теб?
Не знам дали са по-екзотични и политературни, но на мен лично са ми
по-интересни. Изборът на пейзажите в
книгата се дължи на предпочитанията
ми като пътешественик. Обичам да
пътувам. Била съм с влак до Китай и
обратно, с кораб през океана. Пътувала
съм с Транссибирската железница,
по Пътя на коприната, по Път 66 и
Панамерикана.
Не харесвам масовия туризъм и
пренаселените дестинации. Там трудно
се срещат хора, трудно се водят
разговори. Но живеем във времето на
Lonely Planet и „нетуристическите
места“ са на изчезване, ако изобщо
ги има. Това не е непременно лошо,
туристите също са си част от пейзажа.
Всъщност „местата“ за мен са не
държавите и градовете, а отделни
улици, покриви, стаи. Мисля, че във
всяка точка на света се намират
очарование, истории за откриване и
разказване. Просто едни истории се
побират по-добре в снимка, други в
анекдот, трети – в стихове. Аз не пиша,
докато пътувам, а обикновено доста
след това. Нужен ми е дълъг процес на
осмисляне.
Защо пейзажите ти са „в рамка“ –
коя/какво е тя? И каква е разликата с
пощенската картичка?
Пейзажът сам по себе си е необятен
и всеки хвърлен поглед е парче.
Композицията и перспективата са
въпрос на избор. Рамката за мен е
именно осъзнаването, че не гледаш
обективно, а през личния си обектив.
Или през чуждия, както е при
пощенските картички. Там обикновено
се предлага някакъв пасторален, общ
идеал за продан. Но и в единия, и в другия
случай светът извън рамката е много
по-голям, по-цветен и сложен.
На няколко места мислиш живеенето
като създаване на сюжет, като
разиграване на сценарий...
Така е. В ежедневието винаги има доза
театралност, от която според мен е
трудно да избягаме. Въртим се около
заучени категории и модели, лични и
чужди очаквания. Себеинсценираме
се, и то не само в социалните мрежи.
Аз лично не вярвам в предварително

Антина Златкова

отредените роли. Мисля, че ежедневно
сменяме костюми, декори, сюжети. Че в
повечето случаи сами си ги избираме.
В множествено число ли са
апокалипсисите? С кого би искала да
ги посрещнеш?
Струва ми се, че дори в последните
години да имаме поводи за все повече
общи страхове, краят на света (все още)
е субективен. Ужасът за един, може
да е ежедневие за друг и обратното.
Усещането за предел е лично. Но в
истински апокалиптичните моменти
всички искаме да сме с близките си, с
хората, които обичаме.
Когато се губи, твоят Якоб знае
какво търси. Кое би искала паметта
ни да забравя последно?
Това е тема, която истински ме
вълнува – какво и как помним, какво
забравяме. Когато паметта се разрони,
най-дълго остават най-големите
залъци. Хубаво е, когато това са и
най-сладките. Обикновено последно си
отива детството. Мисля, че в това има
известна логика и смисъл.
Посланието или атмосферната
образност е по-важна за теб като
поет?
Важна ми е предимно историята.
Заслужава ли си (за мен) да бъде
разказана. Ако да, кои са думите,
които най-точно є прилягат. Мисля, че
посланието е въпрос на прочит. Него
го доизмисля читателят. Според мен
и в писането, и в четенето на поезия е
като при разговорите с хора – хубаво
е да намираш повече смисъл и по-малко
излишни думи.
Какво има в празнотата?
Възможност за вглеждане.
Късогледият или далекогледият
поглед към света предпочиташ,
кой ти се струва по-естествен, почестен?
Зависи от ситуацията. Не мисля, че
има противоестествен или нечестен
поглед. Само личен. А той е променлива
величина. Има значение откъде и накъде
гледаш, и на каква светлина.
Разговора води
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА

О ткритията

на

В итрина

м л адите

„В Рила има истина“
„Много книги написахме и прочетохме за
миналото, сега искам да напиша книга за
бъдещето“, така Георги Тенев представя
своя роман „Резиденцията“, отличен с
литературната награда „Хеликон“ за
постижения в новата художествена
българска проза през 2021 г. В романа се
отправя критически поглед към едно
потенциално бъдеще, повлияно от нашето
настояще – една плашеща прогноза. Но
читателят несъмнено ще забележи и
паралелите с миналото, които могат
да бъдат намерени в устройството на
държавата, толкова подобно на това
от социалистическия режим. Затова
неслучайно „Резиденцията“ често е описван
от критиката като роман едновременно за
миналото и за бъдещето.
В този роман антиутопия читателят е
пренесен в годината 2051, когато България е
разделена на Планинска република и Свободна
зона. Представен е свят на ограничения и
забрани много подобен на този в „Ние“ на
Замятин и „1984“ на Оруел или пък „451
градуса по Фаренхайт“ заради големия фокус
върху лошото влияние, което четенето,
особено на хартиени книги, има върху
обществото. Срещу институцията на една
държава, отдавна забранила религията, се
опълчва мистичното учение Рилски урок,
към което младите прииждат. То трябва
да бъде унищожено веднъж завинаги от
върховния прокуратор, за да бъде възвърнат
балансът в държавата.
Държавата, която виждаме в романа, е
изпълнена с противоречия. Твърди се, че
„всички са еднакви, няма как да бъдеш
различен“, но същевременно комендантът
на интерната дава прякори на някои от
младежите и така доказва, че те все пак се
открояват от другите. Възпитателката
също изтъква, че хората „нито са равни,
нито са еднакви“ и някои имат предимство,

което впоследствие ще отстъпят на друг,
но то никога няма да изчезне. Поставянето
на Серума на истината се счита за
необходимост, за да бъдат предпазени
младите от „заблуждения и сектантство“,
но въпреки това има група деца, на които
тази имунизация не им е направена, и
Възпитателката твърди, че това е с
определена цел.
Романът изследва същността на
истината. Хората се бунтуват срещу
държавата, защото тя се е превърнала в
„дом на лъжата“, който ги принуждава да
избират между две лъжи. Държавата се
опитва да наложи своята истина, като
имунизира бебетата със Серума с цел да
запази чисти съзнанията им. Но младежи
все пак продължават да са привлечени от
мистичното учение и се запътват към
Рила, за да търсят истина. Арестантът
Борислав иска да узнае каква е съдбата
на момичетата, с които се запознава,
след като е разделен от тях. Дори
прокураторът, който е на един от найвисоките постове в държавата, има петна
в паметта, които не може да си обясни, и
иска да разкрие истината дори тя да е част
от системата, защото няма намерение
да се подчинява сляпо. Истината е нещо,
което героите непрекъснато преследват,
независимо кои са те. Романът на Тенев
повдига въпроса дали изобщо има такова
нещо като една истина.
„Резиденцията“ може да бъде определена
като антиутопия за почитатели на
антиутопии. Ако в един класически пример
като „Ние“ на Замятин читателят е
поставен в ролята на напълно незнаещ, на
когото всичко трябва да бъде обяснено,
то „Резиденцията“ не се ангажира с
подобно детайлно изграждане на света.
Читателят научава само тези неща, които
са необходими за развитието на сюжета,

про ч етено

а всичко друго остава забулено в тайна.
Може би тази особеност идва от факта,
че за самия Георги Тенев сякаш жанрът на
творбата не е от такова голямо значение,
колкото идеята за роман за бъдещето.
Романът на Тенев прави впечатление
със своя наратив. Повествованието не
е линейно, а е изпълнено с ретроспекции.
Гледната точка, през която са представени
събитията, също постоянно се мени.
Всеки герой, с който читателят се
запознае, има възможност да представи
ролята си в сюжета от своя гледна точка.
Постоянното прескачане в миналото е
необходимо, за да осмисли случващото се в
настоящето. Така наративът наподобява
пъзел, който трябва да се подреди до
последното парче, за да се види цялата
картина, и в случая много от парчетата са в
миналото, а не в настоящето. Този наратив
несъмнено е оригинален, но също така и
хаотичен и е възможно читателят напълно
да се загуби в разбърканите сюжетни линии.
„Резиденцията“ леко разочарова със своя
внезапен финал, който изпреварва времето
си. Прекалено много неща оставят
необяснени и в сюжета, и в поведението на
героите – последното парче на пъзела сякаш
така и не идва на мястото си. Но романът
все пак си струва да бъде прочетен. Георги
Тенев наистина успява да напише един
роман за бъдещето и съдбата на младите
хора „антагонисти или
С подкрепата на истински протагонисти“.
Столична община

АСЯ ДИМИТРОВА

днес

център е локацията, мястото, на което
се развиват. Подобна флуидна структура
обаче не разкъсва повествованието, играейки
с наративите, а напротив – съгражда един
сложен, многоизмерен разказ, в който
всичко е съ-съществуващо. Усещането
за многократна повторяемост, за липса
на изключителност в повечето човешки
животи, за непрекъснатост в случването,
за поколенията и неоригиналността
в личните съдби е изиграна и на чисто
формално ниво. През създаването на една
и съща синтактична конструкция, която
читателят с радост да улови на няколко
места – светът, погледнат отвисоко: едно
и също нещо в различни векове виждат и
Пасхалис, и граничарят, и ясновидецът
Лев. Това е сцена, „на която є се случват
хората, не тя на тях“, твърди героинята
– основната разказвачка, тази, която е
най-близо до съвременността ни и която
ни изкушава да се усъмним, че е аватар на
самата авторка.
Олга Токарчук, разбира се, умее да играе с
идеята за превъплъщаването. И в „Правек
и други времена“, и в „Карай плуга си през
костите на мъртвите“ наративът е
полифоничен, но винаги надделява един
основен разказвач, който интимно,
доверително се обръща към читателя,
хваща го за ръка, за да го поведе през
пространства, които настоятелно носят
усещането за нещо онирично, неясно, с
размити очертания, непринадлежащо
на твърдата, материална реалност. В
тази книга дори готварските рецепти са
фикция (често флиртуваща със смъртта и
мухоморките, но текстът също така задава
въпроса защо гъбите трябва да бъдат делени
по най-утилитарния признак – ядливост).
В романа съжителстват хората,
бягащи от война в ХХ век, и хората,
живеещи в манастир няколко века порано, едновременно с тях се разплита
историята за тайната светица Кумернис
и транссексуалния монах Пасхалис, който
пише житието є, разказвачката и съпругът
є Р. преминават през влажния, вечно
напоен с вода свят, взаимодействайки със

„Когато животът ти изпрати хипопотам“
е историята на едно нестандартно
датско семейство, проследена през три
поколения – дядото Ханибал, непоправим
романтик, любимата му, рускинята
Варинка, здраво стъпила на земята,
дъщеря им, стюардесата Ева, влюбена в
небето, и съпругът є Ян Густав, влюбен
в гълъбите, и техните деца – Филипа с
достъпа си до отвъдното и близначките:
Олга певицата и Естер художничката. В
този роман се говори също, разбира се, за
един хипопотам, но и за слон с главно С,
за разполовени дами и седморъко ябълково
дръвче, за куполи като луковици и много
за Любовта на столетието, преследвана
от всичките герои. В „Когато животът
ти изпрати хипопотам“ любимият носи
любимата на ръце и крака, слоновете
се свиват при прането, рапсодистът е
човек, чийто живот се лее фриволно като
рапсодия, героите ритуално си облизват
лицата, за да изразят добрите си чувства, а
любимата ругатня на Варинка е „игнорирай
го този задник“. В този свой първи роман
Анете Биерфелт ни разказва за неотлъчния
стремеж на три поколения да се докоснат
до любовта и изкуството и да осъществят
мечтите си.

Георги Тенев,
„Резиденцията“, изд.
„Колибри“, 2020

Проницаемите светове на Олга Токарчук
В есето си „Психология на
разказвача“ Олга Токарчук
пита „Кой тъче в мен този
разказ, кой внимателно
разплита кълбото? Моя ли
е тази история, или вече
някъде съществува…“,
а после споделя личните
си метафизични
преживявания, свързани с
героите именно от романа
є „Дом дневен, дом нощен“. Персонажи,
които є се явяват готови, които
настойчиво разказват (монахът Пасхалис),
или които тя години по-късно открива
върху стара снимка на семейството,
живяло в къщата є – където разпознава
героинята си Марта и пуловера є с излинели
илици. Впрочем жената от снимката
действително се е наричала Марта.
Самото заглавие на романа „Дом дневен, дом
нощен“ с меката му двойственост отпраща
към усещането за пропорционалност, за
съвместно съществуване на различни, а
вероятно и дихотомни, контрастиращи,
изчерпващи възможността за нещо трето
плоскости. Структурата му обаче е
по-скоро флуидна, отхвърляща всякакво
противостоене, приемаща всевъзможни
форми и състояния. Роман, в който
паралелно се разгръщат няколко персонажа,
но сякаш главно действащо лице е животът,
всяко проявление на живот. Гъбите,
плесените, хората, основите на къщите им,
предметите, скрити в недрата на земята,
вълците и ножовете, смесеният дъх на
материите, порестата, влажна плът на
всичко съществуващо – Олга Токарчук има
забележителен усет през езика да изгражда,
настойчиво да припомня, че живеем в
симбиоза. Че растителният, животинският
и човешкият свят са общ организъм,
пронизан от сънища и интенции.
Непрестанната проницаемост на световете
и времената при Олга Токарчук е видима
на първо място през колажната техника,
която строи плътта на романа є. „Дом
дневен, дом нощен“ съдържа няколко (но
немалко) истории, чийто обединяващ

Анете Биерфелт, „Когато
животът ти изпрати
хипопотам“, прев. от
датски Росица Цветанова,
изд. „Колибри“, 2022, 416 с.,
22 лв.

съседите си, но повече – с разказите им,
които се просмукват в плътта на текста,
поляк се превръща във вълк, а в живота
на едно съвременно семейство се явява
Агнє – веднъж мъж, веднъж жена. И над
всичко това е метафизичната Марта – с
косата є като пух, с раздърпаните илици, с
лаконичните изречения, които не са от този
свят и имат силата да запращат героинятаразказвач в неподозираните пространства
на несъзнаваното.
Там, където светът е сложен и
многоизмерен, а Бог е като хляба – „всеки
получава своето късче и го опознава по
свой собствен начин, но нито едно късче не
съдържа целия хляб“.
Светът (и в тази книга) на Олга Токарчук
е като сън – с неочаквани разклонения,
с влажни подземия и пресичащи се като
вектори остриета на ножове. Всеки от
героите е дом. Ние сме именията, които
сме погълнали и те живеят у нас така,
както ние живеем в тях, почти по аналогия
с Борхесовата вавилонска библиотека.
Всички проявления на живота в романа „Дом
дневен, дом нощен“ са нежен антином на
смъртта. Но не на смъртността, текстът
сякаш няма съзнание за смъртност –
просто всяко нещо преминава в друго
или бива усвоявано с мека методичност.
Наративът дори именува този процес като
„стрелистата нескончаемост на света“.
И тя се проявява – освен във всичко
останало – и в акта на писане.
Съхраняването на словото, създаването на
пространство, което ще фиксира онова,
което е било, но най-вече онова, което
не се е случило и все пак съществува в
колективното ни въображение. Ето това
е начинът да оцеляват световете според
„Дом дневен, дом нощен“ – чрез историята,
чрез разказа. Защото „когато нещо е
застинало, смъртта вече не го заплашва“.

Ерих Кестнер, „Дон
Кихот“, прев. от
немски Ваня Пенева,
изд. „Нике“, 2022, 358 с.,
19.90 лв.
Любимият автор на поколения деца Ерих
Кестнер, носител на наградата „Ханс
Кристиан Андерсен“, е преразказал за наймалките читатели някои от най-големите
световни литературни класики. Кестнер
пренаписва вечните произведения на
достъпен език и създава от тях нова детска
литература. В тази книга децата ще се
запознаят с един от най-разпознаваемите
герои в световната литература – Дон
Кихот – рицаря на печалния образ, и неговия
верен оръженосец Санчо Панса. Книгата e
илюстриранa с оригиналните класически
рисунки на Хорст Лемке.

Макс Вебер, „Две лекции
(Политиката като
призвание. Науката
като призвание)“, прев.
от немски Иво Георгиев
и Румен Даскалов, изд.
„Изток-Запад“, 2022,
144 с., 12 лв.
„Две лекции (Политиката като призвание.
Науката като призвание)“ обединява двете
прочути лекции на Макс Вебер, изнесени в
Мюнхенския университет след Първата
световна война в края на живота му.
Посветени са на политиката и на науката
като професионални дейности и като лично
призвание. Самият той не става политик, но
се е колебаел между двете области, като се
посвещава на социалните и хуманитарните
науки с огромна страст. Вебер е един от
основателите на социологията и с цялото си
творчество принадлежи към най-големите
модерни – Ницше, Фройд, Маркс.

ИНА ИВАНОВА
Олга Токарчук, „Дом дневен, дом нощен“,
прев. от полски Христина Симеонова,
изд. ICU, 2022
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„Късна смърт“ и Иван-Станковите несъединени
самотни върхове на любовта във времето
Писах този скромен отзив в момент, в който ме
застигна вестта за непрежалимата загуба на Нери
Терзиева. Когато и да ни напуснат, човешки колоси като
нея винаги ще са живели недостатъчно. Но колко (да)
трае достатъчният живот – и всеки един живот ли?
Библейските 140 години, които достигат Богдан Чизмаров
и Аристотел Теодоров – героите на Иван Станков в
новия му роман „Късна смърт“, излишно и изморително
много ли са, или незадоволително, пренебрежимо малко?
Ако човекът е само във времето, но самата смърт не е
отвъд, а е част от голямото време, то тогава тя няма
да е негово отрицание – просто ще е недостижимо подълга отсечка от тази на живота. Нима именно това
няма предвид Деляна Новакова, третият протагонист в
тази забележителна книга, когато казва на Аристотел с
непосилна утеха, с дръзка надежда: „Времето, през което
ще бъдем заедно, ще бъде много по-дълго от онова, в което
не бяхме“.
Да, времето (една от големите теми на ИванСтанковата проза не само в тази, но и във всичките му
книги, за която могат да се напишат цели монографии,
и то с противоречиво-помиряващи се тези) се мери
през случващото ни се в него и вероятно поради това
притежава „гъстота“. Кое допринася повече за нея?
Мащабните исторически събития, в които Богдан има
осъзната, дори направляваща ги роля като „втория“,
„сянката“, както и близък достъп до първите, които
остават в летописите – докато Аристотел е само
една от безименните души в периферията им? Или
постъпателното ситно окопаване на отредената ни леха
пръст и онези ежедневности, които почти не вълнуват
Богдан, но изпълват живота на Аристотел? Човекът и
времето: кой с кого си играе, кой през кого преминава, кой
по кого се „катери“ – тези въпроси се надигат в целия
роман. Дързост, сравнима с изяждането на райската
ябълка, ли е да твърдиш като една от героините: „Аз
хванах времето. Премерих го. То беше вече мое“? И може
би едно от наказанията за тази самонадеяност засяга
именно паметта – ако времето е „много неща за помнене“,
то същевременно е и гумата, която минава и ги изтрива,
предизвиквайки способността ни да ги задържим на
единственото възможно място – в ума си.
В Иван-Станковата космогония времето обаче – и
съответно паметта – се измерва не толкова в неща, а
най-вече в хора. Освен тях като че ли няма нищо друго.
Дори една цяла огромна война е нищо повече от „сума
от времената на участниците в нея“. Многолетният
Аристотел съзнава: „Когато навремето натрупа
живот, насъбраха се много неща за помнене и започна да
ги пакетира в десетилетия. Подредени, десетилетията
имаха свои собствени портрети в албума на паметта
му и те много наподобяваха конкретни човешки лица.
Всъщност такива си бяха. Времето се бе превърнало в
хора. Всичките мъртви до един, те говореха, движеха се и
живееха само в него. Благодарение на него. Все едно бе бог и
решаваше дали да им отреди безсмъртие“.
Това са хора, с които делим крайъгълните камъни на
битието. Хора, които той е живял „реално и дълбоко,
както се изживяват любовта и смъртта“ (тези две думи
почти винаги присъстват една до друга при Станков).
И тъкмо защото „любовта не понася думата време“,
парадоксално тя притежава най-голямата потентност
да го осмисля. И отново парадоксално, е най-близка
до безвремието: „Където има любов, винаги е днес“.
Безвремието според разбирането на Аристотел е в отказа
от глаголите: „Това е безвремието – да говориш за оран,
вместо да ореш, да ти се привиждат жени, вместо да ги
любиш“. (Нима в този смисъл писането не е занимание по
безвремие?)
Иван Станков оставя своя любовен триъгълник
неосъществен, несвързан, с липсващи страни. Може би
нещо като съзвездие от три трептящо-блуждаещи точки,
между които от време на време протича електричество.
При тази конструкция има ли какво да рухне? Деляна
Новакова е като Маркесовата Фермина Даса с двама
различни Флорентино Арисовци (впрочем именно Арис
викат на Аристотел!). Нейното присъствие в живота
на двамата протагонисти е насъщно и неоспоримо, макар
и привидно въздушно, ефимерно, епизодично (романът е
редуване на глави за двамата мъже, на нея не е отреден
отделен разказ). В тази стогодишна самота досега до
плътта є отваря единият герой, а
другият го затваря. Но този досег не
е равносилен на консумация. Сякаш
между тялото, с което се раждаме
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и с което си отиваме, има само „наметнато с дрехи
сияние“. Кое ли е по-вярно да кажем: че любовта на
двамата герои към жената оразмерява времето им, или че
несъществеността на тази любов осигурява безвремието
им?
Не, твърде много има да се разсъждава за времето в
романа – невъзможно е да се направи тук. Това винаги е
„проблем“ с Иван-Станковите книги, които работят с
възможно най-мащабните човешки теми, с граничното:
смъртта, любовта, властта, смисълът, самотата,
вярата, загубата, спасението... Смъртта обаче е
негов главен герой навсякъде. Опровергавайки, а може
би всъщност перифразирайки казани другаде думи на
писателя, бих твърдяла, че мъжете се страхуват много
повече от смъртта и затова се опитват много повече
да надиграят живота, докато жените разбират много
повече смъртта именно защото са много по-близо до
най-важните преживявания, свързани с него. Смъртта
в „Късна смърт“ присъства разстелена на фронтовите
полета на световните войни, многолюдна, шарена и
повсеместна, но и в черно-бялата трагедия на това да
загубиш дете, една от най-силните сюжетни нишки в
романа.
На премиерата в София стана дума за това дали този
роман ще „изпитва“ читателите си. Струва ми се, че и да,
и не. Следвайки сякаш телескопичния ефект на паметта
у склеротичните, в книгата има много следосвобожденска
история, по-малко – от времето на комунистическия
режим и почти никаква от сегашното. Пък и за тях
вече достатъчно сме чели. Но въпреки твърдението, че
историята в романа е само „декорация“, тя е важна и
изисква вниманието ни. Няма как да е иначе – писаната
история съдържа неписаните малки разкази, предопределя
контекста, в който те съществуват по един или друг
начин. Вярно с анонса, героите „се провират през войни,
бунтове, преврати“, а важните фигури на епохата ту
се появяват с истинските си имена, ту с измислени
прозвища, но не е нужно да ги разгадаваме с помощта
на Гугъл – посланията са много над конкретиката. На
страниците срещаме онзи декор от царе и генерали,
комунисти, военни и много писатели (Йовков, Талев,
Далчев, Радичков, Динков, Елин Пелин, Яворов). Но може
би е така, както Богдан си мисли: че ако сам измисля
възможната биография на непознатия минувач, така и
самият той е живият декор за другия – и когато този
друг го отмине, той, Богдан Чизмаров, ще изчезне, ще спре
да съществува.
Много са разликите между двамата протагонисти.
Иван Станков признава, че е искал да сблъска двамата си
герои, да ги превърне в нещо като теза и антитеза, но се
е „провалил“, защото „не умее злодеите и конфликтите“.
Да, провалил се е, и това е прекрасно. Богдан и Аристотел
не само не влизат в сюжетен конфликт, но дори в редките
случаи, в които бегло се досягат, по-скоро си помагат.
Противопоставянето в положителен и отрицателен
полюс не се е състояло, поне не и докрай, защото Иван
Станков е „безпомощен човеколюбец“ и неговият човек
всякога излиза ту мрак със светлина, ту светлина с мрак,
но спасението и проумяването му са винаги възможни,
ако не и неизбежни, самотата му стои аскетичнобогослужебна, грешките и странностите, „извращенията“
дори (като това у Богдан, което няма да разкривам тук),
са чисти и непримесени.
Иначе да. Да, светът на Богдан е по мъжки пресметлив
и несантиментален, на Аристотел – по женски мек;
Богдан смята себе си за „голям от малък“, Аристотел
вярва, че човек е дете, докато умре; Богдан е във висшите
военни ешелони като майор, Аристотел е обикновен
редник на фронта; Богдан e човек на властта и оръжието,
Аристотел – на книгите; за Богдан човекът е затворен
между кориците на папките и досиетата, за Аристотел
той живее между тези на литературата; за Богдан
знанието е инструмент за надмощие и контрол, за
Аристотел – начин да се доближиш до Бога; Богдан избира
да е невидим до силните на деня, защото именно в сянката
е властта, а Аристотел е такъв по силата на смирението;
Богдан гледа на хората като сълзливци и слабаци,
обединени от страха, еднакви въпреки различията си, и
ги картотекира и категоризира, докато за Аристотел
„човека няма никога да обясниш, защото човекът няма
край“ и всеки трябва да се чете като евангелие, в края на
което „и на най-големия разбойник му се даваше шанс не
просто да се спаси, а да възкръсне“; за Богдан животът е
сражение, за Аристотел – приемане; за Богдан човекът е
мърморан, за Аристотел той съществува, за да има кой
да се радва на живота; за Богдан човекът е еднодневка и
винаги сам, за Аристотел той отива на среща с всички

любими в
смъртта…
Много са
различията
между двамата
герои, но не, не,
слава богу не
се е получило
да ги отлъчи
един от друг
Иван Станков
– те остават
просто два
образа на
една обща
човешкост.
И ние докрай
не знаем кого
да „изберем“,
на кого да съчувстваме,
кого да жалим.
Запомняме
само, че
„страдащият
човек свети отвътре“. И че неслучайно и двамата носят
името на някой, дарен от Бога. И понеже Иван Станков
каза, че Бог е във второ лице единствено число, аз избрах
да го разбера малко по-иначе: Бог е другият, онзи пред нас,
онзи, когото обичаме.
Голяма е тази книга. И на своите 240 страници носи
тежест по-голяма и от цялата трилогия на Владимир
Зарев. Написана е с красивия език на Иван Станков,
писател, който вярва, че пишещият е най-вече в своите
изречения. Определям езика му като чувствено-болезнен,
светещ като негатив, тежък със свой собствен смисъл.
Опровергавайки познатото „човекът е красиво изречение,
написано с много правописни грешки“, Богдан казва,
че човекът е само един препинателен знак, различен в
различните му възрасти, но в крайна сметка остава
само тирето между годините на раждането и смъртта.
Романът завършва с многоточие. Но около него, около
всички нас, остава осмицата на безкрая, която смокът
Едем от градината на дядото на Аристотел оформя около
краката на стареца...
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
Иван Станков, „Късна смърт“, ИК „Хермес“, 2022
И нтервю

Харуки Мураками
за любовта и
войната
„Когато превеждам романите му, си припомням
искреността на онези, които търсят начини
да се променят и да намерят нов смисъл в
обстоятелствата си.“
През май 73-годишният Харуки Мураками даде
интервю за „The Sankei Shimbun“1 по повод излизането
на японския си превод на „Последният магнат“ –
недовършен роман на американския писател Ф. Скот
Фицджералд, публкуван посмъртно. В интервюто
Мураками засяга множество теми – от войната в
Украйна до филма „Карай колата ми“ и говори за това
как преводът на „Последният магнат“ го е накарал да
преразгледа значимостта на това, което той нарича
„устременото сърце“. Ето част от интервюто.

„Усещах как се променям всеки път,
когато пиша“
„Още преди да стана писател, обожавах неговите
произведения и усърдно ги превеждах. Фицджералд беше
отправната ми точка и все още е моят литературен
герой.“
Мураками е превел много от произведенията на
Фицджералд – от колекцията му с лични есета „Моят
изгубен град“ – първия му превод от 1981 г., до безсмъртния
шедьовър „Великият Гетсби“, преведен през 2006 г.
„Последният магнат“ е недовършен роман на Фицджералд,
1

Японски ежедневник. – Б. пр.

на стр. 7

И нтервю
от стр. 6
който страда от алкохолизъм и умира внезапно от сърдечен
удар на 44-годишна възраст. Преводът на Мураками е на
изданието от 1941 г., което включва чернови и бележки
на Фицджералд, събрани посмъртно от неговия приятел и
литературен критик Едмънд Уилсън.
„Разочарова ме, когато го четох като ученик. Но когато
го прочетох отново като възрастен, бях абсолютно
зашеметен. Ефектът му дойде постепенно, като потапяне
в топлите води на минерален извор“, споделя Мураками.
„Когато го е писал, е бил на 44 години и е изживявал
голямо развитие като писател. Самият аз на тази
възраст завърших „Хроника на птицата с пружина“ и
усещах как се променям всеки път, когато сядам да
пиша.“
„Последният магнат“ е недовършен, но мисля, че ако
беше успял да го завърши, щеше да се получи невероятен
роман.“

Своеобразната универсалност на
произведенията на Фицджералд
Главният герой на „Последният магнат“ е Монро Стар,
който е роден в бедно еврейско семейство, но си създава
име като холивудски филмов продуцент. В плавна проза
романът разказва историята на славата и падението
на един проницателен човек, воден от мечтите и
амбициите си в нововъзникващата филмова индустрия.
Прототип на Монро Стар е легендарният холивудски
продуцент Ървинг Талбърг. Фицджералд го среща за пръв
път в световната филмова столица, когато работи
там като сценарист, след като популярността му
намалява и романите му спират да се продават.
Историята не само описва вътрешното функциониране
на процъфтяващата филмова индустрия, но и
изобразява решаващия за Съединените щати преходен
период на 30-те години, когато комунизмът набира
популярност.
„Фицджералд е преживял икономическия бум на 20-те
години, както и последвалите го колапс и обществен
упадък, продължили през следващото десетилетие. Той
самият е бил жертва на този упадък, но не е спрял да
търси изход от него. Ако се замислим, ще видим, че
нашите преживявания са подобни. Когато превеждам
романите му, си припомням искреността на онези,
които търсят начини да се променят и да намерят нов
смисъл в обстоятелствата, които ги заобикалят.“

четири пъти седмично въпреки натоварения си писателски
график и продължава да пробягва по един пълен маратон
веднъж годишно.
„В крайна сметка не можеш да продължиш да пишеш
романи без издръжливост и концентрация. Аз съм бегач на
дълги разстояния, така че вярвам, че втората половина на
състезанието е решаваща. Хубавото на това да си писател
е, че можеш да бъдеш такъв за дълго време. Останалото
е въпрос на издръжливост. Имам чувството, че ако мога
да пробягам цял маратон, вероятно мога да напиша и цял
роман.“
Това предизвиква любопитство спрямо следващия му роман,
но той иска да го запази в тайна.
„Не казвам на никого, че пиша роман, докато не го
завърша. Мълча си. След това, когато е готов, подавам
USB-устройството на моя редактор и му казвам: „Ето“.
Едно от малките удоволствия в живота ми е да виждам
изненадата, изписана на лицето му.“
Превод от английски:
СЕВЕРИНА СТАНКЕВА
Източник: Japan Forward, May 12, 2022

Фестивалът на
добрата воля
Разговор с Крис Димитрова
от „Пловдив чете“
Крис Димитрова
Снимка Владислав Христов

Любов и разбити сърца
Главният герой Монро Стар успява да постигне грандиозна
слава, след което се влюбва лудо в жена, която много
прилича на покойната му съпруга. Това носи усещане
за трагедия и предстояща гибел, подобно на това от
„Великият Гетсби“ – книга, която Мураками изброява сред
най-важните в живота си.
„Романите на Фицджералд се занимават основно с любовта.
Независимо дали става дума за влюбване в „сродна душа“,
или за маниакално обожание. В центъра винаги стои
устремено сърце с особена пламенна амбиция, която го
задвижва. Но когато получи това, което иска, то губи
блясъка си. Много от историите му са такива. Сърцето,
което търси, и произтичащата от това мъка имат лично
значение за мен. Може и да забравя сюжета, но чувството
остава.“
Това се отнася и за собственото му отношение към
писането.
„Обществото се промени за 40-те години, в които пиша
романи. Но мисля, че начинът, по който сърцето копнее,
не се е променил, така че всичко, което мога да направя,
е да продължа да пиша за подобни неща. Няма да стигна
доникъде, ако започна да се суетя около темата или
предмета и това ще отслаби естествената инерция на
историята. Това научих от различните писатели, чиито
произведения съм превеждал.“

„Тази война е безсмислена и трагична“
Филмът „Карай колата ми“, базиран на едноименния разказ
на Мураками и режисиран от Рюсуке Хамагучи, спечели
„Оскар“ за най-добър международен игрален филм. Самият
Мураками е гледал филма и го смята за интригуващ.
„Честно казано, изнервям се, когато един филм е прекалено
верен на оригиналната творба. Във филма си г-н Хамагучи е
променил много от диалозите и сюжета. По-щастлив съм,
когато промените са повече.“
През март, след като руските войски нахлуха в
Украйна, Мураками излъчи специална програма в своето
радиопредаване „Murakami Radio“ по радиостанцията
„Tokyo FM“. Програмата предизвика огромен отзвук със
своите антивоенни песни и тих призив за мир.
„Тази война е безсмислена и трагична и се надявам да
приключи възможно най-скоро. Повечето от протестните
песни, които пусках [в програмата], са написани през 60-те
години на миналия век. Антивоенното движение продължава
да съществува и досега, но въпреки всичко имам чувството,
че нищо не се е променило и се чувствам безпомощен. Но
нямам друг избор, освен да не спирам да говоря за това.“
Мураками е известен като „бягащия автор“. Той тича три-

Родена във Варна, но влюбена в Пловдив, Крис
Димитрова е координатор на „Пловдив чете”, а както
всички знаем - това е фестивалът на доброволците.
Крис учи психология в Пловдивския университет и е
отдадена на доброволчеството от 2017 г. Нека влезем
с нея в кухнята на фестивала, за да резберем как един
толкова голям литературен форум се крепи на ръцете
на доброволците.
Какво е усещането да си част от екипа на „Пловдив
чете“? Какви са твоите лични мотиви да поемаш
всяка година това предизвикателство?
„Пловдив чете“ за мен е именно това, което наричаме
добро-творчество. Фестивалът ме кара да се чувствам
у дома си, а общността, която успяваме да създадем
заедно, ме вдъхновява ежедневно. За мен той носи
много специален дух, който е несравним и се радвам да
го предавам и на другите. Най-ценното, което нося от
фестивала с мен, е чувството, че мога да помагам на
срещата между човешкото и книжното тяло, на този
обмен на материя и духовност, физика и метафизика.
Зад фестивала стоят много доброволци, как започна
твоят път в доброволчеството?
Доброволците са сърцето на „Пловдив чете“ – те не
даряват само времето си, а и много усилия, грижа,
сплотеност и споделеност с останалите замесени. За
мен доброволчеството винаги е било част от живота ми
под една или друга форма, често дори не съм го наричала
така. Когато си обясних понятието за доброволчество,
се идентифицирах с него и до ден днешен продължавам да
го възприемам като неразделна част от личността си и
моя лична мисия.
Какви основни качества трябва да притежава един
доброволец?
Колкото и банално да звучи, именно това са хората,
които „са промяната, която искат да видят в
света“. Ако са всеотдайни, споделят любовта си към
определената кауза (в случая изкуството и културата)
и работят в името на общата кауза, със сигурност
ще бъдат страхотни като доброволци! Колективното
щастие и постигането на щастие у другите карат и
самите тях да се чувстват удовлетворени.
Имат ли доброволците ясен план преди започването
на фестивала, или разчитат на голяма доза
импровизация по време на събитията?

Основните задачи на доброволците им се разясняват,
като обаче винаги се дава възможност за доза
креативност, поощряваме техните идеи и хрумвания,
като се стараем да правим събития, които биха им
били от полза. Тъй като голяма част от доброволците
ни се занимават с творчество (пишат поезия, проза,
публицистика или се занимават с графичен дизайн) и
маркетинг, им даваме възможност да се изявят чрез
своите таланти и интереси и организираме обучения,
които биха ги усъвършенствали. Подкрепяме ги с
каквото можем, защото знаем, че и те правят същото
за фестивала.
Как излизаш от трудните фестивални ситуации?
Зад кулисите винаги изникват непредвидени ситуации.
Запазването на спокойствие е ключово, както и
отделянето на време да си отдъхнем и да обсъдим с
екипа. Понякога приемаме обстоятелствата и просто се
наслаждаваме на момента, а в други случаи подготвяме
изцяло нова концепция в рамките на последните няколко
часа преди дадено събитие. Импровизацията и адаптацията
са основни качества на хората зад „Пловдив чете“.
Тазгодишното издание на „Пловдив чете” е 20-о,
юбилейно, кои събития в програмата привлякоха
твоето внимание?
След усилена работа по програмата много събития
ме вълнуват, даже трудно мога да избера кои мога да
посетя, гледайки хартиената програма. Определено тази
година изложбите, които съпътстват литературните
събития, са много интригуващи. Няма да пропусна
срещите със Здравка Евтимова, Чавдар Ценов, Йордан
Славейков, а Светлозар Желев умее да прави срещите
си много грабващи вниманието на зрителите. Детските
събития няма да останат извън моето полезрение,
защото именно детската литература изгражда
читателските навици и вкуса на бъдещите читатели,
като бих посетила събитията на Литературен кът,
където ще гостуват Петя Александрвоа, Петя
Кокудева, Мария Донева, Зорница и Ния от „Точица“,
както и други детски автори и ще се забавляваме на
творчески работилници с най-малките! Поетичните
събития за мен са много значима част от програмата,
затова се интересувам от събитието на издателство
за поезия „ДА“ с Кирил Василев и Никола Петров.
Поетичната вечер на издателската група Арс и Scribens
и събитието на Нула32 също са много важни за мен,
но ще избера кое да посетя и кое да гледам live-а от
страницата! Тъй като нашата фестивална програма
не приключва в неделя, с удоволствие ще посетя и
представянето на романа „Направени от вина“ на Йоанна
Елми на 22 юни.
Следиш ли новата българска литература? Авторите,
чиито книги очакваш с най-голям интерес?
Определено очаквам следващото заглавие на Иван Ланджев,
с чието творчество ме срещна именно „Пловдив чете“.
Рене Карабаш подсказа в социалните мрежи, че от нея
можем да очакваме нов роман, за който също нямам
търпение, а през последните години ме впечатляват все
повече и повече млади поети.
Какво би отговорила на твърдението, че младите хора
в страната не четат художествена литература?
Всъщност аз наблюдавам тенденцията, че младите хора все
повече се насочват към художествената литература, като
съвременните жанрове поощряват четенето в забързаното
ежедневие чрез повече фрагментарност, къса проза и
развитие на поезията. Въпреки че често университетите
могат да бъдат двигател на по-академично ориентираната
литература за младите хора, медийното отразяване
на определени автори и техните социални позиции
вдъхновяват младежите да се ориентират към
художествената литература под различни форми – към
хартиеното тяло, електронната книга или аудиокнигата.
Ако един ден организираш свой собствен фестивал,
какъв би бил той?
Представям си духа на моя собствен литературен
фестивал като по-бохемски, свободен, като бих съчетала
различните изкуства (нещо, към което се стремим и
в „Пловдив чете“). Може би няколко дни на открито с
повече поезия, късо кино, къса проза, музика и изложби,
както и творчески работилници за гостите. Бих обособила
различни кътчета за отделни теми, като може определена
тема да бъде разгледана през различните изкуства.
Импровизираният театър, както и поетичните битки
набират популярност и у нас, като те биха били интересни
както за участниците, така и за зрителите, а споделените
преживявания биха оставили топли спомени за всички
замесени!
Интервю на ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ
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„Варненско лято“ 2022 – лабиринти на
настоящето, лабиринти на личността

Между 1 и 10 юни във Варна се проведа трийсетото
издание на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“. В свое изказване по повод
годишнината един от най-редовните участници в
неговата програма, режисьорът Явор Гърдев, определи
фестивала като „годишен ритуал“, който прави
възможно да се свържем с театъра по друг начин. И
това действително е така. Всяка национална театрална
култура има нужда от подобен представителен „ритуал“
в края на всеки театрален сезон. Той се състои в
оглеждане на собствените постижения, разширяване
на локалния контекст с различни театрални езици от
международната сцена, професионални срещи и най-вече
придаване на някаква екслузивност и празничност на
ходенето на театър. За българската действителност
съществуването вече трийсет години на Международния
театрален фестивал „Варненско лято“ е една ексклузивна
(заради устойчивостта си) нормалност. Тя беше и някак
ритуално отпразнувана с поредица от улични спектакли,
с които фестивалът завладя централния градски площад.
Част от ритуала неизменно е именуването, задаването
на смислова рамка на всяко издание, през която да се
възприема предлаганата програма. Случващ се във
време на война в границите на Европа и с витаещо
във въздуха предапокалиптично усещане на живота
днес, тазгодишният фестивал премина под мотото
„Лабиринти на настоящето“. То ни подкани да си
представим селектираните спектакли като множество
и различни входове към реалността, лансирайки и идеята
за театъра като убежище, което „предлага спасение,
ако не от падащи бомби, то поне от собствената ни
дезориентираност в сложния и различен свят на 21. век“,
се казва в програмния текст към изданието.
Въпреки че фестивалът е изключително популярен сред
варненската публика, не помня неговите събития да са
били така препълнени. Най-голям интерес по традиция
предизвикаха спектаклите в българската селекция. Сред
общоприетата диагноза за повсеместна комерсиализация
на българския театър, в нея присъстваха продукции,
които си поставят високи художествени цели. Те
могат да се проследят по линия на задълбочен прочит на
сериозна драматургична основа и/или с открояващи се
актьорски изпълнения. Към втората категория могат да
се причислят най-вече „Сирано дьо Бержерак“ от Едмон
Ростан с режисьор Стоян Радев (Театър „Българска
армия“), който Камен Донев като Сирано превръща
в своеобразен моноспектакъл, но и с убедителното
присъствие на Ясен Атанасов (Кристиан), Луизабел
Николова (Роксана) и Георги Къркеланов (граф Дьо Гиш);
„Караконджул“ по Николай Хайтов отново с режисьор
Стоян Радев – моноспектакъл на Валери Йорданов, чийто
натюрел придава неподправена плътност и присъствие
на героя му Рамадан; авторският моноспектакъл на
Ива Тодорова „Ива е онлайн“ (Театър 199) и още една
продукция на същия театър – „Нирвана“, в която
режисьорът Стилиян Петров се обръща към найпоставяната пиеса на Константин Илиев, а една от
най-популярните актьорски двойки, Радина Кърджилова и
Деян Донков, влизат в ролите на Жената и Мъжа.
В полето на режисьорския театър се открои сценичната
адаптация на Николай Поляков върху „Майстора и
Маргарита“ от Михаил Булгаков (Младежки театър),
който се оценява като първия за българската сцена
цялостен прочит на един от най-големите и загадъчни
романи на ХХ век. Постижение
на спектакъла е стегнатият и
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последователен разказ, който умело извежда основните
нишки в многопластовия текст на руския писател,
възприеман като дисекция на тоталитаризма между
гротеската, реализма и фантастиката. Постановката
на Поляков изгражда образ на неустойчив свят,
подвластен на скрити и непонятни сили и интриги,
чийто генезис са обезвереността в представянето на
истината и човешката слабост пред страха. Тук силни
роли правят Койна Русева като Воланд – другото име на
Дявола, който никак не е еднозначен и влиза в ролята на
провокатор-разобличител, и Рая Пеева, която изгражда
наситен образ на Маргарита – силата є, с която се
бори за любовта си с Майстора, и вярата в неговото
творчество стават движеща сила на спектакъла и
посочват пътя към изкуплението.
Като смел репертоарен избор в селекцията бе включена
и продукцията на Театър „София“ „Пер Гюнт“ – една
от ранните пиеси на Хенрик Ибсен, рядко поставяна в
България. Поверена на режисьорката Катя Петрова,
водещо име в полето на кукления театър за възрастни,
постановката успява да постигне силни визуални
внушения и пластичен рисунък на образите, но не є
достига убедителен концептуален прочит на образа на
Пер Гюнт. Всеотдайната игра на Александър Тонев като
младия и на Ириней Константинов като възрастния
Пер и изкусното изговаряне на текста не успяват да
компенсират тази липса.
Но има една тема в „Пер Гюнт“, водещата тема
всъщност в пиесата, която като ненатрапчива червена
нишка може да се проследи като център или ехо в
повечето спектакли във фестивалната програма. И
това е въпросът „кой съм аз“, въпросът за собствената
идентичност, доколко човек може да бъде верен на себе
си и не е ли това една илюзорна представа.
Най-пряко тази тема присъства в спектакъла „Бащата“
в Народния театър, с който се откри фестивалното
издание. Психологическата драма на съвременния френски
драматург Флориан Зелер се превърна в абсолютен хит
във Франция, Обединеното кралство, на Бродуей, а и не
само. Със силните роли, които текстът предлага, той
бе прегърнат основно от добрия комерсиален актьорски
театър, а както знаем, и от киното. В България пиесата
бе поставена за първи път на сцената на Народния
театър от Диана Добрева през 2018 г. и веднага получи
признание заради стилната режисура и завладяващото
актьорско изпълнение на Владимир Пенев в главната роля.
След осуетеното гостуване на спектакъла на фестивала
през 2020 г. поради настъпилата пандемия, тази година
беше представен в неговата селекция. Той навлиза в
разпадащото се съзнание на губещия паметта си Андре
и без да се стреми към достоверно пресъздаване на едно
клинично състояние, предава изключително уязвим образ
на човека, чиято крехка природа допуска изцяло да загуби
представа за себе си и ориентири за реалността.
Силен интерес предизвика „Опашката“ на Плевенския
театър, едно от събитията на изминаващия сезон. То
обединява две от най-изявените имена в българския
театър и литература в спектакъл, който изразява
директно отношение към непосредствената
политическа действителност. Сценичната адаптация
на режисьора Явор Гърдев по едноименния роман
(и предхождаща го непубликувана пиеса) от Захари
Карабашлиев с присъщата на иносказателна притча
схематичност пресъздава механизмите на „дълбоката
държава“ – все отнякъде появяващ се бивш агент на ДС,
полирани медийни образи и контролирано обществено
мнение, изключващо приемането на всякаква различност.
„Тартюф, лицемерът“ от Молиер,
режисьор Иво ван Хове, „Комеди Франсез“

Те пречупват писателя-идеалист, станал Кандидат за
президент, и в крайна сметка го довеждат до неговия
край. Доколко човек може да запази идеалите си на
терена на политическите игри? Спектакълът държи в
напрежение като истински политически трилър и в него
изпъква Владимир Карамазов с много зряло, едновременно
органично и прецизно актьорско изпълнение като
Кандидатът.
Тазгодишната международна селекция на фестивала
беше по-свита в резултат на отшумяващата пандемия.
Като събития на живо в нея бяха включени уличното
дефиле „Бели криле“ на нидерландската компания
за уличен театър „Close-act” и многоочакваният
спектакъл на вече добре познатия за българската
публика с предишни гостувания на фестивала словенски
режисьор Йерней Лоренци „Мъртвият идва за любимата
си“ по баладичната драма на Светлана Макарович.
Лоренци я поставя през 2014 г. като копродукция
между Прешерновия театър в град Кран и театъра в
Птуй и постановката маркира началото на станалия
характерен за режисьора стил, познат у нас от
„Илиада“, с оригинална театрално-музикална естетика
и въздействаща поетика. За разлика от „Илиада“,
„Мъртвият идва за любимата си“ е по-минималистичен,
но отново връща към предмодерни времена, отпреди
театъра на илюзията. Тук всички изпълнители през
цялото време са на сцената, като оркестър от гласове
и инструменти, най-вече акордеони, които ги свързват
с фолклорната традиция, от която поетичният текст
на Макарович черпи сюжетни и песенни мотиви. Те
разиграват историята за Мицика, загубила своя любим
Анзел, предполагаемо убит от Мелничарското момче,
но майка є я тласка да се събере с него, защото „жена не
може да стои сама“. В спектакъла светът на живите
и мъртвите, на земните и светците се преплитат, а
образът на момичето е раздвоен между Първата Мицика,
скърбяща по своя любим, и Втората Мицика, нейната
мистериозна сестра, в която тя трябва да се превърне,
за да продължи да живее в реалния свят според порядките
на обществото. Едната не иска да предава своите идеали
и вярата си в истинската любов, другата е рационална
и прагматична и накрая именно тя побеждава. Лоренци
майсторски построява спектакъла върху ритъма, който
му придава завладяваща интензивност. И тук, както в
други негови работи, той изгражда противопоставяне
между една груба, подчинена на прагматични интереси
реалност, и идеята за пожертвана истинска същност,
като базисното раздвоение на личността между
рационалното и ирационалното начало е директно
персонализирано.
Фестивалът продължи утвърдената практика да
представя в своята международна селекция спектакли
от европейската сцена с излъчване на киноекран. Тази
година това бяха „Леополдщат“ по най-новата пиеса
на британския драматург Том Стопард, поставена в
лондонския театър „Плейхауз“ от Патрик Марбър,
и „Тартюф, лицемерът“ от Молиер в постановка за
„Комеди Франсез“ на Иво ван Хове по възстановената
оригинална версия на пиесата, като с нейното излъчване
фестивалът се присъедини към честването на 400годишнината от рождението на големия френски класик.
И в двата спектакъла въпросът за идентичността
присъства по изключително комплексен начин. Ако
първата го разглежда през определящото значение на
рода, то втората разкрива нейната амбивалентност
и изменчивост. Двете заглавия предизвикаха силен
отзвук и тяхното внимателно разглеждане, сигурна съм,
тепърва предстои.
Юбилейното издание на
фестивала с неговата
артистична програма и
паралелни събития като
представяне на нови
книги и конференцията
„Лабиринти на
паметта“ с участието
на театрални
изследователи и
творци ще се запомни
като едно от найстимулиращите
като събитие,
създало временно
убежище всред
изпълнената с тревоги
действителност.
АНГЕЛИНА
ГЕОРГИЕВА

България в огледалото на Олга Токарчук

Олга Токарчук
с Георги Господинов
Снимка Яна Лозева

Когато обсъждахме появата на този материал, стана
дума за отразяване на „литературното събитие на
годината“. Идването на Олга Токарчук в България
е събитие не толкова защото Токарчук е носител
на Нобелова награда за литература или защото е
може би един от най-разпознаваемите централно- и
източноевропейски автори. Разпознаваемостта и
наградите у нас са по-скоро повод за ожесточена
свада, в най-добрия случай (но рядко) с някой и друг
литературен аргумент, така че не си позволяваме
ползването на тези доводи от самото начало. Можем
обаче да кажем, че присъствието на Токарчук у
нас е важно, защото показа нагледно колективното
в литературата, отвъд съзидателния импулс и
самотата на творческия процес. Колективното,
в което една книга е повод да обговорим света, в
който живеем. По време на дискусията си с Токарчук
Георги Господинов спомена идеята на Сенека, че
природата и светът са огледала, в които разпознаваме
себе си. Огледалото на Токарчук отрази смисъла
на литературата като медиум – едновременно
катализатор, носител и посредник за провеждането
на разговор. Разговор, в който са приобщени всички,
човешки разговор без излишно славословие.
Резонансът на Токарчук в България се дължи на
комбинация от фактори, по-повърхностните от
които можем да обобщим с кухи фрази като „културна
близост“, а може и да тръгнем по конспиративните
линии на медийната слава и тъй нататък, но освен
че второто е емпирично недоказуемо, винаги съм го
считала за обидно за четящия човек. По-съществените
причини се коренят в опитите на Токарчук да
обясни през литературата не само миналото, но
и настоящето и бъдещето – да превърне книгата
в посредник между времена, идеи, между различни
прочити на историята. Тук не говорим за литература,
която (по Вонегът) се е свряла в собствените си
отверстия, нито за литература, която (по Далчев)
е недостъпна поради избор на твърде индивидуални
форми на израз или е скучно достъпна, защото е
шаблон, а не стил. Дори да не приемаме множеството
високи признания на Токарчук, не може да не отчетем
смелостта є да прави по-скоро успешни експерименти
с езика във време на калъпи, силна жанрова сегрегация
и изобилие от гласове. Нито можем да отречем
смелостта є да се изправи срещу една цяла традиция в
писането и да предложи своя алтернатива.
Макар на пръв поглед българското събитие да бе
фокусирано върху Токарчук като личност, самата тя
споделя, че култът към автора е излишен и авторите
често са много по-малко интересни от произведенията
си. „След внимателния прочит на книгата не би
трябвало да имате никакви въпроси към автора, освен
най-баналните: На ръка ли пише, или на компютър?
Сутрин или вечер? Кафе или чай предпочита?
Кучета или котки?“, казва тя. Ако преминем отвъд
авторката, в огледалото на Токарчук се отразиха и
издателят, преводачът, дори модераторът, който

води диалог или обратно, избира да наложи монопол
над думата, защото смята своята за по-важна.
Решението на издателя ICU и фондация „Прочети
София“ да покажат на читателя илюстрациите на
Таня Минчева е важно, тъй като кориците на Токарчук
в България се отличават със своята концепция и
качество в сравнение с американските или френските
си еквиваленти например. Издателството на Дишлиева
е сред малкото в България, които поставят имената
на своите преводачи – в случая на Токарчук това са
Крум Крумов, Христина Симеонова, Георги Кръстев
и Силвия Борисова – върху корицата. Всъщност
въпросът за важността на преводаческата професия и
ролята є, видимостта є в колективното съзидание на
литературата е продължаващ дебат, започнат от една
от преводачките на Токарчук на английски – Дженифър
Крофт. Хубаво е България да е част от този разговор
именно по този начин.
„Как мислим света и вероятно още по-важно – как
го разказваме, е от огромно значение. Неразказаната
случка престава да съществува и издъхва. Това
е добре познат факт не само на историците, но
също (и вероятно основно) на политици и тирани
от всякакъв вид. Онзи, който тъче нишките на
историята, властва“, казва Токарчук в нобеловата
си реч. На няколко пъти както в дискусии, така и
на пресконференцията, която даде, Токарчук засегна
прочита на историята и кой всъщност изгражда
голямата история, кои нишки избираме да вплетем
в лицето и кои остават в опакото, в хастара на
историята. Нейният magnum opus, изрично споменат
и от Нобеловия комитет, предстои да бъде преведен в
България, но все пак стана дума за „Книгите на Яков“
и поради литературната важност на романа (това,
което Токарчук нарича „четвъртоличен разказвач“,
който надгражда върху каноничните гледни точки и
предлага нов поглед към повествованието), и поради
факта, че той се занимава с археология в самата
история, с преоткриване и излагане на забравени
артефакти, които обаче не са предмети, а хора и
събития. Още с излизането си романът предизвиква
сътресения в Полша, тъй като сред откритите
от Токарчук артефакти са не само историята на
евреите в една Европа на прага на Просвещението,
а и историята на Централна и Източна Европа
като мозайка от етноси, езици и вероизповедания,
което противостои не само на съвременните
националистически наративи, но и на техните корени
в съветския империализъм и предшестващия го
късноиндустриален краен национализъм. Българският
разказ за региона, за света и за региона ни в света все
още се прави на парчета, които се снаждат зле и не
успяват да изградят цялостната картина, без значение
от сложните причини за това. Мисленето за света в
огледалото на Токарчук е възможна отправна точка за
премисляне и измисляне.
На няколко пъти в различни дни бе отправен въпросът
за мястото на автора и литературата изобщо във

време на война, дезинформация, политическа пошлост.
Независимо дали говорим за генезиса на национализма
през и чрез романите на Уолтър Скот и Виктор Юго,
за създаването на фолклора и националната легенда
през събираческата работа на Братя Грим, Макферсън
или Пушкин, или за осмислянето на постсъветското
общество от автори като Владимир Сорокин и
Дубравка Угрешич, политическото в една добра творба
няма как да бъде самоцел, защото тогава се превръща
или в пропаганда, или в евтин жанр. Но ако една книга
е литература, тя винаги е политическа, защото
словото оформя и е оформяно от социалното, което е
неделима част от политическото. Независимо от коя
страна на барикадата, литературата прави времето
и времето прави литературата, тоест въпросът
е не дали авторът има роля, а каква е тя. Тъй като
Олга Токарчук говори за преобръщане на канона и
историята, а освен това окуражава и поставянето
под въпрос на уж установени парадигми, е уместно да
си кажем, че дори класическият литературен арсенал
на всяка държава е продукт на политически процеси.
Политическото решава защо четем едно, а не друго,
особено когато става въпрос за т.нар. „класика“.
Един от най-важните трудове в подкрепа на тезата
е „Цензурираните класици“ на проф. Михаил Неделчев,
където виждаме как една литература взема превес над
друга именно вследствие на политическото в процеса
на взаимно оформяне. Работата на Института
за изследване на близкото минало също е добро
изследователско начало. Но ако Украйна има своята
Оксана Забужко, а Полша има своята Олга Токарчук,
то у нас литературата, която прави достъпна тази
археология на историята – без да се страхува от
политическото, но и без да го превръща в транспарант,
а просто да го разглежда като един от постоянно
взаимодействащите житейски пластове – все още
търси своя пълнокръвен глас.
Вероятно тук може да се спомене и отражението
на човешките ценности първо като човешки, а след
това като политически и национални. В преобръщане
на ролите Токарчук зададе на българските журналисти
въпрос дали в България е обсъждано цензурирането
на руски автори и отговорът, който получи, беше
неуверен, вероятно защото добрите разговори по
темата са малко и защото на книгите и изкуството
се гледа като на отделен от обществения и
политически свят, освен когато не става въпрос за
поредната фалшива новина, че Моцарт е забранен
някъде. „Ако след сто години Полша обяви война на
България, не бих искала да не четете Токарчук“, каза ни
тя. Ден по-късно от сцената Георги Господинов цитира
Христо Ботев: „Защото преди всичко трябва да сме
човеци, после вече българи и патриоти“. Огледалото на
Токарчук напомня, че не става въпрос за това да бъдем
на страната на един флаг или една култура (защото
културната война предшества войната на оръжията),
а на страната на живота, на емпатията, на свободата
на избор и съществуване, на избор на съществуване.
Още дълго може да се говори за отраженията на
България в огледалото на Олга Токарчук. Надявам
се да съзрем едно от най-важните – възможността
българските автори да бъдат част от вълната на
качествена литература, която се пише в региона в
момента и която на свой ред отразява и обяснява
не само Украйна, Русия, Полша или България, но и
света. За целта доста от оковите трябва да се
поразчупят – да се играе с езика смело и безпощадно, да
се преразгледа каноничното, да се разкъса безмилостно
историческото и да се извади пълнежът му, да не се
бяга нито от провинциалното, нито от световното,
а да се разбере, че едното може да разкаже другото и
обратно (една от героините на Олга – Янина Душейко
– усеща болката на света от своята самотна къща
в мъничко селце на белезите-граници върху тялото
на Централна Европа). Да си позволим свободното
жалене и борба за този свят, в който (искаме да)
живеем – първо като хора и граждани, а после като
автори, в парафраза. Бих се осмелила да преобърна,
съвсем в неин стил, дори мислите на Токарчук за
реализма и неспособността му да разказва света, за
неосюрреализма, и да влезем в безсрамното смесване
на жанрове, течения и всякакви инструменти, които
ни позволяват да подредим света по други начини, да
го разберем по-добре. С една дума – в огледалото на
Токарчук България може да види проблясъка как да
разкаже себе си.
ЙОАННА ЕЛМИ
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разговор

Албена Стаменова:
Литературата ще победи, защото духът остава
Албена Стаменова е преподавателка по
украински език в СУ „Св. Климент Охридски“.
Превежда от украински съвременна проза, поезия
и публицистика. През 2020 г. за превода на романа
„Любовниците на Юстиция“ от украинския
писател Юрий Андрухович е удостоена с
Националната награда „Хр. Г. Данов“.
Войната в Украйна е вече част от всекидневието
ни, започнахме ли вече да осъзнаваме какво
всъщност се случва и как можем да му отговорим?
Всъщност войната на Русия срещу Украйна е част
от всекиедневието ни вече 8 години – от 2014 година.
Светът обаче, и нашето общество включително,
с широко затворени очи отказваше да я забележи и
я подминаваше със заравяне на главата в пясъка и
самозаблуди, че това не се отнася до нас, че това са си
някакви вътрешноукраински разпри. Въобще нашето
общество има чудната способност да възприема света
дотолкова, доколкото може да го измери с физическите
параметри на съществуванието си. На личните
телесни измерения и интереси. Принципни съображения
като право на суверенитет и самоопределение на
държава и народ, на ненарушимост на границите и
недопустимост на военно нахлуване са явно твърде
абстрактни понятия, за да залегнат като ръководни
принципи за реакция и оценка в масовото съзнание.
Пък и руската пропаганда с нейните агресивни митове
намери добра почва у нас (тя традиционно намира),
подхранвайки нашата безпринципност и давайки
чудесни причини да не излизаме от интелектуалната
и моралната си леност, за да различим злото от
доброто и да заемем страна. Още по-малко страната
на доброто.
Така че дали сме забелязали... не знам. Част от
обществото ни продължава да живее в паралелна
вселена, където тази война не съществува. Поне не в
измеренията, проявите и смисъла, които тя има за
украинския народ, а и за целия свят.
За да знаем как да отговорим, трябва да знаем какво
става. А става това – непредизвикана агресивна
война на Русия срещу независимата и суверенна
държава Украйна. Война, която се води безогледно
– с разрушаване на страната и зверско избиване на
десетки хиляди цивилни украинци. И тази война
представлява заплаха не само за Украйна, но и за
целия свят. Тя е израз на неудържимата и ненаситна
агресивност на Русия, предизвикана от исторически
комплекси за малоценност, а оттам и имперска мания
за величие. Те пораждат политика, мотивираща и
оправдаваща безкрайни претенции от всевъзможно
естество към целия свят. И най-важното – Русия
води политика на пълно пренебрежение и незачитане на
международния правов ред, който осигурява световния
мир и сигурност, и с това представлява глобална
опасност за мира по целия свят. България трябва да
си даде сметка, че ако Украйна бъде погълната от
Русия, никой не може да гарантира, че ние няма да
сме следващите. Изявите на някои руски политици и
пропагандисти открито говорят за това.
Каква беше твоята реакция след нахлуването на
руските войски в Украйна? Кое ти помогна да се
справиш с преживения първоначелен шок?
Бях покрусена, разбира се. Бях ужасена, съкрушена,
гневна и възмутена. Все още съм. Не мога да кажа, че
бях изненадана, защото развоят на събитията месеци
преди нахлуването на Русия в Украйна красноречиво
водеше към тази стъпка. Всъщност към тази стъпка
водеше цялостното поведение на Русия – и във
вътрешнополитически, и във външнополитически план
– от 2013 годна насам. Все се надявах, че здравият
разум ще надделее и ръководството на Русия все пак
няма да се хвърли в този убийствен и самоубийствен
скок. Всъщност нямаше никакви основания за такава
надежда, но надеждата затова е надежда.
Всъщност не съм излязла от шока. Може би донякъде
болезненото ми изживяване се е притъпило от
осъзнаването на неумолимата истина, че ни очакват
още дълги месеци на изтощителна кървава война и
трябва да се мобилизираме, за да можем ефективно
да даваме отпор и да намираме сили да преживяваме
болката от загубата на хиляди човешки животи, от
разрушаването на крехкте граници на хумнността под
напора на грубата сила и животинските є прояви.
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Албена Стаменова
Снимка Владислав Христов

Всекидневно сме жертви на пропагандна хибридна
война, какви са причините тя да намери толкова
благодатна почва в посткомунистическите
държави?
Ами далече не във всички посткомунистически
държави. Или поне не с еднаква сила и обхват. България
е благодатната почва за такива внушения и причините
са много. Уважавани български интелектуалци
пишат по този въпрос и аз едва ли мога да кажа
нещо ново. Явно българското общество (доколкото
сме общество) не е постигнало още състоянието и
рзбирането, че самото то е субект на собствената
си история, че тя зависи от него. И че е субект
и на световната история, която обаче, освен от
прагматични интереси, се ръководи и от ценности.
Едни неосъзнати и непожелани от нас ценности като
ценността на човешкия живот и правата и свободата
на личността, правото на мнение и на изразяването
му, като икономическата инициатива и свободния
пазар. Като демокрацията, която, както се оказа, за
разочарование на мнозина, не става за ядене. Ценности
като суверенитет и териториална цялост на
държавата, като право на самоопределение на народа,
като правото на собствено самостоятелно развитие
на един народ в собствената му държава, като
недопустимостта на войната и разглеждането є като
зло, като уважаването и спазването на международния
правов ред. В контекста на българската телесна
представа за света, непростиращ се по-далече от
носа ни, тези ценности не се оказаха ценни. Мнозина
българи прецениха като по-ценно за тях материалнотелесното благополучие, което те видяха заплашено
от войната.
Тук хората обичат да мислят, че нищо не зависи от
нас, че корабчето на нашето национално битие се
люшка по бурните вълни на световната политика,
която някой друг (някакви „велики сили“ и тайни
общества) определя, и ние с нещо не можем да
повлияем. Откакто още преди Освобождението
българската интелигенция формулира някаква
представа за българите като народ и дори като нация
с минало и бъдеще, този народ все не може да се усети
като субект и да намери мястото си в контекста на
световната цивилизация. Все не сме като другите, все
сме изостанали, все трябва да догонваме. И по този
път на влизане в света тежестта на отговорността
за собствения живот и благополучие, и на изборите,
които да ги осигурят, за мнозина се оказаха непосилни.
И колко е утешително да се появи някой, който да
те вземе под крилото си и да те освободи от тази
тежест. Русия близо двеста години успешно развива и
налага на Балканите образа си на „спасителка“, която
„обича“ и „се грижи“ за другите славяни. Руската
пропаганда успява да внуши чувство за принадлежност
към една по-голяма общност, ръководена от една
„силна ръка“, която се „грижи“. А тя, според

собствените си месиански внушения, има право да
иска да се „грижи“ и знае как, защото е голяма, силна и
„духовна“.
Същевременно Русия успява да наложи представата
за един враждебен спрямо нея и нейните интереси
„външен“, „чужд“, неразбираем свят, който є желае
злото. И този чужд, неразбираем и враждебен свят
в руската ценностна и пропагандна система се
олицетворява от Европа, от „колективния Запад“.
Русия никога не е осигурила нито за своя народ, нито
за който и да е, завладян от нея, нито ценност на
човешкия живот, нито права и свобода на личността,
нито правото на мнение и правото на изразяването му,
нито икономически просперитет, нито демокрация.
Това са „западни“ ценности, които тя дисквалифицира
като „гнили“ и „упадъчни“, като носещи хаос,
множественост и разнообразие, в противовес на
монотонното, монолитно и авторитарно управление
„от горе“, каквото винаги е била представата за
функциониране на държавния организъм в Русия.
И така се оказа, че мнозина българи са предпочели
предлаганите от Русия видения за безбурни, ръководени
от нея общности от поданици, на които им е спестена
необходимостта и тревогата на избора и житейската
активност, пред действеното и отговорно отношение,
което изискват от гражданина демократичните
западни общества. Какво ако нямаме демокраця, свобода
на личността и инициативата и права. Ние и бездруго
не ги желаем тия неща, ние сме доволни да живеем в
потисничество, което не ни дава правото на избор.
Защото не се налага да мислим, да се тревожим, да
избираме и да грешим. Тогава никакво значение няма
какво е добро и какво е зло – те, големите, ще си
управляват, за нас ще се грижат, ние ще имаме храна
да преживеем и значи това е добро. Каквото каже
силният – това е добро. Силният винаги е прав, дори
когато е агресор и насилник. Защото е силен. Неговите
жертви са виновни, че са изразили воля, противоречаща
на неговата. Нещо повече – ние много внимаваме да не
се замислим върху доброто и злото, за да не нарушим
душевния си комфорт или, не дай боже, да изгубим
благоволението на силния, ако не вземем неговата
страна. И така се оказва по-лесно да наречем черното
бяло, отколкото да наречем злото зло.
Държавната ни политика е все така колеблива
по отношение на войната, какво не осъзнават
българските политици?
Мисля, че нашите политици прекрасно осъзнават
всичко. И тези, които подкрепят принципната
позиция на цивилизования свят, осъждат войната на
Русия срещу Украйна и смятат, че жертвата на тази
война трябва да бъде подкрепена с оръжие, и тези,
които предпочитат да наричат черното бяло и да
действат в полза на Русия. Тези от втория вид чрез
действията и бездействията си като политици дават
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възможност на Русия да се облагодетелства за сметка
на българския народ чрез принуждаване към неизгодни
за него икономически взаимодействия – купуване на
твърде скъпи енергоизточници от нея. В замяна на
услугата, която предоствят на Русия, тези политици
получават от нея отчисления от средствата, които
фактически крадат от всички нас, за да живеят охолен
живот, да издържат партиите си и да им осигуряват
влияние. Естествено, тези политици не искат
България да прекрати енергийната си зависимост от
Русия, защото ще загубят значителни приходи. Те са
влиятелни в българския политически живот и както
виждаме, могат да предизвикат политическа криза,
за да запазят интересите си. И тук интересите
на България и на българите нямат нищо общо. Още
по-мълко пък някакви си там принципи и ценности.
Затова и нашата държавна позиция на думи подкрепя
Украйна, но на дела запазва лоялност към Русия.
Просто става дума за власт и много пари. Твърде
е просто, за да не го осъзнава някой. Най-малко пък
полтиците. Нашите политици прекрасно осъзнават
всичко.
Поддържаш контакт с Юрий Андрухович и други
украински писатели, как се противопостяват те
на случващото се? Успяват ли да се обединят около
общата кауза Украйна да има свободен избор за
самоопределение?
През годините на своята независимост от 1991 г.
досега Украйна преживява непрекъснат възход на
националния си дух. Трагичните събития, свързани
с украинската Революция на достойнството от
2013–2014 г., последвалата анексия на украинския
Крим от Русия и разпалването на войната в
източните части на Украйна през 2014 г. дадоха силен
импулс на украинското единение и осъзнаването на
украинската национална кауза. Този етап от войната
на Русия срещу Украйна, който наблюдаваме от 24
февруари 2022 г., е поредният, най-мощен тласък към
национално сплотяване и обединение пред лицето на
заплахата за съществуването на украинска държава
и за културното и историческото самоопределение
на украинския народ. Чудовищните разрушения на
украинските градове и села и немислимите зверства,
които руските окупатори извършват спрямо мирното
украинско население, не оставят съмнение у никой
украинец, че те трябва или да устоят, или ще загубят
държавата си и идентичността си като народ и като
отделни хора. Затова украинците са единни както
никога досега. На карта е поствено съществуването
на Украйна и тежката цена, с която украинците
досега плащат за свободата и независимостта си,
не намалява готовността им да ги защитават.
Скръбта и болката от чудовищните загуби укрепват
решителността им.
Украинските литератори, които следя и за които
знам, са неотлъчно с народа си и всеки допринася за
отбраната на страната и за защитата на украинската
кауза по всякакъв начин. В тези дни сред тях дори и
за миг не е имало съмнение в абсолютната ценност на
правото на свободен избор и самоопределение. Някои
интелектуалци и творци на литуратурата, както
и стотици други цивилни от всякакви житейски
сфери, работят като доброволци и подпомагат
населението на предната линия с транспорт и
хуманитарни доставки, извеждат хора и помагат за
евакуирането им, помагат на нуждаещи се, набират
средства и купуват необходими за фронта неща
като каски, бронежилетки, уреди за нощно виждане,
медикаменти и екипировка, купуват и превозват до
предната линия високопроходими автомобили и др.
Други с творчеството си отстояват общочовешките
ценности и украинската кауза в Украйна и пред
световната общественост. Пътуват, участват
в конференции, изнасят лекции, дават интервюта,
говорят, разкзват, пишат. Никой не е безразличен и
всеки работи за Украйна.
Литературата срещу куршумите и снарядите… в
дългосрочен план кой има по-голям шанс за победа?
Литературата, разбира се. Покъртително е, че
снарядите отнемат толкова човешки живота и
нанасят такива катастрофални щети, но духът
остава. Украинците не за първи път в историята си са
подложени на унищожение от страна на Русия. Въпреки
свидните загуби и чудовищните щети, украинският
дух е успявал да се възроди. Със сигурност не са много
народите по света (да не кажа, че няма друг), които
да са плащали с толкова кръв правото си на национална
идентичност. Украинците ще устоят, но ще бъдат
демографски обезкървени (за пореден път), а това е
невъзвратима загуба както за Украйна, така и за целия
свят.

комикс

Аз това мога да правя и това е начинът, по който
мога да допринеса за защитата и разпространението
на украинската кауза. А тя е общочовешка хуманна
кауза. В България, а и по света, има нужда да се чуе
гласът на Украйна, гласът на нейните интелектуалци.
Критично важно е да се разпространява истината.
Невежеството е най-страшният враг на
човечеството.
Мисията на един преводач по време на война? Защо
преводачите не бива да заемат позата на щрауси с
глави в пясъка?
Ами това е моята мисия – преводачка. С война или без,
но особено във време на война. Ние сме посредниците.
Ние не можем да компенсираме порочната и
непълноценна информационна политика на българските
медии по въпросите, свързани с войната в Украйна,
но можем да показваме ако не актуалните събития,
то духа, литертурата, историята и културата,
пречупени през творчеството на съвременните
украински литератори. Ние създаваме едно малко
информационно поточе, което се надяваме да достигне
до четящите и неравнодушните, до колкото може
повече хора.
Нека завършим с нещо по-оптимистично, каква
Украйна искаш да видиш след края на войната и
каква България?
Бих искала да видя една преди всичко мирна Украйна.
Украйна, членка на Европейскя съюз и НАТО. Украйна,
която да се ползва с надеждни международни гаранции
за сигурността и суверенитета си. Бих искала да
видя един нов световен ред, който да се основава
на реформирани или новосъздадени, но действащи
международни институции, който да не позволява
на една държава да започва война, да напада и да
руши друга държава, да шантажира целия свят с
ескалация на войната, използване на оръжия за масово
унищожаване и световен глад. Бих искала да видя умни,
решителни и съвестни световни политици, които да
са в състояние да изградят този нов световен ред. Бих
искала да видя свят, който е осъдил зверствата на
Путновия режим и чрез трибунал е наказал виновните
за тях.
Бих искала да видя една България, скъсала с
корупционните си зависимости от Русия. Бих искала
да видя един български народ, който да е надмогнал
дребнавите си изолационистки представи за себе си
и за света и е в състояние да осъзнава и защитава
каузи на доброто. Бих искала да видя един просветен,
образован и духовно въздигнат български народ. Бих
искала да знам, че той ще съществува, дори и да не го
видя.
Въпросите зададе
ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ

комикс

Автор на комикса Никола Галчев

Публицистиката стана жанрът, чрез който
писателите стигат най-бързо до читателите
си по време на война, ти самата превеждаш
публицистика от украински, какъв е твоят личен
мотив да го правиш?
Литературен вестник 22-28.06.2022
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Дървото в Humlegården

Иван Шопов (1987, Скопие) се дипломира във факултета
„Блаже Конески“ на Скопския университет, специалност
„Общо и сравнително литературознание“. Дългогодишен
редактор в издателство „Темплум“ и на интернет
портала Okno.mk. Автор е на сборника с разкази „Азбука
и залутани записки“ (2010), за който получава наградата
„Новите!“ за най-добра дебютна проза; стиховете в
проза „Меше на годината“ (2012); сборника с разкази „091
– Антиизгледи от Скопие“ (2018); сборника със сатира
„Хрониките на Арслан Новинарски“ (2018); миникнигата
„Осем повествователни разходки с Фико, или какво
научих за писането от „Застава 750“ (2019) и „Скопие:
изгубените обувки на града“ (2020). Пише и поезия и
хайку. Разказите и стихотворенията му са преведени на
английски, румънски, чешки, сръбски, хърватски, немски,
словенски и български език. През 2020 г. излиза първият
му сборник с кратка проза на български „Залутани
записки” (изд. „Ерго“).

Ирен Крумова
Скитаме със Сара Б. в Humlegården – обществен парк в
квартала Йостермалм, насред сърцето на града. Оформя
се в началото на XVII в. като затворена градина,
владение на Густав Адолф II, засята до последната си
педя с хмел (humle). От него наследява името, макар че
хмелът не след дълго е изкоренен до стрък, а голата земя
– обилно подсладена с овошки. Уханна отдалече,
многоцветна, Humlegården бързо се превръща в плодовата
ферма на монарха с точно 709 ябълкови, 494 черешови,
203 крушови и 320 сливови дръвчета. Пълнят и
препълват кралските фруктиери за известно време, след
това и те са заменени – с фиданките на най-различни диви
и декоративни видове дървета. Така преобразен за трети
път – в пространство за отмора и разходка, и публично
достъпен от 1869, Humlegården постепенно става
паркът, който обикаляме със Сара в момента. Отгоре,
ако прелетиш над центъра на Стокхолм, ще го съзреш в
очертанията на зелен трапец, прегънат леко от единия
си край. Долу, изпод облаците на дървесните корони,
фигурите са съвсем различни, структурата – смесица от
два противоположни стила, резултатът – неподражаема
шведска френско-английска градина. На официалния є
„вход“ от юг се разполага Кралската библиотека –
внушителен паралелепипед в класицистичен стил. По
средата є е статуята на Линей, загърнат с плащ в
искряща патина – закриля парка от висок пиедестал,
обиколен от царствен кръг. От него, прави като струни,
се разпръсват главните алеи – три перпендикулярни лъча,
начертани от ръката на прочутия Андре Моле.
Порядъкът отстъпва настрани от тях, пристъпиш ли в
малките пътеки – непокорни и непредсказуемо засукани,
които няма как да не сравниш с деца, щуреещи напук на
строгите родители; деца, отмъкнали чертежа на Моле,
за да го довършат с палави драскулки. Всичко друго
помежду им е, разбира се, зеленина: полирани от слънцето
поляни, дървета с дебели сенки, нацъфтели храсти –
пръснати сами или букетено събрани, между които тук и
там просветват бронзовите бюстове на размечтани и
умислени поети. Като в галерия с пейзажи – вървим и
спираме – от зала в зала; вървим едва и спираме задълго,
бърз ритъм трудно се удава през толкова спокойно
място. Особено в следобеда на късен юни, когато цялата
растителност е лумнала, изпълва въздуха с цветни пари,
замайва с меки билкови дихания главите ни. Не си
говорим. Тя блуждае, сигурно защото знае парка от дете,
може да го ползва като фон за мислите си; аз, обратно
– шаря с очи, въртя глава – за първи път съм тук,
разглеждам ненаситно. Точно сега – онази ето там
ажурно изработена беседка, създадена за дълги
съзерцания, готова да те приюти под похлупака си на
захарница, особено в мрачни и дъждовни дни. Докато я
гледам, Сара спира рязко и впива поглед в отсрещната
поляна. Там, под клоните на стар чинар, стои усамотен
човек. Възрастен е, слаб, в памучно меки, светли дрехи.
Скулптурно замрял, обгърнал ствола с една ръка,
затворил е очи с наведено лице, отпуснато върху кората
на дървото. Нищо неестествено, естествено, не се
учудвам – тук хората боготворят природата, член е от
семейството, част и продължение на тях самите,
непрекъснато я търсят и прекарват време насаме с нея,
точно като този мъж. Учудва ме единствено, че Сара,
пълнокръвна шведка, се учудва – мълчи особено и
втренчено го наблюдава. Не може да бъде… Значи някои
още помнят това… – изрича бавно, с отнесен,
сомнамбулен глас, както човек говори, когато нещо се
събуди в паметта му, нещо неочаквано изровено с ръката
на сегашния момент, което смесва времето за миг,
оставя съществото му объркано на границата между
минало и настояще. От майка ми го знам – най-сетне
проговаря пак – за някакво дърво в Humlegården, което ти
отнемало страданието. Допреш ли се до ствола,
забравяш най-болезнения миг в живота си. Забравяш го
напълно и нищо, до последния ти ден, нe би могло да го
припомни пак. „Раната в сърцето ти зараства сякаш
никога не е била“ – така казвала прабаба ми Ингрид, от
нея идва цялата история. Не било измислица! – тросвала
се всеки път, когато я разказвала, и тропвала с
дървеното си сабо о пода, ако усетела, че думите є сa
посрещнати скептично или несериозно. Истина е, там е, в
Humlegården, все повтаряла, нали сама го е намерила
веднъж, затворила очи, прегърнала го с две ръце и точка,
край – ни помен от терзанието, тровило душата є. През
есента на 1912, това е повече от сигурно, годината не
може да се сбърка, нали тогава се омъжила. Била на 23,
вече зряла жена, не дете – луди ли са да решават, че на
тази възраст някой смее да си фантазира! Особено в ония
времена! Вместо да не вярват, нека идат в библиотеката
и да отворят вестниците от тогава, от пролетта на
1913, да, и някой брой на „Dagens Nyheter“ стига, стига
само фотографията върху първа страница, да видят там
огромната тълпа, гората от
глави, заляла портите на
Humlegården в седем сутринта.
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Иван Шопов, Северна Македония

кратки прози
БАСЕЙН

Снимка Ирен Крумова

Тогава още имало ограда. Да, в онези дни, когато се
разбрало за дървото, в целия град нямало по-посещавано
място от парка, потъмнял досущ мравуняк, загъмжал,
претъпкан като Gamla Hötorgshallen в пазарен ден. Виели
се на опашки по алеите, трупали се по поляните, хора на
всякаква възраст, от Стокхолм и покрайнините,
продавачки и прислужници, търговци, адвокати, просяци,
писатели, аристократи, всички идвали и търсели
дървото. Явно и днес някои вярват на тази история –
завършва разказа си, без да откъсва очи от чинара. Това
ли е дървото? – удивено питам. В този миг мъжът се
отдръпва от него, свит, помръкнал, бавно се отдалечава
с гръб към нас. Къде е дървото тогава, кое е? – Никой не
знае. И прабаба ми мълчала за това. Всички, които
твърдят, че са забравили голямата си болка, губят всяка
ориентация за мястото му в парка. Същата неяснота
остава за вида му. Пишело във вестника какво ли не,
споменавали се имена на всякакви дървета – дъб, чинар,
див кестен, орех… но не помня вече, всичко ми е
преразказано, отдавна беше. Докато говори, вече се
оглеждам. Искаш ли да го потърсим, Сара, хайде! – даже
не предлагам, настоявам, погълната изцяло от
историята, в която ей сега, веднага, докато съм тук, в
Humlegården, мога да участвам. Шегуваш се, нали? Знаеш
ли колко много дървета има в парка? Но ако нещо много
ти тежи, съмнението бързо се пропуква, мисълта за
чудото го преобръща в чиста вяра. Да опитаме, добре –
приема изведнъж. И бездруго ще търсим старо, много
старо дърво, задачата се улеснява. Оживени, хукваме
напред, нагазваме, потъваме в тревата, все по-навътре,
надалеч, претърсваме в бяг, поляна след поляна, почти
щастливи, сякаш е игра, размахваме ръце и сочим поголемите дървета – там, и ето там, а още по-надолу има
друго! Бук, чинар, клен, кестен, друг чинар, друг бук, друг
кестен… Замираме, затваряме очи, притискаме лице о
ствола. Колко дълго така, колко поляни, колко дървета –
дъб, друг бук, кестен… – не ни остава време да броим,
препускаме и спираме, а после чакаме… Чакаме… и
мълчаливо се отдръпваме – лицата ни, угрижени,
посърнали, говорят вместо нас – не, не е това, не е и
това, не съм забравила изобщо! Тревогата расте.
Споглеждаме се ужасени, в паника. Случва се найстрашното: с всяко следващо дърво си спомням повече и
все по-ясно, все по-живо, по-подробно. И с нея е така. Не,
споменът не се отдалечава, приближава се, не, аз не се
измъквам – вмъквам се, потъвам, давя се обратно в него.
И с нея е така. С всяко следващо дърво – не, болката не
си отива, връща се – все по-завършена, по-остра, все попрясна, вече е непоносима – напълно същата като тогава!
Стига! Да си тръгваме – избухва Сара. Няма такова
дърво, никога не е имало! Прабабини приказки! А ние сме
глупачки! Как се хванахме изобщо! Мълчим, вървим с
наведени глави, разстроени, пресичаме поляните като
пияни. Часът е преди залез, би трябвало да е красиво, но
пред очите ми е съвършено празно, уханията са ми
безразлични, тревите в краката ми – безжизнени, лежат
на сива каша. Едва намирам сили да є кажа: А може би
дървото никога не е било едно, различно е за всеки, ние
нямахме късмета да открием своето. Навлизаме обратно
в главните алеи на Моле, смалени, пребледнели – на нищо
не приличаме, две жалки фигури, превити от тъга. Спри
– чувам гласа є, съвсем тих и сподавен. Приближава се зад
мен и застава гърбом към гърба ми. Кажи на мен, кажи ми
сякаш съм дървото, после аз на теб. Замираме прилепнали
една в друга, затваряме очи. Разказвам, после тя на мен. А
след това си тръгваме, забравили какво сме търсели в
парка.

Отпуснати и изтегнати в шезлонгите, някои леко
поизправени, в полулегнало положение, с питие в ръцете,
гостите се преструват, че не забелязват момчето, което
се засилва да скочи в басейна. Някои от тях се поглеждат
скришом, с едва загатната усмивка.
Момчето се засилва и скача надолу с главата в празния
басейн. Чува се едно „туп“ и то остава да лежи неподвижно
на дъното на басейна, без да издаде нито звук. На главата му
се забелязва малко червено петно. После се превръща в локва,
която постепенно се разширява и става все по-голяма.
Гостите продължават да лежат спокойно в шезлонгите край
басейна, пият питиетата си и поръчват нови. Никой не се
обръща към басейна дори когато целият е пълен с кръв.
Кръвта полека започва да прелива и стига почти до
шезлонгите на гостите, които бавно, без никаква видима
тревога, допиват питиетата си, събират си нещата и се
приготвят да си тръгват.
Няколко часа по-късно кръвта се лее по улиците като река,
стига до коленете на минувачите по тротоарите, а онези,
които са си останали у дома, вече размислят да се качат на
горните етажи или на покривите на къщите.
Никой няма идея как да спре кървавото наводнение, което
започна от басейна.
В една напълно наводнена странична уличка момчето, което
се хвърли в празния басейн, засмяно плува в собствената си
кръв.

ДЕТЕКТОР

На Нина

Отдалече прилича на полицай или служител на някаква
частна охранителна фирма. Но шарените копчета на
черната униформа, връзките на обувките, различни на цвят,
и червеният клоунски нос го издават.
Приближава до девойката, която седи на пейката, и сякаш
това е нормална процедура, минава през чантата є с нещо,
което прилича на детектор за метал. (Но шареният
пластмасов предмет със звънчета, звездички и малки
клопатари не може да бъде детектор за метал.) Тя отначало
се учудва, но после се усмихва и приема играта.
Със сериозен израз на лицето и прикрита усмивка я моли да
стане и продължава да минава с детектора, този път по
нейното тяло. Контролата трае само една минута, а след
като завършва, двамата стоят и се гледат безмълвно в
очите.
– Какво търсиш? – пита девойката странния контрольор.
– Не знам как точно се нарича – казва той, – но ти го имаш.

ТРОТОАР
С няколко празни тенекии от сирене загради малка част от
тротоара. Крещеше, със сочни псувни обиждаше съседите,
които се опитваха да го вразумят или поне да се опитат
да разберат защо прави това. Споменаваше думи като
„свещено парче земя“, „кръв“, „живот“, „завинаги“ и от
време на време размахваше юмрук, когато някой смелчак
от насъбралите се хора опиташе да го доближи. А като
замахнеше, се клатушкаше пиян на дебелите си крака. Това
продължи докато съседите не се отказаха и си отидоха у
дома, без да разгадаят мистерията за частта от тротоара,
която съседът беше решил да защитава с цената на
живота си.
На другата сутрин той се извиняваше на всички съседи,
които срещнеше. Казваше, че не знае какво му е станало, че е
пийнал някоя чашка повече и това агресивно поведение няма
да се повтори.
Съседите напълно го разбираха. Всички до един му простиха.
Но за всеки случай избягваха да минават по ограденото парче
от тротоара дори и след като техният дългогодишен съсед
прилежно прибра тенекиите.
Превод от македонски: ТАНЯ ПОПОВА

разговор

Олга Токарчук: Разказ, който не допуска интерпретации,
е пропаганда
Олга Токарчук
Снимка Яна Лозева

Тя е психолог, но реши да стане писателка. И получи
най-големите награди, включително Нобеловата.
Олга Токарчук пише за минало и настояще, за село и
град, за скитания и даже за убийства. Не се бои да
заеме позиция. В София Токарчук чете, участва в
летните „Литературни срещи“, видя се с читатели
и почитатели. И получи титлата „доктор хонорис
кауза“ на Софийския университет
„Св. Кл. Охридски“.
Войната ли е мигът, в който нюансите изчезват и
всеки заема страна?
За мен войната е анахронична катастрофа. Нямаше
право да се случи, но ето, случи се. За войната трябва
нюансирано мислене и аз няма да се откажа от него. Но
няма и да разреша да ми внушават, че има нюанс в това
кой е жертва и кой – агресор. Ситуацията е ясна: Русия
жестоко нападна свободната страна Украйна. Извършва
невероятни убийства, компрометира се. Според мен, а
и според други Русия вече загуби тази война – морално,
исторически, а и военно.
Вие имате украинска кръв. Приемате ли всичко това
лично?
Както много поляци, имам усещането за близост с
украинците. Особено сега, когато се бранят геройски. И
когато тази национална общност се консолидира и създава
съвършено ново качество. Украинците ще излязат от
войната като невероятно интегриран организъм. Баба
ми беше украинка и все още помня някои от нейните
песни. Но израснах в Западна Полша – и моят културен и
творчески опит е свързан с Централна Европа.
Но образът на Украйна е създаден и от писателите –
Пушкин, Гогол, Сенкевич. Има ли проблем в това?
Литературата не бива да бъде обвинявана за днешни
събития. Няма как да обвиним Гогол. Но ако искаме
да разберем т.нар. „руска душа“, трябва да четем
тази литература. По този въпрос в Полша имаше
дискусия. При Гогол виждаме ясно какво представлява
руското общество, начина му на мислене и поведение,
отношението към йерархията, властта, своеобразното
крепостничество. Литературата е камера, през която
наблюдаваме света в близък план, в детайли. Затова
мисля, че тя е невероятно ценен инструмент за
наблюдение и разбиране на света.
В „Книгите на Яков“ Токарчук разказва за Галиция, днешна
Западна Украйна. Там историята среща народи, религии,
различия.
Възможно ли е срещите на различията винаги да
бъдат щастливи?
Там, където се срещат хора. Където се срещат религии,
езици, начини на живот, винаги възникват конфликти.
Такова място е и Галиция. Там всичко се смесва като
в тигел и хората разбират, че не е нужно да бъдат
еднакви. Учат се един от друг как да възприемат
действителността по различен начин. Затова там,
където хората се смесват, обикновено културата е побогата. С тази книга припомних на поляците, че някога
– преди 200-300 години – Полша е била мултикултурен
и мултиетнически организъм, с голямо религиозно
разнообразие. Днес, след комунизма, ние, поляците,
ограбени от тази мултикултурност, силно тъгуваме
за нея. За мен разнообразието е по-естествено от
еднородността. И написах тази книга в отговор на
носталгията по разнообразието, което някога имахме.

Каква трябва да бъде ролята на писателя: да създава
митове или да ги разобличава?
Нито едното, нито другото. Или и едното, и другото.
Литературата е необикновено изтънчен начин на
общуване. И задачата на писателя или писателката
– доколкото изобщо имат някаква задача – е да
дадат възможност на хората да общуват. Да видят
действителността от различни, индивидуални гледни
точки и да ги сравнят със своите. Затова хората, които
четат книги, са по-осъзнати, по-добре се ориентират в
света. По-мъдри са и притежават много повече емпатия.
Но кога митът става опасен?
По образование съм психолог и говоря за мита в
научен смисъл. Митът обикновено е толкова сложен и
многоизмерен, че допуска много различни интерпретации.
Разказ, който не допуска интерпретации, не е мит, а
пропаганда. Така че на мита като такъв не може да бъде
вменявана вина, че прави нещо лошо. Опростеният мит,
който се опитва да опрости нашата действителност,
наистина е нещо опасно, лошо. Обикновено това са
злоупотреби с мита, които го свеждат да черно-бяло
мислене и този начин на мислене обикновено е неправилен.
А „Книгите на Яков“ мит ли е?
Не бих казала, че книгата създава мит.

Или утопия?
Не, „Книгите на Яков“ е исторически роман, написан
въз основа на факти. Разказва за събития, забравени
от колективната памет, забравили са да ги запишат.
Аз ги възпроизвеждам и разказвам най-добронамерено.
Книгата е смятана за исторически роман и не, никой не
ме е обвинил, че съм допуснала грешки, когато разказвам
тази история. Тя е интересна за съвременния читател,
защото представя един все още отворен свят, в
който можеш да пътешестваш, да пресичаш граници,
да промениш идентичността си. Това е най-важното.
Защото в нашия нов свят ние, нормалните хора, се
борим да не бъдем сведени
до едноизмерни личности,
Олга Токарчук с Георги Господинов (вляво)
поддаващи се на всякакви
и Димитър Кенаров. Снимка Яна Лозева
манипулации.
У Вас психоложката и
писателката разбират ли
се? Например какво би казала
психоложката за писателка,
която пише роман за номади,
Вашият „Бегуни“?
Карате ме да се
самоанализирам тук, пред
камерите. Номадството е
универсално преживяване и
на дълбоко психологическо
ниво засяга всяка общност.
Защото ние или сме номади,
или потомци, или прeдци на
номади. Светът е изграден
от миграции. Винаги е било
така и така ще бъде. И ако сме
преживели кратък период на
спокойна история от Втората

световна война до тази, третата, Руско-украинската,
в тази част на Европа, то не бива да забравяме, че
порядъкът, в който живеем, е бил установен в резултат
на огромни миграционни движения, преместване на
народи. В известен смисъл такъв е опитът и на моето
семейство, полският опит, не зная до каква степен
и българският. Разговорът за миграция, асимилация,
бягство, бежанци е огромна част от нашата европейска
култура.
Какво е за Вас България? Дали днес българите и
поляците познават своите литератури по-добре,
отколкото при комунизма?
Не смятам, че е добро познанство. Днес нашите
писателски приятелства се опират на единични,
индивидуални връзки. И на дейността на нашите
издатели. Доколко отправят покани за четене и
издават книгите в двете страни. В Европа възникват
литературни и културни съюзи, а аз съм от страна,
която е в такъв съюз по-скоро с Чехия или Германия. За
поляците България е по-скоро туристическа страна,
отколкото позната с литература. Аз пристигнах
тук по покана на Георги Господинов, с когото сме
много добри приятели. Георги е един от най-големите
писатели в Европа. Подкрепям го и му стискам палци.
Дори нещо повече – намирам, че в нашите начини на
писане има много общо. Донесох му един научен труд
за тези прилики. Надявам се, че ще се зарадва, защото
май мислим сходно. Този вид прилики показва, че днес
мисленето за отделни култури е малко анахронично. И
че по-скоро приликите или литературите се опират на
отделни индивидуалности и чувствителност, които
могат да бъдат сравнявани.
Когато Изток и Запад се срещнат, винаги ли става
конфликт?
Имам забележка към думата „винаги“. Учили са ме, че
тези думи – винаги и никога – са много опасни. Дават
сигнал за нещо неистинско. Няма винаги и никога. А
отговорът на въпроса Ви е „не“. Свързването на Изтока
и Запада носи изключително вдъхновение и за двете
култури. Срещата на Запада с Изтока ни говори не само
за това огромно вдъхновение, но и за движещата сила
на тези две култури, в които се появяват нови начини
на изразяване на чувствата, каквито досега не е имало.
Срещата на различията не винаги и не задължително
трябва да води до конфликт. А и конфликтът може да
бъде нещо освежаващо. Сам по себе си конфликтът,
като конфронтация на различия, може да доведе до нещо
хубаво и положително. Лош е само онзи конфликт, който
се разрешава със сила и насилие.
Въпроси и превод от полски: БОЙКО ВАСИЛЕВ
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Ангел Игов
от стр. 1

Време и място

Великден в Айова Сити
Този град е пуст по Великден:
студентите са се прибрали по домовете си,
местните предъвкват лошото време пред
телевизора. Ще вали. Все пак е нужно
поне за час да се разходи човек.
В клоните на дървото – все още пусти –
подскача червено птиче.
Не знам как се казва и няма
кого да питам в момента, но цялото
е червено като яйце. Харесва ми.
Дървото е негово. Освен мен,
няма друг жив човек наоколо.
След три дни градът ще възкръсне.

Начин на употреба
Решетката
пред магазина
за спортни стоки
може да служи
за много неща.
Питайте младия
чернокож бездомник,
който разстила
парчета картон
на улицата,
ляга,
пъха крака между
железните пречки
и започва да прави
коремни преси.

Все същият вятър скубе дърветата
и търкаля слънцето по сивите улици.
И този грозноват град ще ми липсва –
като всяко място,
на което съм бил.
Тук има хора, които никога
не са били никъде.
Фермери, все още
вкоренени в земята, която не са продали,
едри младежи, работещи по бензиностанциите,
и дори Джош, барманът
от ирландската кръчма,
който никога не е напускал Айова.
Все хора, на които никое
място не им липсва, никога.
Само те ще липсват от мястото
в деня, в който вятърът спре.

Неподобаващо

Както дивата гъска каца в реката
Не без усилие,
ако се загледаш,
но с такава естествена елегантност:
първо крилете разбиват въздуха,
главата изпъната право напред,
после сред устрема
краката полека докосват
равната водна повърхност
и едва я раздвижват, въпреки
че на практика я пробиват
нежно;
и накрая тялото
поляга спокойно,
сякаш нищо не се е случило.
Все пак наоколо
из водата
тръгват кръгове,
светли смущения,
концентрични бистри промени.
Не бих имал нищо против
да пиша така, както дивата гъска
каца в реката –
но по-тихо.

Outdoor Activities
Те карат колела, бягат
през постиндустриални пейзажи,
шмугват се в тъмни тунели
под железопътните скелети,
подминават гори от жици,
водопади от спящи комини,
влизат в лодката и гребат
със сериозни лица право към
петната от пяна. Смехът
на брезите ги просълзява
и пият хапчета срещу хищната
прекомерност на пролетта,
пият глътка вода, филтрирана,
обогатена с електролити
и продължават. Разбирам ги –
стоици в спортни екипи,
устремени след вятъра, гонят
неразровени степни спомени,
смътен дъх на трева, мушващ се
под съня на камъка гущер:
екосистеми, изчезнали
като сиуксите и шайените;
и в това атлетично усърдие
всяка крачка, всяко завъртане
е мрачен призив към мъртвите.
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Дерек Уолкът

Кодицил (1965)
Шизофреник, разкъсан между два стила
(единият е наетата проза на бездарника), аз заслужих
изгнанието си. Влача сърпа с километри по брега,

огрян от луната,
загарям, изгарям
и разсичам
любовта си към океана, която е любов към мен самия.
За да промениш езика си, трябва да промениш живота си.
Не мога да оправям стари грешки.
Връщат се уморени от хоризонта вълни.
Чайките пищят с ръждиви езици
над прогнилите пироги, изкарани на брега –
отровният пернат облак на Шарлотвил.
Преди си мислех, че любовта към родината стига.
Сега, дори да искам, нямам място сред мнозина.

Едно дърво
стои все още неразлистено,
отказва да се присъедини
към пиршеството от зелена плът –
листа и жилки,
лижещи
смолата пипала –
отхвърля
целия този хлорофилен крясък,
плячкосването на лъчи,
дълбаенето
в мекия рохкав гроб.
Все още се държи
неподобаващо,
вкопчено в спомена
за голи ветрове
и запокитени в снега звезди.
Не, не е мъртво.
Хей ти, с лъскавата перушина,
не го закачай,
дай му още ден-два.

Гледам как най-добрите умове душат като кучета
за парчета изгода.
Наближавам средата

Нечие тяло

Въздух (1969)

Веднъж прекрачило
през болничния праг,
тялото става отзивчиво:
поляга на една кушетка, след
това на друга,
не се съпротивлява на
здравите ръце на непознатия,
безропотно приема
да бъде вързано,
да влеят в него снегове и сенки,
потайни инструменти да сноват
с безименни задачи в пещерите му.

Имало е някаква романтика, но това е романтиката
на пиратите и разбойниците. Естествените дарове на
живота не виреят при такива условия. Там няма хора
в същинския смисъл на думата – целеустремени и със
собствен характер.
из „Лъкът на Одисей“, Джеймс Фрууд

Цял живот се е ограждало,
грижливо съхранявайки спокойствието си.
Виж го сега.
Една след друга рухват
солените му крепости.
А дни по-късно, щедро храни
колонии от гъби, жизнерадостно
покрили с перлен слой езика му,
израсли върху люспите
от лекомислено изплюти думи.
Ако трябва,
още много твари ще нахрани –
невзрачно,
в крайна сметка ничие
тяло.
Като в порутен, изоставен град,
природата си взема своето.

на живота, от ръката ми
се бели изгорена кожа, като хартия, люспи лук –
загадката на Пер Гюнт.
Сърцето ми е празно, няма страх
от смъртта. Твърде много мъртви познах.
Всички са си близки, държат се както винаги –
дори така умряха. Запалена, плътта
не се бои изобщо вече от пещта
на земята,
от слънчевата фурна – яма с пепел,
от сърпа на луната – ту видим, ту невидим,
който пак превръща брега в празна бяла цялост.
Цялото безразличие на плътта е различна ярост.
  

Тихите, всеядни челюсти
на тази тропическа гора
не просто поглъщат всичко,
но и не допускат нищо излишно;
не почиват,
докато смилат отричането си
от човешката болка.
Много, много преди нас
тези горещи като печка челюсти
са вкусвали геноцид;
погълнали са
две малки жълти раси и
половин черна;
всички влезли в тлъстия,
недискриминиращ стомах
от плътта на Божието слово;
гората е непокръстена,
защото шумът на раковините,
като бучащ покой
и океански църковни хорове
наредени пред олтара є,
при мъглата от кадилото,
не е шумолене на молитва,
а нищо; смилащ въздух,
вяра, заразени, канибал,
който яде богове, които погълнали
ненабожните карибци
венчелистче по венчелистче
и после забравили,
и аравакът, който не оставя
и най-малката вкаменелост
от себе си да бъде култивирана
в черните скали,
а само ръждясалите стонове
на кукувицата, като суров воин,
който вика своите хора
от мъглата между планинското било
и неясното море, където
изчезнали безследно преселниците
с канутата –
тук има твърде много нищо.

Оля Стоянова

Дерек Уолкът

Курс по орнитология за напреднали
Северни славеи и блатни шаварчета,
жълти стърчиопашки,
ястребогуши коприварчета и брегови лястовици,
синьогушки,
полски цвъркачи и свилени шаварчета –
държиш ги в ръката си –
едва десет-петнайсет грама,
усещаш колко силно бие сърцето им
и тогава си даваш сметка,
че това не е страх,
а желанието да бъдеш
свободен.

Годините на щедростта

Морски тръстики (1976)
Половината ми приятели умряха.
Ще ти направя нови, каза земята.
Не, върни ми ги каквито си бяха,
с всичките им недостатъци, викнах аз.
Тази вечер ще им сграбча гласовете,   
носени от глухата морска пяна
из тръстиките, но няма самотен
да вървя по лунната пътека,
посред бърните на океана
или пък да се рея като совите,
които отлитат от земята.
О, земя, в теб имам повече приятели,
отколкото останаха за обичане.
Блестят тръстики в сребърно зелено –
божествените копия на вярата ми;
от загубата тръгва нещо мощно,
което: е твърде земно – като камъка,
търпи луната, далеч е от покрусата,
има силата на вятър, който през тръстиките
довява онези, които обичаме, но не по-добри,
а с всичките им недостатъци – каквито си бяха.

Лято, Тобаго (1976)
Широки плажове с напечени камъни.
Бяла топлина.
Зелена река.
Мост,
изгорели жълти палми
до лятната къща,
която дреме. Август е.
Дни, които имах,
дни, които изгубих,
дни като дъщери, които надрастват
любящите ми ръце.
Превод от английски: РУМЕН ПАВЛОВ

Той усеща как навлиза в годините на щедростта –
изненадан е от внезапния повик да дава,
да споделя храна с непознати,
хубави гледки – с чужди хора,
да прави дребни жестове,
които не струват нищо,
но дават много –
изумен е как в годините,
в които има все по-малко –
дава повече,
отстъпва място,
подава дребни монети,
черпи с цигара непознат мъж
и е изумен,
когато малките деца около него
хукват да гонят шапката му,
която вятърът е отвял –
спира се на едно място и не разбира –
защо годините на щедростта идват толкова късно,
защо щедростта се бави?

Изкуството да поискаш чаша вода
от непознат
Казваха ми, че някога така са разбирали
дали един град е добро място за живеене –
в отдалечени махали, крайни квартали,
център или периферия –
влизаш в непознат дом,
кафене или сладкарница –
и просто искаш чаша вода
с увереността, че чаша вода не се отказва
на никого –
чашата вода като мерна единица
за нормалност.
Тате дори настояваше, че на всеки език
трябва да знам точно три думи –
хляб, вода и цигари.
Тогава си мислех,
че представите за нормалност се променят –
вече правим все по-дълги списъци,
нуждите ни растат –
кибрит, фенер, помощ по пътя,
превързване на рана,
подслон за непознати хора.
Трийсет години по-късно,
в един чужд град разбирам,
че процесът се е обърнал –
светът е започнал да се събира отново в една точка,
а онова старо изкуство –
да не можеш да откажеш чаша вода на непознат,
не е напълно изчезнало –
хората тук не са жадни,
хората минават край нас
и ни питат какви сме.

Палми Ранчев

Човекът с червената фланелка
Покрай мен мина човек
с мръсна червена фланелка.
Изглеждаше съвсем обикновен.
Вероятно нямаше общо
с каквито и да било идеи.
Идеологии. Партии.
Досещате се какво имам предвид.
Или вие го имате.
Облякъл е каквото притежава –
червената фланелка.
Минаваха и други хора
с различни на цвят фланелки.
И с ризи. Запомних само този,
защото той говореше
на висок глас. Ръкомахаше.
Повишаваше дръзко тон.
Другите хора също
жестикулираха и гримасничеха,
почти като човека
с въпросната червена фланелка.
Но не повишават гласове –
разбираха се помежду си.
Човекът с фланелката се опитваше
да разбере себе си.

Промените
И тази сутрин мълчаливото момче,
което по цял ден прави четири крачки
напред и четири назад по тротоара,
пред входа на съседната кооперация,
се движи по абсолютно същия начин.
Никого не поглежда. От друго не се
интересува. Отдавна е без значение
той какъв е. Не е важно защо го прави.
Щом и днес промените около мястото,
което още обитавам, не са съществени.

Очакване
Папагалите от високите дървета
край любимото ми кафене
на улица „Сан Хуан“
са се преместили на „Марината“.
Вероятно заради палмите там.
Или по някаква друга причина.
В кафенето съм изоставен,
на „Марината“ не са ме поканили.

Отдалече
наблюдавам непознат с наведена глава.
Навярно вижда желани от него картини.
Или мигът е по-особен – трие, заличава
от паметта си – каквото не иска да види.
Откъде се появяват странните видения.
Да речем, безобразна смесица от минало
и задушаващо го с безразличие настояще.
Затова ли той изглежда толкова замислен.
Но ето го, усмихва се, лицето си докосва –
пред погледа му са настъпили промени.
Сега отворените му очи какво ще изберат,
ако нежеланото – смутило го – е изчезнало.

на стр. 16

Снимка
Владислав Христов
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Палми Ранчев
от стр. 15

Иронизиране

Сънувам „Сладък живот“

Последните трудно проходими
години ме превърнаха
в странна персона.
Такъв се виждам. Така ме виждат.
Без да съм сигурен какво
означава, разбирам смисъла.

Движа се в сложен лабиринт.
Всички бързат в една посока.
Съмнявам се, че е правилната.
Говорят статуите над фонтана.
Виждал съм ги безброй пъти,
притворя ли както сега очи.
Спомням си Анита Екберт.
И други подобни красавици.
Нейните гърди са доста по-едри.
Натежали. Винаги желани.
Отварям уста. Дишам. Някаква
госпожа пита как се чувствам.
Още не бързам да отговоря.
Усмихвам се прекалено учтиво.
Анита Екберт и останалите
ме притискат със сгорещени тела.
Естествено е да не дишам.
Искам само да усещам.
Вече никоя не ме вижда.
Всички заедно гледат нанякъде.
Движат се. Развълнуваха водата.
Моля ги: останете наблизо!
Не си спомням друго от съня.
Но заедно те заслужават повече.

Срамно е да приличаш
на всички останали, понякога
още по-срамно е на другите,
които не приличат на тях.
Затова не обяснявам променения
израз на лицето си.
И не вярвам на думите,
ако не зная защо са изречени.
Не съжалявам продължително
за очакваните похвали.
Без усилие забравям шума
от получените официално.
След време не знам дали
ще разберат по същия начин
как щедро се иронизирам.
Как докосвам лицето си с длан,
докато разговарям със себе си.
Кога се чувам най-ясно.

Двата черни бултериера

Кой

лаят, обещават да впият
зъби в прасците ми.
Дори ще ме разкъсат,
ако я няма високата ограда.

Автомобилите, мотоциклетистът
с бяла каска. Двамата колоездачи,
изгърбени към кормилото. Другите
хора наоколо. Разговарят, смеят се.
Един до друг. Или разминаващи се.

Наблюдавам ги, опитвам се
да разбера какво е
да си злобно куче.
Да лаеш срещу всеки минувач.
Да се зъбиш без колебание –
до края потънал
в собствената ярост –
оправдан от природата си.
И поисках да бъда
непознатият в далечината.
Не чува лая. Ръмженето.
Чаткащите злобно зъби.

Истината
Съществува ли някой по-неприятен
от човека управляващ други човеци.
С юзда. Тояга. Безмилостен камшик.
Използва ги често. Или по-рядко.
Пречи на впрегнатите да проумеят,
че теглят и мразят горчивото бреме
на собственото си съществуване.
Без път са. И напразно се оглеждат.
Един до друг – никога не са заедно!...
Не са много добри!... Не се обичат!...
Още не казват истината – кой е той?...
Кои са другите?... Колко са на брой?...

Всички изглеждат толкова нормални.
И невинни. Тогава кой размаза главата
на гмуреца, разперил за последен път
криле, близо до пейката, на която седя.
Напразно се оглеждам за виновника.

На пейката
тя щеше да прекара
следващите два-три-четири часа.
И я почисти. Сложи отдолу раницата
с ценните вещи. Седна.
Извади огледалце. Начерви се.
Заприлича на жените,
които седяха, или щяха да седнат
на съседните пейки.
Забеляза в далечината
да подтичва улично куче.
Кръстосваше зелената морава.
Накрая приближи, сви се в краката є.
Направило своя избор. Или откритие.
И ти ли, скъпо, искаш да бъда
като жените на моята възраст? –
попита тя, стоплена от кученцето.
Повече не му задаваше въпроси.
Поклати глава, погали го.
Нямаше да е сама.

Прилагателни за моя съсед
Той излиза сутринта в 5. Отива на работа.
Ще спечели пари. За хляб, сирене, месо.
И килограм домати. Ще има за цигари.
Две ракии ще изпие вечерта. После даже
може да почерпи. Сега за друго мисли.
Шепнешком изпсува изкривеното дърво.
Трябва да заобиколи. Сънливо се усмихна.
Сладко се протегна. Кротко му се извини.

Тази сутрин
ми харесва да бягам. Ей така!... Бягане без цел.
Даже не и за здраве. Виждам пред себе си път.
Не са ми нужни повече от тези двайсетина метра,
които погледът ми контролира. Съсредоточен
върху тишината в себе си. От друго нямам нужда.
Редя ритмично крачките. След тази с левия крак,
крачка с десния. И отново с левия. Забавлява ме
предчувствието, че нататък няма да правя друго.

Търпението

В градината

Нейният поглед изразява кротко търпение,
когато бащата казва: Нямам пари за ново!
От три години обещава да є купи палто.
Ръкавите на старото вече са прекалено къси.
Накрая го купува от магазин втора употреба.

влезе човек с дълга до кръста брада
и тръгна внимателно между цветята.
Ако не беше посивялата брада, едва ли
щях да му обърна толкова внимание.
Усещах съсредоточения му поглед –
и очаквах да науча повече за него.

Разминавания

Той отдавна знаеше всичко за мене –
след време така усетих близостта му.
Приличаше на стар приятел и учител –
гледаше ме усмихнат по същия начин.
Изглеждаше като посещение от високо.
Дали не беше Бог. Или негов пратеник.

През зимата носим топлите
си шапки. Дебели ръкавици.
И докосваме пространството,
да речем, над лявата си вежда.

По-късно тя проявява същото търпение,
чула своя пиян съпруг да говори за себе си
в трето лице: Той пак е пиян. Сега ще му е
за последен път. Гали го по главата. Усмихва
се тъжно. Опитва да изтрие с ръкав сълзите му.
Нейното лице изразява търпелива готовност
да посрещне – каквото и да се случи с нея.
Знае – някога ще отмине. И ако дойде друга
неприятност – очаква също така да премине.
Още разчита на времето. И безразличието му.

С всички, които са успели
по някакъв начин в този живот,
и с тези, които се провалят,
вървим по една и съща улица.

Оглеждам ги при постоянните
ни разминавания. Взирам се
от години с неприятно усещане.
Вече не срещам познати лица.
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