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Илюстрациите в броя са от носители на наградата БАЗА
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Н О В О

С подкрепата на 
Столична община

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 пътеписа на Стефан Шваров 
от 1934 г. До Света гора и назад. Броят е илюстриран 
с картини на Надежда Кутева от изложбата „Небесни 
образи“.

Н О М И Н А Ц И И

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.

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

В съответствие с регламента на конкурса журито 
номинира следните творби (по азбучен ред на авторите) в 
разделите проза и хуманитаристика:

Проза
Алек Попов, „Мисия Туран“, „Сиела“, 2021
Антония Апостолова, „Нас, които ни няма“, „Жанет 45“, 
2021
Владислав Христов, „Мопсът на Вазов“, „Ерго“, 2021
Емине Садкъ, „Керван за гарвани“, „Фабер“, 2021
Йоанна Елми, „Направени от вина“, „Жанет 45“, 2021
Захари Карабашлиев, „Опашката“, „Сиела“, 2021
Калин Михайлов, „Смъртта няма последната дума“, „Нов 
човек“, 2021
Момчил Миланов, „Лято в Бурландия“, „Аквариус“, 2021

Хуманитаристика
Вили Лилков, „Доблест и наказание. Народният съд и ДС 
срещу спасителите на българските евреи“, „Сиела“, 2021

Георги Борисов, „Откаченият вагон“, „Фабер“, 2021
Георги Господинов, „В пукнатините на канона“, „Жанет 
45“, 2021
Камелия Николова, „Режисьорите в европейския театър“, 
ИИИ БАН, 2021
Камелия Спасова, „Модерният мимесис“, УИ Св. 
„Климент Охридски“, 2021
Марио Коев, „Трагизъм и надежда в „Книга на Иова“, 
София, 2021
Михаил Неделчев, „Как работи литературната 
история?“, НБУ, 2021
Пламен Антов, „До Чикаго и назад“. Отвъд пътеписа. 
Към генеалогията на Бай Ганю“, „Книги за всички“, 2021

В края на септември журито ще оповести своите 
„кратки номинации“ (по 4 във всеки раздел), а 
имената на победителите в конкурса ще бъдат 
обявени на официална церемония на 1 ноември, в Деня 
на Народните будители.

Номинации за Годишните награди на Портал Култура 2022 (I кръг)

Една книга, изтъкана от противоречия, 
която умело пречупва и преобразява 
обикновеното и баналното – това 
предлага на читателите си ирландският 
писател Джон Банвил с шестнадесетия 
си роман „Синята китара“. Банвил е 
носител на множество награди, сред 
които „Джеймс Тейт Блек Мемориъл“, 
„Букър“, „Франц Кафка“, и е един от 
най-известните автори в съвременната 
ирландска литература. Той е романист, 
който с поетична сръчност борави с 
тънкостите на езика и чиито истории 
разкриват неуловимото пространство 
между събитията, между изречените 
думи, между случилото и неслучилото 
се – онези парченца от човешкия живот, 
които качествената литература сглобява 
и доколкото е възможно, тълкува. 
На пръв поглед сюжетът на „Синята 
китара“ е толкова предвидим, колкото 
е и познат. Главният герой на Банвил 
е Оливър Орме – художник на средна 
възраст, загубил вдъхновението си да рисува, който се е 
завърнал в родния си град заедно с по-младата си съпруга. 
Неудовлетворен от живота, неспособен да твори и твърде 
вглъбен в себе си, за да опознае заобикалящия го свят, 
Оливър започва диалог с читателя, който наподобява повече 
изповед, отколкото обективен разказ на случилото се. 
Затова неслучайно и романът на Банвил е фрагментарен и 
блуждаещ, а Оливър описва отношенията със семейството 
и приятелите си в типичен стил за така наречения 
unreliable narrator – с ирония и хумор, които пленяват с 
привидната си откровеност, но които са също толкова 
измамни и непоследователни. Постепенно разказвачът 
ни запознава със своя най-добър приятел и съпругата му, 
и изгражда образите на родителите си и покойната си 
дъщеря. А събитията, които задвижват сюжета, са далеч 
от непредсказуемото – двете двойки семейни приятели 
са въвлечени в кръг от изневери, лъжи и предателства, от 
който никой от тях няма да излезе непроменен. Понесъл 
товара на своята гузна съвест, главният герой въвлича 
читателя в мисловния смут, в който се намира. И подобно 
на други герои на Банвил, Оливър притежава увлекателно 
красноречие и майсторски си служи с езика – характерна 
черта, с която Банвил демонстрира собствения си 
стилистичен талант и заради която често е сравняван с 
Набоков. 
По тази причина удоволствието от четенето на романа 
не се дължи толкова на динамиката и обратите в 
сюжета, колкото на способността на Банвил да съчетава 
несъвместимото и с прецизност да разнищва както 
човешките копнежи, така и онази невъзможност за 
примирие между външния свят и нашия вътрешен такъв. 
В този роман миналото и бъдещето са в непрестанна 
цикличност, любовта е кражба, а животът е изпълнен с 
„щастлива тъга и тъжно щастие“. Като олицетворение 
на противоречията в човешкия характер, Оливър е обсебен 
от липсата и постоянното присъствие на миналото, 
и чувства както себе си, така и близките си хора 
чужди и същевременно познати. А за да придаде повече 
достоверност на разказвача си, Банвил го превръща не 
само в художник, но и в крадец, който без свян размишлява 
върху своите престъпления. Склонността към криминални 
прояви е още една характерна черта на Банвиловите герои. 
Оливър твърди, че с подвизите си дава нов живот на 
откраднатите предмети, преобразява ги, когато тяхната 
загуба бъде почувствана и те, допреди това неценени и 

Светът навън, светът вътре  
и пропастта между тях

незабележими, изведнъж придобиват 
нова стойност. По същия начин той се 
отнася и към себе си, и към останалите 
герои в историята. Те се губят 
поотделно и взаимно, бягат един от 
друг и се търсят, като в необмислена 
детска игра. Неслучайно детството и 
детското също играят ключова роля в 
книгата. 
А като един крадец, вещ в 
трансформациите на света около 
себе си, Оливър е и въплъщението на 
онази изначална човешка необходимост 
да съчиняваме същия този свят, да 
го пренаписваме и обясняваме. Тук 
изкуствата са застъпени – писане и 
рисуване – и се опитват да проникнат до 
дъното на копнежа, до самата същност 
на нещата. Романът на Банвил не е 
толкова разказ за един застаряващ мъж 
в творческа криза, колкото коментар 
за самото естество (и естетиката) на 
изкуството. И интертекстуалността 

е многопластова – заглавието (а навярно донякъде и 
цялостната идея) е заимствано от стихотворението 
„Мъжът със синята китара“ на Уолъс Стивънс, което на 
свой ред е вдъхновено от картината „Старият китарист“ 
на Пабло Пикасо. 
Тъй че това е книга за значимостта, която нашият 
собствен поглед придава на всичко, което пишем, четем, 
рисуваме и изживяваме. А също така и за непонятността 
на света около нас, по детски тревожеща ни, и за целия 
потенциал на бъдещите ни грешки – в изкуството и в 
живота. Изкуството е опит за прекрояване на външната 
материя на света, за пречупване на събитията през 
собствения обектив, а също и начин за преодоляване 
на страховете от детството, които се пренасят в 
зрелостта, все така неутешими и неразбираеми. Докато 
съществува поле (или платно) за допускане на грешки и 
за преоткриване на познатото, то тогава все още има 
живот. И Оливър, „рискуващият майстор, който вече не 
рисува“, свидетелства за това, че най-големият грях е да 
се откажеш, да се застоиш толкова дълго във вътрешния 
си свят, че да изпуснеш нишката, придържаща те към 
външния свят.  
„Наричайте ме Автолик. Не, по-добре недейте“ – още с 
първите изречения от романа Банвил ни загатва какъв ще 
бъде той – хитър, трансформиращ, богат на противоречия 
и дребни (морални) престъпления. „Синята китара“ 
може и да не е най-непредсказуемата книга на Банвил, но 
стойността є се намира в безспорно изкусното писане 
на автора. Оливър сънува, че е гигантска змия, опитваща 
се да погълне целия свят, но се задавя, когато светът 
засяда в гърлото є. За разлика от него, Банвил успява да 
откъсне многобройни парчета от човешкото преживяване 
и с лекота да ги обедини в един роман, изобразяващ 
различните нюанси на синьото, всестранните вариации 

на тъгата. Носталгията по миналото, 
„непреодолимото, непрескочимото, 
пропастта“ между вътрешния аз и 
външния свят, и ролята на изкуството са 
само част от темите, с които Банвил се 
е заел, пишейки този роман. 

ГЕРГАНА РАНЧЕВА

Джон Банвил, „Синята китара“, прев. 
Иглика Василева, изд. „Лист“, С., 2022
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П О К А Н А

В И З И Я

Историята на съвременното българско изкуство 
е история на натрупвания, връзки и контакти с 
различни хора по света, история на взаимна подкрепа 
и отстояване на сходни ценности, модел за истинска 
мултикултурна работа и добронамереност. Наградата 
БАЗА е ярък пример за това, както през своя собствен 
опит, така и като част от широка мрежа от 
еднородни награди, които, макар че носят различни 
имена, имат подобни структури и цели.
Преди повече от 15 години при една от 
поредните международни срещи някъде по света 
в опит за изграждане на съвместен контекст, 
хърватската кураторка Янка Вукмир ми сподели за 
съществуването на подобна награда. Отсъствието на 
България от подобни форуми винаги е травмиращо, но 
като че ли задължително. Направих всичко възможно 
да се свържа с организаторите от Фондацията за 
гражданско общество (САЩ), чиято създателка 
Уенди Люерс поставя началото на проекта през 1990 
г. в Чехия, и да ги убедя във важността подобна 
инициатива да се провежда и в България. Преговорите 
реално започнаха през 2007 г. Предложението 
Институтът за съвременно изкуство – София да 
организира провеждането на конкурса бе прието. По-
късно към него се присъедини и фондация „Едмонд 
Демирджиян“. От 2021 г. фондация „Лъчезар 
Цоцорков“ подпомага номинираните автори за 
продукционните разходи по създаването на техните 
произведения.
За първи път у нас наградата се организира през 2008 
г. Оттогава до днес статутът є не е променян 
драстично, защото продължава да дава резултати 
и да създава благоприятни условия, както за 
кандидатите, така и за художествената сцена в 
цялост. Експертните журита, в които през годините 
заседават някои от най-добрите куратори, критици и 
художници (включват се и много чужди специалисти), 
както и изборът на мястото за провеждане на 
изложбите на номинираните – Софийска градска 
художествена галерия, превръщат конкурса в 
изключително професионално и очаквано от всички 
събитие.
В края на първото десетилетие на ХХI век СГХГ е 
сред малкото институции, които сериозно подкрепят 
съвременното изкуство. С по-младите колеги и със 

15 години БАЗА

Рада Букова (съвместно с Лазар Лютаков), 
Самуил Стоянов, Антон Терзиев, Викенти 
Комитски, Леда Екимова, Кирил Кузманов, 
Зоран Георгиев, Александра Чаушова, Димитър 
Шопов, Мартина Вачева, Мартин Пенев, Вълко 
Чобанов, Мария Налбантова, Марта Джурина

Куратор: Марина Славова

Галерия „Структура“ 
23 юни - 30 юли 2022

Изложбата „Спонтанни връзки между несвързани 
явления“ е посветена на 15-годишнината на БАЗА. В 
нея участват всички 14 носители на наградата от 2008 
до 2021 г. 
Експозицията призовава публиката да прекара време с 
историята на всеки от авторите – отвъд контекста 
на надпреварата за първото място. След повече от 
две години на социална изолация, невъзможност за 
пътуване и обществена несигурност, предизвикани 

от COVID-пандемията, светът едва успя да си 
поеме глътка въздух, преди да бъде застигнат от 
следващата международна криза – трагедията на 
руската инвазия в Украйна. Обръщането на фокуса 
обратно към индивидуалното, а не към общото, е 
основен инструмент в справянето с проблемите 
на заобикалящия ни свят. Идеята за интимност и 
споделяне, за съпреживяване на лична история е по-
важна от всяка политическа критика или обществен 
дискурс в това кризисно време. Именно затова 
изложбата кани публиката да стане част от диалога 
между отделните творби, да потърси взаимовръзките 
между тях и да формулира своите собствени въпроси и 
отговори. 
Изложбата е придружена от издание, включващо 
произведения на 14-те художници от различни 
творчески периоди.
 
Със съдействието на Национален фонд „Култура“ и 
Тръст за взаимно разбирателство, Ню Йорк.

съгласието на ръководствата полагахме всички усилия 
за разрастването на тази помощ. Наградата БАЗА 
дойде като естествено продължение на упоритите ни 
усилия за преодоляване на изолацията на съвременното 
изкуство и активното му включване в разговора 
за традицията и приемствеността в българската 
история на изкуството. През 2004 г. инициирахме 
основаването на фонд „Съвременно изкуство и 
фотография“ – първия по рода си в страната. За 
кратко време колекцията му набъбна дотолкова, че 
през 2011 г. издадохме научен каталог на събраното. 
Този фонд бе възможен също като следствие на 
постоянната изложбена политика, включваща 
съвременното изкуство. През 2003 г. бе основана 
програмата „Място за срещи“, представяща млади 
автори, която през 2006 г. се премести във филиала на 
СГХГ – галерия „Васка Емануилова“. Десетки изложби 
са минали през тази програма и извън конкретните 
резултати, най-важен беше жестът на подкрепа на 
това изкуство от страна на най-старата музейна 
художествена институция в страната. 
В първите години на съществуването си наградата 
БАЗА изигра много важна роля за сформирането на 
сцената и за нейното мотивиране. Това е период, в 
който почти няма галерии за съвременно изкуство 
или алтернативни пространства (с изключение на 
галерията на ИСИ-София, съществуваща от 2004; 
„Пистолет“, 2006, „Аросита“, 2007, „Дъ Фридж“, 
2009, Галерия „Сариев“, 2009). Естествено се 
появяват награди, които трябва да стимулират 
художниците и да им дадат увереност – награди 
„Мобилтел“, 2005-2009, награди „Гауденц Б. Руф“, 
2007-2011, награди ЕССЛ, 2013-2015, Националният 

конкурс за млади художници, критици и куратори на 
Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий”, 
2002-2011, Награда за живопис на фондация „Едмонд 
Демирджиян“, 2010-2017. Тези награди, функциониращи 
през представителни изложби, донякъде запълват 
липсващата институционална структура и създават 
условия за нейното изграждане. Никога досега обаче 
в съвременната история на българското изкуство 
не е имало толкова устойчива награда, която в 
продължение на 15 години да държи висок стандарт и 
да продължава да бъде очаквана всяка година.
Поради своя отворен характер, още от самото си 
създаване БАЗА привлече български автори, живеещи в 
различни точки на света. Тя послужи за обединяване на 
сцената независимо от постоянното местоживеене 
на художниците. Много от тях се „завърнаха“ в 
родината си и започнаха активно да участват в 
художествените събития тук именно през БАЗА. За 
други тя отвори възможности за нови творчески 
колаборации и международни проекти. Добрият 
тон и професионалният климат бяха съхранени през 
годините, като продължават да създават условия за 
позитивна конкуренция и добронамерена битка.
БАЗА е част от международна мрежа от награди, в 
която участват още 11 държави: Чехия, Словакия, 
Хърватия, Косово, Сърбия, Унгария, Македония, Босна 
и Херцеговина, Словения, Албания и Черна гора. Като 
резултат от активния обмен на информация между 
страните е основана международната мрежа YVAA. 
Наградите съществуват благодарение на финансовата 
подкрепа на Тръста за взаимно разбирателство, Ню 
Йорк. През 2015 г. Residency Unlimited (RU) поема 
ръководството на програмата и резиденциите на 
творците.

Целта на Наградата е да осигури подкрепа за младите 
художници, като им открие нови възможности за 
образование и професионална реализация. Наградата 
създава позитивен контекст за младото съвременно 
изкуство и благоприятна среда за развитието 
му. Конкурсът е отворен за творци до 35 години, 
работещи във всички медии на съвременното 
изкуство. Кандидатите трябва да бъдат български 
граждани или постоянно пребиваващи на територията 
на страната. Наградата е стипендия и шестседмичен 
престой в Ню Йорк, както и самостоятелна изложба в 
галерията на ИСИ-София.
На 23 юни в галерия „Структура“ се откри изложба на 
14-те досегашни победители. На 19 юли ще разберем и 
кой е петнайсетият носител на наградата – това е и 
денят на откриването на изложбата на номинираните 
в Софийска градска художествена галерия.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

Спонтанни връзки между несвързани явления
Изложба на носителите на наградата БАЗА 2008-2021 

Антон Терзиев. 
„Задоволяваш се с малко, 
но при мен няма да е 
така“, 2021

Зоран Георгиев. 
„Инструменти за 
работа в екип 47“, 
2019, дърво, метал

Вълко Чобанов. „Без заглавие“, 2020, печат
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Панайот Карагьозов, 
„Виртуалната кръчма. 
Мъжки приказки“, изд. 
„Парадокс“, С., 2022

Това е първата прозаическа книга на 
литературоведа Панайот Карагьозов. 
Разказите в сборника са създадени 
с убеждението, че колкото и да се 
променя светът около нас, в основата 
на литературата остава нуждата 
да се разказват и споделят истории, 
а преживяванията ни повтарят 
един отколешен човешки опит. 
Произведенията често изграждат 
иронични наглед сюжети, които обаче 
достигат до екзистенциални наблюдения, 
до обобщаваща поанта. Това звучене се 
засилва и от факта, че между разказите 
се появяват и стихотворения, създавайки 
така един паралелен, уплътняващ 
проблематиката на книгата лирически 
сюжет.

Пламен Антов, 
„Фрагментът, 
фрагментарно 2020“, 
изд. „Ерго“, С., 2022

Новото издание 
в поредицата 
„Контрапункти“ на 
издателство „Ерго“ е 
книга с фрагменти от 
Пламен Антов. Както 

предполага сложният и хетерогенен 
характер на жанра, текстовете тук 
варират и тематично, и в изказа 
си – от разгърнати размишления до 
сентенционално звучащи изречения, 
от разсъждения върху изкуството и 
литературата до обобщения за човешкия 
опит. Любопитното е, че книгата е 
рамкирана от периода на възникването 
на фрагментите в нея – 2020 година, и 
това неочаквано є придава и своеобразен 
дневников характер. Въпреки това 
времево ограничение и обичайния за жанра 
лаконизъм, книгата е доста обемна – 
не само като брой страници, а и като 
обхват и тематичен диапазон. Една от 
темите є е самата природа на фрагмента, 
което неизбежно я прави не само книга от 
фрагменти, но и книга за поетиката на 
фрагмента.

Ингмар Бергман, 
„Статии, есета, 
лекции“, прев. 
Александър Бенев, изд. 
„Колибри“, С., 2022

Книгата събира текстове на режисьора 
Ингмар Бергман, посветени на киното и 
театъра и появявали се в протежение на 
почти цялата му кариера – от 40-те до 
90-те години на миналия век. Различни по 
жанр и повод за написването им – статии, 
предговори, речи... те са ключ към 
разбирането на Бергман за режисурата 
и изкуството, към творческото му 
светоусещане.

В И Т Р И Н А Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч у В А М Е

В началото на юни премина първото 
издание на „Литературни срещи“. 
Разкажете повече за това как се появи 
идеята за това събитие, какво Ви 
подтикна да го създадете? 
В далечната 2005 г. бях гост на 
литературен фестивал във Виена, 
организиран от фондация „Старата 
ковачница“ в една неповторима сграда в 
центъра на града, където бяха запазени 
старите инструменти и атмосферата 
на работилница и създадена нова зала 
за културни събития. Фондацията 
организираше две издания всяка година: 
„Литература през пролетта“, фокусирана 
върху местната сцена, и „Литература 
през есента“ – с международно 
участие, като през 2005-а представяха 
българската литература. Оттогава 
трайно ме занимава въпросът как могат 
да изглеждат литературните събития, 
как да привлекат максимално широка 
публика, как да надскочат битуващото 
разбиране, че литературата се представя 
единствено с (донякъде скучновати) 
разговори и четения. През годините 
съм работила в различни посоки и за 
различни организации, но стремежът 
ми е бил винаги този – да внеса мащаб, 
оригиналност, атмосфера, изненада и 
усещане за празник в литературните 
събития, като, разбира се, на първо място 
винаги остава добрата, качествена 
литература и целта все повече хора да я 
четат. 

Каква е концепцията на „Литературни 
срещи“, с какво се различава от 
останалите провеждани у нас 
литературни фестивали и подобни 
събития?
„Литературни срещи“ на фондация 
„Прочети София“ са замислени като 
мащабен формат, който продължава през 
цялата година и има отделни събития 
в месеците април, юни и ноември. Зад 
идеята ни се крие желанието да покажем 
всички възможни срещи с литературата, 
да комбинираме разнородни формати, 
да сменяме фокуса и опитката, да 
предлагаме нови подходи, да създаваме 
различни литературни преживявания, 
да представяме задълбочено както 
авторските търсения, работата с 
езика, актуалните теми, тенденции и 
контексти, така и да търсим излизането 
към другите изкуства и науката, 
взаимното проникване и влияние между 
тях, ролята на литературата за 
осмислянето на съвременните кризи на 
културата и обществото. 
„Литератературни срещи“ са срещи на 
идеи, срещи на хората чрез културата, 
срещи на професионалистите, работещи 
в полето на изкуствата, срещи на 
времена, перспективи, различни начини на 
мислене.
Както казах и по-горе, каквото и да 
правим, изходна точка за нас винаги е 
добрата литература, стремежът ни е да 
засилим интереса към автора и текста и 
да вдъхновим все повече хора да останат 
насаме с книгата. Четенето е интимен 
акт, но преди него има разнообразни 
начини да се стигне до читателя, да 
се насочи вниманието към определен  
автор и произведенията му. Едно от 
постоянните ни усилия е създаването 
на среда и обща атмосфера, в която да 
протекат събитията. Мисля, че това 
често е подценявано в България. А е едно 
от най-важните неща. Човек трябва 
да влезе в едно пространство и да има 
усещане, че влиза в различен свят, точно 
както е с книгата. Да го има чувството 

за празник, за извънредност. 
Да не е нещо обичайно, с 
което е свикнал. В тази 
посока се нуждаем от силна 
визуална идентичност 
и кампания, както и от 
сценографи или дизайнери, 
които да преобразят 
мястото. Първи 

стъпки в подобен подход започнахме да 
правим още със създаване на сцената 
на Литературния фестивал, макар че 
Мраморно фоайе в НДК не е подходящо 
за литературни събития. За щастие, 
новият регионален център за съвременни 
изкуства „Топлоцентрала“ вече е факт 
и ние успяхме първи да използваме 
максимално възможностите му. Усвоихме 
всичките пространства, предложихме 
микс от събития в продължение на 
седем часа на различни места. Изложби, 
разговори, четения, видеопрожекции, 
театрален пърформанс, интерактивни 
тематични зони и литературен бар 
оживиха пространството и създадоха 
това усещане за неповторимо събитие. 
Допълнително направихме възможно 
всичко, което става на едно място, да се 
чува и в другите пространства и така 
обединихме преживяванията на хората 
чрез свързващата нишка на думите. 
В същото време атмосферата беше 
и много лежерна, без някакво усещане 
за задължителност, с пълна свобода за 
публиката къде да бъде и какво да прави. 
Този баланс между качествено съдържание 
и лежерна атмосфера е много важен, 
създава се трудно и удържането му е един 
от маркерите на успешно събитие.
Друг съществен елемент в нашия подход 
за създаване на литературно събитие 
е да намираме най-новите медии и да 
използваме различни изкуства, като, 
разбира се, това не е самоцелно, а 
имплицитно свързано със съдържанието, 
което искаме да поднесем. В резултат – 
всяко издание на „Литературни срещи“ 
през годината, съответно в месеците 
април, юни и ноември – ще има различен 
фокус и различен формат.

В центъра на събитието през юни 
беше носителката на Нобелова награда 
за литература Олга Токарчук. Този 
модел ли възнамерявате да следвате 
и в предстоящите издания – един 
основен гост и множество различни 
събития, свързани по някакъв начин 
с него?  Как я убедихте да се включи 
в нещо ново, което тепърва предстои 
да се утвърждава? И след тази висока 
топка, имате ли идеи за госта на 
следващото издание?
Изключително сме щастливи, че почетен 
гост на първото издание на „Литературни 
срещи“ беше точно Олга Токарчук. 
Вече няколко пъти казахме, че дължим 
това на Георги Господинов. Той имаше 
възможност да предаде нашата покана 
лично, по време на участието си в нейния 
фестивал миналата година и да гарантира 
за фондация „Прочети София“ и нещата, 
които правим, за което сме му много 
благодарни. Олга уважи нашата покана 
в момент, когато представя новата си 
книга и е отказала няколко турнета и 
участия на други места. Тя брани личното 
си пространство, но в двата дни тук по 
време на „Литературните срещи“ изобщо 
не пестеше вниманието си към всички. 
В двата дни на „Литературните 
срещи“ през юни станахме свидетели 
на топлотата и непосредствеността 
на Олга Токарчук, на задълбочения, 
актуален и важен разговор между 
полската писателка и Георги Господинов, 
умело модериран от Димитър Кенаров. 
Бяхме част от театралния пърформанс 
„Чудати разкази“, можехме да влезем в 
„Гардеробът“ и да играем с цитатите 
от „Литературния рубиккуб“. Чухме 
съвременна българска поезия и проза, 
гледахме поетическия видеотриптих 
„Друга светлина“, разговаряхме по 
интересни теми с писатели, преводачи 
и учени в „Бързи срещи“. Проектът 
„Книгораздели“ разказа историята на 
читателите чрез намерените обекти в 
различни билиотеки, а художничката Таня 
Минчева показа различни моменти от 
работата си по книгите на Олга Токарчук 
и конкретните цитати, които са я 
вдъхновили за илюстрациите.  

Смятаме да продължим този подход: 
създаване на множество събития, 
фокусирани около темите на почетния 
гост за годината във всички издания 
на „Литературни срещи“ през юни. В 
същото време всяко издание ще изглежда 
напълно различно заради произведенията, 
спецификата и стила на всеки гост. Този 
път продуцирахме създаване на театрален 
пърформанс, догодина може да изберем 
различна форма. Имаме идеи и работим за 
идването на следващия гост през юни, но 
все още няма да обявяваме кой е той.
От друга страна – така ще изглеждат 
„Литературни срещи“ само през месец 
юни. В изданията през април и ноември 
имаме друг фокус и ще използваме 
различни формати, отново с грижата да 
създадем важни и вълнуващи литературни 
преживявания.   

Имате ли вече обратна връзка 
от участниците и публиката на 
„Литературни срещи“, какви са 
отзивите? Почувствали ли са се 
зрителите въвлечени в събитията 
по различен начин от обичайния за 
литературни разговори и четения?
Да, за щастие, имаме обратна връзка 
от публиката и участниците. И за 
щастие, тя е изключително позитивна. 
Без преувеличение мога да кажа, че това 
е едно от събитията, което отгласява 
най-дълго след случването си и в медиите, 
и в социалните мрежи, и в разговори 
с участниците. По време на самите 
срещи ме спираха случайни хора, за да ми 
благодарят за преживяването. Самата 
Олга ми каза, че това е едно от най-
добрите събития, на които е присъствала 
и че се чувства като в Берлин – като 
мащаб, атмосфера и замисъл, но още 
по-хубаво, защото хората са много по-
топли. Каза ми също, че би препоръчала 
нашето събитие на всички автори, които 
познава, и да є пишем, ако искаме подобно 
съдействие. Със сигурност „Литературни 
срещи“ беше едно от най-посещаваните 
литературни събития – близо 600 души 
имаше в първия ден на разговора на 
Олга Токарчук и Георги Господинов. И 
се извиняваме на хората, които нямаха 
възможност да влязат, защото залата не 
можеше да побере всички желаещи. През 
втората вечер също дойдоха около 400 
души (при това за първи път направихме 
литературно събитие с платен вход и за 
наша радост, това не спря хората, което 
е отделна тема). Мога да кажа също, че 
виждам нова публика, млади хора, което 
много ни радва.
 
Колкото и старателно да се планира 
събитие с мащаба на „Литературни 
срещи“, няма как да не възникнат 
неочаквани ситуации – най-малкото 
като дъждовете, които се изляха над 
София в дните на фестивала. Какво Ви 
изненада, приятно или неприятно, по 
време на протичането и подготовката 
му? Кои бях най-големите Ви 
затруднения при осъществяването на 
Срещите?
Като говорим за затруднения при 
организацията на мащабни културни 
събития, винаги се започва от 
недостатъчното финансиране, както и 
от липсата на устойчивост в различните 
подкрепящи програми, защото подобно 
събитие се готви най-малко година преди 
осъществяването му. Предизвикателство 
беше и това, че „Топлоцентрала“ е ново 
място, дълго време нямаше нужното 
оборудване и техника. Самата идея 
да направим събитие, продължаващо 
седем часа, във всички зали, с различни 
активности усложни максимално 
планирането и провеждането. 
Преодоляхме тези трудности чрез 
професионализма на различните екипи – и 
двете ивент-миниджърки от „Ауткаст“, 
с които работихме, и сценографите 
от „Съпромат“ и Марий Росен, които 
направиха театралния пърформанс 

Изходната точка винаги е добрата литература
Разговор с Тодора Радева, директор на фестивала „Литературни срещи“ 
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П Р И П И С К И В И Т Р И Н АГ Л А С О В Е Т Е  И М  Ч у В А М Е

Стоян Атанасов, 
„Средновековието 
– далечно и близко. 
Етюди по средновековна 
литература“, изд. 
„Изток-Запад“, С., 2022

Сборникът съдържа статии върху 
средновековна литература – както 
върху общата проблематика, свързана 
с нея, така и върху конкретни творби. 
Статиите представят Средновековието 
като специфична епоха, но същевременно 
една от основните и най-ценни нишки в 
книгата е проследяването на връзката 
между средновековната култура и 
съвременността, на начина, по който 
средновековното наследство преминава 
през по-късните векове. Затова сборникът 
обхваща и изследвания, засягащи Умберто 
Еко или постмодерната мистификация. 
Така, освен конкретните проблеми, 
които изследва, книгата коментира и 
възможностите за прочит на отдалечени 
във времето периоди, ракурсите на 
историческата перспектива.

Живка Симова, 
„Подреждане на хаоса“, 
изд. „Ерго“, С., 2022

На немногото страници на тази 
стихосбирка се появяват множество 
неща, всички онези, които съставят един 
човешки живот – личния свят и този 
около нас, миналото и спомена, любовта... 
Стиховете в книгата са наблюдателни, 
рефлексивни, постоянно и леко 
преминават от субективния опит към 
далеч по-универсални обобщения. Често 
пътят към тях минава през поезията – в 
книгата се споменават поети от Яворов 
до Иван Цанев. Изглежда, поезията е 
начинът да бъде разбран, а и подреден 
житейският хаос, както казва още 
заглавието. 

Куентин Тарантино, 
„Имало едно време 
в Холивуд“, прев. от 
английски Борислав 
Стефанов, изд. „Кръг“, 
С., 2022

Първият роман на режисьора Куентин 
Тарантино продължава и разширява 
историята от едноименния му филм 
от 2019 г. Авторът смесва реални 
събития и въображение, за да създаде 
образа на Холивуд от края на 60-те 
години. Типичният режисьорски стил на 
Тарантино е пренесен на литературен 
език и може би с тази книга започва 
да се изпълнява намерението му да 
приключи с филмите, за да се обърне към 
литературата.

с интерактивните инсталации, и 
партньорите ни от „Стрийм ивент“, 
които заснемаха „Литературните 
срещи“. Вече споменах, че ни стана много 
неприятно, че трябваше да връщаме 
публика в първия ден, защото дошлите 
(въпреки обилните дъждове) надхвърляха 
капацитета на сградата. Имаше и други 
кризисни моменти, които, за щастие, 
останаха скрити от публиката. И 
всъщност самото събитие през втората 
вечер протече без технически и други 
гафове през всичките седем часа, при 
това максимум с 15-20 минути закъснение 
от едно събитие в друго, което си беше 
изключителен успех.

„Литературни срещи“ е само едно 
от събитията, осъществявано от 
фондация „Прочети София“, на 
която сте директор. Върху какви 
предстоящи събития работи екипът 
ви, да очакваме ли нещо през лятото и 
втората половина на годината?
Както казах, „Литературните срещи“ са 
формат, който продължава през цялата 
година и следващото ни събитие е през 
ноември. Тогава ще се вгледаме в голямата 
литературна картина и ще направим 
опит да си отговорим на въпроса „Какво 
става с литературата?“. Ще направим 
въведение към тази голяма тема още 
от месец октомври със серия подкасти, 
заедно с партньорите ни от Razio – 
различни гледни точки ще се обсъждат в 
подкаста „Inter Alia“. А на 16 ноември ще 
имаме кратки презентации и дискусия 
с чуждестранни гости – програмни 
директори на фестивали, литературни 
критици, писатели, журналисти, 
наблюдаващи активно случващото се в 
полето на литературата и изкуствата. 
Подготвяме и още едно приятно събитие 
за публиката вечерта на 16 ноември, но ще 
разкажем за него по-късно. 
В момента тече и четвъртият сезон 
на „Литературни маршрути“ – серията 
градски турове, водени от писатели 
и литературни изследователи, която 
съчетава по интересен и задълбочен 
начин литературната история, 
непознати факти за български писатели 
и поети и променя перспективата към 
града, наблюдавайки го изрично като 
литературна територия. 
През юли партнираме на изложбата 
„Литературна София“ с фотографии на 
Иван Шишиев и Екатерина Калугина от 
„Етюдите на София“ и кратки видеа 
на режисьорката Екатерина Минкова. 
Тя ще продължи от 21 юли до 6 август в 
галерия „Кредо Бонум“ и в този период 
може да се види и документалният филм 
„Литературните места на София“. 
Програмата ни през септември включва 
още четири Литературни маршрута 
и специално събитие и поставяне на 
паметна плоча на големия поет Георги 
Рупчев.
„Скритите букви“ продължават своя 
живот и през тази година – получихме 
наградата на Арт Акция за 3Д мапинга, 
който направихме на фасадата на 
Националната библиотека през септември 
2021 г. В момента работим пейките-
букви трайно да останат на площад 
„Славейков“. Подготвяме и преводи на 
поетическата антология „Скритите 
букви“ на немски и английски език.
  

Въпросите зададе АНИ БуРОВА

С книгата „Клубът“ на шведската 
журналистка от водещия ежедневник 
„Дагенс Нюхетер“ Матилда Вос 
Густавсон българският читател има 
възможността да навлезе и се запознае 
в детайли с обстоятелствата около 
скандала, свързан с Шведската академия 
и Нобеловите награди от 2017–2018 г. 
Издаването на книгата е предшествано 
от задълбочено проучване на живота в 
културните среди на шведската столица 
Стокхолм през последните тридесет 
години, на изследвания върху темата за 
сексуалното насилие. Публикациите, на 
които се основава книгата, издадена през 
2019 г., предизвикват фурор в шведското 
общество още при отпечатването си през 
2017 г., а самото произведение бързо става 
бестселър в страната.
Още в началото на книгата си Матилда 
Вос Густавсон ни запознава с нощния 
клуб „Фурум“, разположен в центъра 
на Стокхолм и собственост на Жан-
Клод Арно и съпругата му Катарина 
Фростенсон – член на Шведската 
академия, раздаваща всяка година 
Нобеловите награди за литература: 
„Входът към клуба „Фурум“ е червена 
врата, която някой е оставил 
открехната, като я е подпрял с паве, а 
стълбата, водеща надолу към мазето, 
е необичайно стръмна… Вместо това 
завиваме вляво към изложбената зала, за 
която зная, че представлява боядисано 
в бяло помещение без прозорци. Влизаме 
там и се потапяме в огласяната от 
ромона на приглушен говор тишина, 
която се поражда само в катедрали и на 
вернисажи. Веднага забелязвам Жан-Клод 
Арно.“ 
В този клуб се събира културният 
елит на шведската столица – актьори, 
писатели, художници, членове на 
Шведската академия. Същевременно с 
името „Фурум“ се свързват намеци за 
извършван в него от години сексуален 
тормоз, както и финансови злоупотреби. 
Колективното внимание е насочено 
в тази посока и водена от улики и 
догадки, журналистката започва свое 
разследване, което по-късно се превръща 
в документален роман. Тя събира разкази 
на млади жени, станали жертва на 
сексуален тормоз от страна на Жан-
Клод Арно. Когато започва да разследва 
Арно, Матилда Густавсон подозира, 
че уникалната власт, която той има 
в културните среди в Швеция, прави 
възможно експлоатирането на момичета, 
които да работят за него. По-късно става 
ясно, че наред с експлоатацията, над 
младите жени са извършвани и сексуални 
посегателства. В част от книгата 
Матилда Густавсон ни предоставя 
изповедите на тези момичета, по-
късно подкрепени и от показанията на 
очевидци. Тези лични и откровени разкази 
са ужасяващи за читателя. Разтърсващ 
е също фактът, че случващото се 
в културното средище „Фурум“ е 
свързано с дейността на престижната 
и консервативна институция Шведска 
академия и раздаваните от нея 
„отличия, валидни за вечността“, 
защото известната поетеса Катарина 
Фростенсон отговаря за литературните 
програми на „Фурум“ и същевременно 
оглавява комитета за нова литература 
в академията. Оказва се също, че клубът 
„Фурум“ е спонсориран финансово от 
Шведската академия за организираните 
събития в него. 
Особено възмутителни са действията 
на Арно – властна, многолика фигура, 
човек склонен към насилие и изнасилване. 
Разкритията за него и нездравословното 
му отношение към Шведската академия 
могат да се окачествят като явна и 
безскрупулна злоупотреба с власт, която 
не остава ненаказана. След като Матилда 
Густавсон публикува разкритията си, 
срещу Арно е подадена жалба и той е 
осъден на две години лишаване от свобода 
за изнасилване. Обжалването на присъдата 
е отхвърлено. Съпругата на Арно 
Катарина Фростенсон е изключена от 

Шведската 
академия 
през 2019 
г. По 
настояване 
на Нобеловия 
комитет, 
осигуряващ 
средства за 
Нобеловите 
награди, 
оставка 
подават 
и други 
членове на 
Шведската 
академия. 
Престижната институция е изправена 
пред заплахата да загуби привилегията 
си да раздава Нобеловите награди за 
литература и няма друг избор, освен 
да отстрани компрометиралия се член 
на Нобеловия комитет Хорас Енгдал 
– близък приятел на двойката Арно-
Фростенсон. След това Шведската 
академия обновява състава си, 
като предоставя една трета от 
осемнадесетте членски места на жени.
Публикациите на Матилда Густавсон 
дават тласък на набиращото скорост 
движение за правата на жените #Me 
Too, чието начало в Швеция и в световен 
мащаб е поставено от протести в 
актьорските среди и което намира широк 
отзвук. 
Книгата „Клубът“, основаваща се на 
тези публикации, се отличава с много 
богат език и ясно структурирана мисъл. 
Преводач на книгата, издадена от 
Издателска къща „Гутенберг“ през май 
2022 г., е скандинавистката Меглена 
Боденска, която успява да предаде 
специфичния стил на авторката във 
всички негови детайли. Разказите на 
жертвите например звучат в превода 
също толкова откровено и разтърсващо, 
както и в оригинала. За стила на 
произведението е характерна още 
всякаква липса на агресия, проявено е 
пълно разбиране към преживяванията и 
разказите на младите жени. Преводът 
има същото звучене – от него лъха 
спокойствие и миролюбив тон, той се 
чете гладко и леко на български език.
Разказите на авторката и на жертвите 
са изпълнени с имена и реалии, назоваващи 
действително съществуващи личности 
и местности. Всички те са умело 
транскрибирани на български език от 
преводачката съгласно шведското 
произношение, например „площад 
„Мьолевогнсторгет“, „ресторант 
„Нюхавн“, „Васастан“ и др.
Особено ценен принос представлява 
обстойният предговор към книгата, 
изготвен от Меглена Боденска. В него 
преводачката ни поднася малко известни 
факти от живота на учения Алфред 
Нобел, учредител на Нобеловите награди. 
Предговорът запознава също с начина на 
функциониране на Шведската академия 
и на регламента при връчването на 
Нобеловите награди. Тя разказва в детайли 
за движението #Me Too, за причините, 
поради които през 2018 г. не се връчват 
Нобелови награди – т.нар. Нобелов скандал 
и последвалите „радикални промени“ в 
академията с цел да се запази Нобеловата 
задача. Предговорът представлява 
интересно въведение към разследването 
на Матилда Густавсон, което помага на 
читателя по-лесно да разбере и осъзнае 
фактите в него.
Така книгата „Клубът“ на Матилда 
Густавсон в превод на Меглена Боденска 
представлява едно наистина интригуващо 
и вълнуващо четиво по актуален проблем 
в Швеция и в целия свят. 

ЕВГЕНИЯ ТЕТИМОВА

Матилда Вос Густавсон, „Клубът“, 
прев. Меглена Боденска, изд. 
„Гутенберг“, С., 2022

КлубътОлга Токарчук на 
„Литературни 
срещи“ 2022. 
Фотограф Яна 
Лозева
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П Р О Ч И Т И

П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

Четенето на респектиращите като научни 
качества, обем и тематичен обхват изследвания на 
Пламен Антов предполага добра литературоведска 
подготвеност. Те оформят оригинални 
интердисциплинарни сечения, съчетавайки детайлни 
емпирични проучвания със сложна философска мрежа, 
положени в широк културологичен контекст. Той 
с лекота борави с различни литературоведски 
парадигми, без предразсъдъци, уверено и аргументирано 
си позволява да разбива добре втвърдени критически 
оценки. Книгите му имат и друго, може би по-рядко 
срещано научно качество – дават не само познание, 
а провокират и интелектуална въвлеченост, която 
не означава единствено съгласие и одобрение, а и 
продуктивни дискусии. Затова той е разпознаваем учен 
в съвременното българско литературознание.
Една от сферите на интереси на Пламен Антов е 
как другостта, другият  функционират в различни 
системи – социокултурни и национални, как работят 
на различни равнища, в различни като жанр текстове 
– документални, художествени, философски. Това е 
срещата на онази толкова сложно конфигурирана в 
българската литература и след Алеко Кнстантинов 
опозиция между свое и чуждо. В „До Чикаго и назад“. 
Отвъд пътеписа. Към генеалогията на Бай Ганю“ тя е 
реторична фигура, която се разгръща хоринзотално и 
вертикално, като преминава през процепа на различни 
дискурси (термин, който авторът използва по 
неизбежност), вътрешно раздвоена между първичната 
дивота и цивилизацията, между историята и 
модерността. 
Книгата сплита и разплита нишките на множество 
подходи. Тя събира национални архетипове и 
съвременни мултикултурни реалии; природата и 
техническия прогрес; наслагва върху културния 
фундамент на етнопаметта извлечената от живота 
автентика и с това обозначава нови идеи, маркира 
нови пространства, в които човекът на новото време 
е и универсална ценност и хуманистичен проблем. 
В тези сложно маркирани територии разчертани 
от културни антитези и радикално сблъскващи се 
светове се очертава фигурата на автора-герой. 

Алеко е интелигент, европеец, който се стреми да 
опознае и дори да припознае чудесата на ежедневното 
битие и модерната промишлeност на Новия свят. 
Но той и рязко се оттласква от тях, като очертава 
ясно заявен контрапункт – природата като базисна 

Отвъд пътеписа, или за пътищата, които водят към      романа

Повестта „Старецът трябва да умре“ на Чавдар 
Ценов грабва вниманието на читателя още с първите 
си страници и не го изпуска до края. Принос за това без 
съмнение има и примамливото заглавие, навяващо сума 
ти асоциации – звучи „като на кино“. Вярно е усещането, 
хич не са малко творбите на филмовата индустрия, 
използващи този „изтребителен“ императив: екшънът 
на режисьора Анджей Бартковяк „Ромео трябва да 
умре“ – своеобразна „пристегната“ адаптация на „Ромео 
и Жулиета“; сериалът на HBO „Звярът трябва да умре“, 
който разказва за обсебена от желание за отмъщение 
майка, загубила сина си; тийнейджърската комедия 
„Джон Търнър трябва да умре“ – жанровото определение 
казва достатъчно. Ако си помислим обаче, че старецът, 
който трябва да умре, прилича с каквото и да е нещо на 
тях – ще се подлъжем. И все пак в повестта има кино: в 
начина, по който Чавдар Ценов води разказа, откриваме 
„родства по избор“ с големия филм на братята Виторио 
и Паоло Тавиани „Цезар трябва да умре“, спечелил 
„Златната мечка“ на фестивала в Берлин през 2012 г. 
Знаем го филма: режисьор се захваща с група затворници 
да постави трагедията на Шекспир. Заключените обаче 
така се вживяват в представлението, че то започва 
да попива във всекидневието им: играещият Цезар се 
превръща наистина в Цезар, Касий в Касий, Брут в Брут. 
Идеята е, че силата на изкуството е толкова голяма, че 
никой не може да му устои, напротив – потопиш ли се, 
няма измъкване, в капан си завинаги.
Някак в капан се оказва и героят на Чавдар Ценов – 
Вергил Стоилов. В капан, защото изведнъж се оказва 
– преведен е. Сбъднала се е мечтата на всеки български 
писател – тази мечта, на която толкова се учудва Рейнол 
Перес Васкес, преводачът от Мексико (ама на него му е 
лесно – испанският е вторият по разпространеност език 
в света след китайския). Само че мечтата се е сбъднала 
подмолно, без той да знае: преведен е на македонски със 
заглавие „Старецот мора да умре“. (Дали пък не трябва 

днешните разгорещени криви тълмачи 
на българо-македонските отношения 
да прочетат повестта и малко да се 
охладят от скритата ирония в нея?) 
От тази „пиратска“ светкавица тръгва 

разказът на Чавдар Ценов почти по тавиановски тертип 
– упоително, индиректно, завоалирано; разправя ни уж 
за едно, пък изведнъж се усещаме, че има предвид съвсем 
друго. Пред очите ни постепенно израства странният 
персонаж Вергил Стоилов, странното време като 
това в апартамента зад Коня, странните ситуации 
при разплитането фантазиите на героя. Чавдар Ценов 
ги обича такива чешити като Вергил – не на място, не 
навреме, направо никъде. И учителят по география от 
„Накъде тече реката“, и приятелите от „Кучета под 
индиго“, и особено лутащият се в алкохолни изпарения 
странник от „Удавената риба“… Те всички седят 
някак отстрани – невписани, незачислени и със своята 
непоместеност ни карат да се замислим и за мястото си, 
и за времето си, и за нас самите. 
Прийомът обаче, който прави „Старецът трябва да 
умре“ малко по-различна книга от предишните на Чавдар, 
е разказът в разказа. Вървят двете повествования сякаш 
успоредни, сиреч непресичащи се, ама ядец! – пресичат 
се: не са евклидови те, по Лобачевски са. Няма да тръгна 
да обяснявам, разбира се, как ги е спретнал и оплел – 
всеки, който се интересува, нека прочете книгата, само 
ще кажа, че и едното, и другото разказване са типично 
Чавдар-Ценовско разказване – кротко, едва шумолящо, 
едва усещащо се. Ембиънт – така го бях определил преди 
време, настоявайки, че ако има в съвременната българска 
литература почерк, който много да е взел от Чехов – 
този е. Може би поради това в „Старецът трябва да 
умре“ на доста страници се разсъждава за писането – 
как да бъде и как да става, и как да се усуче, че хем да е 
високолитературно, хем да е публично масово. И изобщо 
защо човек се захваща с една такава никаква дейност – 
особено в българските условия, която нито богат ще те 
направи, нито пък кой знае колко известен; а бе, загубена 
работа!… Но тая „загубена работа“ вълнува Чавдар 
Ценов, кипри се в центъра на полезрението му – мери я 
той примижал и є дири цаката с тънка ирония. Ей така, 
без много инвазии, а тихо и кротко, като есенен дъжд. 
Прочее, може би и това трябва да се каже за писането на 
Чавдар Ценов: ако има сезон, който да му съответства, 
той е тъкмо есента. Октомврийската есен, когато 
листата са пожълтели и капят ли капят, а дъждът 
често се сипе – смирен и напоителен, сякаш му се полага. 
Прочее, ако се вгледаме, ще ни направи впечатление, че 
много от неговите истории се разгръщат по есенно 

време – времето точно на умиротвореното и примирено 
приемане на факта, че лятото отдавна си е тръгнало и 
предстои зима, може би сурова, със сигурност сурова. 
По същия начин и почеркът на Чавдар Ценов – полага му 
се да бъде такъв безшумен, примирен и умиротворен, 
но точно с тези свои безшумности, примирености и 
умиротворености той прави така, че да не можеш да се 
откъснеш от книгата, да не спираш да (я) искаш. И не, 
съвсем не да искаш старецът да умре, просто да искаш 
повестта да не свърши. Че да є се наслаждаваш отново и 
отново, и отново…       
Дааа, вече в капана си, няма измъкване…     
   

МИТКО НОВКОВ
 
Чавдар Ценов, „Старецът трябва да умре“, изд. 
„Рива“, С., 2022

Повестта не трябва да спре

ценност. И така, както авторът подрежда пъзела 
на многото сюжети на своето пътешествие до 
Чикаго и назад, така и Пламен Антов в широко 
разгърната като културен контекст концептуална 
структура анализира проблема за другия и другостта. 
Дистанцираният му, остранен (по В. Школовски) 
поглед не описва, а прониква в дълбинната същност 
на явленията. Защото за него книгата не само 
хронологично проследява движението по пътя, 
пътешествието на Аз-героя и на съпътстващите го 
или случайно срещнатите родни и чужди персонажи. 
„До Чикаго и назад“ не просто маркира топоси и 
географски маршрути, това е българският поглед 
към глобалните проблеми, актуални тогава, а някои 
още по-актуални сега: към технологиите, природата 
и културата (и културата като втора природа); към 
центъра и перифериите; към света на техническия 
прогрес. Това е „янусовият“ образ на Америка като 
въплътена в реално битие научнофантастична 
приказка. П. Антов неочаквано, неподозирано досега, 
провокативно влиза в текста на книгата, за да 
извлече пренебрегвани или незабелязани смисли и 
значения – част от тях в контекста на днешния 
ден са „политически некоректни“. Той парадоксално 
чете дивата Америка през погледа на патинираната 
от културни традиции и ритуали Стара Европа, но 
и през „взаимните оглеждания“ и художествените 
контрасти; тълкува фикционалните срещи и реалните 
близости на Европа днес и САЩ като метафора на 
модерността. Всъщност внимателният прочит 
на изследването поставя много въпроси, дава ясни, 
добре аргументирани литературоведски, философски 
и народопсихологически отговори, които понякога 
стъписват с геополитическата си прозорливост 
(например за руския европейски комплекс и не само за 
него). 
„До Чикаго и назад“. Отвъд пътеписа. Към 
генеалогията на Бай Ганю“ изважда пътеписа от 
удобните му сюжетни рамки и създава една смела 
симбиоза между емоционалното и обективното; 
субективно пристрастното като оценка и реалните, 
неоспорими факти. Книгата осмисля и деконструира 



  Литературен вестник 6-12.07.2022      7

Н А  Б А Л К О Н А

Отвъд пътеписа, или за пътищата, които водят към      романа

В препълнена с развълнувани зрители зала беше 
извънредната прожекция на пълнометражния 
документален филм за Димитър Воев, излъчен на 21 май 
в Дома на киното. Датата не е случайно избрана – през 
1965 г. на нея е роден самият Воев – поет и музикант 
от втората генерация на българския рок и от началото 
на прехода, който със своето проникновено, уникално 
за нашата култура творчество, извършва не просто 
разрез на моралния упадък на тоталитарното общество, 
а и сякаш предначертава в бъдеще време най-лошите и 
най-кошмарните качества на обществото, но с фини 
и изящни метафори, образи и поетика. В същия ден, 
21 май, по повод 57-мата годишнина от рождението на 
твореца Воев, се състоя и т.нар. фестивал „Алеята на 
Воев“, който представляваше поредица от три акции: 
откриване на именуваната „Димитър Воев“ алея в парк 
„Борисова градина“, извънредната проежекция на филма и 
концерт в клуб „Маймунарника“. 
Интересът към документалния филм „Воев“ е висок от 
момента на неговата премиера. Засега лентата е част 
единствено от фестивални програми. Макар че вече има 
немалко реализирани прожекции, а също така предстоят 
гостувания в различни български градове през лятото, 
филмът заслужава да получи още по-голяма гласност. 
Премиерата на „Воев“ се състоя в средата на месец 
март тази година като част от София Филм Фест. 
Режисьор на документалния шедьовър е Биляна Кирилова, 
сценарият е написан от тандема Биляна Кирилова, 
Неда Миланова и Валерия Стойкова, а последната е и 
продуцент. Кирилова многократно в интервюта споделя, 
че направата на филма отнема на нея и екипа повече 
от пет години. Това всъщност е нейният дебют като 
режисьор на документално кино, а опитът є преди това е 
в сферата на късите форми. 
Често документалното кино се схваща като 
безинтересен и дори скучноват жанр, лишен от 
напрежението и катарзиса на художествените форми. 
Тук обаче екипът по реализацията на проекта се е 
справил изключително успешно с преодоляването на този 
предразсъдък спрямо документалистиката, защото 
е успял да създаде вълнуващ, затрогващ, интензивен 
филм, по време на който публиката се смее, може да 
запее и несъмнено да заплаче. Вероятно един от най-
ценните приноси на Кирилова не само като режисьор, но 
и като автор на идеята за филма е това, че успява да 
достигне до родителите на Воев – Светослава и Павел, 
да спечели доверието им и да ги убеди да участват във 
филма. Тяхната поява носи особено емоционален заряд 
на лентата, защото те рядко се появяват публично, а 
техните спомени придават особени и неочаквани нюанси 
към фигурата на поета – по-приземяващи, по-сетивни 
и отчасти противоположни на автостилизацията 
„изискано странен човек“. Интервютата, които те 
дават, са в комфорта на домашната среда и затова 
носят усещането за детство, за непредубеденост и  
искреност.
Други знакови участници във филма са по-малкият 
брат на Димитър – Симеон Воев, разбира се, съпругата 
на Димитър Нели Недева-Воева, чиито фотографии са 
се превърнали в органичен символ на цялото поколение 
от края на 80-те години, Васил Гюров, Алина Трингова, 
Кристиан Костов, Михаил Пешев, Екатерина Атанасова 
и др. Техните разкази са заснети в обстановката на 
изоставена рушаща се сграда, с олющени опушени 
стени и с почти отсъстваща дневна светлина. 
Художественото осветление е изключително добре 
подбрано, операторската работа е на високо ниво, 
а декорите са минималистични и не отнемат от 
автентичността на обстановката, защото нейната 
функция е да възпроизведе усещането за подземност и 
алтернативност.

 „Воев“: документалният филм
Като функция на надеждата и 
светлината, в края на филма, без 
да говорят, имиджово са заснети 
двете дъщери на Нели и Димитър 
– Магдалена и Димитра, както 
и внучето им от по-голямата 
дъщеря Магдалена. Кадрите 
с цялото семейство са един 
от най-чисто затрогващите 
елементи, защото се превръщат 
в контрапункт на тленното и 
показват, че идеите, мислите 
и „световъртенето“ на Воев 
продължават да живеят и „отвъд 
смъртта“.
 „Воев“, за радост на 
почитателите на твореца, както 
и за щастие на онези, които не 
са толкова добре запознати с 
творчеството и личността му, 
е един увлекателно, вълнуващо и 
хронологично поднесен киноразказ 
за живота на фронтмена на „Нова 
генерация“. Филмът проследява 

както добре познатата фактология, така и някои 
открития на авторите, чрез което дори най-запалените 
последователи на Воев могат да научат нещо ново. С 
други думи, това произведение е подходящо за широка 
публика, защото е осъзнало нуждата от съхраняване на 
паметта за Воев, но същевременно не е изневерило на 
инструментите на алтернативността, за да предаде 
по достоен начин идеите и философските прозрения на 
Воев. В този смисъл съществен принос на лентата е 
използването на редица архиви – включително показани 
за първи път кадри от концерти. Интегрирани са и 
фотографии на Нели Недева-Воева, както и на други 
автори, с което се допълва хронологията на разказа. 
Това, което обединява целия архивен фонд, който се 
състои не само от визуални елементи, но и от много 
музика на групите „Нова генерация“, „Кале“ и Wozzeck 
и Чугра, е гласът зад кадър на актьора Иван Москов, 
който изпълнява по особено въздействащ начин различни 
фрагменти – цитати от поезията на Воев, философски 
съждения, епистоларни откъси, интервюта. Повечето 
от тези текстове вече са публикувани в книгата 
„Непрочетено“ (издателство „Парадокс“, 2021). Този 
похват, използван от самото начало на филма до края 
му, създава предпоставката за художественост, дори 
за сюжетност. Подборът на текстове е изключително 
прецизен и не натежава, дори напротив – актьорското 
изпълнение допълва свидетелските разкази на 
интервюираните участници и ги надгражда смислово, 
превръщайки се в необикновено лирическо отклонение. 
От кинематографска гледна точка във филма се появява 
един изключително въздействащ елемент – черно-бялата 
анимация с дървото, поникващо от главата на Воев.  
Тази неочаквана, но особено стилна анимация, има важна 
роля във филма и дава възможност на фантазията на 
зрителя да я интерпретира по различни начини, защото 
в нея са закодирани конкретни проблеми и символи. 
Всъщност една от най-емблематичните фотографии 
с Воев се казва „Короната с дървото“ и е дело на Райна 
Бабачева-Голъп (Рени). Този кадър съдържа в себе си 
контраста на привидното пасторално спокойствие и 
крещящото интелектуално напрежение на натежалата 
мисъл, която протича интензивно и непрестанно. 
Дървото е символ на връзката с познанието, мъдростта 
и живота, клоните и короната му сякаш са насочени 
към вселената и познанието за битието, но в същото 
време в далечината, извън фокус, но достатъчно ясно, се 
виждат заплашително панелените блокове. Тази снимка е 
еманация на „жаждата за дистанция“. 
През 2022 г., за съжаление на съвременното общество, 
поезията на Воев твърде актуално отеква като 
камбанен звън или може би вие като сирена, 
предупреждавайки ни, че това, което е било, все още е. 
С тъга устаноявяваме, че приликите между България в 
началото на 90-те години и днес са повече, отколкото 
разликите („...политици, политици / с роклички / 
невротици сме аз и ти (...) пиратски век / осеян със злини 
/ аз искам мир / и нови бъднини“ – из „Песен за мир“; 
„дистанция между момчета. / Дистанция между сестри. 
/ Дистанцията е в човека. / В дистанция сме аз и ти“ – 
из „Дистанция“). В този смисъл документалният филм 
„Воев“ днес функционира като своеобразна аналогия, 
което го прави още по-приносен от социална гледна 
точка, а заради по-горе изтъкнатите художествени 
качества, които филмът притежава, причините той да 
достигне до максимално широка публика се увеличават.  

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

вътрешно раздвоената Алекова визия за Америка като 
положена между рая (природата в чист вид – Ниагара) 
и ада (технологичната цивилизация – кланицата или 
каймакът от мърсотии в реката, мазните черни 
сажди, които полепват по хора и къщи в Чикаго). 
Но и още едно раздвоение от по-висш порядък – 
нееднозначното възприемане на Модерността. В 
Америка тя не е положена на фундамента на древната 
история, но ражда чудесата на новата цивилизация – 
електричеството, машините, треновете, огромните 
сгради. От утробата на ада се ражда модерният 
свят, съвременният рай. Тази двойственост, 
която е забелязана в пътеписа още с появата му 
в литературното пространство, е разчетена от 
Пламен Антов и като разколебаване на статута на 
жанра, и като създаване на един нов художествен език. 
Всъщност „шествайки по хоринзотала на географията“ 
(с. 30), създавайки литература по пътя, той 
постепенно измества акцента от пътешествието 
като структурно спояващ компонент към героя, 
към драматичните или комични отношения между 
личност и време; между високо и ниско; между 
монументалната историчност и фрагментарната 
модерност. Или: как и защо от случайно срещнат 
спътник бай Ганю се превръща в колективен 
образ, олицетворяващ емблематични еманации на 
националния дух. Именно това прави книгата на Пл. 
Антов различна в огромния корпус от изследвания за 
„До Чикаго и назад“ и „Бай Ганьо“, които без угризения 
наричаме класически произведения на българската 
литература. Той убедително обосновава как първата 
творба не само излиза от матрицата на пътеписа, а я 
надхвърля и надгражда, за да се зароди в нейното лоно 
романът, който събира в своите сюжети – пътуващи 
и уседнали; европейски и национални; културни и 
политически – „високата етнонационална идеология 
на  „българското“ в нейната монументалност, в 
извънисторичната є „вечност“, като я преформатира 
в профанния мащаб на модерността“ (с. 31).  
Това е сложно конструирано интердисциплинарно 
изследване, което свободно борави с различни 
философски тези, с примери от древността, играе с 
постмодерни деконструкции, наслагвайки асоциации, 
образи и сравнения от различни хуманитарни области. 
Авторът проявява подчертан интерес към онези 
аморфни в своята динамична променливост зони, в 
които те хармонично се обвързват или драстично 
се противопоставят, като нито една от тях не е 
схематично маркирана. Качествата на този труд 
са именно в дълбинното проникване в тематичните 
полета, които Пламен Антов очертава, достигайки 
до предела на тяхното аналитично осмисляне. Те са 
исторически проучени и теоретично обосновани, 
разчетени са техните етнографски, антропологични, 
езикови функции и стилови характеристики. Изводите 
му обаче не настояват за непроменлива истинност. Те 
отварят нови посоки за размисъл и нещо още по-важно 
– провокират пораждането на нови идеи.
Безспорно книгата на Пламен Антов е приносна не само 
в критическата рецепция за Алеко Константинов. 
Тя е поредното негово изследване, което е етап 
в съвременното българско литературознание 
с оргиналната си концепция, с широкия си 
мултикултурен обхват, със синхронния анализ на идеи 
от различен порядък, които модерността поставя 
пред хуманитарното мислене; с поставянето на 
перманентно актуалните въпроси за уникалната 
самобитност на национални художествени явления 
и устойчивите матрици, които те създават; за 
плавните преходи в творчеството на един писател. 
В изследването на П. Антов по един изключително 
интригуващ, носещ познание, духовна приобщеност 
и неочаквано удоволствие начин не само се очертава 
отварянето към екзотичните пространства на 
чуждото и другите, като контрапункт на родното, 
проследяват се техните рефлексии в българската 
култура, но и се очертават пътищата, които водят 
към „Бай Ганю“ като роман – пародийно преобърната 
форма на национална епопея“ (с. 51).   
И още нещо – без да го заявява като цел, а още по-
малко да го припознава като мисия, авторът дава 
интригуващ, но и аргументиран отговор на един от 
същностните въпроси, многократно задаван след д-р 
Кръстьо Кръстев: доколко българската литература 
е европейска и световна? А какъв е отговорът ще 
разберете, ако прочетете книгата, но със сигурност 
той подлежи на развитие и усложняване в бъдещите 
изследователски проекти на Пламен Антов.

ЕЛКА ТРАЙКОВА

Пламен Антов, „До „Чикаго и назад“. Отвъд 
пътеписа. Към генеалогията на Бай Ганю“, изд. 
„Книги за всички“, С., 2021.

П Р О Ч И Т И

„Короната 
с Дървото“. 
Фотограф 
Райна 
Бабачева-
Голъп (Рени)



8Литературен вестник 6-12.07.2022

Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА Международният фестивал за нова драма 

New Stages Southeast на Гьоте институт 
и дебатът за независимата сцена 

Често задавани въпроси

Какво значи да осигурим на нещо физическо 
пространство?
Това означава да се създадат условия дадена дейност да се 
развива, като є се даде конкретно място в публичното 
пространство, което я обозначава пред обществото, като 
по този начин тя става видима и значима, и следователно – 
необходима.

Какво значи независима сцена?
Това не означава сцена, действаща без финансова подкрепа 
от държавата (това принципно е територията на 
комерсиалния театър, който реализира популярни заглавия 
и цели да ги пласира до възможно най-много зрители, 
издържайки се на търговски принцип, принципа на пазара).
Независимата сцена (в логиката на идентичния процес в 
останалата част от Европа) е субсидирана от държавата 
и частни организации (фондации, фондове) сфера на 
артистично и културно производство, в която се насърчава 
и култивира личната инициатива и артистичното 
себеизразяване на отделни индивиди или групи, които 
търсят алтернативи или поставят под въпрос 
доминиращата масова култура. С други думи, една част 
от културата държавата диктува пряко, спрямо своите 
приоритети, традиции и културна стратегия, а друга 
част от културата тя отново култивира чрез управление 
и финансиране, но непряко – за да може равноправно и 
популярно да съществуват и форми на творчество и 
изразяване, различни от културната масовост (т.нар. 
mainstream), в логиката на един плуралистичен, диалогичен 
модел, в който има място за широк „спектър“ от практики 
и алтернативи.

Периодично чуваме за това или онова брожение около 
затварянето на това или онова пространство за 
съвременно изкуство, най-често по повод съвременните 
изпълнителски изкуства. Център за култура и дебат 
„Червената къща“ ще изчезне, „заместена“ от ДНК – 
пространство за съвременен танц и пърформанс. ДНК ще 
потъне, „заменено“ от „Топлоцентрала“. Зад утехата-укор, 
отправяна към независимата сцена („Какво ревете пак, 
нали има къде да играете“) стои едно базисно неразбиране 
– неразбирането, че не става въпрос за това да има 
някакъв (един) „Дом“, „посолство“ на независимата и 
експериментиращата сцена, не става въпрос за нещо като 
„Двореца на децата“ или „Двореца на пионерите“, само че за 
независими представления. 
Става въпрос за нуждата от отваряне на нови места, без 
старите да бъдат оставени да изчезнат. Става въпрос за 
преминаването от режим на мислене за едно централно 
„убежище“ или „приют“ за независими продукции към 
изграждането на една екосистема от различни партниращи 
си организации и пространства, подслоняващи и 
продуциращи различни формати на независимите продукции 
– били те съвременен танц, пърформанс, съвременен цирк, 
проектно продуциран театър, гранични форми или нещо 
друго. Различните форми имат различни специфики, различни 
нужди откъм пространство, квадратура, звук, осветление, 
различни публики, които ги следят и се припознават в 
тях. Тези различия трябва да се култивират, за да могат 
и артистичните умения и вещина на артистите, както 
и взискателността и острият поглед на критиката и 

публиките да се повишават и изострят.
С други думи, време е разговорът 
за пространствата да бъде 

реконтекстуализиран – да се излезе от цикличността на 
„ако не това място, то онова място“ (която цикличност 
изкуствено връща развитието на независимата сцена в 
една и съща мъртва точка отново и отново) и да се започне 
работа по посока на изграждането на една устойчива 
екосистема от пространства, позволяваща независимата 
ни съвременна продукция в областта на изпълнителските 
изкуства да повишава своето многообразие, своите 
артистични качества, своята експертиза, своя мащаб и 
своите постижения. Както и своята видимост и своята 
разпознаваемост в обществото.
И тук не може да става въпрос единствено и само за 
столицата. Адекватни съвременни пространства, следващи 
абсолютните прецеденти в страната – новоизградената 
„Топлоцентрала“ (София) и ремонтираният Дом на 
нефтохимика (Бургас), би следвало да се появят на първо 
време най-малко в другите големи градове (Пловдив и 
Варна), в градовете с по-артикулирана и действаща местна 
общност по посока на съвременното изкуство и култура 
(Русе, Велико Търново, Габрово), а в една по-дългосрочна 
перспектива – във всички останали областни центрове в 
страната.
Системата от центрове за съвременни изкуства (имащи 
функцията и на продуциращи организации) би следвало 
да работи успоредно и в близки партньорски отношения 
със съществуващата мрежа от държавни и общински 
културни институти по места (театри, опери, но също 
така галерии и музеи), както и с читалищната мрежа в 
цялата страна. Всички законови или административни 
съображения, възпрепятстващи ефективното 
сътрудничество между отделните културни организации, 
включени във и представляващи националната културна 
мрежа на страната, би следвало да бъдат преразгледани или 
пренаписани изцяло.
Отделните пространства – традиционни или 
нововъзникнали – не могат да бъдат разглеждани като 
отделни и откъснати казуси, които могат да се работят 
на парче или да съществуват в безвремие, всички те са и 
трябва да бъдат компоненти от една национална система, 
която трябва да бъде мислена в своята цялост – национална 
мрежа, която целенасочено и ефективно осъществява една 
ясна и категорична Национална културна стратегия.
На свой ред Националната културна стратегия не би 
следвало да е един безкрайно подробен технократски 
документ с бутафорни обещания. В най-голяма степен 
Стратегията би следвало да дава недвусмислени отговори 
на въпросите: В какво общество искаме да живеем? 
На какви ценности са подчинени отношенията в това 
общество? Кое ни споява и ни превръща в общност? Накъде 
това общество върви и какво желае да постигне за себе 
си и следващите поколения? Неговата културна политика 
какви хора, какви личности иска да моделира? Какъв тип 
гражданин тази култура се стреми да произведе? 

Именно от културната стратегия и целенасочените 
действия на една държава зависи какво ще бъде нейното 
население – дали то е малограмотно или образовано, 
първосигнално или осведомено, крайно материалистично 
или критично мислещо и т.н. Културата на гражданите, 
разбира се, е в пряка зависимост и от състоянието 
на социалната сфера и икономиката на страната, от 
действащите политики и състоянието на институциите. 
(Чрез гореизброените категории не се прокарват 
качествени разделения между отделни групи от 
населението, единствено се коментират възможните 
резултати от различни реално проведени културни 
политики.) Множеството неблагоприятни тенденции 
в българското образование, обществен процес, а и в 
цялостната демографска картина, изискват от нас 
заемането на позиция и смели и категорични действия по 
посока на обгрижването, стопанисването, култивирането 
на културното поле – в най-голяма степен чрез 
реактивирана мрежа от стари и нови културни институти 
и хората, подготвени да работят в тях.
Където преди повече от 30 години държавата е отстъпила 
в настояването си за моделиране на едно базисно образовано 
и трудолюбиво население, са поникнали много причудливи и 
главозамайващи форми на живот. Оттеглената култура 
е не просто оттеглена от инфраструктурата, тя е била 
оттеглена от самото ежедневие, от свободното време 
(следователно от съзнанието и понятийния апарат) на по-
голямата част от младежите и жителите на страната. 
Ярък пример за това са не само средните и малките 
населени места, не само крайните квартали на големите 
градове, а и самите градове.
Време е държавата да поеме обратно отговорността за 
културата на своето население по цялата си територия 
и да си върне всички изоставени пространства – както 
физическите и географските, така и тези в ежедневието на 
своите граждани.

Бележки
Бях поканен да оформя своите изказвания, хипотези 
и предложения в писмен текст за настоящия брой 
на „Литературен вестник“ в качеството си на 
участник в дискусията „Независимата сцена и нейните 
пространства: форми на съществуване“, организирана 
от Гьоте институт, концептуализирана и модерирана 
от Ангелина Георгиева и провела се в „Топлоцентрала“ 
(София) на 12.06.2022 г. Основен фокус на дискусията бяха 
пространствата за изпълнителски изкуства и по-точно – 
театър, танц, пърформанс.
Не бих могъл да обобщя цялата дискусия, нито моята 
позиция може да снеме в себе си или да замени казаното от 
останалите участници в нея. За изчерпателна представа 
относно изказаните тези и повдигнатите въпроси, 
препоръчвам видеодокументацията от събитието: https://
youtu.be/WQCiRfMzB9Q. За сметка на това избрах да 
доразвия своите изказвания в дискусията, доближавайки ги 
до един конкретен план за действие.
По-общият културно-политически контекст, в който 
ситуирам настоящия коментар, може да бъде открит в 
статията ми „Култура без посока“ (https://dramaturgynew.
eu/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%8
0%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B
E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0/), публикувана от 
Платформа „Нови драматургии“ през месец април тази 
година, написана по повод съдбата на пространствата ДНК 
– пространство за съвременен танц и пърформанс, Театър 
Азарян и Литературен клуб „Перото“ в НДК. 

МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ   

Младен Алексиев е театрален режисьор, автор на текстове 
за сцена и културен активист. Съосновател на Асоциация за 
свободен театър и АСТ фестивал.

Между 9 и 12 юни в София се проведе второто издание 
на Международния фестивал за нова драматургия на 
Гьоте институт New Stages Southeast. Този път той беше 
фокусиран върху драматургичното писане от региона 
на Югоизточна Европа. Програмата му включваше 
сценични четения на нови текстове от Ася Кръсманович 
(Босна) – „Вакуум“, Стефан Иванов (България) – „Без мен“, 
както и уъркшоп на Мария Милисавлиевич (Германия) 
за млади драматурзи от Босна и Херцеговина, Гърция, 
Хърватия, Кипър и България. Модул във фестивалния 
афиш беше и 11-ото издание на платформата „ПроТекст“ 

на Организацията за съвременно изкуство и култура 
„36 маймуни“, която представи в „Топлоцентрала“ и други 
локации три български пиеси, избрани от международната 
мрежа за съвременна драматургия EURODRAM – „USER” 
на Боян Иванов и Алексей Кожухаров, „Кратка пиеса 
за любовта“ на Стефан Кръстев и „Свободно падане“ 
на Екатерина Георгиева, както и новия текст „Синият 
вагон“ на доказания естонски автор Андрус Кивиряхк. 
Акцент на New Stages Southeast’2022 беше новата пиеса 
„И всички животни крещят“ на един от най-оригиналните 
съвременни немскоезични драматурзи Томас Кьок, която 
режисьорката Василена Радева показа като пърформанс 
четене, а резидентската програма „Радар София“ участва 
с два пърформанса – на сръбските артисти Милена 

Боговац и Югослав Хаджич и на украинската изпълнителка 
Дария Пугачова.
Като безспорен акцент на фестивалната програма се 
открои и дискусията „Независимата сцена и нейните 
пространства: форми на съществуване“ с участници 
Младен Алексиев, Цветелина Йосифова, Ясен Василев, 
Атанас Маев и Галин Попов, модерирана от Ангелина 
Георгиева, в която се включиха и много независими артисти 
и представители на различни културни институции.
„Литературен вестник“ покани двама от дискутантите – 
Младен Алексиев и Атанас Маев да представят и развият 
своите тези от дискусията на страница „Сцена“ в два 
поредни броя. Сега ви предлагаме изказването на Младен 
Алексиев.

Пространствата на независимата сцена като системен въпрос
Бележки след една дискусия
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Преди малко повече от месец излезе новият Ви 
роман „Атлантически експрес“ –  антиутопия, в 
която светът е описан на ръба на апокалипсиса, 
разтърсен от природни, технологични, 
политически кризи. Как стигнахте до този 
роман, до този образ на света в него?
Всичко започна преди повече от шест или дори седем 
години. В началото се появи този образ, с който 
и сега започва романът: главният герой се качва в 
Експреса през Атлантика. Времената наоколо са 
странни, случва се сливането на KFC с „Волво“ и 
при това става дума за хранителната индустрия. И 
още тогава за мен беше важно, че описвам някакъв 
апокалипсис за Европа. В експреса място търсят 
най-различни хора. Например онези италианци, които 
са продали колекциите си от африкански кости, за 
да си позволят цената на билета. И това, че добра 
инвестиция са се оказали скелетите на либийски 
емигранти, изхвърлени от течението по бреговете 
на Сицилия. Те ще бъдат използвани от китайските 
преселници, когато дойде вълната от изток. Ще 
им бъдат нужни за странните ритуали, с които 
китайците ще усвоят Стария континент и ще 
подчинят местната култура на своята източна 
култура... 
Както се досещате, всичко това бяха чисто 
интуитивни образи, сънища почти. Но произходът 
им е ясен. Аз смятам, че се намираме в ново, 
триизмерно Велико преселение на народите. И 
че последният „технически“ апокалипсис не само 
предстои, но вече е в ход. 

В тази връзка – антиутопията ли е жанрът, 
който изглежда подходящ да се разкажат 
днешният свят и интуициите за утрешния? 
В предишните си романи („Български рози“, 
„Балкански ритуал“) изпробвате и жанрови 
черти на трилъра, на криминалния роман... Значи 
ли това, че търсите жанрови подходи, които 
да уловят профила на настоящето, да създадат 
адекватния му литературен образ?
Аз пиша това, което ми е интересно. Дълги 
години съм се занимавал с експериментална проза 
и драматургия, след това дойде времето на 
жанровите произведения. Един умело пишещ автор 
трябва да владее всички жанрове. И освен всичко, 
формата, която наричаме обикновено „трилър“, 
особено психологическият трилър, е висок, дори 
много висок жанр. Ето един такъв пример от 
класиката – „Братя Карамазови“. В този смисъл 
криминалната интрига, „търсачеството“ вътре 
в сюжета, вълнуващата перипетия и загадката, 
както и страшното и изненадата, са елементи на 
класическата проза. Както винаги, така и днес, те са 
на разположение.
Още повече че и сега ние живеем във време на особено 
ярки, страшни престъпления. Знаем и наблюдаваме 
икономически, екологични престъпления. Както 
и престъпления срещу обществения интерес 
и финанси, а особено и престъпления срещу 
самата личност – което включва на първо място 
диктатурата, репресивната власт, но също така 
и криминалните сраствания, които заробват цели 
малцинства, социални и етнически групи, създават в 
новия век един своеобразен вид феодализъм.

Както стана ясно, в „Атлантически експрес“ 
силно Ви занимават технологиите. Те ли ще 
определят бъдещето? И какво ще се случи с 
човешката личност, с човешкото същество 
в измеренията, в които го познаваме, при 
съжителството му с изкуствения интелект? 
Какво е мястото на литературата тук, може ли 
да помогне за разбирането на това като че ли все 
по-близко бъдеще?
Нека да коригирам още самия въпрос – технологиите 
вече определят бъдещето. Те реално доминират 
живота днес. И какво ще се случи с човешката 
личност – именно с измеренията є, е наистина 
важен въпрос. Дали личността няма да се смали 
до оперативна единица, свързана с дадения 

индивид, поставен в клъстер, в симбиоза или 
мрежова конкуренция с други индивиди? Но дали 
литературата може да помогне за разбирането 
на тези процеси? Хм, не вярвам много в 
ефективността на читателски клубове, в които 
учени търсят алтернативни пътища през изкуство. 
Фантазията е много по-близо до високата 
лабораторна дейност. Създаването на сериозни и 
обемни пространства е наука. Художественото 
произведение много често дава отговорите далеч 
преди науката да ги е формулирала теоретично. 
Защо става така? Защото в центъра на високата 
проза и поезия винаги е човекът, а до края на света 
само човекът и неговото измерение ще бъдат 
основополагащи, заради човека е цялото изследване 
на естествените закони и за науката. Без човек няма 
никакъв закон. Без (съ)творението въпросите „Какво 
държи света?“ и „Защо нещата имат форма?“ са 
безсмислени.
Аз пиша книга за края, затова тя се занимава и 
с началата – с това какво е породило живота, 
смисъла и загадката на човешкото, на морала и 
емоциите като сложен плод на висша воля – а не 
просто дериват на еволюционна дейност, в която 
простите стимули и реакции водят до усложнени 
органи и системи, раждащи нещо, което наричаме 
съзнание. В „Атлантически експрес“ се занимавам 
именно с въпроса за границите на съзнанието и 
душата, за това дали личността е трайна цялост 
и каква част от нея е в съюз с нещо нематериално. 
Технологичните перипетии на романа достигат до 
един модел, в който се обсъждат възможностите 
чрез технология да се запечата информационно не 
само материалната, но и невидимата, метафизична 
форма на човека. Това е странна, абсурдна идея, но 
по нея някой работи – и не само в реалността на 
моя роман. Дали това е истинската концепция на 
бъдещето? Дали е грешката на най-мъдрите? Крахът 
на науката, който се боя, че предстои, е свързан 
именно с грешките, които разумът може да направи, 
следвайки верни стъпки и логични доказателства. 

Пишете проза, а и поезия, но също така се 
занимавате и с театър и кино като сценарист и 
режисьор. Къде е пресечната точка между всички 
тези занимания, как се допълват езиците на 
различните изкуства?
Истинският текст е универсален код. От него, 
като от генетичен материал, могат да произлязат 
всякакви реалности, общото за всички тях е, че 
се захранват от въображението. За мен работата 
в разнообразни езици и на различни „платформи“ е 
органична цялост. В основата на моя метод е да 
опитваме да се придържаме към Леонардовия модел, 
колкото ни е по силите. Аз разбирам Леонардовото 
начало като едно изследване на човека, запознанство 
с него като цялост, дух и тяло. Медицината 
е част от изследването, нужна е за синтеза на 

изобразителното изкуство. Работата с актьори 
и самото екипно събиране върху един сюжет е вид 
човекопознание. Ако писателят е отворен към 
сценични прочити на своите текстове и идеи – 
но не ревниво, с претенция, а готов на промени и 
прераждания на текста – това ражда съкровени 
плодове. Общуването, анализът, трудът върху 
текста с други хора и дори конфликтите са голямо 
психологическо обогатяване – то ще ти върне знание 
и увереност, когато правиш своя художествен свят 
дори там да си напълно сам и „авторитарен“ творец. 

В книгите Ви, както и в много от другите неща, 
които правите, Ви занимава миналото, по-точно 
паметта за миналото. Сигурно има логична 
връзка между интереса към миналото и към 
бъдещето в творбите Ви? Какво е отношението 
между начина, по който помним (или забравяме) 
миналото, и представата ни за предстоящото?
Когато четеш внимателно историята, тя 
постепенно започва да чете и теб. Аз обичам да 
повтарям тази формула и по някакъв начин тя 
описва нещо реално. Защото историята е запис, но 
запис като снемане, запечатване на генетичната 
информация, кода на живота. Историята и паметта 
са своеобразен жив текст, те са ред, който съдържа 
в себе си мястото и времето заедно. Логично е, 
че този запис съдържа и някакъв скрит чертеж на 
бъдещето.
Начинът да помним и да забравяме миналото е 
свързан и със способността ни да се доближаваме до 
истината. Писателят, пишещият човек, трябва да 
прави постоянни опити – макар и трудни, обречени 
или невъзможни – но опити да каже истината. 
Забравянето на важните, съдбоносни събития, 
обикновено е свързано с пристрастие към не-
истината. Помненето, повтарянето на трудните 
дати, на проблемните моменти от миналото – 
лично или колективно историческо минало – е нелека 
мисия, неблагодарна. Да помниш не значи непременно 
да си успешен в света на бързия растеж. Паметта 
за „преди“ създава проблеми при взимането на 
лесни решения „днес“. Но в края на историческото 
време може да се окаже, че „преди“ и „днес“ не 
са диаметрално отделени. И тогава връзката и 
съответно отговорността не е моя и твоя, а е 
обща. И незнанието – или безпаметството – е 
трудно извинение.

Въпросите зададе АНИ БуРОВА

Техническият апокалипсис вече е в ход
Разговор с писателя Георги Тенев

Гласовете им чуваме

Георги Тенев. Фотограф Борис Мисирков
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Яница Радева

И яви се друго знамение на небето. 
(Откровение 12:3)

Този ден трябваше да бъде запомнен най-малкото защото 
отдавна беше чакан. Почти толкова, колкото онзи мъж 
от кооперацията ни чакаше синът му да проговори. И ние 
чакахме. Някак непосилно ни беше, защото думите все не 
се отронваха от устата на отрочето и само усмивката 
зрееше на устните на бащата. Ние все по-малко вярвахме 
на тази усмивка, но все пак за децата винаги има надежда. 
Онзи ден бащата излезе със сина си твърде рано. Видяхме го, 
защото и ние се събуждаме по тъмно, по-точно събуждахме 
се – вече не можем да мигнем. Бащата първо държеше 
детето за ръката, но то отказваше да върви накъдето 
бяха тръгнали. Все пак навън още беше сумрак и дори 
уличното движение не се беше разбудило. Затова мъжът 
взе внимателно сина си като жив съсъд и го понесе към 
спирката на метрото.
Повече не ги видяхме такива каквито ги знаехме. Всъщност 
избързваме, защото нямаме търпение да стигнем до края, 
но само ако можехте да ни разберете. А може би можете, а 
може би ще можете. 
Не беше изтекла и минута откак бащата се беше изгубил 
в подлеза, сигурно не беше успял да стигне до перона на 
влака, може би се разправяше за нещо с малкия пред апарата 
за билети, това всъщност ни е напълно безразлично, по-
важното е, че точно в тази минута на небето се появи 
светлината, толкова силна, колкото три слънца, ако 
ненадейно бяха блеснали пред очите ни. Дори и онези, които 
не гледаха към небето, видяха светлината. Тя проникна 
мигновено през стъклата, отрази се в огледалата, обходи 
стаите и всички ги видяха светли до болка. Капките 
в баните заблестяха като разтопен метал, за ужас на 
къпещите си. Онези, които вече бяха приготвили кафето си 
и забързано го отпиваха, видяха как то променя цвета си и 
дори консистенцията си – сякаш се превърна в причудливи 
кристали от светлина. Онези, които бяха лице в лице, 
когато светлината като фойерверк освети небето, я 
видяха отразена в зениците на отсрещните очи. Но по-
скоро тя ги видя, а те с извънредни подробности – как 
телата, лицата и дори устните станаха почти прозрачни. 
Всеки, който беше видял тялото пред себе си, пожела 
да извърне глава. Но вече беше късно. Старците, които 
познаваха всяка бръчка на другия, първи насочиха погледа си 
другаде, за да не видят яснотата на причините. Влюбените, 
които със сутрешен плам обхождаха желаното тяло, макар 
че опитаха да се хванат за силата на любовта, не можаха 
да понесат същността, която се крие във всеки от нас. Но 
най-трагично беше за майките, които видяха осветените 
лица на родените от тях. За трагедията им ще замълчим, 
защото никой не е невинен. 
Ранният влак, с който бащата и синът пътували, бил 
пълен както обикновено в тази част на деня. Детето не 
открило свободно мястото, на което обичало да сяда, 
и издало тих недоволен звук. За да попречи този звук да 
бликне като фонтан от гърлото на детето, бащата го взел 
в прегръдките си, както допреди малко на улицата, и се 
запътил към първата празна седалка, която се мярнала пред 
очите му. А можел и да помоли седящата на обичаното от 
детето място да стане, можел да каже, извинете, дали ще 
ми направите тази услуга, понеже за моя син е важно нищо 
да не се променя от околния свят. Жената може би щяла да 
го изгледа недружелюбно. Пътниците в градския транспорт 
рядко са дружелюбни. Обикновено такива са онези, които не 
са свикнали да го ползват. Когато детето се умирило под 
прегръдката на бащата, той извадил мобилния си телефон, 
мислел да надникне тук-там във виртуалния свят. Само 
че виртуален свят не се явил, телефонът не приел никакви 
сигнали. Бащата мълчаливо възнегодувал и прибрал апарата. 
Когато след не повече от двадесет минути неколцина 
пътници излезли от влака, навън светлината била почти 
обичайната. Няколко остатъчни фотона, от онези, с които 
се срещнахме, се реели във въздуха. От небето провисвала 
главата на зимното слънце. Бащата не можел да забележи 
фотоните, те се блъснали в стъклата на очилата му и 
го отминали. Някои от тях обаче влезли в детето като 
микроскопични снежинки. Преминали през очите, после 
потънали в задната им стая, но там се задържали за кратко 
и поели по нервите, накъде – само те знаели. 
Докато фотоните спокойно плавали във вътрешния свят 
на детето и като малки фенерчета осветявали тъмните 
му гънки, така че никога там да на падне отново мрак, то 
и баща му стигнали сградата, на чиято стъклена врата 
всеки път детето виждало някаква змия да увива опашката 
си. Детето досега нито веднъж не я било удостоило с 
внимание, но този път тънкият му пръст опитал да 
последва извивките на боята, които оформяли тялото 
от меандри. Бащата бързал да стигнат където може би 

били вече закъснели или се виела 
опашка, подобна на змийската, 
затова не забелязал тази малка 
промяна у детето. Но вратата 
не ги отвела до очакваното 

място, или по-точно мястото било същото, но нямало 
жива душа. 
Такова било първоначалното впечатление, но не задълго. 
Зад гърба на бащата влетяла жена. Той извърнал глава, за 
да види, че униформата є била разкопчана и краищата є се 
веели като безпомощни крила. Гримът на жената също не 
бил в блестящо състояние, но бащата добре знаел, че не 
се намирали в козметичен салон, а в болнична лаборатория 
и очаквал няколко скъпоценни капки кръв от сина му да 
потекат в някоя от епруветките. Затова задал логичния 
си въпрос, вие ли ще ни обслужите, после ли да платя, не 
виждам касиера. След тези въпроси бащата можел да 
прочете в погледа на жената извънредност. И нищо друго. 
Бащата не знаел в какво се състои тази извънредност, 
жената не давала никакъв отговор, очите є трепкали с 
безпокойство, което тя все още избягвала да назове. Най-
накрая бликнал изворът на изумлението є. Но вие как така 
нищо не знаете? Какво да знам, попитал мъжът, който не 
можел да си спомни дали нещо специфично се очаквало от 
него. Днес почивен ден ли имате? Да не е някакъв национален 
празник? Но какво говорите? Жената очевидно била 
смутена, но все пак попитала, забелязахте ли светлината? 
Мъжът нищо не разбирал, а жената въздъхнала. После 
казала, че и тя не я е видяла, може би затова сега разговарят 
спокойно. Бащата не бил сигурен, че това е определение за 
спокоен разговор, но не го отбелязал. Пък и нямало кога. Но 
нима няма нещо необичайно навън сега, попитала жената. 
Вижте, отговорил, аз много бързах насам, на работа съм 
след час, а трябва да върна детето вкъщи. Нека ускорим 
нещата или ще отида в друга лаборатория. Жената 
въздъхнала, не знам дали сте наясно, че светът, какъвто 
го познавахме, някак приключи. Мъжът направил крачка 
назад. Убеждението, че жената е психически нестабилна, 
нараствало значително с всяка следваща дума, която 
произнасяла. Затова решил да действа кротко и задал лесен 
въпрос. Къде са другите?
Сега жената трябвало да му разкаже част от онова, което 
ние бяхме узнали, а тя, доколкото го беше разбрала от 
движенията на колегите си, които като нас бяха срещнали 
светлината и се бяха опитали да скрият главното, което 
бяха почувствали. Срам, срам, срам! Това бяхме изпитали 
и не знаехме на кого да кажем, срамуваме се, че сме пълни 
като глинени гърнета с нечистотия. Ние дори на себе си 
отказвахме да го признаем. Затова спуснахме завесите, 
а онези, които нямаха достатъчно плътни пердета, 
вместо разумно да сложат чаршаф на прозорците, накъсаха 
книгите, вестниците, списанията и с хартията им 
облепиха стъклата. Никой не можеше да си представи да 
срещне трите слънца отново, но и отминалото рандеву ни 
беше разкрило премного. Някой ни беше прочел като книга 
и беше видял, че там не е написано нищо. Всички думи, с 
които облепяхме стъклата, нямаше да ни спасят. Беше 
късно за думи. Бяхме ослепели и оглупели. Сега го знаем 
добре, но какво от това. 
В онзи сюблимно-трагичен момент жената от 
лабораторията влязла в приземния етаж на болницата, за 
да отнесе там някои проби. Забавила се повече отколкото 
било нужно, но се надявала, че няма да се забележи, още 
било съвсем рано, и влязла по свои си лични нужди в единия 
от кабинетите за почивка на дежурния персонал. Чакал 
ли я някой зад вратата и какво е имала да върши там, 
нас дълбоко не ни касае, ако е имало човек, със сигурност 
срещата със светлината и на него му се е разминала.
 – Светлината била толкова силна, че никой не могъл 
да я понесе – казала жената. – Затова, когато се качих 
горе, всички пищяха, опитваха се да си промият очите с 
физиологичен разтвор, но нищо не успяваха да докоснат. 
Когато случайно се допираха един друг, надаваха безумни 
викове, чак ми се прииска да избягам. Накрая, без дори да 
облекат някаква връхна дреха върху униформите си, хукнаха. 
А вие казвате, че не сте ги видели. Аз не посмях да изляза, 

не знам как ще ми повлияе, няма ли да се повтори, 
макар че такива явления, никога неописвани, колко 
ли често могат да се случат? Затова се върнах 
долу, чух ви, че отваряте вратата и се качих.
Докато жената говорела, детето, което 
присъствало на целия този лишен от разбиране 
диалог между двамата възрастни и за което те 
били като че забравили, произнесло дума. Всъщност 
не било дума, а кратко възклицание, звук, частица, 
от която можело да се нароят други думи, да се 
превърнат в реч, в така дълго чаканата от бащата 
реч, и той мигновено обърнал взора си към детето, 
чийто глас за пръв път чул да промълвява – „аз“. 
Детето се назовало, очите на бащата блеснали 
така, сякаш били източникът на светлината от 
трите слънца. Сигурни сме, че и ние щяхме да се 
развълнуваме, но не ни стигна времето за това, 
да ни се прииска да вземем детето на ръце и да 
му кажем „браво“. Бащата обаче не забравил да 
постави дланта си върху главата на сина си.
После детето изрекло „алфа“, после казало „алеф“, 
после – „алиф“. После изредило всички букви на 
живите и мъртвите езици, които слагали началата 
на азбуките им. Усмивката на бащата замръзнала. 
Ръката му не се отмествала от главата на 
детето. Само си мислел, че то не би могло да знае 

азбуките на всички езици, съществували и съществуващи 
по света. Точно в този момент бащата трябвало да 
приветства сина си в света на словата, да му говори, да му 
отговори, но само с недоумение, което той самият усещал, 
че продължава повече, отколкото би желал, го гледал. 
Но детето не очаквало отговор, то се наслаждавало от 
звуците както никога досега. Ловко се покатерило на едно 
от служебните бюра, докато бащата, окопитен, вече си 
спомнял всекидневните думи. 
– Светлината, тате! 
Така отговорило детето на баща си и нямало намерение 
да разказва подробностите, а може би светлината не 
му била дала такива. То просто знаело. Знаело всичко, 
което ние бяхме научили, но го знаело не с човешкото 
ни несъвършенство, а откъм съвършенството. Може 
би защото то все още не се бе докоснало до света ни. 
Светлината беше видяла и него като книга и беше видяла, 
че страниците не са разрязани, че детето е запечатано и 
тя свалила печата. И детето проговорило. С мъдростта на 
светлината. Няма как да било друго, сигурни сме в това. А 
бащата и жената от лабораторията в онзи момент в нищо 
не били сигурни. Знаели само, че детето може да им разкаже 
много неща, но най-вече трябва да ги оповести на света. 
Жената настояла за това, защото бащата все още не 
смятал, че има вземане-даване със света повече от това да 
отиде на работа. Но разберете, казала жената, вие може би 
вече нямате работа. Не знаем какво се извършва със света 
в този момент, щом синът ви проговори всички езици.
Бащата не можел да не се съгласи. Поел пак сина си като 
съсъд, свалил го от бюрото и се приготвил да тръгне. Не 
знаел накъде, но при тази непозната бъбреща жена не му се 
оставало повече. Жената обаче имала други намерения. 
– Хайде, към телевизията или към радиото, все някъде ще 
има работеща медия и ще съобщим на света. 
– Какво? 
– Как какво? Вие не разбирате ли?
Всъщност бащата не разбра. Той не беше единственият, 
който не разбра. Той беше един от онези триста хиляди 
родители по света, които не разбраха. Не разбраха, че 
светът се преобърна. Че последното стана първо. Че онези, 
които светът беше оставил в края си и не разчиташе на 
тях, сега трябваше да го вземат с крехките си ръце. Това 
изискваше светлината от тях. В техните запечатани 
книги сега се пишеше новата история на човечеството, 
по-точно последната. В която наивността и девството 
владееха света и светът се променяше сякаш от само себе 
си. Никой вече не строеше високи сгради, моретата бяха 
усмирени и корабите не плаваха там. По небето летяха 
единствено птици и оттам дойде онзи дракон, който се 
появи на седмия ден, след като на внезапно проговорилите 
деца им бяха казани от светлината нови неща. 
А през всичките тези дни ние като прилепи не излизахме от 
домовете си, само когато се появи драконът, го усетихме. 
Светът притъмня, стана какъвто го знаехме, и спряхме 
да се страхуваме. Прогледнахме както преди. Чак тогава 
излязохме. И видяхме детето. То стоеше пред дракона, 
който висеше на небето, и не сваляше очи от него. Но не 
като нас го гледаше то. Ние не обърнахме внимание на 
това. Не си помислихме, че други триста хиляди деца също 
съзерцават дракона. Ние бързахме да живеем както бяхме 
получили кураж и забравихме скоро за дракона, защото 
той беше просто облак, сиво петно в небето, от което 
сякаш искаше да падне град или гръм. Но нас от градушка и 
гръмотевици не ни беше страх, от друго ни беше страхът и 
той беше отминал с идването на облака. И тръгнахме да се 
наживеем.
И бързо слизахме и се качвахме, влизахме и излизахме, 
имахме да вършим много неща, като хора, държани дълго 
натясно. Не обръщахме внимание на бащата, не забелязахме, 
че е угрижен, може би искаше нещо да сподели, но ние бяхме 
пак доволни и забързани. Усмивките ни бяха широки, сякаш 
бяхме пияни. А може би бяхме. Кой знае какво се движеше в 

След светлината
Рада Букова и Лазар Лютаков. „Малък павилион“, 2019, картон, 
полистирен, ръчно обработена чаша



  Литературен вестник 6-12.07.2022      11

кръвта ни онези дни. Търговските центрове, кафенетата, 
кината, масажните салони, басейните, вариететата, 
вавилонските кули – всичко, което човекът беше създал, ни 
очакваше.  
Тогава бащата пристъпил при сина си, който не се отделял 
от детската площадка и не свалял очи от облака. И 
детето му казало пак, светлината, тате! Може би това 
да са били всичките думи, които то е говорило, не знаем, 
но знаем, че не му казахме, благодарим ти, не бяхме наясно 
и как в нашата кооперация се появяваха доставки от 
плодове от всички краища на света. Това е истинско чудо, 
казвахме после, защото разбрахме, че само там, където 
живеело такова, докоснато от светлината дете, ставали 
тези необичайни доставки. Но ние научихме по-късно, 
когато вече не можехме да благодарим на детето, затова 
поискахме да паднем в краката на бащата и да му кажем, 
благодарим ти за твоя син. Но бащата нищо не ни рече, 
нито се усмихна, нито се натъжи. Бащата го нямаше. 
Беше си тръгнал без да се обади и без да напише най-проста 
бележка. Слепите прозорци на апартамента, в който 
живееха, ни казаха достатъчно. 
И този ден трябваше да бъде запомнен най-малкото 
защото отдавна беше чакан. Беше чакан не от нас, ние 
бяхме спокойни, само малко учудени от изчезването на сина 
и на бащата. Този ден беше чакан от гадателите, които 
го бяха предрекли, и от малцината ентусиасти, които им 
бяха повярвали, а ние бяхме нарекли всички шарлатани и 
каквото още ни беше хрумнало – има много думи, с които 
да нараниш. 
Незнайно как всички, докоснати от светлината деца, 
бяха изчезнали. По-късно някои говореха, че светлината ги 
грабнала. Други, че родителите ги скрили, защото видели, 
че светът става пак какъвто беше – не за деца като тях, 
докоснати от светлината, – а после заминали. Не знаем как 
е било. Но след като апартаментът остана празен, а ние 
все пак трябваше да видим всичко ли е изрядно в жилището, 
което е общинска собственост, повикахме ключар. Най-
смелият от нас завъртя ключа и влезе. Вероятно така 
е сторил и някой друг на всички триста хиляди места 
по света. Някой е влязъл в заключените домове. Оттам 
вместо мрак е блеснала светлина. Как е станало това, е 
напълно неясно. Онези, които стояли достатъчно близо, 
за да свидетелстват, но достатъчно далеч, да се спасят, 
видели как онзи, който отваря вратата, се преобразява. 
Първо ръцете, после цялото тяло се покрило с пера, после 
вместо уста, която да позове за помощ, се отворила 
човка. Птицата, която доскоро била човек, извърнала 
главата си към онези зад гърба си, в очите є имало огромно 
изумление. После разперила криле и прелетяла над главите на 
свидетелите.
После, първо свидетелите, а после всички, които бяха имали 
контакт с тях, заболяха. Симптомите напомняха много на 
грип. Първо се появяваше втрисането, тялото изведнъж 
се сгорещяваше, а после се появяваха обриви, които 
караха заболелия да изпитва неустоим сърбеж. Болестта 
продължаваше седмица, и точно когато изглеждаше 
овладяна и плътта спираше да сърби, от местата на 
обривите започваха да никнат пера. Първоначално се 
опитваха да ги отскубват с пинцета, но когато тялото 
започваше да се преобразява и устните да се покриват 
с рогова пластина, а после да се издължават като клюн, 
разбрахме, че сме изправени пред повече от болест. 
Метаморфозата на цялото човечество трая две години. 
След това земята беше населена от птици. Птичи хор 
оглася от сутрин до сутрин прозирния въздух. Но това вече 
е друга земя и нашите спомени могат да бъдат само песен, 
която птиците, които се излюпиха след преобразяването 
ни, не разбират, защото в нея все още са запазени последни 
думи на човечеството, които ние последни изричаме, 
докато кацаме по первазите на необитаемите ни земни 
жилища, по паметниците на герои, произведени за герои, по 
покривите на храмове, чиито камбани и минарета мълчат. 
Аз, алфът, алеф, алиф, крещим заедно с плясъка на криле, 
изписваме кръгове в небето и понякога кацаме като тежки 
плодове по клоните и слепите улични лампи. После вдигаме 
човки към празната от облаци синева и се опитваме да 
произнесем с твърдите си устни всички букви, с които 
започваше човешката мъдрост. И в тези моменти си 
спомняме бащата и детето и някак знаем, че са някъде 
другаде, някъде има друга земя и може би тя е онази, която 
наричат Едем, и има друго небе, открай докрай докоснато 
от лъчи, но ние не знаем къде са, защото, колкото и да 
летим, откриваме все същата шир. Детето вече е научило 
всички букви, пораснало е и носи обувките на баща си, ако 
там, където са, имат нужда от обувки, но със сигурност 
имат нужда от думи, и баща му е отворил голяма книга и 
му казва, чети, и детето чете. Знаем още, че светлината 
все пак ни пожали, като ни превърна в птици, вместо да 
ни убие с нашия срам. Сега чакаме без да мигнем, без да 
затваряме очи, да се смили и да ни направи отново хора. И 
това ще да стане някой ден, след като забравим всичко, 
което сме били, а океаните, моретата и глината превърнат 
създаденото от нас в природа. Чакаме този ден и изпращаме 
нашите жалби като предупреждение към бъдещето, 
когато нищо няма да знаем. Вятърът ги поема, но нищо не 
обещава, вятърът никога нищо не е обещавал – и все пак 
за децата винаги има надежда. Оглеждаме разноцветните 
си пера в локвите, потапяме се бързо и бодро и знаем, 
някога ще бъдем отново такива. И някой ще облече нашия 
разказ, който сега е само грак, отново в думи и ще ни каже, 
четете.

Носталгии от залеза на ДВГ
(за ездачи на МПС и други меланхолици)

I. Носталгия първа 

1. Уличната кола 

На Т. Р.

Дъждът я мие,  слънцето пече я
и лъсват стари белези по нея –
тя много би могла да ти разкаже,
но тайните си с тишина обгражда.

Единствено когато е в движение,
разбираш: и у нея има нерви!  

2. Драски и шарки

На К. Р.

Ако Вазов жив бе днес,
предполагам мерцедес
стар модел би карал той
и зареждал би в Лукойл
(или пък във Ромпетрол,
че за Влашко да му спомня).
Но да знаем пї e харно
що ли сущий писал би
за возилото си вярно,
ако то го вдъхнови.
Мисля си, че цикъл с разкази
с лекота би спретнал той
за съвременен герой,
дето по колите драска –
графоман, артист негоден,
но напълно самороден.

3. Меланхоличен, ненихилистичен
(екзистенциална закачка)

На К. С.

Дъждът ако не те окъпе,
столетия оставаш неумит,
мустанго див – 
не индиански, а японски,
мустанго син,
във който минало и настояще,
фантазно и реално се събират
и дните ти превръщат на години,
мустанго блеснал, одъжден,
готов за скок,
мустанг меланхоличен,
ненихилистичен,
мустанг със вътрешно горене – 
безбъдещно красив.  

II. Носталгия втора

1. Орисия

На Д. М.

Предполагам нерядко се случва човек
летни гуми да има – без лятна кола,
може да са даже повече комплекти
и тогава да видиш ела!

Снабденост прекрасна без всякакъв смисъл,
на която човекът сам се орисва. 

2. Колоездачът

На Р. М.

Наблюдавах младежа как язди до мен
на бегача си тънък – не бе притеснен
от това, че промъква се в тесни пространства
и така да се движи не е безопасно.
На няколко пъти превари ме той
в този неравен за него двубой
и отминал напред, възхитих му се: Боже!
Това – и когато бях млад – не го можех.

3. Чудак

На А. С.

Когато млад бях, карах лада
(това в постсоца ми се падна).
Сега не съм все още стар,
но казват ми: електрокар
ще караш скоро, няма как,
а аз – такъв един чудак –
се инатя и викам: Не!
Двигател с вътрешно горене
ми трябва, шикалка с батерия
не ща – задръжте я за себе си,
пък аз нисанчето ще яздя
и повече света ще пазя
от еколицемер аскет 
(със скромния му самолет),
печелещ честно и почтено 
от някой тлъст зелен проект.

III. Носталгия трета 
(Към кончето ми)

1. Антивоенно

На Р. К.

Ти не си танк, не си танк –
ти си мустанг, Син мустанг.

2. Пожелателно 

На Д. Д.

Вече не сме синове на Великата мечка
(нито братя на Ахила Пелеев),
ала ти, наследнико на Славния нисан,
отведи ме към мечти по-мощни от трабант

и нека онова, най-първо вдъхновение,
което сполетя ме тъкмо там (),
да бъде – в тебе – многократно умножено,
единствен в своя род мустанг!

3. Признателно

На инструкторката Л. 

Да караш кола е такова умение,
което понякога губиш със времето,
макар и инструктор един да твърди,
че мъж ли си, с него родил си се ти.

Дори да е тъй, конче мое, жена ми потрябва:
вроденото в мен – да възражда и подобрява.  
 

Калин Михайлов

Викенти Комитски. „Краят на кръга“, 2019, неон
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¿Венсеремос?
 
 

Велина Минкова
 
 

С месец февруари неизменно идва и втора зимна ваканция, 
малко прекалено скоро след коледно-новогодишната, но пък 
любима на всички французи с деца. Една част се юрват на 
ски по белосежни Алпи, други хукват по топли слънчеви 
дестинации с цел да избягат от сивия студ. С мъжа ми, 
французина Арно, бяхме пробвали и двата варианта и 
отрано заявихме отпуските си в работата. Изведнъж Арно 
ми сервира идея – да сме заминели за Куба. Ококорих очи. Да, 
логично, там през зимата е лято, но все още е и социализъм. 
Точно така, това било интересното, развълнувано 
заобяснява Арно. Неотдавна приятелска двойка отишли 
с деца на курорт през зимата и страшно им харесало, „ол 
инклузив“ на божествен плаж на име Варадеро. Значи можем 
да вземем и шестгодишния ни син Димитри с нас. В Париж 
имало една-единствена туристическа агенция, която се 
занимава с Куба, не можело да си резервираме сами нищо – 
явно аспект на социализма. Но пък те щели да се погрижат 
за визи, билети, всичко. Все още било на поносими цени, а 
приятелите били категорични – Куба трябвало да се види 
докато Фидел Кастро е още жив, после щяла да се промени 
и да стане като навсякъде. Освен това толкова съм му била 
разказвала за този социализъм, в който минало детството 
ми, време било да види какво представлява наистина.    

Мигах на парцали. Фидел Кастро наистина бе слязъл от 
сцената неотдавна и световните медии дори твърдяха, 
че може вече да е умрял. Чак пък да ходим до другия край 
на света и зорлем да си причиняваме социализъм, и то 
туристически? В днешно време, именно защото няма 
социализъм, можем да се замъкнем до всеки тропически 
плаж навсякъде по света, за същата сума. Мартиника, 
Гваделупа, Реюнион, даже Бали или Мавриций... А и нали 
това беше целта на тези зимни бягства, за които събираме 
пари цяла година – да се проснем някъде на плаж, да плуваме 
в плитко тюркоазено море, вместо да зъзнем из нашите 
ширини. В дискурса на французина обаче се бе прокраднала 
една вълшебна думичка, която ме зачовърка отвътре. 
Варадеро. Бях я чувала като малка, кубински райски плаж 
на най-тропическото възможно кътче от нашата страна 
на Желязната завеса. Не си бях представяла, че ще го видя 
някога. 
Арно беше безкрайно доволен. До дни вече бе минал през 
агенция „Хаванатур“ за каталог с предлаганите ваканционни 
пакети. Дал си сметка, че за Куба не знаел нищо освен пури, 
ром, стари американски коли и салса. И Buena Vista Social 
Club. Заръча ми да се захвана с подготовката на нашето 
пътуване. Не отиваме в страна като Куба да търсим плаж, 
курортен лукс или прозрачно тюркоазено море, важното 
било да видим неща, които не можем да видим другаде. 
Само да внимавам с бюджета и ако взимаме кола под наем, 
да е „Лада“. Явно ми се оказваше голяма чест – досега 
пътуванията ни винаги са били организирани в детайли 
от Арно, но този път решил да използва експертизата 
на специалист. Не му споделих, че аз за Куба знам само, че 
на Варадеро има райски плажове и че Ернесто Че Гевара 
всъщност не е кубинец. Имах няколко месеца да разуча 
всичко.


Летяхме безпроблемно през Мадрид, облечени в дебели 
зимни дрехи като за месец февруари. Тръпнехме в очакване 
да ги съблечем и цяла седмица да не ги погледнем. Бяхме 
помъкнали абсолютно всичко лятно, само да се преобличаме, 
да не ми се налага да пера. Бях изчела де що бях намерила 
материал за най-новата история на тази страна и се 
бях превърнала в същински специалист по кубински 
комунизъм. На летището в Хавана пристигнахме посред 
нощ, гмурнахме се в гъста, влажна жега и взехме такси 
– яркожълта лада. Арно не беше на себе си от радост – в 
България само снимаше старите лади, които срещахме 
тук-там, но досега не се беше возил. Ръждясалият ми 
гимназиален свободноизбираем испански влезе в действие 
и помолих шофьора да ни закара в хотел Sevilla, в старата 
част на града. 
Бях го избрала специално за единствената ни хаванска 
вечер, защото се оказа, че в него се развива важна част от 
действието в един любим стар шнионски роман на Греъм 
Грийн, „Нашият човек в Хавана“. Бях го чела като малка и 
бях убедена, че хотелът е измислен. Именно там вербуват 
главния герой, продавач на прахосмукачки, за британските 
секретни служби и започва низ от недоразумения. Бях 
запълнила всяка минута от прилежно изготвения план на 
пътешествието ни с неща, които да не пропускаме. Не 
беше лесно да се преборя с туристическите агенти от 
„Хаванатур“ в Париж, които искаха само да продават 
предварително изготвени пакети за безгрижно безхаберни 
туристи с основен акцент „ол-инклузив“ на Варадеро. 
Уверявах ги, че ще разказвам и показвам конкретни неща, без 
екскурзоводи и групи, за да се вместим все пак в ограничения 
ни бюджет. Трябваше да звънят в Куба и да ми правят 

отделни резервации, както 
и да ми чертаят специални 
маршрути на хартиена карта.  
Пътувах на предната седалка 

и шофьорът приятелски ме попита откъде сме. Доста 
сполучливо му казах на испански, че сме френско семейство, 
но аз съм от България. Сериозно?! Българките били  
най-красивите жени! В любимия му български филм, 
„Черните ангели“, невероятни красавици стреляли с 
пистолети, колко били секси. Арно толкова и разбира 
испански, но наостри уши от задната седалка и трябваше 
да му обясня, че изобщо не става въпрос за това колко 
съм красива и секси аз, а за един български соцфилм от 
60-те, за който ще му разкажа по-късно. Жълтата лада 
се вряза в града, смъкнахме прозорците с въртящите се 
дръжки и погълнахме тлъстата влага направо от старите 
орнаментални фасади, които ни заляха като цунами. По 
улиците ръмжаха старовремски американски коли, които 
бяхме виждали по снимките – значи наистина съществуват, 
дори се движат... 
Пристигнахме в хотела, висока сграда на повече от сто 
години в пленителен неомавритански стил, просторно 
фоайе с прозорци до тавана. Заседнахме за кратко в 
асансьора заедно с костюмирания придружител, но 
бяхме толкова развълнувани от Хавана, че това изобщо 
не ни направи впечатление. Влязох първа под душа и ми 
просветна, въпреки че с шестте часа разлика във времето 
за нас беше 4 сутринта. Арно влезе веднага след мен, а 
синът ни Димитри пусна водата, след като беше ходил до 
тоалетната. От казанчето се разнесе злокобен рев като 
на чудовище и душът над насапунисалия се Арно спря, а от 
тоалетната чиния извря съдържанието на цялата Хаванска 
канализация, изля се от банята и покри половината под 
на малката ни стая. 
Избягах навън по 
хавлия, помъкнала 
ошашавеното дете 
подире си, Арно остана 
под душа и крясъците, 
с които се наложи 
да си комуникираме, 
отекнаха по 
коридорите, които 
бяха построени като 
балкони над двора с 
басейн. Не след дълго 
се появи асансьорният 
придружител, заедно 
с камериерка с кофа 
и водопроводчик 
с инструменти. 
Извлачиха куфарите 
и увилия се в хавлия 
Арно и ни настаниха 
наблизо в просторен 
апартамент с 
неотразим изглед към 
купола на Капитолия, 
осветен в нощта. 
Реших да изсуша 
косата си, преди да си 
легна, въпреки че беше 
почти суха, но не можах да устоя на закачения на стената 
до умивалника ретро сешоар. След не повече от секунда 
стана късо съединение и токът спря. Този път не викахме за 
помощ – ток не ни трябваше докато спим.
Закуската ни сервираха в бившата бална зала на последния 
етаж, от терасата на която се вижда цяла Хавана. Насред 
повяхналата красота на колониалната архитектура 
Арно забеляза няколко високи, масивни правоъгълни 
сгради, които му приличали на хотел „Плиска“. Вероятно 
само те били строени през социализма. Бях се опитала 
предварително да разуча пейзажа в детайли и се беше 
оказало, че изобщо не е така. Обясних, че най-внушителните 
са всъщност хотелите „Хилтън“ и „Ривиера“, както и 
гигантската жилищна сграда Edificio FOCSA, строени с 
много инвестиции преди революцията – били са сред най-
високите, луксозни и модерни за времето си. Чак по-късно 
са построили подобни в България. Именно в „Хилтън“ 
са се инсталирали barbudos, брадясалите партизани в 
зелени униформи начело с Фидел Кастро и Че Гевара, за да 
управляват страната, след като слизат от планината. 
Днес не се казва „Хилтън“, а хотел „Хавана Либре“. 
Арно беше изключително впечатлен, но и безкрайно 
учуден, че нямаше нито мляко за кафето, нито масло за 
филийките. Отидох да помоля на испански един сервитьор, 
човек на възраст, да ни донесе, но той се извини, че нямали 
напоследък – навремето масло пращали от СССР, а сухо 
мляко от ГДР, сега вече много трудно се набавяли. Когато 
имало, отивали по-скоро за сладолед, да не пропуснем да ядем 
кубински сладолед! Казах на Арно да не мрънка много, а да 
яде каквото има, защото трябва да тръгваме за Музея на 
Революцията да видим яхтата „Гранма“, с която Фидел и 
Че доплавали от Мексико. Сега дори главният им държавен 
вестник така се казва. Все някъде ще намерим да си купим 
кубински сладолед, че после път ни чака, бях направила 
стегната програма.  
По обяд със сетни сили, след обиколка на прословутия 
музей, се добрахме до мястото, откъдето трябваше да 
вземем кола под наем. Сладолед не бяхме намерили. Яхтата 
„Гранма“ изобщо не беше впечатлила Арно, приличала 
му на най-обикновена яхта, каквато може да се види на 

всяко яхтено пристанище, просто по-стар модел. Сега 
обаче беше развълнуван, нали много искаше лада. От 
туристическата агенция в Париж бяха звънели из бюрата 
в Хавана да видят къде имат. Навсякъде предлагали богата 
гама от китайски автомобили, туристите все питали дали 
могат да наемат стар американски шевролет, но лада...? 
Гордо ни докараха „Лада... Самара“. Бежов металик, макар и 
с поизтрил се с десетилетията блясък. Очите ми светнаха 
– толкова модерни ми се струваха тези лади едно време, 
направо приличаха на западни коли, с децата от квартала 
ги брояхме, като ги видим. Арно обаче хич не споделяше 
ентусиазма ми. Каква лада било това, приличала му на най-
обикновено пежо. Настани се с лека неохота зад волана, 
като отбеляза, че нямало нито климатик, нито радио, но 
после млъкна, след като му обясних, че всъщност колата е 
супер, защото има чистачки, странични огледала и бензин в 
резервоара.
Потеглихме към „Залива на прасетата“, за да видим къде 
се е състоял историческият десант. Районът се казваше 
Плая Хирон, сиреч плаж, значи като се нагледаме на 
соцмузея, построен там в памет на победата, ще можем да 
поплуваме. Но скоро щом излязохме от Хавана, по шосето 
започнаха да ни махат автостопаджии. Арно профучаваше 
покрай тях, не можел да ги качва, да не ни убият и/или 
оберат. Обяснявам, че по соца това много се практикуваше, 
самата аз съм пътувала на стоп още като ученичка с 
приятели нагоре-надолу по Черноморието. Не вижда ли, 
че хората очевидно нямат коли, бяхме се разминали само 
с няколко, плюс един-единствен претъпккан рейс, а ние 

тук с цял автомобил само за себе си се разхождаме! Как да 
стигнат, накъдето са тръгнали?! Арно помрънка известно 
време, но на следвашия ръкомахащ спря. Закарахме го, после 
качихме и други двама, при Димитри на задната седалка. 
Не се налагаше да гледаме картата, хората ни упътваха 
накъде да свием и откъде да продължим. Разгледахме доста 
места, накрая Арно спираше колата, излизаше да им вземе 
багажите, ако имаха такива, и да ги сложи в багажника. 
Ръкуваше се с тях и питаше накъде са се запътили. 
През Маникарагуа, Матагуа, все беше към Плая Хирон. 
Предупредиха ни да внимаваме за крокодили в Матанзас. Там 
било резерват, но се случвало по някой да избяга. 
Пристигнахме на залива след като музея вече го бяха 
затворили. В колата беше страшна жега, затова 
паркирахме под една палма и разгледахме отвън ниската 
постройка, която приличаше на казарма. Димитри се 
зарадва на изложените в двора танк и самолет. Арно заяви, 
че нямало проблем, нали го бяхме гледали в интернет, в 
музея имало само снимки и оръжия, да отиваме по-скоро да 
търсим плажа, на който са дебаркирали американците, да 
се гмурнем във вода, преди да сме получили топлинен удар. 
Според картата бил на две крачи. Наоколо нямаше жива 
душа, нито местни, нито туристи, не можехме дори един 
екскурзовод да попитаме. Тръгнахме пеша, опитахме се да 
разгадаем пътеките, но се забихме в дива растителност, 
през която едва успяхме да стигнем до нещо като бряг 
на блато. Арно го ухапа комар с размерите на самолета 
изтребител, изложен пред музея, а Димитри отбелязва, че 
тук не бива да плуваме, защото можело да срещнем някой 
избягал от резервата крокодил. 
Обратно в колата, вече в собствен сос, потеглихме към 
следваща спирка – Санта Клара. Гордо обясних с какви 
усилия съм успяла да резервирам стая в единствения 
модерен хотел в града, в стил „Плиска“, който отрядът 
на Че завзел и оттам провеждали ожесточени престрелки 
с военните на Батиста. И то не коя да е стая, ами стая 
414, в която след това винаги отсядал Фидел Кастро по 
случай всички годишнини на Куба Либре. Хотелът, то е 
близо до ума, се казва „Санта Клара Либре“ и дупките от 
куршуми по фасадата се пазят като светиня, ще можем да 
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малки боже на грижата 
даже да не съществуваш  
в което съм убеден
но знам че те има 
помогни ми  
да се погрижа за себе си 
да се запазя да казвам какво мисля 
но и да си затварям устата 
да казвам не 
да не давам непоискани съвети 
да не оказвам непоискана помощ
да акумулирам възхищение 
даже невинност 
и малко по-малко суета 
да виждам черния огън
но и да виждам белия огън
и да ги свързвам в едно
което не е вирус  

помогни ми да си прекарам добре 
докато радостно се мъча 
в нещо като щастливо нещастие
в нещо като спокойно поражение 
в което има мир и забавни епикризи
в които болестта има пълно обратно развитие
и отива в отрицателното пространство на здравето 

помогни ми да убедя някого че да
сто лева са конкретна кражба 
но милиард след милиард 
също са конкретна кражба  

малки боже на грижата 
помогни даже и на дебелото момче 
и на дебелата му майка която се отрече от него 
и нека зараснат счупените им крайници  
и счупените им души 
 
малки боже на грижата 
имало е пъти в които съм скачал от седмия етаж 
забивал съм нож в корема си 
или съм се гърчел от разнообразни невидими болки
помогни ми макар да не зависи пряко от теб
да не се чувствам изоставен неразбран и самотен
поне в част от времето 

помогни ми да разкажа някога 
защо не пия алкохол
защо не пуша цигари 
защо спрях каквото можах да спра
защо не станах състезател по тенис 
или университетски преподавател
защо и как се стигна дотук 

помогни ми да разкажа 
за ските за болниците за изследванията 
за паниката и устрема 
за това как ходих всеки ден в продължение на месеци 
до моста където е сниман „последно танго в париж“ 
и не скачах
а водата ме викаше 
доста нелепо беше 

помогни ми да разкажа за това 
колко пъти са искали да ми дават пари
и кои точно публични фигури 
са ми отправяли интересни предложения 
помогни ми да разкажа за хитреците и кариеристите 
за тези които не различават  
истина от лъжа и реклама от честност 

помогни ми че ми писна и се уморих
искам да поливам цветя да разхождам куче  
и да отглеждам деца 
искам да спра да се страхувам  
и да наблюдавам самозабравата 
помогни на достатъчен брой хора 
вдъхни им да повярват в силата 
от която са се отказали доброволно 
и губят въздух почва и смисъл 

малки боже познавам добре тези 
които всички познават 
и съм разочарован от тях
от това че са безсрамна гола вода без покритие
толкова исках да има на кого да се възхищавам
не по-малко съм разочарован от себе си  
помогни ми понякога да забравям истината 
защото е непоносима 
тежи повече от глава с безумен махмурлук
тежи повече от лъжата 
помогни ми и в най-трудното –  
да простя и на себе си 
 
малки боже кога ли ще разкажа за 
шамарите обидите унижението срама вината
за това какво е да ти е изкаран въздухът след точен удар
в слънчевия сплит  

Стефан Иванов

и да не можеш да дишаш
или как замръзвах сам в снега 
как бягах от вкъщи 
как навън бях бездомен  
и така беше и на гости 
и в клубове в барове по концерти в редакции  
офиси сцени театри и зали
в гримьорни и кабини
гол и облечен на работа или доброволно
използван и забравен
все сам неспокоен макар и с компания 
за секънд хенд магазините за хората втора ръка
за тайните стотици тайни 
от разумни и не чак толкова хора
които натрупах 
от техните споделени грижи 
утехата която предоставях  
или мислех че предоставям
не помня вече кога се отказах  
да съдя и да порицавам
предпочитам да подам ръка и да изслушам 

помогни ми малки боже на грижата
с нуждата от любов с нуждата от гняв
с възлите на противоречията  
и вината в главата ми 
ще се развържат скоро 
ще литнат във въздуха 

ще се разтворят като лястовици  
в далечината на хоризонта 
помогни ми да се храня  
да правя йога и упражнения 
да се смея и да върша и глупости  
без особен срам
защото всъщност е нормално 
 
помогни ми да се науча да си почивам
да продължавам да прегръщам и галя 
да плача от смях и умиление  
от съчувствие и болка  

помогни ми  
да не се вкамени сърцето ми 
да мия с удоволствие чиниите 
да пиша всеки ден честитки за рожден ден
а не съболезнования  

малки боже 
ако нещо не се свързвам със себе си 
или с някой друг който ми е важен 
помогни ми да рестартирам рутера на душата си 
или да се обадя за поддръжка 
защото съм си платил сметката
и я заслужавам 

помогни ми да се боря за себе си
поне колкото някой негодува в интернет 
срещу мобилните оператори 
и тяхната осъзната неадекватност 

малки боже на грижата 
продължи да ми помагаш 
с филмите музиката книгите и картините
с които вече си ми помогнал 
и ми дай силите които сам трябва да си дам 
за да дам каквото мога от себе си 
и да получа каквото заслужавам 
каквото и да е то 

помогни ми да преживея  
катастрофата 
която вече се е случила
и така 
до момента  
в който дойде мигът 

ги видим. Ще посетим и влака, който отрядът е дерайлирал 
с помощта на откраднат багер – сега е национален музей, 
както си седи преобърнат. И разбира се, мавзолея на Че 
Гевара, където са пренесени откритите му в Боливия кости 
и гори вечен огън. 
Жегата пораждаше у нас желание да съблечем подпухналата 
мокра плът от кокалите си. Вадички пот се стичаха 
по бакенбардите на Арно, който тихо попита в този 
исторически хотел има ли басейн. Не вярвах на ушите 
си. Ако добре си спомням, тъй или иначе не сме дошли 
чак до Куба с едничката цел да се цопнем във вода и да се 
излегнем на шезлонг! Този град е люлката на победата на 
Кубинската революция. Нали от нея е тръгнал целият соц, 
който се домъкнахме до ръба на географията да гледаме. 
Много било горещо – в Париж е осем градуса и вали! Арно 
едва промълви, че в момента искал един кубински сладолед 
повече от всичко на света, но на единствената миниатюрна 
бензиностанция, на която бяхме спрели по пътя, не 
продавали нищо друго освен бензин... Поне на тази жега все 
още не бяхме огладнели, колко предвидливо съм взела от 
Париж няколко големи пакета солени бисквити TUC с вкус 
ементал, любимите им с Димитри. А и целият този соц 
наистина му бил страшно интересен, такива истории как 
иначе щял да чуе. 
Стигнахме посред нощ „Санта Клара Либре“, тюркоазен на 
цвят, като детско кубче за игра насред изящна колониална 
архитектура. Със здраво настреляна фасада, явно нарочно 
небоядисвана от революцията насам, уличната лампа 
осветяваше паметна плоча. Събудихме рецепциониста, 
който неохотно, но с гордост ни въведе в стая 414, сред 
мебели от петдесетте и стени, покрити със снимки 
на Фидел, имаше дори набор от негови лични тоалетни 
принадлежности под малка пластмасова витрина. Храна 
щяло да има чак утре сутринта, но бяхме толкова 
перколясали, че дори фактът, че нямаше топла вода, не 
можа да ни впечатли. По пътя нямаше ни един ресторант, 
дори магазин, нищо, добре че Димитри не беше гладен, в 
колата беше изял последния пакет бисквити TUC с вкус 
ементал. Имаше две легла с нощно шкафче по средата, 
на което вероятно Кастро си е държал пистолета. 
Преместихме го, избутахме леглата едно до друго и се 
проснахме тримата, Арно по средата. 
Арно беше този, който се надигна с първия слънчев лъч, 
приритал за закуска, каквато и да е. Не бил мигнал цяла нощ 
– не стига, че сме го заврели в дупката между двете легла, 
ами се очаквало от него да спи зад надупчена от куршуми 
фасада в една стая с гребенчето и самобръсначката на 
Фидел... Все някак издържа идеологическата разходка, макар 
че се опекохме, докато разглеждахме дерайлиралия влак и 
докато чакахме на опашка пред мавзолея. Добре че вътре 
беше прохладно, направо не ни се излизаше, а и Димитри 
се забавляваше безкрайно да разглежда изложените в 
музейната част пушки, картечници и пистолети. 
Потеглихме най-сетне към Атлантическото крайбрежие. 
Горещината напълно бе омаломощила и трима ни, от време 
на време в тишината нечии черва проскърцваха от глад. 
Малко преди Варадеро пресякохме градчето Карденас, 
където в далечината се показа кубинец под навес с три 
клона дребни банани върху щайга. Дали не ги продаваше!? 
Спряхме, изсипахме му една шепа кубинско песо, аз се 
опитах да изляза наполовина от прозореца на колата и да 
го прегърна. Човекът ни връчи всичките си банани, доволно 
преметна щайгата през рамо и си тръгна. 
Пристигнахме в хотела точно преди да раздигнат 
вечерната шведска маса, обаче след като бяхме инхалирали 
спешно три клона банани, нищо не можахме да хапнем. 
Персоналът се повъртяха около нас и след няколко 
приятелски приказки за добре дошли, ни помолиха поне да се 
преструваме, че ядем, после ако може, като внимаваме да не 
ни видят шефовете, да им завием малко от това или онова 
за вкъщи. Ако имаме и някоя дрешка... Наложи се известно 
време да обяснявам на Арно за какво иде реч, но към края на 
вечерята вече се бе специализирал заедно с мен да опакова 
ориз и пиле в салфетки и да пълни с кубински сладолед 
термоси за децата на сервитьорите. Настаниха ни около 
басейна да се полюбуваме на залеза и ни направиха по едно 
мохито, за Димитри без ром, с повече захар. Засвири малък 
оркестър. Вдишахме дълбоко прохладния океански бриз.  
Следващите дни прекарахме в тайно пакетиране на всички 
закуски, обеди и вечери. Насред плажове със златни пясъци и 
басейни с шезлонги под палми, аз успях да изпера във ваната 
с хотелски шампоан трите куфара с летни дрехи и да ги 
връчим на камериерките, градинарите, спасителите и 
музикантите, за дъщерите, синовете, жените или мъжете 
им, заедно с всички тоалетни принадлежности, плюс 
книжки и играчки за Димитри, които бяхме помъкнали. 
А нашите нови кубински приятели носеха сувенири от 
миди, гердани от костилки и изрисувани с пирограф 
дървени лъжици, на които пишеше „Куба“. Спестиха ни 
пазаруването на екзотични подаръчета, каквито всички в 
Париж очакваха да им донесем.     


Докато чакахме самолета на задушното летище в Хавана, 
облечени в зимните си дрехи, единствените, които не 
бяхме подарили, Арно погали косата ми и премигна с 
разбиране. Колко съм била права. На соца най-готиното му 
е, че вече го няма. Поне в географска близост. Попита ме 
дали да не прекараме февруарската си ваканция догодина 
на Мартиника, Гваделупа, Реюнион, Бали или Мавриций. А 
защо не и в Маями, щата Флорида? Можем да се разходим из 
квартала, наречен „Малката Хавана“...   
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Зуска Кеплова

За четвърти пореден път тази година в София се 
проведе конкурс за млади преводачи на художествена 

литература от словашки на български език по 
инициатива на посланика на Република Словакия в 

България г-н Мануел Корчек. Наградите бяха връчени 
на 30 май в Словашкото посолство. участниците 

превеждаха фрагменти от книгата  
на Зуска Кеплова „Кифли 

в готически стил“. Първа награда бе присъдена на 
Василена Герасимова. Тук публикуваме  

отличения превод.
Зуска Кеплова (1982) е словашка писателка, редактор 

и политически коментатор в ежедневника SME, 
университетски преподавател. И трите є издадени 

прозаически книги – „Кифли в готически стил“ (2011), 
„57 километра от Ташкент“ 

(2013) и „Рефлукс“ (2015) коментират различните 
нива на отчуждението,  присъщо на поколенията, 

родени през 80-те и 90-те години на XX в. Във 
фрагментарния роман „Кифли в готически стил“ 

усещането за бездомност кара две от героините да си 
татуират с готически шрифт думата „кифли“, за да 

им напомня дома, откъдето и заглавието на романа.
Зуска Кеплова е носител на редица литературни 

награди, сред които „Иван Краско“ и „Ян Йоханидес“. 
Два пъти нейни книги достигат до финала на най-

авторитетния словашки конкурс за проза  
Anasoft Litera.

На български са публикувани откъси от книгите 
є „Рефлукс“ и „Кифли в готически стил“ в 

„Литературен вестник“ и „Литернет“.
 

Петра, Париж

Париж, Братислава... все тая
– И така ни разрушиха плувния басейн „Централ“ – каза 
бащата на Петра, преди скайп връзката да се разпадне. 
Още няколко минути Петра повтаряше в микрофона:
– Там ли си? Там ли си? – после свали слушалките и 
затвори лаптопа. Приближи се до прозореца и провери 
банските на простора. Изкуствените материи съхнат 
за секунди. Отново отвори лаптопа и зададе в Гугъл 
ключовите думи: плувни басейни братислава.
Тези три думи oтдавна бяха ключови за нея. Детството 
є мина в закрития басейн „Централ“. Когато вечер 
затваряше очи, още є се привиждаха луминесцентните 
лампи и паната на окачения таван на басейна. От сутрин 
до вечер беше в хлорираната вода. Последния път, когато 
беше в Братислава, намина към „Централ“. Промъкна 
се през един отвор в оградата от гофрирана ламарина 
и влезе вътре. Мазилката от стените беше опадала и 
Петра едва сега забеляза, че сградата е тухлена. Винаги 
си беше мислила, че е изцяло построена от изкуствени 
материали. Един по-силен вятър би бил достатъчен, 
за да вдигне басейна във въздуха и да го пренесе в кой 
да е квартал на произволен посткомунистически град. 
Квадрат, захвърлен между халите и „Истрополис“1, 
от едната страна умирисан от пекарната за кафе и 
пивоварната „Щайн“2, а от другата – от шоколадовата 
фабрика „Фигаро“, който би могъл да се премести 
във всеки един момент. Осъзна, че със събарянето на 
„Централ“ тя сще се превърне в разказвач на спомени. 
Отсега нататък може да досажда на по-младите с 
подробни описания на нещата, какви са били и какви 
никога повече няма да бъдат.
Скайпът зазвъня и на екрана се появиха зелената и 
червената слушалка. Силен порив на вятъра блъсна 
капандурата и отново заваля. Банският се плъзна от 
простора и пльосна в кофата. Петра видя какво се случи, 
но първо посегна към слушалките и кликна върху залената 
икона: 
– Татко, там ли си? 
В слушалките остана тихо. Водата, която се стичаше 
от тавана, забарабани по наслаганите из стаята кофи. 
Капките звънтяха в различни тоналности, според нивото 
на съдовете в кофите. Петра седна на леглото и се 
заслуша в звуците.

1 Дом на услугите в Братислава, построен през 1832 г. и съборен 
през януари 2022 г. – Бел. прев.
2 Пивоварна, основана от братята Александър и Бернат Щайн 
през 1873 г. – Бел. прев.

Национална вафла
Веднъж месечно отиваше в пощата да получи колета 
си. Кашонът беше пълен догоре с вафли „Хоралки“. 
„Хоралкта“ е единственият почтен сладкиш!“ – 
твърдеше майка є. „Не е нито „подобрена“ рецепта, 
нито 20% безплатно и прочее капиталистически уловки!“ 
Майката на Петра вече двадесет години купуваше едни и 
същи сладки неща. Критикуваше политическите промени 
чрез рекламните клишета върху опаковките, марките, 
грамажа. Оставяше торбите на масата, изваждаше 
покупките, пускаше си „Регина“3 и докато запържваше 
лука до златисто, критикуваше обществената ситуация. 
Всички се събираха на вечеря или просто минаваха през 
кухнята и така тя се сдобиваше със своя публика. „Ние 
сме кухненски народ!“ – обясняваше на преминаващите, 
които идваха да си вземат например ножица, надничаха 
в торбите или похапваха направо от тенджерата. 
„Словаците никога не са седели в салони, а на табуретка 
в кухнята!“ Това съждение винаги успяваше да развесели 
Петра. Баща є пък казваше, потупвайки майка є отзад: 
„Мамо, ти си нашата Майка Словакия“. А брат є Михал 
често добавяше, че имат унгарска фамилия, така че може 
и да са седели в салон.
Софистицираните аргументи не вървяха много-много 
пред майка є, но политическата реч спираше, докато 
разопаковаше старовремските сладкиши. „Аха!“ – 
внимаваше тя, опипвайки опаковката в усилието си да 
установи действителните размери на продукта. После 
възмутено констатираше: „Така ни лъжат!“. Оттук 
насетне нямаше какво повече да се каже. Никой не є 
възразяваше, всички сядаха около масата и тя започваше 
да сервира. Междувременно продължаваше да мърмори 
нещо за невидимата ръка на пазара, която е откраднала 
от нейната тенджера. „Ще ни сварят като жабата в 
тенджерата! Бавно, постепенно, дори няма да разберем.4 
Сякаш сме напълно оглупели! И през цялото време всяка 
вечер най-нагло ще ни обясняват, че се чувстваме по-
добре, само дето не искаме да си го признаем!“ Михал 
риташе Петра под масата. Опасяваше се, че майка му 
ще тръгне из трамваите с найлонови торби под ръка, 
стискайки юмрук и бръщолевейки някакви неразбираеми 
неща към въображаемо общество от съзаклятници. 
Като онази госпожа, която накрая се съблече в парка и 
я отведоха с линейка. „Ако някога намалят грамажа на 
„Хоралката“ или променят нещо в нея, мама ще изгуби и 
последната си опорна точка“ – каза Михал на Петра през 
смях.
Всеки месец отваряше кашончето и разглеждаше 
„Хоралките“. Това беше нейното лакомство след плуване. 
С едната ръка сушеше косата си, а с другата държеше 
вафлата, от която си похапваше. Тялото реагираше на 
захарта и така винаги след плуване беше в най-добро 
настроение. Светът є се струваше смислен, дори 
идеален, миришеше на чисто като хлора, движеше се в 
ритъма на жаба, готвеща се за скок, и беше с вкуса на 
никога непроменящата се вафла. Когато Михал замина 

3 Словашка радиостанция, предназначена за аудитория „в зряла 
възраст“. – Бел. прев.
4 Става въпрос за т.нар. синдром „сварена жаба“. Синдромът 
се основава на истински експеримент, при който жива жаба 
се поставя в хладка вода, чиято температура постепенно 
се повишава. Жабата инстинктивно се опитва да изравни 
телесната си температура с тази на горещата вода, но не 
прави опит да напусне съда. При хората синдромът се свързва 
с постепенното привикване към неблагоприятни условия за 
живот. – Бел. ред.

за Финландия, започнаха да пътуват две кашончетата: 
едното – за Париж, другото – за Хелзинки. Петер написа 
имейл: „Моят колега от Турция вчера за първи път опита 
„Хоралка“. Каза, че му напомня за някакъв традиционен 
турски сладкиш, но техният бил по-вкусен“. Петра му 
отговори: „Знаеш ли, че „бринза“5 на румънски означава 
сирене? Това е единствената дума за сирене“. Разбраха 
се, че няма да казват за тези неща на мама. Размениха си 
много усмихнати емотикони.
 
Като кариатида
– Искам да ти кажа нещо. Ще ти го кажа, защото 
си тръгваш. Не съм гъркиня, албанка съм. – Петра 
напускаше хотела и нейното място се зае от стройната 
гъркиня. Фигурата є напомняше на Петра кариатидите, 
скулптури на жени, които крепят върху главите си 
покрива на храма. Не беше просто добре сложена, а 
като че ли равномерно покрита с тънък слой подкожна 
мазнина, някак мека отвън, но жилава и мускулеста 
отвътре. Най-добрата работна сила.
Петра є показа кое за какво служи. Препоръча є да си слага 
гумени ръкавици, въпреки че от тях ръцете смърдят още 
от сутринта и ги усещаш, като разчупваш багетата 
за закуска, ето – даде є да помирише нейните пръсти. 
Каза също на гъркинята, че може да си взима от хотела 
това, което остава – хляб и масълца, конфитюрчета и 
медчета, но за това трябва да се разбере с останалите. 
Тъкмо вдигаше матрака, за да є покаже един лесен начин 
за постилане на чаршафа, когато гъркинята, гледайки 
заоблените рамене на Петра, попита:  
– Спортуваш ли? 
– Плувам. Ще стана треньорка по плуване. Едновременно 
със следването.
След работата в хотела през ваканцията Петра имаше 
достатъчно пари за таксата, а курсовете по плуване 
щяха да є осигурят джобните през учебната година. 
Родителите също є пращаха по нещо. 
– Аз съм шампион по джудо за младежи – каза гъркинята. 
– Това е добре, тук ще поддържаш форма – засмя се 
Петра. – Виж тези африкански мами, които работят в 
хотела. Всичките са като гардероби! 
Гъркинята прекъсна Петра и довърши мотивиращото є 
изказване: 
– Ние, които от малки ходим на тренировки, знаем какво 
е тежък труд, нали? 
После попита за парите, имаше много въпроси за парите. 
Сякаш с всички тях проверяваше ставите, опипваше 
лицето, контролираше подвижността на пръстите – 
дали след тримесечния работен режим е достатъчно 
силна и здрава.
Асансьорът, натоварен с чували с бельо, ги свали в 
сутерена на хотела. През няколко коридора стигнаха до 
пералното помещение. Петра прикачи към връзката с 
ключове на гъркинята и този от стаята с пералните и 
сушилните. 
– Хубаво е, че ще учиш – каза някак неочаквано 
гъркинята. – Иначе няма как да станеш един от тях. Ако 
престанем да им работим, няма да има кой да им сготви, 
да ги изпере и да им гледа децата, нали? 
Със загадъчното им гъркинята є напомни за нейната 
майка. 
– Тогава няма да ги науча да плуват! – засмя се. 

5 Традиционен словашки млечен продукт, подобен на извара. – 
Бел. ред.

Из „Кифли в готически стил“

Мартин Пенев. „Всичко ми е наред“, 
2018, текстил, въже, кранчета
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Гъркинята хареса Петра. Привеждаше я в действие 
ендорфинът. Веществото, благодарение на което 
съществуват хората, които са непрекъснато в движение. 
Да си винаги в добро настроение – това е ключът. Ако не 
си, веднага те сменят. Затова – усмивка. Искрена.
– Мислят си, че ги лъжем и крадем! – каза гъркинята.
Миналата година при Петра дойде една приятелка, 
преспа няколко нощи при нея. Когато си тръгна, Петра 
намери под лаптопа си двадесет лири. Приятелката є 
от детинство работеше в Англия. Завърши социални 
дейности, но береше ягоди. Eдин ден се качи на сгъваемия 
си велосипед, отиде до гарата, заключи колелото и го 
покри с найлонова торбичка „Теско“6, за да го предпази 
от слънцето и влагата. Там се качи на автобуса, който 
я откара до нейния low cost полет. Когато се връщаше, 
отключваше колелото и го подкарваше към къщи. Това 
лято се отби при Петра, поразходи се из Париж, почина 
си от дъждовния Лондон. Петра є приготви bed & 
breakfast, както казваше Анка. Веднъж се напиха заедно 
и тя се разприказва. Твърдеше, че ако всички преселници 
и сезонни работници престанат да правят това, което 
правят, и действително се върнат там, откъдето са 
тръгнали, това чисто общество ще затъне в боклуци: 
– Такъв катастрофичен филм още не е заснет! Никаква 
глава на Статуята на свободата няма да има на алеята!7 
Само една сутрин, в която всички мургави и бели 
източноевропейци ще стегнат куфарите и бай-бай! 
Тази приятелка и на банките не вярваше, така че винаги 
носеше няколкомесечните си доходи в брой в раницата. 
Банкнотите с главата на кралицата бяха натъпкани 
в найлонова торбичка, а торбичката – в платнената 
раница. Всъщност и банките не є вярваха и никой не би 
рискувал да є отвори сметка. Пътуваше из Европа с пари 
в брой, от север на юг, както и когато си реши.
Петра не искаше да възприема света като нея. Не 
искаше да се ядосва, когато зарежда пералнята, когато 
бута количката с бельото, когато си надява гумените 
ръкавици. Сутринта намери двадесетте лири от нея 
под лаптопа си. За престой при приятели не се плаща, 
казваше си наум. А тя наруши това правило. Извадила 
от раницата си една „кралица“ и я напъхала под компа. 
Петра си помисли, че Анка съвсем се е побъркала там 
на тия острови. После дойде гъркинята, усмихната 
и пълна с енергия, но недоверчива и използваща 
магическото те. С мощни ръце и червени бузи като 
работничка от социалистически паметник. Петра 
носеше чували, плуваше, а от септември щеше да учи в 
университета. Имаше план и беше уверена, че не иска 
да е част от всеобщите обвинения и мрънкане. Ще 
носи бяла престилка и категорично ще бъде полезна 
за обществото. Бащата на Петра все повтаряше: 
„За лекарите винаги ще има работа, търсим ги 
непрекъснато“, а майка є добавяше: „Само дето понякога 
ще се случва да не ти платят“.
Баба є преди пътуването казваше: „Петрушка, чудя 
ви се на вас младите, как съвсем доброволно отивате 
да робувате. Интелигентни млади хора! Разбирам ви, 
че искате да си имате собствени парички и да сте 
самостоятелни, но чак пък на цената да бършете 
задници в Австрия ли? Прадядо ти, когато му се наложи 
да работи с ръцете си, престана да говори. Доктора 
по философия през петдесетте години го пратиха да 
се трепе в производството! Всяка вечер се прибираше 
вкъщи, лягаше на дивана и се взираше в тавана. Без думи. 
Насилвах го да вечеря. Ходехме на пръсти край него, бях 
доволна, че не биеше нито мен, нито майка ти, защото 
имаше къщи, в които го отнасяше семейството. Той 
обаче беше такъв човек, че таеше всичко в себе си. 

6 Популярна в Словакия верига британски хипермаркети. – Бел. 
ред.
7 Препратка към историята с продължителното събиране на 
средства и изработване на Статуята на свободата. С цел 
по-бързо набиране на необходимите финансови ресурси, първо 
била направена главата на статуята, която била изложена на 
открито по време на Парижкото изложение през 1878 г. – Бел. 
ред.

Пращаха го да носи 
тежко и когато веднъж 
един от работниците 
не издържал, тия 
глупави пролетарии 
отишли да извикат 
дядо ти, защото бил 
доктор. Дори парите 
за заплати не знаеха да 
преброят и разпределят, 
защото изпратиха 
финансистите в 
котелното!“.
Гъркинята попита 
Петра дали може да є се 
обажда, ако има някакъв 
проблем или се разболее:
– Все още не познавам 
никого тук.
Петра се съгласи, 
въпреки че не можеше 
да си представи как ще 
вземе лекарства без 
рецепта:
– Но защо не си направиш 
временна здравна 

осигуровка? И без това ще ти я поискат и в работата. 
Без нея няма да те вземат! 
Бяха назначили гъркинята набързо на мястото на Петра. 
Обещала, че ще им донесе необходимите документи 
възможно най-бързо. 
– Ще ти кажа, защото вече си тръгваш. Не съм от 
Гърция, албанка съм – сподели „гъркинята“. Нямала 
никави документи. Щяла да се опита да си ги уреди, 
доколкото може. Мислела, ако не я оставят да работи на 
черно, да измисли някакви гръцки документи.
Ако работи нелегално, ще носи вкъщи пари в брой в 
раница като Анка. Ще стои нащрек в автобуса, в залата 
на летището, в самолета, да не би случайно да заспи 
и раницата да изчезне. Лондон – Братислава, Париж – 
Тирана. Без сън. Петра си представяше как митницата 
се затваря, когато раницата, пълна с банкноти, премине 
през скенера на летището. Дали ще я разпитват в малка 
стаичка и ще попълва дълги формуляри? Ще я дýшат ли 
кучета? Ще є гледат ли в задника? Забрави да попита 
Анка къде си държи парите, когато пътува. Вкъщи или 
в куфара? Или пък в сейф на гарата? Даде на албанката 
още един ключ – от шкафчето за дрехи и лични вещи. 
Металното шкафче приличаше на тези в съблекалните, 
в които се преобличат спортистите преди и след 
тренировка. Напомни на новата камериерка да не оставя 
в него ценности. После є пожела много щастие и силно 
є стисна ръката. Албанката я прегърна през раменете. 
Потупа я по гърба за успех, с жест, с който един играч 
сменя друг.
Петра имаше чувството, че след тази разходка нагоре-
надолу из хотела албанката є стана близка. Същевременно 
си пожела да не є се обажда. Сама не можеше да си 
обясни защо є минават подобни мисли. Просто я завладя 
чувството, че окончателно е приключила с хотела. Ще 
отиде в университета и ще учи дечица да плуват. Когато 
се обърна за последно към хотела и кимна на бившите 
колеги, които пушеха пред служебния вход, отново се 
сети за кариатидите, мощните жени, поставени до 
входа. Напевът „Здравейте, деца, ида от Гърция...“8 се 
наби в главата є. Отърва се от него чак в шумотевицата 
на метрото.

Бесни нощи
Кърпата през лицето, още няколко вдишвания и 
издишвания през хавлията и после чувства течащата 
вода, която вече не є позволява да диша. Бързо се 
опитва да поеме въздух още няколко пъти, но водата 
продължава да шурти и мократа кърпа става толкова 
тежка, че не може да диша през нея. Чувства как 
пръстите на краката изтръпват и омекват, а след това 
изтръпва и целият крак. Губи контрол над мускулите 
си. Кърпата все така не є позволява да диша. Обгръща 
лицето є като плътна бяла маска. Това е само краткият 
момент, в който забравя, че е при душовете на басейна. 
Момичетата от плуването стоят над нея. Върху 
покритото с кърпа лице плисват няколко кофи с вода.
За момент си спомня, че това е само отрязък, а не цял 
спомен, че по същия начин се чувстваше, когато спеше в 
апартамента с доближените едно до друго легла. Хората, 
които спяха на тях, се сменяха. Веднъж това беше 
двойка американци на пътешествие из Европа, която 
беше стигнала до Париж. Европа за тях означаваше 
Лондон, Париж, Рим и Мадрид. За кратко бяха спали 
в парка, после ги покани в апартамента. Трябваше да 
пуснат някого за няколко седмици, за да си помогнат с 
наема. После дойде една чехкиня, която цели дни прекара 
в леглото в Париж, града на модата, разглеждайки 
списания, отпечатани на гланцирана хартия. След 
няколко месеца доволна си тръгна за вкъщи и освободи 
леглото. А после в него се озоваха всички мъже на 
Наталия. Двете легла бяха почти залепени едно за друго. 
На няколко пъти се събуждаше, защото дишаше в лицето 
на някакво момче, спящо между нея и Наталия. Друг 
8 Стих от словашката детска песничка „Мандаринката 
Даринка“. – Бел. ред.

път се стряскаше насън, че не може да диша, бълнуваше, 
после се съвземаше и сядаше в леглото. В този момент 
забравяше какво е сънувала, чувстваше само сърцето си, 
което биеше така, че щеше да изскочи. Вкъщи нямаше 
никакви проблеми със съня. Заспиваше, както се казва, 
във въздуха. Сънищата є в повечето случаи бяха съвсем 
обикновени, забавно ръзбъркани откъслеци реалност. И 
изведнъж се събуждаше от собствения си глас. Сякаш 
шумното дишане се превръщаше в думи и обратното. 
Малко се срамуваше. Кошмари в апартамент, пълен със 
спящи хора. Отваряше очи и виждаше завесите пред 
френския прозорец и малката открехната капандура над 
леглата. Може би въздухът не достигаше за всичките 
тези хора в апартамента. 
Петра рязко махна кърпата от лицето си, видя 
навдесените над нея лица на плувкините. Лежеше върху 
плочките на пода под душовете. Някой предложи да 
пробват waterboarding. Симулирано давене. Новост от 
въдворени в затвори терористи. Петра и колежките є 
плувкини прекарваха по няколко часа на ден във водата. 
Не вярваха, че мокра кърпа през главата може наистина 
да изплаши някого. Сега се взираха в очите на Петра: 
зениците є веднага се стесниха, след като махна кърпата. 
Седна и изтри водата от лицето си. Яркият спомен 
от апартамента, където живя след пристигането си 
в Париж, беше изчезнал без следа. Някой друг беше заел 
мястото на Петра върху плочките на пода. В ръцете є 
тикнаха кофа с вода. Сега беше неин ред да дави. 
Краткият момент под кърпата предначерта 
кошмарите, които щяха да я следват до живот. Майка 
є и до днес в сънищата си на равни интервали пътува до 
Русия. Подрежда и разопакова куфари, изпуска влака, тича 
към полупреградена тоалетна, а пред нейната кабинка 
рускини чакат на опашка и блъскат по вратата, поглежда 
надолу и вижда два отпечатъка от обувки върху бял под, 
изведнъж тоалетната чиния изчезва и се появява дупка, 
пълна с мухи, някой є подава вестник, за да се избърше, 
отново тича към влака... Майка є винаги се смее, 
когато разказва този сън. Свързва няколко спомена от 
общежитията, общите бани и някакви шеги. Но заедно 
с това споделя, че след всеки такъв сън цялата е мокра и 
ходи да си сменя нощницата.
Сега вече и Петра знае за какво ще мечтае. Да си има 
собствена стая в общежитието и редовни доходи от 
курсовете по плуване, да си намери приятел французин и 
спокойно да заспива до него. Но няколко пъти в годината 
ще се събужда посред нощ и ще преоблича мократа си 
пижама. Сънят ще я преследва и на закуската с пресен 
кроасан с масло ще разказва на приятеля си как е спала в 
една стая с куп хора. Въздухът беше тежък, средата на 
лятото, в центъра на Париж. На масата имаше трохи и 
маслото се топеше. Недалеч беше железопътната гара, 
през града летяха линейки и пожарни коли. В прозореца 
отсреща се виждаха пожарникари на учение. Някой от 
време на време викаше по улицата. В жегата мирисът на 
асфалт се смесваше с този от пакистанския квартал, 
където зеленчуците в магазините бяха с форми, каквито 
човек и насън не е виждал; ястията в бюфетите бяха 
толкова пикантни, че не можеха да се преглътнат; 
пакистанците не подвикваха след жените, а само стояха 
и си приказваха по тротоарите; гласовете им бяха 
приглушени, смесваха се със звуците на града, сгъстяваха 
се на каша, втвърдяваха се и се втвърдяваха, докато 
сместа не станеше толкова тежка, че трябваше да се 
разбърка насън, за да не залепне за мозъка ти. Кракът 
потрепва неволно, тялото се надига и Петра отива 
в тъмното да потърси в чекмеджето суха пижама. 
През такива нощи се потеше повече, отколкото при 
половинчасово бягане в парка. Потта миришеше леко на 
къри, гранясало масло и хлор.
Направиха си няколко снимки с телефона. Снимки с лице, 
покрито с мокра кърпа. После отидоха при шкафчетата 
да си изсушат косите и банските на сешоара. На 
изкуствената материя є стигат няколко минути, за да 
изсъхне, а косата е мокра цяла вечност. Петра отиде 
да тича. След като вземе душ, бързо ще се приготви за 
утрешната лекция. Довечера в общежитието ще чува 
гласовете зад вратата. На различни езици, с различни 
акценти. През процепа под вратата дискретно ще 
прониква цигарен дим от кухнята. Луминесцентните 
лампи в коридора ще бръмчат. Мухите и кошмарите ще 
се блъскат в абажура на лампата. Есента смени лятото. 
Париж се успокои. Чувстваше, че тежкият летен въздух 
си е отишъл. Но този въздух ще се връща от време на 
време в сънищата є.
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Орис

Ще остане някой друг гущер, къртица и червей
Останки от варварите
в земните пластове

Ще остане разтопена мед,
невидима в червените облаци на зейналите
ковчези

И някое друго свито сърце
По пътя към киевските камбани
вдигнати във въздуха

Ябълка

В гърлото ми е заседнала ябълка
яркожълта като кръст при залез слънце

Ще се пръсне плодът в острието на утрото
Дали съм мъртъв от запушване на кръвоносни съдове 
 или съм
изкашлял жълтоярка урна

Ще четеш в пълнолунието,
в лицето си от другата страна на огледалото

Визия

В дланта си стискам вимето на кравата
И пръска млякото път, по който танковете си 
 тръгват обратно

Стискам зърното на лъвицата
И Изтокът побелява в пищни реки

Между краката на дивите кози пия планината
и издишвам свеж въздух в болярската шатра

Галя гърдите ти;
по пръстите, дланите, тайгата
бликва любов и отива на вятъра

Граната с подписа на царя

Над неподвижното дете майката гори по-бързо 
 от слама.
И когато сламата е вече пепел 
тя гори и пак гори.
Разнася я вятърът, и върху покрива на насилника.
В жаравата детето сънува как расте.
Майката отива при звездите.

Леярна

Време е!
Зимата си отива.
Пастернак скита отново.
Из степите и из парижките локали.
Време е!
Не може любовта да свърши.
Без грешка мери рентата за всеки допир на веслото 
 до дивата вода.
Обича ме, ще събера кураж да умра за пръв път.
Всеки заловен московски протестиращ пчела е 
 в отровен цветен прашец.
Леяр на стомана и злато.

Време е!
Пусни бялата гълъбица от долната си устна.
Обича ме, в потръпване.
Натъпкани в летящите хлябове няма да ходим пеш 
 до митницата.

Томислав Домович 

Може би

Може би все още има достатъчно време
Привечер да слушам Рахманинов
Да отворя още веднъж „Тихият Дон“
или да изтупам снега от езика на украинската 
 принцеса Ахматова
Да си налея двойна водка, както се пие водката 
 при опело
Може би отново ще говоря руски на сибирския тигър,
на елените на Хлебников и меандрите на Амур
Ти ще ме разбереш и ще ми дадеш кожата си на белка

Не ти убягва моето потръпване
капките синьо море по жълтите звезди,
Може би все пак има време псувнята от устатата ми
  да глаголи на площада,
пред вратите на грозотата
И да легнеш край мен като сърне до препариран тигър

Чинели

Телата ни са чинели в ръцете на тромавия Месец
напразно дълга е нощта
без сън; 
за езика в треска,
за шпионина край Киев,
за куршума в родния град

Там беснее бесът, дрънкат чинели в опашката на огъня
Внезапно, когато вече сме богобоязлива тишина,
затрептява сноп от опашки, завихря пепел в месечината,
среброто посивява, споява метала с метал

Отекваме в сънения град,
звън сме мощен и неспирен;
аврора на мистиката в кожата

А над Нева денят е дебел
и там се разтягат два чинела:
в жилище с миризма на Балтика,
на рибя кост, на калифорнийско вино
и на любов, която до Киев няма да стигне

Водопад

Хайде да сънуваме, прошепвам
Слънцето не е залязло, възразяваш

Нощ е и денят ти се привижда, мила моя, 
вземам да ломотя 
Любовта те е опиянила и очите ти са като воденици,
ти си водопад, 
измиваш гузна съвест

Нощ е, виж добре, всъщност свети изтърбушен 
 украински кръст 
и закрива слънцето и небосвода,
въздухът е смола от олтар,
с езика си дълбая гнездо в ухото

Имаш право, телата падат вместо звезди,
катранът умъртви птиците
Имаш право, нощ е
Хайде да сънуваме,
Бъди водопад в гърди от гипс

Тази пролет

(Гъсеници в житата)

Светлина, копнеж, слънчеви лиани
извират от тялото на жената 

Като огън, бликнал от фасадата на къща

и един ще прикове сърце от слонова кост към реброто,
в скитане ще си намери дом
друг без проклятия
ще спаси молитвата от огъня,
но ще остане без дом,

трети ще пише поезия,
ту в спалнята на реброто,
ту в пустинята,
в нещастието на звездите, изгубени в
  средиземноморския север 

Превод от хърватски ЛЮДМИЛА МИНДОВА

Томислав Домович (1964) е роден в Загреб. Първата 
му книга „Еретик по 10 начина“ е публикувана 

през 1987 г., а оттогава досега е публикувал над 
петнайсет самостоятелни поетически книги и една 

в съавторство. Освен поезия пише кратка проза и 
киносценарии. 

Публикуваният тук поетически цикъл е отпечатан 
в най-новия  брой на загребското списание „Поезия“, 

бр. 1-2 от юни 2022 г.

Азиз Шакир – Таш

Камикадзе на поляната с глухарчета

Препасал пояс
с експлозив от нерешителност
вървя след роклята ти на лалета,
цъфнали в канавката на Млечния ти път...
Пред мен
самоубийствени глухарчета
катапултират
писъците на лалетата ти
и задействат капсул-детонатора.

Когато се оттегля
взривната вълна
отнесла, слава Богу, всички ни
по дяволите,
аз внимателно откъсвам и последното лале.
Подавам ти букета.
и те питам:
Обичаш ли салата от глухарчета?

Обичам как морето ме изплюва

рече
и се гмурна във водовъртежа на косите си,
поели със зефира към небето.

И останал на брега на думите є,
се запитах:
Като камъче,
с което ще разкрие тайната ни,
или като буря,
за това, че не посмях да я целуна
с теб ще ме заплюе...

Фотофиниш

Прегръдката є е
с едни гърди
пред целувката му...

Далтонизъм

След твоите зелени
никой цвят
не ще е същият

Твой Син...

Любов между квадрат2 и куб3

Дори и на квадрат не те побирам.
Кубичните ти длани галят двуизмерните ми ъгли
и получават в мокрите си шепи уравнението  
 на сърцето с нула неизвестни:
Когато ти си на квадрат по мене и аз съм 
 на квадрат по тебе
на какво сме равни?

На какво сме криви?

Преса за сънени тела

Докосвам пръстите ти
нежно
като семена от нар,
които трябва, докато се ронят,
да останат девствени,
за да отпием заедно
от сока.

Мрежест чорапогащник

Не краката ти,
а аз съм
зад решетките...

Автокоректор

От 
Отче
Отече
Отечеството


