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 Артистичните двойки
Йоана Стоянова

спусъкът на емпатията
попитах Дана от Киев
как да помогна
да съм от полза сега
дари за украинската армия
ми каза
не дарих
но започнах
да действам
действам
действам
сметох поезията
под лопатките на деня
[оцеляването е крехко
поезията е още по-крехка]
смущава оцеляването

оцеляването на Дана
зависи от украинската армия
а аз искам да съм полезна
но започнах
да правя дарения
за спасените тук
да събирам дарения
да разпределям дарения
да споря с роднини
[калцирана реалност
в която борбата за правота
те залъгва че си спасен]
притиснах поезията
в извънвременни кьошета
в пацифистични букети
в онлайн нега
Дана е в Киев
и не дарих за украинската армия
още на стр. 15
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„Гримираната жена“ –
между любовта и фалша
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“.

Сто и
петдесетата
годишнина от
рождението
на Антон
Страшимиров е
водещата тема
на брой 06 на сп.
„Култура“. Как
четем Антон
Страшимиров
днес, как го мислим
като „политически
писател“,
който смята, че „ние, българите, се раждаме с черни
очила, през тях гледаме света и с тях умираме“? И още:
философът Майкъл Уолзър за „справедливата война на
украинците“, Антоан Аржаковски за Никита Михалков:
„кинорежисьорът, станал пропагандист“, „Харковският
дневник“ на Сергей Герасимов, Борис Гройс – „Държавата
като природно явление“, Ана Бландиана за „Нашия свят“. В
броя може да прочетете и разговори с режисьора Светослав
Овчаров за филма „Второто освобождение“, с Кирил
Кадийски („Стихотворението е като Млечния път“) и с
актрисата Йорданка Стефанова, която споделя за своя
„смях през тъгата“. И още: за българското участие на
Венецианското биенале, за „несигурната мъдрост“ на Sofia
Underground, за сто и двадесетата годишнина на скулптора
Любомир Далчев, както и за изложбата във Флоренция
„Донатело и Ренесансът“. А също и за диамантения юбилей
на кинофестивала в Кан 2022, както и за трудните „лични
въпроси“ на грузинската режисьорка Лана Гогоберидзе.
Броят е илюстриран с фотографии от силно повредения
архив на шипченския фотограф Антип Коев Обущаров,
реставрирани от Александър Иванов.
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Фигурата на френската
писателка Франсоаз Саган далеч
не е неизвестна и за българската
аудитория. Позната с немалко
заглавия, сред които „Добър ден,
тъга“ и „Обичате ли Брамс?“, Саган
отново попада в читателското
полезрение с романа „Гримираната
жена“.
Издаден през 1982 г., романът е
преведен за първи път на български
език едва през 2021 г., като с
появата му несъмнено възникна и
въпросът как можем да четем Саган
40 години по-късно.
Семантиката на заглавието
красноречиво насочва към водещите
мотиви в романа – гримът като
маска, отвеждащ четящия
към представата за скритост
и престореност. Корицата на
книгата успешно предава това
внушение – стилизираното
женско лице е изобразено без очи,
акцентирайки върху идеята за
социалната фасада, предполагаща
невъзможност за себеразкриване.
Оцветеният наполовина в бяло и наполовина в синьо лик
на гримираната жена загатва представата за нейните
две лица, а стичащите се по тях сълзи създават алюзия за
вътрешна уязвимост.
Романът съчетава елементи, присъщи на
психологическия, философския и сатиричния роман,
изследвайки с остра проницателност естеството
на социалните порядки в буржоазната обществена
прослойка и пораженията, които те неминуемо нанасят
върху личността.
Саган ни среща с ексцентричните и арогантни
пасажери на луксозния кораб „Нарцис“, на който
се провежда 10-дневен круиз. Сред тях пътува
и младата Кларис Льотюйе, гримираната жена,
която, съгласно анотацията на романа, „вълнува и
интригува“. „Интригуващият“ аспект се оказва
нейното неподобаващо в очите на останалите пасажери
поведение. Кларис става обект на неприкрит присмех
поради честата си злоупотреба с алкохол, превърнала се
в обществено достояние. Животът є е безмилостно
обсъждан както в светските среди, така и в периодичния
печат. Тази публичност се явява и първопричина за
появата на нейния не елегантен, а гротескно изглеждащ
грим, зад който се крие свръхчувствителност, ранимост
и срам.
Престореността, лицемерието и надменността са найотявлените характеристики, присъщи на мнозинството
от пътниците. Служейки си с немалко ирония,
авторката окарикатурява неискреното поведение на
пасажерите. Така изтънченото поведение, придружено
от нелепи опити за самохвалство, започва да граничи с
абсурд и мегаломания.
С течение на сюжетното развитие суетата и
неестественото държание се превръщат в индикатор
за вътрешни липси, породени от неудовлетвореност.
Снобизмът бива представен като компенсаторен
Х у д ожник
Художник на броя е Борис
Праматаров. Рисунките
са част от проекта
„Фантастични образи
в българското народно
въображаемо. Визуална
колекция“, реализиран в
рамките на „Творчески
инициативи 2021“ на НФК.
Всички изображения и
текстовете към тях могат
да бъдат видени на адрес:
https://bulgarianmythology.
tumblr.com/?fbclid=IwA
R3Vapw20V9WRPodfZ
3heueXiUeddZFNpDmWBDYafOxgcnZljdtS9ir61Q

механизъм, временно задоволяващ
потребности от различно
естество. Саган засяга темата за
дисфункционалните отношения в
семейната среда, за психическото
насилие и потискането на
индивидуалните желания в
опит за съхранение на привидно
безупречното реноме.
С разгръщането на сюжета
настъпват моменти на откровение
от страна на действащите лица,
осмелили се да загърбят ненужните
маниери в името на любовта и
личното си щастие.
Доминиращата присмехулна нотка
в тона на Саган затруднява опита
за разграничение на интимното
от фалшовото, превръщайки
дълбоко личните диалози
между персонажите в повод за
съмнение в тяхната искреност –
преходът от престореност към
откровеност е някак внезапен и
неестествен, предвид факта, че
е слабо мотивиран от появата
на внезапни любовни трепети,
възникнали непосредствено след бегли запознанства.
Така предвзетите фасади, маскиращи добродетелите,
с които Саган прави опит да окачестви действащите
лица впоследствие, сякаш не падат напълно. От друга
страна, ретардационният похват, с който авторката
борави умело, частично задоволява желанието за поплавно и поетапно развитие на действието. Прецизно
изградените психологически портрети и изкусно
поднесените вътрешни монолози придават необходимата
пълнокръвност на персонажите, превръщайки
10-дневната времева рамка в лесно пренебрежим
недостатък.
Широкият спектър от теми и конфликти, обхванати в
повествованието, предава непреходни послания, актуални
и за съвременния читател.
Романът „Гримираната жена“ изговаря общочовешката
потребност от разбиране, приемственост, взаимност.
Посредством хумор, съчувствие и прямота авторката
изобличава пагубното встрастяване в неистинна роля
и отчаяното вкопчване на индивида във внимателно
култивираната публична персона, безпощадно задушаваща
личните копнежи. Авторката акцентира върху
лекотата, настъпваща мигновено след свалянето на
маската. Маска, под която се крие измамно и обсебващо
усещане за беззащитност, но и кураж, който, проявен
веднъж, може само да расте.
А историята на Саган успява да вдъхне смелостта,
необходима и до днес, 40 години по-късно.
МАЯ ПЕТКОВА,
Първи курс, Славянска филология,
Софийски университет
Франсоаз Саган, „Гримираната жена“ (La femme
fardée, 1982). Прев. Красимир Петров, ИК „Колибри“,
2021
на

броя
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Студентите като автори, редактори и издатели
Превърна се в традиция
студентите от специалност
„Книгоиздаване“ към
ФЖМК във СУ под
ръководството на д-р Георги
Александров да публикуват
по една книга на година,
с която демонстрират
завиден професионализъм.
Тазгодишният випуск не прави
изключение и студентите
от втори курс в тази
специалност и в рамките
на дисциплината „Учебно
издателство – майсторски
клас“ са изработили и
публикували сборника „Лицата зад превода“. Както е
видно и от заглавието му, темата в него са преводът и
преводачите.
Какво може да се каже най-общо за тази книга, изцяло
студентски труд? Дизайнът є е изключително стилен
и изчистен. Акцентите на четвърта корица, както и на
маншетите, представят умален модел на посоките, по
които се движат текстовете и интервютата в сборника.
Студентите са проявили и отлична преценка за това кого
да поканят за „обекти“ на своите материали – подборката
от имена е желязна. И макар че винаги ще се намерят (и
вече се намериха) критици на списъка от имена (обичайният
в България глас на недоволните и почувствали се лично
обидени, защото не са те герои на книгата, а са други),
в неговото съставяне личи адекватна и професионална
преценка. От една страна, имената, които са привлечени,
онагледяват важни тенденции в критиката на превода
или преподаването, в различните линии на превода –

художествен, специализиран, филмов, на комикси, брайлов и
пр. От друга е палитрата от преводачи, като много фино
е направена връзката между поколенията - събрани са едни
от най-представителните имена в превода от различни
поколения, като са съобразени и разнопосочността на
езиците, и знаковостта за българската култура на заглавия
от различни жанрове, белязани от работата на въпросните
преводачи. Нещо, което прави много добро впечатление, е
и фактът, че не се робува на шума и медийния отзвук, а са
привлечени и преводачи с огромна практика и принос към
българския език, които незаслужено са останали „зад кадър”
- ще дам пример с едно име, което е част от сборника –
Емилия Л. Масларова.
Няма как настоящият сборник да не се види като реплика
и като достойно продължение на книгите с интервюта с
преводачи, издадени в последните години от Емил Басат,
Марин Бодаков, Митко Новков (Емил Басат е герой в този
том). Това, което отличава настоящия, е, че студентите
не просто интервюират, те коментират, вплитат
оценки, има и авторски текстове за преводите, да кажем,
на „Хамлет“ (Мая Дамянова), или за Далчев като преводач
(Петя Манева). Набива се и желанието да се минимализират
личните биографии (макар че и такива въпроси има, или пък
са вмъкнати бележки за профила на преводача) за сметка
на много специализирания разговор, който трябва да изведе
някакви принципи за това що е то добър превод и каква е
ролята на преводача за направата му.
Да се очертае тематичният кръг на сборника, заложен
от разговора с отделните преводачи, е невъзможно,
защото всяко интервю е разговор и за конкретна култура
и междукултурния диалог, за общите принципи на
превеждането, и за конкретни трудности, и за казуси от
личната история, и за наблюдения върху общата ситуация,
свързана с преводите в България с акценти преди 89-а,

през 90-те, днес, и за това остаряват ли преводите и 50
години ли е срокът, след който класическите текстове
трябва да се препревеждат отново… Но това, което със
сигурност може да се направи, е да се изведат ключови
тези, които са основополагащи за превода и които могат
да дадат основание този сборник да се мисли и като
наръчник по теория и практика на превода, който да се
използва в часовете, особено по теория на превода във
филологическите специалности.
За да имаме добър превод, трябва да се избягва
„смешението помежду езиците“ (Петко Хинов) – казано
по друг начин, да не се опитваме да превеждаме на
български със синтактичните конструкции на чуждия
език. „При превода е по-рисковано да прибавиш, отколкото
да пропуснеш нещо“ (Атанас Далчев). Важно е да не се
побългарява, включително когато се превеждат имена
и прякори (Мариана Мелнишка). На преводача „известна
несигурност и неувереност“ няма да му навредят, за
да няма самозабравяне и превод по инерция (Стела
Джелепова). Като смирението е нужно и за друго, което
е фундаментално – „да не реши, че му е позволено да
авторства“ (Дария Карапеткова).
Накратко, имаме една книга, която не просто представя
важна моментна снимка за състоянието на превода, но и
всячески ни напомня, че в култури като българската, които
разчитат изключително много на превода, преводачите
са тези, които в най-голяма степен изграждат и развиват
националния език.
Амелия Личева
„Лицата зад превода“, съст. колектив, Факултет
по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Кл.
Охридски“, С., 2022, 255 с.
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Няколко непоетични думи
Миналата година чилийското
издателство „AErea“ издаде
антология със стиховете на
десет съвременни поетеси в
съставителство и превод на
мексиканския драматург Рейнол
Перес Васкес.
„Какво пък толкова – ще си каже
някой – десет поетеси излезли
на испански!“ Или: „Откъде
накъде точно тези десет, а не
други десет, които са къде-къде
по-достойни?“ Или: „Че кой ще
иска да чете поезия, написана от
жени, при това – българки, част
от една култура, за която я е
чувал нещо, я не?“
И може би още цяла поредица от
такива самоубийствени въпроси.
Защото културата на една
държава е лицето є пред света. И ако ние не смятаме
културата си за важна, значи сме приели да ходим без
лице. Така ще се срещаме с другите, така ще се гледаме в
огледалото. Без лице. Това си е почти самоубийство.
Тази година липсва и програмата за преводи на чужд
език към Министерството на културата. Просто
констатирам факта, без особени чувства, защото
четири пъти преводачи са ме питали за тази програма
и са се отказвали от нея поради невъзможната за
преодоляване бумащина. Може би за някого сложната
администрация не е била проблем, но за моите
потенциални преводачи беше. В крайна сметка нито
една от книгите ми, преведени и издадени в чужбина, не е
ползвала родна подкрепа.
Съставителят и преводачът на тази антология Рейнол
Перес Васкес не е получил и стотинка за труда си от
българска страна. Подарил е година от живота си на
нещо, в което вярва и което харесва. Така работят
повечето преводачи от български език, с очакването,
че приемащата страна ще овъзмезди труда им. От
рецензиите по-долу се вижда, че читатели има. Че
читателите са изненадани, защото не са знаели какво
да мислят за нас. И че самото име на страната ни
предизвиква почти нелечими асоциации със социализма,
марксизма и някакво политическо минало, в което сме
останали капсулирани.
Ами откъде да научат, че не е така?
Разбира се, ако преводът на българска литература се
смяташе за нещо важно в България, тогава и въпросът
„защо тези, а не онези“ би отпаднал. Защото днес ще са
„тези“, а „утре“ – онези. Хората имат различни вкусове.
Междувременно можем само да благодарим на Рейнол.
КРИСТИН ДИМИТРОВА

Отзиви за Terra incognita:
Български поетеси. Превод
и предговор: Reynol Pérez
Vázquez @rilespana в
Инстаграм:
I
„Terra incognita“ е двуезична
антология на български
поетеси, които, както показва
името є, са непознати за
испаноезичния свят, но те са и
енигма, въпрос, който самата
аз като читателка си задавам
и искам да разгадая. В този
процес на (при)познаване и
откриване на една литература,
затисната в ъгъла в Източна Европа, работата по
подбора и превода, извършена от Рейнол Перес Васкес
и издателство „Рил“, е решаваща и незаменима.
Казвам „припознаване“, защото независимо от
географското разстояние и историческите различия,
не е възможно да не се идентифицираме с темите
в книгата. И не света на социализма виждаме в
творчеството на тези авторки, формирани в сянката
на марксистко-ленинската идеология, а копнежа по
идеализираното минало и детството, страха от
забравата на смъртта, търсенето на любовта и
болката на разбитото сърце. Светът, който те
описват, преживяванията на лирическите героини,
са до голяма степен същите като на днешния
читател. Сред пандемии, войни и природни бедствия,
временният глад и запустението вече не са само част
от миналото. Изправени пред невъзможността да
намерят себе си, авторките не се стремят да уловят
света като цяло, а само фрагменти от него. Със
сивите си лица те гледат. И по време на пътуването
си те се чудят какво правят поетесите, когато не
пишат, дали плачат и пеят като другите хора, дали
си разхождат кучето или четат вестника, когато
ангелът на вдъхновението е замлъкнал. Но не, те не
искат да знаят отговора. Чудят се къде се връщаме,
когато стените вече са празни, когато къщите
са продадени или съборени, когато остава само
нищото, невидимото, и сме сами (наистина сами, със
самотата на шията) навън. Знаят също, че понякога
няма връщане назад, че понякога из далечни градове
се опитваме чрез чуждия хляб да си припомним вкуса
на собствената си страна, но в крайна сметка му се
наслаждаваме единствено в мечтите си.

II
В Айвиса, столицата на Ибиса, влязох в книжарница на
име „Hyperbole“. Не беше голяма, но от нея си купих
няколко много интересни книги. Една от тях е „Terra
incognita: Български поетеси“, издателство Area,
2021 – антология на съвременни български поетеси,
съставителство и превод на Рейнол Перес Васкес.
Тази сутрин я дочетох, с глава все още на острова и
разбъркана смес от чувства, породени от изненадващата
ми среща с тази мощна поезия – силна и същевременно
нежна, актуална, сякаш почти без връзка с повтарящите
се теми в литературата, произвеждана от обществата
на изчезналата социалистическа система на Източна
Европа. Стихотворенията са написани от десет
поетеси, родени между 1943 е 1977 г. в България – страна,
в която никога не съм била и чиято литература е
слабо известна. Особеното ми усещане се дължи и на
стечение на обстоятелствата: съвременна българска
поезия, писана от жени, преведена на испански, четене,
започнато по време на ваканция на слънчев остров,
заобиколен от яркосини води, и завършено у дома, в сивия
и облачен Мюнхен. Особено много ми харесаха две от
стихотворенията. Специално споменавам Яна Букова
със „Записки на жената призрак“: „Представете си
тоест една тиква, / която постепенно се преобразява в
колесница. / Нищо по-чудовищно от чудото / в забавен
кадър“. И Надежда Радулова с „Нищо и никакво не можа“:
„и ужасът ще бъда ли добра майка ме заключва / в
тъмното на таванския спомен / и ми праща неутолими
глад ижажда, / и проглушително писукане“. Много ми
харесаха и стиховете на Оля Стоянова. И още едно,
„Пандора“: „Затворена живея в тъмна стая./ Веднъж
на ден, за няколко минути / ми пускат косъм светлина.
Улавям го / и пиша по стената. / Ако отворят някога
вратата,/ написаното ще избяга,/ аз ще остана сляпа
в светлината /и без следа“). Това е моят превод, без
гаранции. Когато приключих с писането на този
текст, слънцето излезе. Не успях да го хвана като в
стихотворението на Стоянова. Убягва ми и се връща
в скривалището си зад облаците. Струва ми се, че днес
ще вали. Честита неделя на тези, които ще имат днес
слънце или дъжд.
https://www.picuki.com/media/2859913373427808362
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В и т рина

Далечното и близко Средновековие
Валери Стефанов, Анета Димитрова,
Елена Налбантова, Биляна Борисова,
Ани Бурова, „Книжонвност и
литература в България IX-XXI век“,
УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2022, 1056 с.,
130 лв.
„Книжовност и литература в
България IX-XXI век“ е поредица от пет
тома, в която са описани пет „сцени“
от литературната и културната
история на България – Средновековие,
Възраждане, Модерност, Социализъм,
Съвремeнност. Изданията очертават
една синтетична картина на книжовния
живот в рамките на хилядолетната
българска култура. В раздел „Библиотека“
са представени 154 литературни
произведения, характерни за съответните
периоди.

Милена Макариус, „Досието Жана“,
прев. от френски Анна Ватева, изд.
„Колибри“, С., 2022, 192 с., 18 лв.
Романът на Милена Макариус е
своеобразен отговор на филма на
дъщеря є Божина Панайотова „Червено,
твърде червено“ и за пореден път
отваря темата за досиетата, но и за
начините, по които четем миналото, а и
собствената си история. Книгата говори
за наивността и невинността, сблъсква
ни с въпроса какви са били механизмите
на вербуване и възможно ли е вербуваните
да не са съзнавали, че участват в един
паралелен свят. Питания, по които
изследователите на тоталитарното
минало и механизмите на ДС е хубаво да
вземат отношение, защото, въпреки че е
роман, при това много добър, „Досието
Жана“ трябва да се тълкува и от гледна
точка на фактите. Книгата е издадена
във Франция от издателство „Anne
Carrière“ през 2020 г.

Мария Касимова-Моасе, „Монолози“,
изд. „Колибри“, С., 2022, 136 с., 15 лв.
Книгата е определена като сборник с
изповеди, като повечето от говорещите
герои са сред тези, които определяме
като други, различни, като тези, които
не са във фокуса на медиите и често
изпадат от дневния ред на обществото.
„Това е една любима моя форма, защото
е директно даване на думата на твоя
герой или на характера, който си си
измислил“, казва Касимова, обяснявайки
както сценичността на книгата си,
така и заложените в нея идеи за липсата
на диалог и за нуждата да чуваме както
другите, така и себе си.
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Потопени в бурния хаос на популярната
култура, политическите превратности,
медийните манипулации и взривното
развитие и разпространение на
съвременните технологии, дали
намираме време и основания, за да
четем художествена литература?
Дано да намираме, защото
литературата притежава неизчерпаема
ценност за човека. Литературата
ни позволява да се откъснем от
ежедневието си и от познатото
обкръжение и да научим нови неща за
други епохи и други хора. Тя развива
въображението ни, насърчава ни да
мислим и да изразяваме мислите и
чувствата си, и не на последно
място, ни доставя огромно
естетическо и интелектуално
удоволствие. Литературата
оформя умовете ни, учи ни на
гъвкавост и емпатия, като
ни дава възможност да видим
света през очите на другите;
така тя ни помага да опознаем
себе си, опознавайки другите, и
разширява кръгозора на нашето
мислене.
Средновековната литература
също притежава всички тези
универсални основания за
ценност, а при това буди по
особен начин въображението
на читателите си днес. От
дистанцията на времето тя
лесно ни увлича с легендарни
герои и вълшебни приключения, и
неслучайно нейните по-популярни и
опростени прочити актуализират
частично и епизодично именно
„приключенските“ елементи в нея.
Нейната ценност обаче далеч не се
изчерпва с тях; средновековната
литература е богата и многогласна,
а стойността є за развитието
на световната и в частност на
европейската култура е неизмерима.
Важно и нужно е да я четем днес
не само защото средновековната
литература е залегнала в основата
на цялата европейска литература, но
и защото е прекрасна литература,
доставяща огромна естетическа
наслада на читателя.
Четенето на средновековна литература
обаче не е никак лесно. Не само езикът
є е различен – различен е светогледът,
мисленето, въображението функционира
по други начини, изящната словесност
се гради по други модели, посланията,
които тази литература отправя,
невинаги са лесно доловими или
разбираеми… Днешният постмодерен
читател рядко има необходимите
познания и сетива, за да се наслади
в пълна мяра на тази прекрасна
литература. И тук ще му дойде на
помощ новоизлязлата книга на Стоян
Атанасов „Средновековието – далечно
и близко. Етюди по средновековна
литература“.
В това прекрасно издание са събрани 22
етюда, посветени на различни проблеми
на средновековната литература. Трябва
обаче веднага да се отбележи, че в
близо една трета от тях авторът
засяга някои по-общи и обхватни теми,
които далеч надхвърлят рамките
конкретно на френската средновековна
литература, а нерядко и на самото
Средновековие. Такива са на първо
място етюдите, включени в главата
„Някои общи характеристики“. В нея
Стоян Атанасов излага задълбочен
обзорен преглед на историята и
мястото на трудното за разбиране
днес литературно явление „алегория“,
родено и развито в Средновековието,
и представя увлекателно проучване
на така наречените от него
„алтернативни пространства“ (в
които включва отвъдното, Другия

свят и ранните утопии). Той ги
разглежда през призмата на богат
набор от произведения от Гръкоримската античност, Средновековието
и Ренесанса, за да изведе въз основа
на този свой обхватен анализ
обосновани изводи за развитието и
закономерностите в изобразяването
на алтернативните пространства и
техните граници.
В отделна едноименна глава авторът
е извел някои от своите разработки
върху тялото във френската
средновековна и ренесансова

литература – тема, която отдавна
го вълнува и по която той работи
в продължение на дълги години. В
тях Стоян Атанасов съчетава
литературоведската с по-изявено
философска перспектива, като си
поставя – и реализира – задачата „да
осмисли проблема за тялото в една
петвековна литературна продукция
(а именно френската средновековна и
ренесансова литература) посредством
категориите на съвременния френски
философ Мишел Фуко“, който отрежда
централно място на тялото в почти
всички свои големи изследвания. Друг
негов етюд върху телесността се
свързва с вече застъпената тема за
алегорията, като изследва два вида
телесност в „Роман за Розата“ –
представителна за средновековния
алегоризъм художествена творба.
Третата глава събира някои етюди,
вписани в полето на съпоставителните
литературоведски изследвания, които
отново далеч надхвърлят границите
на литературното Средновековие.
Наситеният текст, посветен на
мотива за огледалото в „Името на
розата“ на Умберто Еко, проследява
някои от нишките в богата
интертекстуална мрежа, ангажираща
още немалко модерни и постмодерни
романи, както и за пореден път „Роман
за Розата“. Отново във връзка с Еко се
оформя и темата за литературните
мистификации и фалшификата в
средновековния, ренесансовия и
постмодерния роман – можем да си
представим обхвата на анализираните
творби и размаха на анализа в този
етюд. Видният френски историк Пиер
Нора и неговата концепция за местата
на памет залягат в основата на друг
текст, в който Стоян Атанасов,
отново в обзорна съпоставителна
перспектива, проучва събитийността

и стойностите на колективната
памет в средновековния рицарски
роман. Внимателният му прочит ще
улесни много читателя в разбирането
на немалко от етюдите в следващата
глава, посветени на отделни рицарски
романи.
Четвъртата и последна глава в
сборника с етюди, назована простичко
„Творбите“, събира 16 етюда,
посветени на отделни средновековни
(или вдъхновени от средновековни, като
„Дон Кихот“) литературни творби.
Една немалка част от тях са пряко
обвързани с публикуваните преводи
на български език на шедьоври на
френската средновековна литература.
Техните първоначални версии са
писани като предговори към издания
на български език на средновековни
творби.
Тук е наложително от името на
всички български медиевисти, но
и на цялата българска просветена
читателска аудитория, да изразя
искрена благодарност към издателство
„Изток-Запад“, което вече от
десет години реализира мащабен
издателски проект за популяризиране
на средновековната литература на
български език. В сътрудничество с
талантливи и компетентни български
преводачи (сред които Паисий
Христов, Атанас Сугарев, Владимир
Атанасов, Галина Михова) от 2012
г. насам в рамките на поредицата
„Романия“ са публикувани десет
шедьовъра на средновековната
френска литература. Изданията
са не само отлично преведени,
включително в стихове, но и
научно безупречни, снабдени със
задълбочени и достъпно написани
предговори и с богат справочен
апарат.
Сред етюдите в тази глава наймногобройни са посветените на
куртоазната литература и поспециално на Артуровия рицарски
роман. В тази група могат да се
прочетат етюди върху творчеството
на Мари дьо Франс, мита за Тристан
и Изолда, автора Кретиен дьо Троа
и почти всички негови романи (без
„Ланселот, рицаря на каруцата“,
излязъл в „Библиотека за средновековна
литература „Ариел“ в издателство
„Народна култура“ през 1986 г. с
предговор от Симеон Хаджикосев),
„Роман за Граала“ от Робер дьо Борон
и някои последващи романи от цикъла
„Ланселот-Граал“ като трилогията,
съставена от откъс от „Ланселот
в проза (Отвличането на Гениевра)“,
„Търсенето на светия Граал“ и
„Смъртта на крал Артур“. Така
българският читател за първи път
получава възможност не просто да
се запознае, а да се ориентира добре в
продълженията на темата за Граала,
зададена в последния недовършен
роман на Кретиен дьо Троа „Персевал“.
Приказният „Роман за Мелюзина“ на
Жан д’Арас е основателно представен
като езически контрапункт на Граала,
фолклорен предхристиянски мит и
приказна история за вълшебницата
змеица. Отново във връзка с рицарския
роман можем да положим и етюда,
посветен на „Дон Кихот“ и начините
на пренаписване и преостойностяване
от Сервантес на предходните
литературни традиции (най-вече, но
не само на средновековния рицарски
роман). Посветеният на Сервантес
етюд впрочем се вписва отлично по
своята тематика и размах и в групата
на по-изявено съпоставителните
изследвания. Сред творбите е
представен обстойно и „Роман за
Розата“, на който в сборника са
посветени няколко етюда. Два текста
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се спират на знакови произведения
на комичната градска литература –
фаблио и „Роман за Лисан“.
Тук ще подчертая една важна особеност
на сборника – интратекстуалната му
преплетеност. Интратекстуалните
отгласи и отпратки майсторски
изплитат в тъканта на книгата мрежа
от осезаеми връзки, които допринасят
за още по-пълното разбиране на ключови
за средновековната художественост
явления и особеностите на техните
текстови реализации в произведенията.
Например темата за алегорията,
проучена широко диахронно и
относително по-теоретично във
въвеждащия етюд, намира по-конкретни
отпратки и разклонения в изследването
на алегоричната телесност, но и
във функционирането на мотива на
огледалото в „Роман за Розата“, докато
обстойният предговорен етюд „Ерос в
розата“ въвежда подробно и майсторски
в историческия, художествения и
светогледния контекст на романа и
подготвя незапознатия с него читател
за адекватния му прочит и подход
към алегоричната му наситеност.
Така прочитът на всеки от тези
етюди допълва вече наученото от
другите и улеснява и насочва прочита
на следващите. Същевременно те
фигурират в различни глави и това по
мое мнение е добър и уместен подход за
представянето им: според темата на
конкретното изследване, а не механично
според разглежданото произведение. По
подобен начин друга доста задълбочено
проучвана от автора тема, тази
за различните измерения и функции
на телесността, се осъществява в
различни етюди в книгата както чрез
общи и обхватни, така и в съвсем
конкретни аналитични изложения.
Многобройните етюди върху различни
рицарски романи отпращат един
към друг и се осветляват взаимно.
Възможности за лесен преход между
тях дава чудесният референтен
апарат: богата библиография и
изключително полезен азбучен
показалец, който улеснява прицелното
търсене и преминаване между етюдите
в него.
Така опознаването и проникването
в спецификите на средновековната
литература става чрез наслагването
на последователни щрихи, подобно
на маслена живопис, като по този
начин се постига богатство и
многопластовост на възприятието и
разбирането, които трудно биха били
осъществени при обикновена линейна
подредба. В крайна сметка, независимо
от традиционното структуриране
в отделни глави, сборникът с етюди
на Стоян Атанасов се поддава на
различни прочитни стратегии, всяка
от които е посвоему плодовита:
той може да бъде четен линейно, от
първата до последната страница,
може да бъде четен тематично или
още, интра- и интертекстуално,
чрез своеобразни хипервръзки,
медиатизирани през азбучния показалец
или през съдържанието, като всеки
следващ етюд добавя нови щрихи и
обогатява разбирането. Намирам
тази изключителна гъвкавост
на представянето за успешна,
плодотворна и много новаторска.
В краткия си предговор Стоян
Атанасов прави удачно сравнение –
книга от далечни епохи без предговор
е като къща без прозорци, казва
той. Вече знаем, че голяма част от
събраните в неговата книга етюди
са писани в първоначалните си версии
като предговори към преводни издания
на средновековни литературни
творби. Всеки от читателите ще има
самостоятелно удоволствието да
ги открие или преоткрие. Начините,
по които авторът води читателя
из дебрите на средновековната

литература, и самият стил, в който
той пише етюдите си, допринасят
много за пълноценното им разбиране и
за удоволствието от прочита им.
Стоян Атанасов добре си дава сметка
за трудността да се възприема
средновековната литература от
постмодерния днешен човек, оформил
мирогледа и ценностната си система
в съвсем други условия, и представя
средновековните творби със стремежа
да избегне две сериозни възможни
клопки в читателското отношение към
тях: анахронизма и безразличието. Така
той казва в авторския си предговор:
Желателно е да имаме представа
за манталитета на средновековния
човек, за условията на създаване,
разпространение и възприемане на
тогавашната книжовност. Едно е
безспорно: средновековни хора ние
не сме и не бихме могли да станем
от общуването си с продуктите на
средновековната култура. Съзнавайки
тази очевидност, изниква въпросът
как да възприемаме средновековната
литература. Склонни сме да се
поддадем на две противоположни
изкушения. От една страна, да
проектираме върху тази далечна
литература днешните си интереси,
съвременните понятия за нея, които
са ни дали училището, университетът,
книгите. В такъв случай рискуваме да
се разминем с нейната самобитност,
да припознаем себе си в нея. От друга
страна, мисълта, че става дума за
литература, писана преди толкова
столетия, рискува да ни направи
безразлични към нея. Тогава є обръщаме
гръб, забравяйки, че без старата
култура днешното ни битие ще си
остане просто усещане за настоящето.
Знанието за себе си минава през знание
за миналото. Тогава можем да кроим
планове и за бъдещето. (…)
Погледът ни към литературата от
миналото е неминуемо двойствен:
четем я с усещането, че си отдъхваме
от днешната действителност, и в
същото време ни се ще да вярваме,
че този далечен свят ни позволява да
разберем своя собствен, да вникнем в
другия, за да осъзнаем по-пълноценно
себе си.
С такава нагласа подхождам като
изследовател на средновековната
литература (с. 7-8).

Внимателно и вещо подбраните етюди
водят читателя по лъкатушните
пътеки на средновековните
френски литературни творби и
неусетно и ненатрапчиво му дават
възможността да опознае най-важното
за редица по-значими направления
в тази литература, така щото
той да може да прочете и осмисли
самостоятелно произведенията. За
да подготви читателя си за прочита
и адекватното възприемане на тези
толкова отдалечени във времето
литературни творби, Стоян Атанасов
ги вписва грижливо в контекста на
тяхното създаване, разпространение и
възприемане, обвързва ги с предходната,
съвременната и често и следходната
литературна продукция, показва
мястото и ролята им в цялостното
развитие на европейската литература
и естетика. Впечатляващо е, че този
много съдържателен и смислово сгъстен
начин на представяне не натежава на
читателя, защото е поднесен в ясна
и увлекателна структура, на богат
и чист български език, с лек и изящен
слог. Авторът избягва академичната
високопарност и литературоведския
жаргон, но когато това е необходимо
за развитието на мисълта и анализа
му, не се колебае да въведе нужната
специализирана терминология – която
обаче винаги обяснява понятно
и с прости думи, и при това не
опростенчески. Стоян Атанасов
подхожда с уважение към своя читател
– нещо, което невинаги е вярно за

експертите, пишещи за неспециалисти.
Той не подценява неговата
интелигентност, нито познанията му;
не го смазва с ерудицията си, макар
лесно да би могъл, но и не опростява
до посредственост представянето си.
Стоян Атанасов винаги остава верен
на научната прецизност и почтеност
в своето изложение. Така и само така
може да се достигне до възможно
най-широк кръг от читатели – една
благородна цел, която той сам си
поставя в предговора си.
Потенциалните читатели и ценители
на този сборник са многобройни. Разбира
се, той би бил най-непосредствено
полезен на студентите, изучаващи
средновековната литература, култура
или философия. Не ми е известен и не
вярвам да има друг подобен печатен или
електронен източник с толкова богат
спектър от текстове, посветени на
различни аспекти на тази литература,
и който далеч надхвърля и без това
условните граници на историческото
или на литературното Средновековие,
за да прокара мостове чак до наши
дни. Студентите в специалност
„Френска филология“, но и в други
западни филологии като английска или
испанска, студентите по българска
филология, философия, културология,
история ще намерят в него ценен
източник и справочник, към който
ще могат да се връщат отново и
отново според нуждите и интересите
си. Специалистите литературоведи,
културолози, философи, всички
хуманитаристи, но и всички просветени
читатели с интерес към литературата
от миналото и нейните отзвуци в
настоящето ще открият увлекателно
и обогатяващо четиво в тази книга.
Още повече че, като вещо разкрива
различни специфични характеристики
и функции на средновековната
литература, този сборник насърчава
към четене на същата тази
литература, като откроява нейната
висока художествена стойност и
елегантно и ненатрапчиво отваря
„прозорци“ към нея, без да предопределя
и насочва императивно прочита,
предлага, но не налага интерпретативни
схеми и модели.
Днес, когато незнайни министерски
амбиции се опитват безогледно
да разпънат българската
хуманитаристика на едно неадекватно
наукометрично Прокрустово ложе,
като ни убеждават, че значение и
стойност имат единствено нашите
изследвания и публикации в ограничен
брой чужди издания, и никак не за
българската публика – именно днес тази
книга нагледно опровергава един подобен
подход и е прекрасно доказателство
за неговата несъстоятелност. Това е
книга на автор, който не просто много
обича средновековната литература,
но и държи да сподели своята любов
към нея с българския читател, когото
уважава и цени. Дългогодишният и
съзнателен избор на Стоян Атанасов
като преподавател и изследовател е да
носи високо знамето на просветител
и популяризатор на средновековната
литература у нас, а не да се затваря
в кулата от слонова кост на
реферираните в чужбина публикации.
Позиция на талантлив преподавател и
голям учен, достойна за възхищение.
Много далечното Средновековие вече
е близко и достъпно за всеки буден
ум благодарение на тези великолепни
литературоведски етюди. Приятно
четене на всички!

Тед Чанг, „Историята на твоя живот
и други разкази“, прев. от английски
Владимир Полеганов, изд. „Колибри“, С.,
2022, 352 с., 22 лв.
Тед Чанг е сред писателите, които
задълбочават една тенденция в
съвременната литература, която
става все по-отчетлива – отварянето
є към науката с идеята, че писането не
просто трябва да забавлява и да доставя
удоволствие, но е добре и да доставя
експертни знания. При това знания, които
ориентират в съвремието и подготвят
за бъдещето. Авторът на тези разкази,
които развихрят въображението и
представят неочаквани визии за света
и човешкото, е носител на 4 награди
„Небюла“, 4 награди „Хюго“, 4 награди
„Локус“, наградата „Джон У. Кембъл“ и
наградата „Теодор Стърджън“.

Камий дьо Толедо, „Тезей, неговият нов
живот“, прев. от френски Радостин
Желев, изд. „Алтера“, С., 2022, 290 с.,
18 лв.
Камий дьо Толедо е роден през 1976 г. в
Лион. Той е писател и визуален артист,
учил e в Париж, Лондон и Ню Йорк. Автор
е на пет романа, както и на есета и пиеси.
Известен е с това, че смесва жанрове и
има вкус към писане, което по своеобразен
начин събира фикция и факти. Камий дьо
Толедо е сред номинираните за „Гонкур“
през 2020 г., а романът, с който „Алтера“
го представя на българската публика,
е определен от критиката като „една
история с елементи на семейна сага,
която носи белезите на дълбока скръб“, но
която е не просто лична, а история на ХХ
век.

Амина Кейн, „Нетактичност“, прев.
от английски Цветелина Лакова, изд.
„Кръг“, С., 2022, 160 с., 14 лв.
Амина Кейн е американска писателка.
Тя е авторка на два сборника с разкази,
а нейни есета са публикувани в „Парис
Ривю“, „Гранта“, „Вайс“. „Нетактичност“
е първият є роман, който е препоръчан
от редакторите на „Ню Йорк Таймс“ и е
финалист за престижната литературна
награда „Ратбоунс фолио“, както и за
наградата на Центъра за художествена
литература за дебют.

ВЕСЕЛА ГЕНОВА
Стоян Атанасов, „Средновековието –
далечно и близко. Етюди по
средновековна литература“, изд.
„Изток-Запад“, 2022
Литературен вестник 20-26.07.2022
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Не можех да не напиша роман за града, в който
избрах да живея
Разговор с писателката Ирина Папанчева по повод новата є книга „Брюксел, разголен“
Как се чувствахте докато пишехте книгата?
Бихте ли споделили каква беше движещата сила на
творческата Ви енергия докато белите страници
се изпълваха с ръкописа є? Може би и причината за
написването?
Носих тази книга в себе си с години. Не можех да не
напиша роман за града, в който избрах да живея. Но
не исках просто да разкажа историята си, а Брюксел,
европейската столица, с цялата му пълнокръвност
и комплексност. Романът търсеше своята форма –
колко разказвачи, каква структура. Отговорите на
тези въпроси се променяха с времето. Митко Новков,
който беше редактор на предишните ми два романа, ми
подхвърли идеята всяка глава да носи име на квартал и
да има отделен разказвач. Но преди структурата дойде
името на романа. Brussels Naked. Да, написах тази книга
първо на английски. В началото писането на чужд език,
въпреки че го владея в тънкости, беше трудно. Седях
пред белия екран и търсех думите си като разказвач,
чаках да вляза в потока, който да ме понесе и който
представлява творческия ми процес. Започвах наново,
на български, но и в родния език думите ми ме бяха
напуснали. Може би защото в онзи момент не виждах
своето място като писател в България. „Тя, островът“,
който беше най-добрият ми роман дотогава и смея
да твърдя, един от добрите образци в съвременната
българска и европейска литература, премина абсолютно
незабелязано. Почувствах се неадекватно спрямо средата
и механизмите є на отличаване на стойностното в
литературата. Това доведе до блокаж в писането ми на
български, до нежелание да пиша литература на майчиния
си език. Беше особено състояние – между два езика.
Единият свой, но отчужден поради невъзможността
да стигна до другите и бъда чута, другият – чужд, но
станал свой, бидейки езикът, на който основно преминава
животът ми в Брюксел. Продължих на английски и
постепенно намерих своя глас.
Какво Ви даде целият творчески процес от суровия
материал до книгата, подредена в книжарниците?
Творческият процес беше изключително интересен и
нелек. От една страна, бяха персонажите. Трябваше
да вляза в главите, сърцата, културата, ценностите и
езика на герои от различни националности, раси и религии.
Почти всички разказвачи и част от другите персонажи
имат реален прототип, който може да е само далечно
вдъхновение, но мисълта за него, за начина, по който
говори и мисли, ми помогна да изградя живи и пълнокръвни
образи. Правех проучване за страните, от които
произхождат персонажите ми, за събития и вярвания,
които може да са белязали живота им преди Брюксел.
От друга страна, беше градът. Разхождах се из
кварталите, които описвах, като самата аз съм живяла в
много от тях, а после ги превръщах в литературна среда.
Проучвах и тяхната история. Вкарвах щрихи от нея,
като се стремях историческите факти да не натежат,
за да не изгуби книгата от литературността си.
От трета страна, беше Европейският съюз и
вмъкването на ключови събития от развитието му
в сюжета. Не беше лесно да интегрирам тази линия
естествено, в размислите, разговорите и битието на
героите ми, без да взема превес. Заради нея редактирах
първата глава шест-седем пъти.
Предизвикателство беше и изграждането на структура,
в която главната ми героиня Ирис, по името на цвететосимвол на Брюксел, е централен персонаж само в главите, в
които говори тя – първата и последната, а в останалите
има епизодична поява или изобщо не присъства. Както
в реалния живот, където ние сме главни герои само за
себе си, но не и за другите. Особено интересно ми беше
свързването на историите и героите, така че главите да
съществуват почти самостойно, но и да са част от едно
по-голямо цяло, в което читателят може да проследи
какво се е случило по-късно с даден герой.
Творческият процес ми даде опит и осмеляване да
напиша първия си експериментален роман, макар че и
в предишните своеволнича със структурата. Също
така ми предостави възможността да работя с
Христо Димитров – Хиндо, чиито оригинални идеи
и енциклопедични познания обогатиха значително
две от предходните ми книги, но за първи път ми е
официален редактор. На по-ранен етап получих ценни
коментари от Златина Русева, програмния директор
на фестивала „Милениум“ в Брюксел.
Редакциите и идеите на британския
поет и писател Фил Мадън, с чието
стихотворение започва книгата,
допринесоха за изглаждането и
надграждането на първата чернова.
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Сн. Янчо Събев

Мнението на писателите Луис Кимпел, Али Бадер и
Йън Синклеър, чиито романи за Лондон получиха голяма
популярност, както и на белгийския литературен гид Ян
Дорпманс също ми беше полезно. Този процес приключи с
превръщането на ръкописа в книга благодарение на Румяна
Емануилиду и издателска къща „Знаци“.

„Брюксел, разголен“?
Всички места, описани в книгата, са реални. Възможно
е някои от заведенията да са затворили заради
пандемията, но когато съм писала романа, ги е имало.
Книгата е своеобразен документ за Брюксел като град
през петнайсетте години, които романът обхваща.

Многопластовите истории на героите Ви и тяхната
пълнокръвност определено са завладяващи, но
бих искала да попитам за една конкретна линия в
сюжета, а именно вплитането на историческото
развитие на Европейския съюз, за което и Вие
споменахте. Кое Ви подтикна да включите едни от
най-важните моменти от развитието на Съюза
в книгата си, за да се превърнат в ориентация за
времето, обществото и нагласите на героите при
развитието на сюжета?
За мен беше важно Европейският съюз и институциите
му да присъстват в романа по няколко причини. Първата
е, че Брюксел вече не може да бъде отделен от своята
роля на столица на Съюза. Затова всички ние сме там,
превзелите го чужденци, чиято работа по един или
друг начин е свързана със Съюза и политиките му. Т.е.
нямаше как да създам автентичен образ на Брюксел,
без да включа Съюза. Втората е, че все още твърде
малко е писано за него по художествен начин. Твърде
далечен и абстрактен е този Съюз за мнозинството от
гражданите му, а Съюзът – това сме ние и решенията,
които се вземат в Брюксел, засягат всеки един от
нас. Примерно Роберт Менасе написа криминалната
сатира „Столицата“, в която насочва критичния си
поглед към европейските институции. В „Брюксел,
разголен“ институциите са едно от лицата на града, а
Европейският съюз задава неговата идейна и политическа
рамка – от изготвянето на Европейската конституция и
съпътстващия я ентусиазъм през 2003 г. до гласуването
на Брекзит през 2016 г. и Българското председателство
на Съвета на ЕС през 2018 г. В Брюксел хората живеят в
своите общности, които могат никога да не се пресекат
– има го т.нар. „мехур“, в чийто комфорт пребивават
еврократите; има ги големите етнически общности,
има ги мигрантите, има ги и белгийците, които пък се
делят на фламандци и валонци и стоят малко встрани от
пришълците, залели града им... Неслучайно в първа глава
Ирис написва статия, в която задава въпроса „Единни ли
сме в многообразието?“. Останалите глави индиректно
отговарят на този въпрос.

Бихте ли разказали на читателите ни как се породи
обичта към Брюксел, защото от страниците на
книгата Ви осезаемо струи любов към него?
Бях на стаж в Европейския парламент през 2003 г. и
въпреки че заминах без никакви очаквания към Брюксел,
веднага се почувствах свързана с него. От тези мои
първи впечатления и преживявания тръгва наративът
на Ирис, за да се превърне във фикционална история.
Беше ми уютно в този град, в който никой от нас не
е чужденец, защото всички сме. Може би това, което
толкова ме привлече в него, освен международната
среда, е скритата му същност. Брюксел е град за
откриватели. Трябва усилие, за да бъде истински
видян и опознат. Преди години направих блога my
private brussels1, в който разказвах Брюксел и моменти
от живота си в него. „Брюксел, разголен“ надгражда
намерението ми да покажа моя Брюксел, нашия
Брюксел, европейската столица, но и града отвъд
институциите, и хората му.

Докато четях, непрестанно си представях уличките,
площадите, църквите, витаещите усещания и
нагласи из града, затова не мога да не попитам кое
място би дало възможност на читателите Ви да
видят или поне да се опитат да зърнат Брюксел
през очите на вашите герои, онзи, запечатан между
редовете, или града, извиращ от страниците на

Забелязах, че книгите Ви неизменно започват с
цитат, и в тази връзка, ако трябва да сложите
такъв на периода на написване на книгата, кой
цитат от „Брюксел, разголен“ бихте използвали?
„Няколко години преди това бях видяла инсталация на
огромен цилиндър, пълен с вода. В него – жена с палто,
държаща куфар в ръката си, трескаво плуваше нагоренадолу, сякаш тичаше да хване поредния автобус, влак,
самолет, но всъщност беше затворена в този цилиндър
и всичките є усилия бяха предварително обречени.
„Аз ли съм тази жена?“, запитах се. И може би тогава
бях. Но вече не. Бях пристигнала на моя собствен
остров на относително спокойствие и безопасност. В
Брюксел, моя единствен Брюксел...“
Въпросите зададе
ДАЛИА ДАВИДКОВА
1

Моят личен Брюксел.

В нимани е т о

на

малки т е

Първият контакт с литературата е много важен
Разговор с Георги Цонев, главен редактор на Издателство за детски книжки „Ина“
Класика или съвременност – трябва ли да
правим този избор и по отношение на детската
литература? И изобщо какви книги трябва да чете
съвременното дете според Вас?
Съвременното дете трябва да чете предимно хубави
книги, написани от истински писатели. Първият
контакт с литературата е много важен. Също като
всяко друго първо нещо. Вкусът от първата среща с
книгата остава за целия живот напред. Ако детето
се потопи в разказа на един умел разказвач, който
е с въображение, с усет към думите, ценител на
истината, то тогава този ранен читател ще развие
желание винаги около себе си да има хубави книги.
Ако първият опит да влезе в света на литературата
остави горчив вкус, може да видим резултата няколко
години по-късно в трудното справяне с училището и
другите неща от живота.
Класическите детски книги и модерната литература
не са в конфликт. Те са еднакво важни за света,
в който живее детето. Пипи Дългото чорапче,
която отглежда коня си в хола, затова е класика,
защото говори за неща, които и днес са интересни и
актуални. Недостатък на прашасалите книги е, че в
тях битуват ситуации, предмети и думи, които ги
няма в днешния живот. Воденичарите и бъклиците
са понятия от други светове. За днешното дете
космическите совалки са по-разбираеми от нощвите на
баба.
В този смисъл съвременните автори имат
предимството да разказват неща, които са част от
реалния живот на детето. Така то по-лесно може да се
припознае в някои от героите и ситуациите. Опасност
от подхлъзване при новите автори е, че те са посклонни към експерименти с литературата. А това не
винаги завършва добре.
Има ли нови теми, които днешната детска
литература въвежда?
Пак летят вещици между кориците. Оказва се, че без
тях не може. Вещиците носят на крилете си интереса
към четенето. Но покрай тях се завъртяха и нови
теми като толерантност между расите, екология,
книги против насилието в училище.
Преди време ми попадна една книга на италианеца
Федерико Тадна „Защо земята е болна и има треска?“.
В нея авторът се питаше потят ли се рибите, след
като океанът е по-топъл? Какво представляват
ледените моркови и защо като цяло трябва да се
притесняваме за промените в климата?
Подобни екологични тревоги има и в една книга на Ула
Леминг – „Мистерията на пластмасовия плаж“. В нея
главната героиня и нейните приятели се захващат да
изчистят един плаж в Перу от планините пластмасови
отпадъци. Ако тези книги попаднат във времето
на Том Сойер, няма да звучат дори като научна
фантастика.
Вие издавате книжки за най-малките. Как
подбирате заглавията, какви цели си поставяте?
Най-малките са с най конкретни изисквания. Те
категорично отхвърлят което не им харесва и грабват
в буквалния смисъл книгата, която ги е пленила.

Разбира се, тук изборът се влияе от големината и
цвета на животните по корицата. С предимство са
книгите с малко текст. Понякога отрицателната
оценка зависи от това дали в приказката има вълк
например. Дори вълкът да е усмихнат, има млади
читатели, които не биха внесли в дома си книга с
подобен звяр. Реакциите на малките са неочаквани и
често необясними за хората, които създават книгите.
Но те пък – възрастните, нали затова са разумни
и пораснали, за да разбират малките и да ги научат
на най-важните неща. Затова в приказките, които
издаваме, доброто винаги побеждава. Е, имаме и книги
за чисто практични умения – да научим буквите, да си
мием зъбите, да бъдем вежливи, да бъдем щастливи...
Тези неща също трябва да се изучат.
Как стои българската детска литература в този
контекст? Кои автори харесвате и издавате?
Разчитаме много на класиците. Бебешките залъгалки
на Дора Габе, приказните истории на Ран Босилек, Елин
Пелин и Ангел Каралийчев, стихчетата на Дядо Вазов,
Леда Милева, Цанко Церковски, Димитър Спасов.
„Зайченцето бяло“ и другите песни, без които не
можем... Изброяването може дълго да продължи. Имаме
обаче и свои авторски успехи. През миналата година
издадохме книгата „Кой припка за рибка“. Текстът е на
поетесата Петя Александрова, а илюстрациите – на
художничката Невена Ангелова. Става дума за една
котка, която разбира, че най-важното нещо в този
живот е да намериш добри приятели. По-важно дори
от това да намериш рибка за хрускане. Създадохме
книгата с много талант и емоции. Толкова ни хареса,
че я пуснахме в конкурса „Бисерче вълшебно“. В
цялата суматоха организаторката на този конкурс
– Вал Стоева, пратила няколко български заглавия в
Младежката библиотека в Мюнхен. И неочаквано от
Мюнхен получихме аплодисменти за нашата „Рибка..“.
Връчиха ни знака “The white ravens“ – казано на
български: „Белите гарвани“. Знакът се дава на двеста
детски книги, излезли през годината, със сериозен
художествен и литературен принос. Аз лично приех
това като знак за това, което правя като издател
в последните тридесет години. През 2022 г. стават
точно толкова, откакто е излязла първата книжка на
издателство „Ина“.
А за наградата от Мюнхен благодаря на Петя и на
Невена! И на Вал Стоева благодаря, и на читателите,
без които всичко това нямаше да го има.
Публикувате книжки, които са свързани и с
преподаването в училище, затова и ми се иска да
Ви попитам как намирате училищните програми
за най-малките, достатъчно атрактивни ли са те?
Липсват ли Ви в тях текстове, които според Вас
биха стимулирали четенето?
Общо взето, образователните книжки за най-малките
отчитат това, което се прави в по-напредналите
държави. В детските градини работят много
амбициозни и можещи педагози, така че резултатите
са прилични. Е, по правило момиченцата тръгват
по-силно, а майките на повечето момчета са поразтревожени дали синовете им ще научат азбуката.
В крайна сметка всички успяват. Проблемът според
мен идва по-късно. Когато започнат да четат,
не винаги разбират какво са прочели. Понякога
езикът в учебниците в първите класове е твърде
приповдигнат. Всички знаят, че умното говорене
е ясно и разбираемо. Според мен текстовете в поголямата си част са съобразени с възрастта на тези,
които ще ги четат. Но може да се помисли за теми
встрани от обичайните. Защо в учебниците да няма
някоя детективска история или пък нещо за индианци?
Разбира се, става дума за стойностни текстове от
талантливи автори.
Как можем да внушим на децата, че да се чете е
модерно и важно?
Децата трябва да усетят, че това, което срещат
в книгите, е част от техния живот. Това, което
преживяват героите, им е познато. Най-важно е
книгите да провокират емоции. А иначе по цял свят
възрастните измислят какви ли не начини да събудят
интереса на децата. Организират се среднощни
четения в музея. Или пък на някое страшно място.
Разиграват се сцени с дървени мечове. У нас известни
хора отиват при малчуганите и им четат приказки. С
повече въображение и доза смелост могат да се родят
интересни идеи.
С кои художници работите? Защо визуалната
страна е толкова важна в книгоиздаването за деца?
Вече споменах, че децата приемат една книга по
илюстрациите. За най-малките трябва да са по-

разбираеми. Да се доближават до реалността,
като същевременно не губят своята артистична
стойност. За по-големите илюстрациите могат да
са по-абстрактни, да внушават идеи, да провокират
емоции. И най-важното – отнася се за всички книги
– да възпитават естетика. Да формират усет към
истинското изкуство. Много съм благодарен на
боговете, че ме срещнаха с художничката Невена
Ангелова. В своите книги тя прави точно това –
представя красивата, хармоничната страна на света,
в който живеем.
Разкажете малко повече за това как се роди
Вашето издателство и какви са плановете Ви.
Кръстих издателството на дъщеря ми – Ина. Първата
книжка излезе през 1992 г. Тя – книжката – беше малка,
тъничка. Нарисува я художничката Зоя Ботева. След
като я нарисува, децата я харесаха. После направих
и друга, и така се завъртя колелото. В началото
книжките все бяха малки и тънки. После с възрастта
взеха да напълняват. Сега имам повече от двеста
заглавия на хартия и други, които чакат да бъдат
издадени и преиздадени. Мисля, че са по равно книгите
от български автори и от чужденци. Участвал съм
като изложител на панаира във Франкфурт. Всяка
година някои български училища в чужбина поръчват
образователни книжки. Но най са ми мили думите на
вече пораснали хора, които казват: „С вашите книги
се научих да чета и пиша. А сега уча и децата си с
тях“. А те – децата... загледайте се в децата, които
прелистват големите книги с цветните илюстрации –
сладки са като шоколадови бонбони.
Самият Вие какъв читател сте?
Аз съм умерен читател, понеже времето не ми дава
по-големи възможности. Не са много дните, в които да
се отпусна с хубава книга. Но с годините се научих да
бъда крадец на време и напоследък чета повечко. Много
се смях наскоро със „Стогодишният старец, който
скочи през прозореца и изчезна“. Намирам убежище и
в романите на Георги Господинов. След като изкарах
Ковид, прочетох, че се оглупявало от тази болест.
Та реших да видя дали има поражения и при мен, като
препрочетох „Изпаднали от каруцата на Бога“ на
Радичков. Наскоро си взех „Ловецът на пеперуди“ от
писателя Костадин Костадинов.
Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
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„Винсент в Брикстън“
от Никълъс Райт
Режисьор Владлен Александров, сценография Васил
Абаджиев, музика Мартин Каров. Участват: Мила
Банчева, Ясен Атанасов, Жаклин Даскалова, Теодор
Ненов, Константина Георгиева. Превод Харалампи
Аничкин
Театър 199, премиера 1 юли 2022
В края на театралния сезон Театър 199 изненада
зрителите на столицата с новото си заглавие
„Винсент в Брикстън“. Авторът на едноименната
пиеса Никълъс Райт (р. 1940) е английски драматург
с богата театрална биография. Творческият
му път преминава през дългогодишна работа в
Националния театър в Лондон като драматург и
като художествен съветник в Театър „Олд Вик“.
Райт пише пиесата през 2002 г. и година по-късно тя
вече се играе на Бродуей.
Сюжетът разказва за младостта на неповторимия
изумруд в живописта – Винсент ван Гог, през
пътуването му в Англия и преживяването на една
любов. Авторът изгражда конструкцията на текста
посредством писмата на Винсент до неговия брат
по време на пътуването му, като по този начин се
ражда линията на художествено-документалната
история. Действието се развива изцяло в Англия, в
къщата на английско семейство, в която Винсент
наема стая. Посредством сравненията и паралелите

ги в рисунки. За момент можем да се заблудим,
че изкуството на художника оживява пред очите
ни. Като режисьор Владлен Александров успява да
контролира тази линия между реалния и вътрешния
за персонажите свят, през която преминават
актьорите. Тези преливания оставаме с впечатление,
че са в ръцете на главния персонаж – Винсент. Той
води действието, има контрол над другите и заразява
околните с емоционалната си първичност, която за
една Англия е по-скоро нещо чуждо, но доста сладко.
Допълнително за преминаването от едно човешко
състояние в друго, от чувството на любов до
омраза през загриженост, работи и музикалното
оформление, чийто автор както вече споменах,
е Мартин Каров. Музиката допълва действието,
като на моменти създава усещане за безизходица или
допълва конфликта, изразявайки по-силно емоцията
му. Интересно е, че мога да я сравня с мълчанието,
може би защото присъства точно в тези определени
за мълчанието моменти. В няколко картини
музиката заедно с мултимедията се появяват
паралелно и актьорите замлъкват. Тогава зрителят
сякаш е изтеглен от действието, отстранен, но
все пак затаил дъх за бъдещето на персонажа. Това
са моментите, в които екипът успява да провокира
интерес и да задържи вниманието въпреки добре
познатата история и биографията на художника
и познанието за предстоящата безизходица на
лудостта.
От друга страна, тази лудост е нещо, което
присъства постоянно в образа на Винсент. В ролята
на художника е младият актьор от трупата
на Театър „Българска армия“ Ясен Атанасов.
Защо казвам постоянно, защото Ясен започва
да гради тази черта от характера на персонажа
си от самото начало. Тя е в наивността му, в
директността му, в желанието му да се научи да
обича истински, в свободата му да разговаря без
куртоазна възпитаност и лицемерие. Можем да

Ясен Атанасов във „Винсент в Брикстън“ от Никълъс Райт, режисьор Владлен Александров,
Театър 199, фотограф Иван Дончев

с Нидерландия ние като зрители научаваме по малко
и за живота на художника в родната му страна,
за семейството му, любовта му към родината и
цветните є поля.
В прочита на режисьора Владлен Александров можем
да наблюдаваме организираното преливане на тези
паралели между студената Англия и цветната
Холандия както в историята, мултимедийното
решение и музиката на Мартин Каров, така и в
поведението на Винсент, което заразява всички
останали. Изключително решение е емоционалното
състояние на персонажите да бъде дорисувано с
музика и визуализации. Работата на сценографа Васил
Абаджиев наподобява огромни бели рамки на картини.
Вратите, прозорците, сякаш всичко в къщата
е очаквало появата на художника. В определени
моменти тези картини започват да преливат чрез
мултимедийна проява на образи,
изобразяващи произведенията на Ван
Гог, покривайки лицата на актьорите
сякаш ги пикселизират, превръщайки
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отношения е изразено стъпалото, което прекрачва
Винсент, превръщайки се от човек в художник.
В ролята на нереализирания художник Сам е
актьорът Теодор Ненов. Заедно с актрисата
Константина Георгиева, в ролята на сестрата
на Винсент, заявяват категорично дебюта си
на театралната сцена. Ненов създава образа на
спокойния, самодоволен, играещ по правилата
англичанин, вече изживяващ голямата мечта преди да
я е достигнал, а Константина Георгиева е в образа на
досадната, вечно притеснена сестра на художника.
Нейният образ се появява преди края, сякаш да
напомни откъде е тръгнал Ван Гог, да подсети
за неговата припряност, която сякаш в Англия
той постепенно възпитава. Образът, изграден от
Теодор Ненов, е привидно еталон за поведението на
художник, при чиято поява сякаш влизаме в мислите
на Винсент и вместо да наблюдаваме поведението
му, започваме да наблюдаваме мисълта му.
Двамата с Ясен Атанасов създават също прекрасно
партньорство на сцената, което цели да изведе на
преден план не толкова образа на учебникарското
изобразително изкуство, в което се е съсредоточил
младият Сам, колкото тази част от живота на
Винсент, която се крие в тишината. Моментите
на размисъл, на ирония, времето, в което тялото на
Винсент почива, но очите му издават, че душата
му кипи. Ясен и Теодор постигат точно това
двусмислено значение в партньорството си на
сцената. В ролята на дъщерята на домакинята е
актрисата Жаклин Даскалова – първата английска
любов на Винсент. Именно този страхотен
професионализъм от младия актьорски състав на
представлението го изпълва с надежда за потенциален
хит на театралния сезон.
Последната част на представлението е
съсредоточена върху трансформацията на Винсент
към онези вече много по-силно долавящи се белези
на лудост в съзнанието и поведението му. Ясен
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наблюдаваме как емоциите на персонажа се сменят
една след друга върху лицето на актьора. Ясен
изразява безкомпромисно всяко едно съмнение на
Винсент, всяко едно краткотрайно и несъзнателно
влюбване. Като колкото повече емоции се
натрупват, толкова по-близко е той до лудостта
на твореца. Професионално актьорско изпълнение,
което достига своя връх в последната поява. Тогава
Винсент се завръща в дъждовната нощ премръзнал
в къщата след своето дългогодишно изчезване.
Страхът, позабравената първичност, премръзналото
треперещо тяло под мокрите дрехи – през своето
изпълнение Ясен ни отвежда в тази ситуация, така
че да усетим миризмата на дъжда, мухъла в къщата
и негостоприемната тъмнина. По време на цялото
представление той си партнира с актрисата
Мила Банчева, в ролята на домакинята. Тя създава
неповторим образ. Сценичното є поведение е като
нерв, по който Винсент се движи. Основата на
неговата фриволност е стабилността на персонажа
є. В това отношение двамата създават страхотно
актьорско присъствие наподобяващо лавина от
емоции, която не може да бъде спряна. В тези техни

Атанасов изразява тази лудост в жестовете на
тялото си и начина, по който комуникира. В този
момент нервът, за който говорих по-горе, и опората
в жената вече са скъсани. Мила Банчева, пресъздава
разрушената емоция, от която е останала онази
почти фалшива загриженост – тъмна топлина.
Представлението сякаш има няколко финала, което
за момент накъсва плавното действие и създава
леко усещане за протяжност. Краят е обобщаващ и
смислово обвързан с цялостната концепция. Сцената
е решена, като всички актьори минават зад найголямата бяла рамка и замръзват сякаш са част от
картина, пренесени в нереалното, изцяло запечатали
присъствието си във вечното.
Прочитът на режисьора Владлен Александров е
премиера за пиесата на българска театрална сцена.
Двадесет години след нейната първа премиера в
Лондон тя е отново хит и също толкова актуално
занимателна, събрала в себе си юмрук от млади
талантливи актьори, които пресъздават живота на
Ван Гог като негови съвременници.
МИХАИЛ ТАЗЕВ

„Не можех да понеса обидата и гнева“: възможни ли са
хармоничните отношения в артистичните двойки
От Тед Хюз и Силвия Плат до Филип Рот и Клер Блум
– писателката Шарлот Менделсън изследва кипящата
завист, белязваща интимните отношения на известни
личности от сферата на изкуството

Шарлот Менделсън
Защо се интересуваме от личния живот на писателите?
Обикновено не са харизматични или дори привлекателни
на вид. Прекарала съм живота си в писане, издателска
дейност, редактиране, рецензиране, преподаване и
кореспонденция с автори – мога да заявя, че повечето
писатели, които съм срещала, са точно такива, каквито
очаквате: непохватни в общуването особняци, които
с много усилия и след дълго време, прекарано в самота,
са се превърнали в чувствителни, обидчиви, бледи
самохвалковци, които са ненаситни за признание и често
страдат от болки в гърба. Ако си привлекателен и уверен
тийнейджър, би прекарал времето си в свалки и купони,
вместо да четеш Кийтс и Оруел в обедната си почивка.
Е, и аз правех това. Артистите обаче наистина
привличат любопитството. Искаме да разберем не
само как и къде работят, но и какви са като родители,
любовници и приятели. Браковете им също са предмет
на нашето любопитство. Едва ли има нещо по-вълнуващо
от надничането в интимния им свят, от проследяването
на успеха или провала на връзките им, публичните им
флиртове или дискретните им актове на жестокост.
А какво може да е по-пикантно от тайните в семейния
живот на двама писатели?
Спомнете си известни двойки от миналото: Тед Хюз
и Силвия Плат, Симон дьо Бовоар и Жан-Пол Сартър,
Кингсли Еймис и Елизабет Хауърд, Колет и Хенри ГотиеВилар, Зелда и Скот Фицджералд. А сега се върнете към
двойки писатели от настоящето, които още са заедно.
Какво забелязвате? На фона на толкова нещастни
бракове или партньорства не ви ли удивлява фактът, че
почти всички съвременни автори заявяват, че се радват
на идилични отношения, нежност и подкрепа?
Новият ми роман The Exhibitionist описва нарастващото
напрежение в отношенията между двама творци в
сферата на изящните изкуства: жената е скулптор,
а мъжът – живописец. Тези персонажи са изцяло плод
на моето въображение; макар и да съм чела много
текстове за артистични двойки – Барбара Хепуърт
и Бен Никълсън, Джаксън Полък и Лий Краснер,
Джорджия О’Кийф и Алфред Стиглиц, тази книга не е
фикционализирана биография, нито мемоари. Женена
съм за писател, но това не е и нашата история. Все пак
отношенията, пресъздадени в книгата, са плод на мои
впечатления; пътувала съм из целия свят, наблюдавала
съм брачните отношения на хора на изкуството и съм
ставала свидетел на силно чувство за съперничество,
дълбока себичност и завист, които се крият под
повърхността. Опитвала съм се да открия и причините
за успешни бракове и партньорства.
Наситили сме се на статии, в които женени писатели
споделят: „Тя е първият ми читател“; „Той безрезервно
ме подкрепя“. Е, така казват. Сири Хуствет и Пол
Остър винаги са твърдели, че не се съревновават
един с друг; Айлет Уолдмън и Майкъл Шейбон често
изтъкват своята силна привързаност и отдаденост
един на друг. Клеър Томалин и Майкъл Фрейн печелят
наградата „Уитбред“ за 2003 г. в своите индивидуални
категории – за биография и за проза, но се озовават в
пряка конкуренция за приза „Книга на годината“; те
настояват, че който и да я спечели, успехът и гордостта
от признанието ще бъдат споделени (Томалин я печели).
Един от журналистите тогава заяви: бих се учудил, ако
хората допускат, че те могат да изпитват нещо друго.
На основата на чути от мен признания обаче смятам,
че това е твърде вероятно. Моят приятел Б., който
е художник, веднъж ми каза: „Ако в една въображаема
реалност ми предложат наградата „Търнър“, ще я
откажа в името на брака си. Не бих могъл да понеса
нейния изблик на гняв и обида“.
Дали напрежението не се крие в допускането, че жената
обикновено е ангажирана с емоционални проблеми и
отговорността за поддържането на дома и по-трудно
намира време за творческа работа; или във факта, че
единият от партньорите, зад затворените врати на
дома, се превръща в интелектуален паразит и налага
контрол – тези обстоятелства подриват отношенията
в много артистични двойки, особено когато по-младият
от двамата или протежето започне да настига другия.
Разбира се, връзките между хора на изкуството, които
с времето стават напрегнати, започват с взаимна
подкрепа. Бракът на фикционалните ми герои също
започва добре, с много секс, взаимно насърчение и
закрила. За Лучия, младата ученичка на Рей Ханрахан,
възможността да чисти четките на своя любим,
известен художник, е привилегия. Когато обаче тя
постига първите си малки успехи, Рей, който вече е неин
съпруг, се изпълва със завист; започва да следи дали под
ноктите є има гипсов прах, обвинява я, че флиртува, за
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да напредне в кариерата си, докато основната є задача
е да го подкрепя, избягва познати, които биха хвалили
артистичните є постижения и саботира шансовете є за
професионални изяви. Рей, като много други амбициозни,
съревноваващи се съпрузи, си присвоява определени теми
– „майки, синове, секс, природа, време“. Дори ако Лучия
успее да избегне забранените теми, страхът є, че може
да се справи добре и дори да го засенчи, възпрепятства
работата є.
Креативността изисква спокойствие: да оставиш
мислите си да се реят, да търсиш връзки, да изваждаш
наяве златни зрънца от глинената каша. За Лучия
ранните години на майчинството са креативна пустош
– всеки ден съпругът є бърза към своето студио, а тя
се опитва да прави малки скулптури на кухненската
маса. Локдаунът задълбочава тези процеси, както и
всичко останало. Тази ситуация е твърде потискаща за
Лучия, която всеки ден чува вика на Рей „Време за обяд!“
през стената на студиото. Какво се случва, ако двама
артисти трябва да споделят едно и също пространство?
Сексуалната ревност също може да парализира
творческата работа. Симон дьо Бовоар успява да избегне
домакинската работа, като живее със Сартър на хотел,
но Жан-Пол често се заглежда по други жени и заявява, че
ревността е враг на свободата.
Никога няма да разберем колко потенциални таланти са
приоритизирали своите гениални интимни партньори. В
разказа си „Материал“ Алис Мънро описва писателите
съпрузи като „талантливи и негодни за живота мъже,
за които трябва да се грижиш в името на словото...“.
Колко ли важни текстове нямаше да се появят, ако Вера
Набокова не бе толкова всеотдайна към своя съпруг.
Понякога единият партньор приeма ролята на помощник
или на акушерка на творчески идеи – като моята
приятелка Р., която беше молила своя редактор да
публикува книгата на партньора є, след като текстът
бил отхвърлен от друго издателство; като Ани
Лейбовиц, която веднъж казала на любовницата си Сюзан
Зонтаг: „Чувствам се като човек, който се грижи за
внушителен паметник“. Художничката Шийла Гърлинг,
съпруга на Антъни Каро, споделя: Трябваше да отдам
цялата си творческа енергия на Тони… Смятах, че
единият от нас може да постигне успех и реших, че е подобре това да е той“.
Дали в това е тайната на успешните бракове, в
които единият партньор е по-известен? Наричат
починалия съпруг на Маргарет Атууд „писателя Греъм
Гибсън“. Дейв Егърс и Майкъл Шейбон се женени за
талантливи писателки, Вендела Вида и Айлет Уолдмън;
мъжете в тези двойки са със статута на рок звезди в
литературния свят, докато техните съпруги получават
по-сдържани похвали. Съпругата на Стивън Кинг,
Табита, и първата жена на Джонатан Франзен – Валери
Корнел, също са писателки. В своето есе „Завист“
Катрин Четкович, настояща партньорка на Франзен,
пише за непоносимата тежест на големия успех и
самоувереността на съпруга си; въпреки това те все още
са заедно.
Еднообразните домашни задължения затормозяват
творческия процес, но още по-деструктивни са
тревогите, свързани с крехкото его на партньора, с
подозрителността и страха, че гледат на теб отвисоко.
Както пише Елизабет Хауърд в своите откровени
мемоари Slipstream, бракът є с Еймис е разяден от
неговите „обвинения, негодувание и явно неодобрение…
помирението изясняваше ефективността на лошото
поведение и следователно го засилваше“.

Наблюдателите винаги проявяват снизхождение.
Неприемливото поведение не е ли естествено за
артистите? Не е ли нормално професионалният
дисбаланс в една двойка да е непоносимо бреме за
мъжете? В хомосексуалните двойки принудата и
тормозът е още по-голямо табу; никой не иска да бъде
определен като хомофоб или като наивен наблюдател.
Все пак хората започват да коментират. Зонтаг, която
е 16 години по-възрастна от Лейбовиц, става непоносимо
нарцистична и приятелите є започват да я отбягват.
Моят приятел К. беше включен в краткия списък на
литературна награда, но партньорът му отказа да го
придружи на церемонията по връчването на наградата –
бил потиснат от факта, че самият той никога досега не
е получавал такова признание.
В крайна сметка какъв избор имат Хауърд или Б., или
П., или К.? Те напускат своите съпрузи или партньори.
Както пише Елизабет Страут в романа „Името ми е
Луси Бартън“: „Ако бях останала в този брак, нямаше да
напиша друга книга или поне това нямаше да е книгата,
която бих искала да напиша… Затова се хвърлих с
главата напред, сляпа като прилеп...“.
Средната възраст е време на промени, съмнения и кризи
– възражда се и желанието за живот и кариера отвъд
брака. Това, което Тони Морисън нарича „чудесното
освобождение, което ти дава разводът“, се превръща в
трансформативен опит, въпреки ужасната бъркотия,
в която те въвлича. Както пише Дебора Леви,
„партньорите стават обидчиви, гневни и депресирани…
[писателят] получава съдбоносно послание: ако иска да
бъде обичан, трябва да прикрие своите дарби и умения“.
След като Никол Краус и Джонатан Сафран Фоер се
разделят, Краус пише романа „Лес тъмен“, в чийто фокус
е неуспешният брак на жена, която се казва Никол и е
писателка.
В мемоарите Doll’s House на Клер Блум, написани
след раздялата є с Филип Рот, писателката изброява
греховете на съпруга си – изневери, манипулативно
поведение и прояви на отмъстителност. След като
Джойс Менард пресъздава в книга отношенията си
със Селинджър, започнали, когато тя е на 18, а той на
53, е разпъната на кръст. „Ню Йорк Таймс“ я нарича
„неуморимо ексхибиоционистична“, а когато излиза на
сцената по време на литературен фестивал, писатели
демонстративно напускат залата.
Разбира се, има изключения. Клеър Томалин печели
награди, но бракът є с Майкъл Фрейн оцелява; очевидно
са намерили начин да се справят със стреса. Кейти
Китамура посвещава романа си A Separation на съпруга
си, писателя Хари Кунзру. Близки мои приятели, които са
писатели, имат успешни бракове. Бракът на друга двойка,
T. и Х., оцеля след големите им успехи на музикалната
сцена; вероятно това се дължи на факта, че мъжът в
двойката е по-кротък и обожава своята силна и успяла
съпруга, а тя на свой ред с радост се грижи за децата и се
справя добре с битови проблеми и ремонти. Предполагам,
че редовният секс също помага в такива случаи, макар и
да не съм говорила за това с тях. Срещаме и множество
успешни двойки, в които единият партньор не е човек
на изкуството. Моя позната ми довери, че съпругът є,
който е адвокат, приема спокойно „нейните успехи и
перчене“. Срещаме двойки, в които професионалните
кариери на съпрузите се допълват – мъжът става агент
или мениджър на своята съпруга, която е писателка; все
пак трябва да ви предупредя, на това не се гледа с добро
око в издателския бизнес.
Трябва ли да избягваме хората на изкуството – в каквато
и да било комбинация? Само ако всеки друг брак, който
познавате, е щастлив, нормален, благотворен и дава
шансове и на двамата съпрузи... Истината е, че до всеки
провал в личния живот на артистите стоят множество
ужасни бракове на хора извън артистичния свят, но те не
са под светлината на прожекторите.
Тогава каква е тайната за лично щастие, ако двамата
партньори работят в една и съща творческа сфера
или в различни области на изкуството? Мисля, че това
е чувството за сигурност. Ако вашият партньор
се почувства заплашен от успеха ви, вероятно също
ще направи опит да ви принизи и унижи – публично
или не, дори ако е по-възрастен, зрял и известен. Във
всяка трайна връзка между артисти здравината на
отношенията се крепи на засенчения партньор, на
този, който се чувства достатъчно спокоен и уверен.
Вероятно решението е да намерите някой, който не
гледа на „успеха“ като на пай, който трябва да бъде
разделен.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 12 март 2022 г.
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Да свържеш две култури: разговор между Алън
Лайтман и Ребека Нюбергер Голдщайн
Физикът Алън Лайтман и философката Ребека
Нюбергер Голдщайн споделят мисли за „пътищата,
отвеждащи ни отвъд предела на знанието“, за
„емоционалните експерименти“ в художествените им
текстове, изпитващи границите на рационалното
мислене

Скъпи Алън,
Преди всичко искам да ти благодаря, че се съгласи
да разменим мисли по електронен път – форма на
общуване, към която имаш сериозни резерви. Ти
подхождаш към нея с такава неохота, с каквато аз
пристъпвам към разговорите по телефона. (Мразя
телефоните, защото не допускат дълги промеждутъци
тишина. Ако някой замълчи за известно време,
неговият събеседник неизменно пита: „Още ли си на
линия?“.)
Ще започна с един очевиден въпрос, засягащ нещата,
които ни свързват. И двамата градим „непостоянна“
писателска кариера, тъй като и двамата сме започнали
професионалния си път като учени – ти в сферата
на физиката и космологията, а аз – в полето на
аналитичната философия с фокус върху философията
на науката – и сме започнали да пишем художествена
проза, след като сме постигнали успехи в тези
области. Такъв ли е бил твоят план, или си изненадан
от завоя, който си направил?
Трябва да призная, че в моя случай навлизането
в полето на литературата до голяма степен ме
изненада. Винаги съм обичала литературата –
изпитвам почти физическа нужда да чета редовно
проза и поезия, – но никога не съм имала намерение да
превръщам тази страст в професионално занимание…
до момента, в който започнах да пиша роман, почти
в състояние на транс. Като хвърля поглед назад,
разбирам, че вероятно съм се готвела за писателска
кариера, но това със сигурност не е било на съзнателно
ниво. В един момент чух гласа на мой персонаж в
първото изречение от първия ми роман: „Често ме
питат какво е да си женен за гений“. Така започна
работата ми върху книгата The Mind-Body Problem.
Трябва да кажа, че никоя друга моя книга не е заявявала
появата си толкова безапелационно.
Разкажи ми за твоите преживявания, свързани
с навлизането в сферата на художествената
литература. Винаги ли си знаел, че ще вървиш по
два пътя – на науката и на литературата? Беше
ли изненадан, когато започна работата си върху
необикновения роман „Сънищата на Айнщайн“?
Очаквам с нетърпение твоя отговор
Ребека
*
Скъпа Ребека,
За мен е удоволствие да споделя опита си на
писателското поприще, макар и да предпочитам да
водим този разговор на живо. Разбирам, че се налага да
пътуваш често и имейлът е единственото средство за
общуване, което можем да използваме в момента.

Приятелите ми бяха разделени в две ясно разграничени
групи – „артисти“ (интуитивни, спонтанни…) и
„учени“ (логично мислещи, разсъдливи…). Движех
се лесно между двете групи (които не общуваха
помежду си) и откривах, че се държа като „артист“
в едната и като „учен“ – в другата. Разбирах добре,
че притежавам необичайна комбинация от качества
и интереси. Моите приятели, родители и учители не
ме обезкуражаваха открито, но ми внушаваха, че е полесно да тръгна в едната или в другата посока. Нямах
пред себе ролеви модели, примери на хора, които са
едновременно учени и артисти; все пак в гимназията се
запознах с някои от текстовете на Чарлс Пърси Сноу,
прочетох и Silent Spring на Рейчъл Карсън. Тогава си
казах: „Ето, това е учен, който пише проза“. Не мисля,
че бях съвсем наясно какви са предпочитанията ми, но
знаех, че искам да развивам разнообразните си заложби.
В един момент трябваше да подходя практически и да
направя своя избор. Познавах неколцина учени, които
на по-късен етап от живота си бяха станали писатели
(Сноу, Карсън), но нито един артист, който в по-зрял
период от живота си е станал учен. Приемайки този
факт, без да разбирам същностните причини, които
го пораждат, се насочих към физиката (в Принстън).
Все пак посещавах курсове по литература и философия,
както и занятия, водени от известния скулптор Джо
Браун. Отново, по практически причини, продължих
образованието си по физика в Калифорнийския
технологичен институт, но дори и там слушах курсове
по философия. В онзи момент публикуваха мои стихове
в малки литературни списания. Не отделях много
време на писането до 1980 г. (шест години след като
взех докторска степен и бях намерил сигурна работа
в научен институт – Центърът по астрофизика в
Кеймбридж).
В този момент започнах да пиша есета, посветени на
научни въпроси, за списание Science 80, което се издава
от Американската асоциация за научни постижения.
Разбрах, че есето е чудесна форма, която ми дава
възможност да бъда информативен, да разсъждавам
върху философски въпроси, да споделям лична позиция и
да се изразявам поетично. Продължавам да се гордея с
някои от ранните си текстове в този жанр. След две
години събрах есетата си в сборник и публикувах някои
от тях в „Ню Йоркър“. Бях насърчен да продължа да
пиша и започнах да експериментирам с тази форма,
разтягайки нейните граници и добавяйки фикционални
елементи. Идеята за първия ми роман „Сънищата на
Айнщайн“ ми хрумна през 1991 г. скоро след като се
преместих от Харвард в Масачузетския технологичен
институт. Както виждате, стигнах до този етап
постепенно, след множество по-малки стъпки. Затова
не бях изненадан, че съм достигнал тази точка. Бях
удивен обаче от успеха на книгата си.
Това е твърде дълъг отговор на твоя въпрос. Тревожех
се, в началото и средата на 80-те, дали колегите
ми ще одобрят писането на текстове за по-широка
публика. По това време бях изцяло потопен в света
на научната общност; само неколцина учени създаваха
текстове за аудитория извън нея. Рейчъл Карсън,
Луис Томас, Стивън Джей Гулд и Лорън Айзли бяха
замлъкнали от доста време. В научната общност се
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Донякъде успешната литературна кариера ме
изненада, но не бях съвсем озадачен, че тръгнах по този
път. От малък изпитвах силно увлечение както по
науката, така и по изкуството. Конструирах ракети,
уреди, разглеждах отблизо неща под микроскоп.
Създадох малка лаборатория в килер до спалнята си,
където съхранявах химикали, горелки, епруветки,
батерии, жици, кондензатори, резистори и т.н. Също
така обичах да чета и пишех поезия. Почти няма
стихотворение, написано на тази възраст (8-16), което
да има някаква стойност, но се учех да изразявам
чувствата и мислите си. Бях настроен философски
от ранна възраст (сигурен съм, че и ти си била),
пишех стихове за смъртта и трудните въпроси на
съществуването, но и посвещавах оди на 13-годишното
момиче, в което бях влюбен.

смяташе, че олекваш като учен, ако пишеш за широка
публика, вместо изцяло да се отдаваш на научните
си изследвания. Разбира се, днес ситуацията е съвсем
различна. Много учени се изявяват като писатели и
усилията им в тази посока са добре приети.
С признателност и привързаност
Алън
Скъпи Алън,
Изглежда си следвал много по-осъзнато от мен своя
път. Аз по-скоро залитах, препъвах се и бях водена от
неосъзнати импулси. Вероятно това донякъде се дължи
на факта, че бях отгледана в религиозно семейство.
Идеята, че едно момиче може да има големи планове за
бъдещето си, беше немислима. Така и никога не усвоих
изкуството да преследвам високи цели. Вървях напред
слепешката, направлявана от нещата, които харесвам.
Също като при теб интересите и предпочитанията
ми се проявиха твърде рано. Не бяхме заможно
семейство и детските книги бяха отвъд
възможностите ни. Затова всеки петък родителите
ми ме водеха, заедно с братята и сестрите ми, в
общинската библиотека. Можехме да четем само
от залез слънце в петък до залез слънце в събота. В
момента, в който можех сама да избирам четива, си
наложих строго правило. Всяка седмица взимах две
книги – едната, която не беше роман, наричах „добраза-мен“, а другата, в категорията художествена
литература, „книга за забавление“. Никога не си
позволявах да прочета първо „забавната“ книга. Така
от самото начало следвах модел на поведение, който
леко пренебрегваше фикцията.
Когато отидох в колеж – „Барнард“ в Колумбийския
университет, – посещавах с огромно удоволствие
курсовете по математика и физика, но открих,
че лекциите по философия, по-специално по
епистемология, философия на науката и философия на
математиката, отговарят в най-голяма степен на
моите интереси. Трябва да призная, че никога не съм
посещавала курс по литература или някакво друго
изкуство. Продължавах да се поддавам на насадения
предразсъдък от детството, че литературата е
забавление, нещо, което мога да си позволя, след като
съм положила много усилия да усвоявам „истинското“
знание. Не възприемах образованието си за даденост,
смятах, че не мога да пилея времето и силите си за
неща, които не ми носят нищо друго, освен опиянение
и радост.
След като се дипломирах, защитих докторска
дисертация по философия в Принстънския
университет. Дисертацията се занимаваше с това,
което днес наричаме „тежкия проблем на съзнанието“,
макар и по онова време то да се определяше като
„проблема на съзнанието и тялото“. Когато дойдох
в Принстън, имах намерение да се занимавам с
философия на науката – може би фундамента на
квантовата механика, – но бях съблазнена от труда
на Том Нейгъл „Какво е да си прилеп“ и реших да
работя с него. Дори не съм мечтала, че само няколко
години след защитата на доктората си ще публикувам
роман – книга, наречена The Mind-Body Problem. Все
още не съм се научила да гледам с амбиция напред;
допускам, че е възможно никога да не посмея да правя
това. Осъзнах, че публикуването на роман не е добра
стъпка за млада жена, работеща в поле, доминирано
от мъжете, ако иска да бъде възприемана на сериозно
от колегите си. Въпросите, които възникват около
спомените ми, свързани с религията, ме карат да
поговорим за неща, които изненадващо свързват
нашите кариери. И двамата наскоро публикувахме
книги, които се занимават с пространството между –
да го кажем най-грубо – разума и вярата. Твоят роман
Ghost проследява историята на човек, който има
свръхестествени преживявания, в които не е готов да
повярва, и начина, по който неговият двусмислен опит
е асимилиран от другите.
Романът ми 36 Arguments for the Existence of God:
A Work of Fiction се фокусира върху съвременния
дебат между наука и религия. Моят главен персонаж
се занимава с психология на религията, публикува
бестселър, посветен на атеизма, и се превръща в икона
на секуларизма; същевременно има склонност към
трансцендентни преживявания и е наречен „атеист
с душа“. Подозирам, че ако трябва да заемеш позиция
по линията на разделение разум/вяра, също като мен
ще застанеш на страната на разума; все пак смятам,
че и двамата имаме желание да приемем „другата
страна“ с разбиране, да допуснем повече неяснота
и конфликтни положения в тази област в сравнение
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в трудна ситуация и наблюдаваш как ще реагират.
Не би трябвало да си представяш техните реакции
предварително. Не трябва да знаеш цялостния сюжет
в самото начало. В противен случай не подхождаш
честно и експериментът ти е с предрешен резултат.
Добре е да стоиш настрана, да чакаш и да слушаш
– в крайна сметка те ще реагират, по автентичен
и понякога изненадващ начин. Никога не съм имал
свръхестествени преживявания, но исках да разбера
как човек като мен би могъл да реагира на този опит
– затова направих експеримент в романа. Така се
доближих до същността на религиозното преживяване.
Благодаря за чудесните въпроси и коментари до този
момент. С нетърпение очаквам какво още ще извадиш
от ръкава си.
*

Скъпи Алън,

с други хора с рационални нагласи. Прозата може да
обхване човешките дилеми, свързани с ограниченията
на човешкия разум; дали това е причината, която
те подтикна да напишеш роман, посветен на тази
тема? Когато разглеждаш конкретна интелектуална
тема или спорен въпрос, какво те кара да избереш
художествената литература вместо есето или
документалната проза?
Сърдечен поздрав
Ребека
Скъпа Ребека,
Ще се опитам първо да отговоря на втория ти въпрос:
защо пиша за идеи и интелектуални теми по-скоро
във фикцията, отколкото в документалната проза?
Когато става въпрос за човешки същества, не можем
да сведем нещата до интелектуални теми. Всичко,
което ни интересува, има емоционално измерение. Не
съм експерт по човешкия мозък, но амигдалата, част
от нашия мозък, свързана с емоциите и способността
ни да оцеляваме, е твърде примитивен орган, оформен
преди милиони години. Вероятно тя участва на
определено ниво в мисловните ни процеси независимо
дали това ни харесва или не. Хомо сапиенс претърпява
бурно развитие в интелектуално отношение, но не и
в емоционален план. Погледнете всички тези съдии,
сенатори, генерали, които захвърлят професионалната
си кариера заради извънбрачни връзки.
Документалната проза е изключително важна със
своите предимства, излагайки множество факти и
разбирането за тях. Ако искаме обаче да проникнем
дълбоко в примитивния мозък на нашия читател
(както и под кожата му и в кръвта му), фикцията
има своите предимства. Когато започнах да работя
върху книгата, която в крайна сметка се превърна
в романа The Diagnosis – грубо казано посветен на
американската обсебеност от парите, скоростта и
информацията, нахвърлих чернова за документална
книга. Всъщност написах известен брой глави,
съдържащи фактическа информация по тази тема,
като излагах данни за нивата на консумация и
продуктивност, за липсата на свободно време и др. В
един момент, по средата на книгата, осъзнах, че поскоро ме занимават въпросите за начина на мислене и

залиняването на духа. Разбрах, че тези психологически
въпроси ще бъдат изследвани по-добре в романовата
форма. Чрез фикцията читателят може да усети
безумието на съвременния живот в Америка и да влезе
в обувките на неговите жертви.
Сега да се насочим към втория въпрос: защо съм
използвал фикцията, за да изследвам въпроса за
разделението между наука и религия? Защо не съм
проучил по друг път тези два подхода към света,
тяхната знаменита история, няколко отделни казуса,
плюсовете и минусите им, заемайки в крайна сметка
едната или другата страна? Смятам, че науката и
религията са двете големи сили, формиращи нашата
цивилизация такава, каквато я познаваме. Въпреки
различните си възгледи не можем да отхвърляме
огромния принос и на двете (нещо, което учени
като Ричард Докинс и Сам Харис правят). Вместо
това трябва да се опитаме да разберем защо всеки
един от тези мирогледи е толкова влиятелен.
Определено поддържам научния светоглед като
необходим способ за опознаване на физическата
вселена. Но също така съм убеден, че има области на
мисленето и интригуващи въпроси отвъд границите
на науката: като „Каква е природата на любовта?“
или „Правилно ли е да убиваш човешки същества
по време на война?“. Не вярвам, че интелигентно
същество е създало вселената. Но днес науката не
може да опровергае това твърдение. След като
прочете великолепния труд на Уилям Джеймс Varieties
of Religious Experience, мислещият човек трябва да
признае, че религията задоволява дълбоки емоционални
и психични потребности, общи за всички хора. В
Ghost исках да проуча и разбера по-добре тези нужди.
Избрах рационален тип човек, който има необичайни
„свръхестествени“ преживявания. Как би подходил
към този опит? Дали би го отрекъл? Или отчаяно
ще се опита да намери рационални обяснения за
нелогичните събития? Дали ще промени светогледа
си? Моят персонаж се променя в резултат на
натрупания опит и преминава през всички тези фази.
Кой подход би бил по-добър от емоционално въвличане
на читателя в текста и използването на разнообразни
повествователни техники?
В някаква степен този роман и много други
художествени текстове се доближават до
емоционалните експерименти. Поставяш персонажите

Ръкавите ми са широки, когато става въпрос
за теми, които бихме могли плодотворно да
дискутираме, но мисля, че читателите на
това списание вече са изчерпали търпението
си. Вероятно трябва вече да приключим
нашия разговор. Бих искала да добавя нещо към
твоите коментари. То засяга начина, по който
интелектуалните и емоционалните аспекти на
нашето съществуване проникват дълбоко един
в друг – за мен това е съществена тема, която
стои в основата на желанието ми да се обръщам
често към художествената проза.
Като имаме предвид всичко, което знаем в
този момент, емпирично и концептуално, е
възможно да поддържаме твърде различни
възгледи по въпроси като свободната воля,
проблема тяло – съзнание, моралните си подбуди,
съществуването на Бог, противопоставянето
вселена – мултивселена и много други. С други
думи за нас тези въпроси са мистерия – при
нашия специфичен, завещан от еволюцията,
когнитивен потенциал и нашата когнитивна
колективна история, натрупана до този
момент. Не можем да им отговорим сега и
когато мислим за тях, включваме цялостния
си темперамент, както интелектуалните
си качества, така и емоционалните аспекти
на личността си. Фикцията ни позволява да
изтъкнем влиянието на темперамента върху
нашия начин на мислене, върху чувствата и
начина ни на живот. Литературата, която
харесвам, подрива ясното разграничение между
интелект и страсти. Можеш да се отдалечиш
от тази фалшива дихотомия, ако вплетеш
проблематиката в сюжета и я представиш
през блендата на емоционалната природа на
персонажите. Смятам, че този подход дава повярна картина на значимите въпроси, когато се
опитваме да надзърнем отвъд нещата, които
знаем.
Благодаря за щедростта, с която споделяш
идеите си, както и своята лична история. Зная,
че проявяваш значителен скептицизъм към
общуването по имейл, както и към други нови
технологии, защото смяташ, че насърчават
повърхностно и плоско мислене. Все пак понякога
новите комуникационни технологии могат
да задълбочат нашите познания. Смятам, че
това се случи с нас в края на нашия разговор.
Следващия път обаче ще разговаряме на маса в
кафене в Кеймбридж.
До тогава, с уважение и обич
Ребека
*
Скъпа Ребека,
Ти поиска кратък отговор на последния си въпрос:
дали технологиите понякога подпомагат нашето
общуване? Със сигурност. Начинът, по който ги
използваме, им придава стойност. Нека се ограничим
до комуникационните технологии. Когато имейлите
се използват като fast food версия на общуването, за
мен те нямат особена ценност – fast food общуването
е нехайно, пилее времето ни и води до повърхностно
мислене. От друга страна, електронните писма ми
позволиха да ръководя проект в подкрепа на млади жени
в Камбоджа от разстояние, измерващо се в дванайсет
часови зони. Така че, да, тези технологии могат да
бъдат нещо добро.
Благодаря, Ребека, за този приятен разговор, проведен
изцяло по електронната поща.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник:
https://www.worldliteraturetoday.org
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„Тайно се чудя коя от нас е истинският артист“:
Сали Руни разговаря с Патриша Локууд
Патриша Локууд: Започнахме нашия разговор със Сали
Руни, когато пристигнах в Лондон, за да присъствам
на церемонията по връчването на наградата „Дилън
Томас”. След като кацнахме в английската столица от
Лос Анджелис, съпругът ми Джейсън трябваше да бъде
приет в болница по спешност. В онзи момент не бях в
състояние да пиша дълги имейли и се обърнах към нея с
един кратък въпрос: кога имейлът стана отживелица?
Сали Руни: Имейлът е отживелица? Замаяна съм. Защо
тогава хората продължават да ми пишат имейли??
Като казваш, че имейлът залязва, сигурно имаш
предвид някаква промяна, която хората забелязват,
когато заявяват, че и романът е мъртъв: говориш за
изтощението на една културна форма. Твърде привързана
съм към изтощените културни форми. Ти също пишеш
романи, така че със сигурност ме разбираш. Ако имейлът
беше по-модерна форма, нямаше да бъде толкова
интересен за мен. Харесвам неговата относителна
неутралност, както и липсата на визуална идентичност.
Чудя се дали това може да бъде отнесено и към романа.
И двете форми се състоят от текстови блокове,
създадени на празен фон. Отвореността на тази подредба
ме привлича. Щом една форма е изчерпана или мъртва,
вероятно придобива по-голяма вместимост и широта.
Интересува ме коя форма смяташ за „жива”.
П. Л.: Романът ти „Прекрасен нов свят, къде си“ ме
накара да гледам на имейлите като на писма. При твоите
персонажи Алис и Айлийн пред нас се разкриват техните
взаимоотношения, тежкото им минало, последствията
от тяхната комуникация. Смятам, че технологията,
която използват, няма значение. Поразява ме следният
факт: през последните няколко години попадам на книги,
които се занимават с нови технологии и съвременни
проблеми, но са по-традиционни като форма от повечето
други романи.
Живата форма за мен е тази, която не зная как да
използвам. Тя е като ново тяло. Чувстваш ли се
комфортно, когато пишеш роман, или всеки път отново
се учиш как да използваш повествователните техники в
тази форма?
С. Р.: Относно въпроса за имейла ще изразя формално
несъгласие. Мисля, че имейлът е добра форма. За мен
имейлите не са писма. Черновите по време на писане се
запазват автоматично, съобщението пристига незабавно
при адресата си, всяко електронно писмо може да бъде
видяно по-късно по всяко време и от подателя, и от
получателя. Спомням си, че когато пишех първия си
роман, чието повествование се водеше от първо лице,
мислех за наративната техника като „глас по имейла“.
Наративът трябваше до носи чертите на текст, писан
по имейл. А в последната ми книга огромни части от
повествованието са фикционални имейли. Казваш, че
технологиите нямат значение?? Не, имат, Патриша…
Имат огромно значение.
Дали се чувствам комфортно, когато използвам формата
на романа? Отговорът е: не, до голяма степен. Не мисля,
че с натрупването на някакъв опит става по-лесно да
пишеш роман. Възможно е да допуснеш, че вече си научил
ценни и трудни уроци. Когато обаче започнеш нова книга,
наученото не те интересува и се опитваш да избягваш
повторната употреба на повествователни средства,
които толкова мъчително си търсил.
Всеки, който пише, професионално или не, знае, че по
същество трябва да разчита на инстинкта си. Нека си
представим, че съм автор, който изпитва удоволствие
от процеса на писане, какъвто наистина съм. Имам идея
за определена сцена, работя върху нея, но по технически
причини текстът изчезва от компютъра ми и трябва да
започна отначало. В зависимост от обема на написаното
този опит може да бъде твърде неприятен. Защо?
Защото трябва да повторя процес, който ми е донесъл
удоволствие. Ако самият акт на писане ми е харесал,
защо пренаписването му може да бъде толкова болезнено?
Защото вече съм научила това, което първоначално
съм искала да узная. Писането може да бъде вълнуващо
и интересно, когато носи открития: за персонажите,
езика, техниките и т.н. Според мен има съществени
пречки пред възможността да се чувстваш комфортно
в определен жанр с времето и натрупания опит.
Вълнението от дискомфорта носи наслада при писането.
Ще ти пратя моя отговор сега, преди да е станал твърде
дълъг и тромав! Дали вече се прибра у дома?
П. Л.: Когато срещам несъгласие с моите виждания в
дълги параграфи, макар и така впечатляващи, в началото
се вслушвам внимателно в тях, а след това започвам да
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се чудя, като при мач по борба, кой ще победи? Докато
четях откъси от книгата ти, която вече няма да
определям като „епистоларна“, си мислех с удоволствие:
текстът звучи така, сякаш Сали пише до мен. Още
не съм вкъщи – след като кацнахме на летището в Ню
Йорк, Джейсън колабира и линейка го откара в болница.
Сега е стабилен, ще отлетим към дома веднага, щом
това е възможно. Когато стигнахме в болницата, исках
да ти отговоря, но бях твърде уморена. В един момент
отворих твоята книга и започнах да чета – сякаш
нямаше нищо друго на света, което да правя в този
момент. Мисля, че това преживяване ме свърза с теб
завинаги.
Заради Ковид не можех да стоя при Джейсън – изпратиха
ме в една празна конферентна зала, забравена от Бога.
Като коментар някой беше залепил изцапан с кръв
лейкопласт на тавана, имаше и бяла дъска, на която
пишеше: „Честит Ден на майката!”. Докато седях там,
получих съобщение, че това е болницата, в която се е
родил Доналд Тръмп. Всичко, което искаш, когато стоиш
в чакалнята на болница, е да откриеш неща, които могат
да те разсеят.
Имах чувството, че ще остана в това помещение
завинаги. Реших, че ще умра там, а Доналд Тръмп
непрекъснато ще се ражда на горния етаж. Седях
почти неподвижно и често настъпваше пълен мрак,
защото сензорите на фотоклетките не засичаха
движение. Получавах съобщения от приятели, които ми
препоръчваха хирурзи от по-добри болници. Усещах, че
някой трябва да ме върне в собственото ми тяло. Не
плачех за това, което се случваше, но поплаках малко,
докато четях книгата ти.
С. Р.: Радвам се, че вече си вкъщи и ситуацията е
спокойна. Трогната съм, че моят роман ти е помогнал
да преминеш през тези тежки изпитания. Смятам,
че всичко, което съм написала, е твърде обикновено
и незначително, че всяка истинска криза, която се
докосне до него, може да го превърне в нещо банално
и несъществено. Бих искала да пиша книги, които
не изключват нищо от този свят. И ти да бъдеш в
тях, и съпругът ти, и празната конферентна стая,
превърната в чакалня, и текстовите съобщения
с препоръки за хирурзи и метафорите, свързани
с борбата. Не искам да създавам книги, които са
студени, стилизирани и изолирани от живота. След
като вече зная, че съпругът ти е изписан от болницата
и сте пристигнали благополучно у дома, изпитах
усещането, че моята мисия е да пиша романи, които
могат да бъдат четени от разтревожени хора,
които стоят в чакалните на болниците. И ако този
принцип ме води оттук насетне, книгите ми могат да
станат по-сериозни и жизнени, по-добре подготвени за
съприкосновението с реалния живот.
Трудно ми е да понасям онези изпитания в живота
си, които не мога да използвам по някакъв начин
в работата си. След като се случи нещо твърде
потискащо и грозно, за да бъде пренесено в
творчеството ми, изпитвам чувството, че ще бъда
непочтена към читателя, ако напиша какво и да било.
Книгата ще е безполезна и лишена от достоверност,
ако не открия пространство, в което да пресъздам
тази част от живота си. А истинският ми живот
ще стане още по-ужасен и болезнен, ако не мога да
използвам този опит в писането. С това не искам
да кажа, че прозата описва „реални събития”.
Катастрофите в живота, които ме сполитат, се
оглеждат в книгите ми, въпреки че почти никога не
могат да бъдат разпознати.
Всеки път, когато разговаряме за литература и
обсъждаме разликите в начина на писане, идеите,
предпочитанията и ценностите, които споделяме,
тайно се чудя кой от нас е истинският артист.
Моята работа е рутинна и техническа, а твоята –
непредвидима и необикновена. Интересуваме се
от едни и същи неща, но ти смело вървиш към
екстремните крайности. Все пак може би е възможно
да прегърнем противоречията без борба.
П. Л.: Ако видя, че някой чете мой роман в чакалня на
болница, бих го издърпала от ръцете му. В един момент
в помещението влезе друга жена – в коридора правеха
сърдечен масаж на баща є. В този момент забравих,
че съм писател, превърнах се в организатор, предлагах
книжни кърпички, утеха и информация. Точно това,
което би направил всеки друг. Ако се опитваш да носиш
утеха в свой текст, той няма да се получи. Това, което
успокоява и разсейва в подобни моменти, е абсолютната
вглъбеност на друг човек в нещо, което може да няма
значение за теб, усещането, че този живот и светът
текат като река извън теб.
Мисля, че разбирам какво имаш предвид, когато
говориш за възможността да използваш собствения
си живот във фикцията. Когато стигнах в края на
романа ти, макар и да познавам добре изкуството на

писането, си помислих: надявам се, че Сали не е болна,
надявам се, че не страда и не е в болница след нервен
срив. В края на романа ти „Разговори с приятели” се
надявах, че нямаш ендометриоза. Част от болката,
която изпитвам, докато чета, е свързана с живота
на персонажите, но друга част от мен съчувства на
писателя и си представя през какво е преминал. Думите
ти: „Тайно се чудя коя от нас е истинският артист”
– ми звучат неуместно и нарцистично. И двете се
страхувахме една от друга, преди да се срещнем. Когато
в романа „Разговори с приятели” неочаквано попаднах
на страница, на която ме споменаваш [Франсез казва,
че те се възхищават на „поетесата Патриша Локууд”],
реших, че не харесваш книгите ми.
По време на един от разговорите ни каза нещо
затрогващо – как внимателно въплъщаваш своето „аз”
в текста на новия си роман и след това добави: „Има
едно момче сред моите персонажи – ще се влюбиш
в него”. Помислих си – за нея те са истински, сякаш
съществуват в реалността.
С. Р.: Съчувствието ти към писателя вероятно е
свързано с концепцията за автофикцията и начина, по
който тя се отнася към нашата работа. Разбира се,
когато чета твои книги, аз също изпитвам това – и към
персонажите, и към автора, сякаш усещам концептуално
единство между тях. Пиша по-конвенционални романи
и не желая да създавам представа у читателя, че
събитията в романа са буквално пренесени от моя
живот, но прилагам принципа на правдивостта.
Когато пресъздавам в текста физическа или емоционална
болка, търся доверието на читателя. Сякаш негласно
споразумение между нас – не насилвам своите персонажи
да понасят нива на болка, които надхвърлят моя
личен опит. В противен случай бих се чувствала като
човек, който не оправдава това доверие. Когато четях
„Мидълмарч“, не допусках, че Джордж Елиът е преминала
през страданията на персонажите си в своя живот. В
този случай договорът между читател и писател не е
включвал това. Може би в модернисткия роман тази
концепция започва да се налага, а по-късно автофикцията
я довежда до нейния предел: интегритетът на творбата
би се нарушил напълно от определен вид непочтеност,
разрушаваща доверието. Вероятно по тази причина
усещам някакво родство между романите си и
автофикцията, въпреки че текстове ми не могат да
бъдат причислени към тази традиция.
Не говоря пред публика за трудностите, през които
преминавам в живота си. Споделям неща, свързани с
работата ми, ако някой се интересува от тях, но не и
преживявания от личния ми живот, особено тежките и
твърде болезнени моменти.
Понякога се чудя защо подхождам така. Причината
очевидно не се корени в някаква свенливост. Поскоро усещам това като агресия към моята личност.
В работата си се сблъскваме с редица принуди – за
мен явно това е въпрос на гордост – мога поне да се
разбунтувам срещу принудата да бъда емоционално
уязвена.
Истина е, че съпреживявам случващото се с моите
персонажи сякаш те са реални хора. За мен найважният читателски опит винаги е включвал дълбока
привързаност към фикционалните герои. В своите
романи се опитвам да осъществя тази мистична, почти
свръхестествена връзка. Всички други аспекти на моята
творба – естетически и идеологически – са подчинени на
тази амбиция.
Мисля, че критиките към моя повествователен стил
имат своето основание именно в това отношение.
Но за мен това е второстепенен въпрос. По принцип
текстовете ми не се занимават с езика, а с хората и
техния живот. В резултат на това прозата ми понякога
е равна и повторителна – опитвам да я „шлифовам“, но
не винаги се справям с тази задача.
С много неща не се справям в прозата си. Иска ми
се да бъда по-добър писател. Но най-тежкото ми
разочарование е свързано с неспособността да се
отнасям справедливо към персонажите си. Не ми допада
идеята да ги изложа на студената светлина на сцената,
за да станат обект на присмех и крайно неодобрение.
Наистина ги възприемам като реално съществуващи
хора. Понякога с наивен, но необходим оптимизъм казвам
неща като: „Погледни това момче, ще се влюбиш в него“.
В крайна сметка много читатели няма да го обикнат,
дори няма да му обърнат внимание – заради мои слабости
като писател, но и поради странния дискурс около
творбата. Успокоявам се, хранейки надежда, че отвъд
врявата и безумието на времето ни, там някъде, в една
тиха спокойна среда, някой ще срещне този персонаж и
ще го обикне. Красотата на този вид любов ме кара да
пиша.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 4 юни 2022 г.

Откъде за започнем със Зейди Смит
Не сте сигурни дали да прочетете романа „Бели зъби“, или
да се спрете на някоя от другите възхвалявани творби на
Зейди Смит? Писателката Яра Родригес Фаулър, която е
„израснала“ със Смит, ни предлага полезно упътване
Зейди Смит постига сензационен успех на
литературната сцена на прага на новото хилядолетие
с дебютния си роман „Бели зъби“. До този момент е
писала текстове в различни жанрове – от разкази до
пиеси – а тази година попада в новинарските емисии и
заглавията на вестницитe с участието си в концерт на
симфоничния оркестър на BBC. Писателката от южен
Лондон Яра Родригес Фаулър, чийто втори роман There
Are More Things спечели тазгодишната награда „Оруел“,
споделя в интервю за „Обзървър“, че е „израснала“
с творчеството на Зейди Смит. Тук Фаулър ни
напътства откъде да започнем, ако искаме да се
запознаем с творчеството на Смит или да се върнем
към нейни текстове.

Яра Родригес Фаулър
Начална точка
Няма друг роман като „Бели зъби“ – имам предвид самата
книга, но и митологията, която съпътства нейното
публикуване през 2000 г. Смит е студентка, на 21 години,
когато издателство є предлага договор и шестцифрена
сума в аванс, след като е получило 80 страници от ръкописа
на книгата. Великолепието, дързостта и достоверността
на разказаната история е в основата на новата британска
литературна легенда. Главни персонажи са Алфред и Самад,
двама застаряващи ветерани от Втората световна война,
женени за по-млади съпруги и родители на непокорни,
рушащи правилата деца. „Бели зъби“ е бунтовният любим
наследник на „Буда от предградията“ и „Мидълмарч“ –
роман, изпълнен със сюжетни завои и обрати, който се
намира на светлинни години разстояние от днешните
автофикционални дебюти.
„Съвършената“ книга
„За красотата“, която е включена в късия списък на
наградата „Ман Букър“ за 2005 г., е „Ема“ на Зейди Смит
(Ако сте любопитни, „Бели зъби“ е нейната „Гордост
и предразсъдъци“, „NW“ – „Мансфийлд парк“, а Swing
Time – „Доводите на разума“). Базиран на „Хауардс Енд“

на Е. М. Форстър, романът проследява живота на две
университетски семейства от либерален колеж за изкуства
на Източното американско крайбрежие, чиито пътища
се пресичат. В текста има сцена, в която поетеса от
студентския кампус споделя с другите стихотворение
със заглавие „За красотата“, любезно предоставено є от
съпруга на Смит, Ник Леърд.
Ако не разполагате с време
Обикновено Смит пише дебели книги, в които следваме
множество сюжетни разклонения в т.нар. „викториански
стил“. Ако искате да прочетете нещо кратко, за час или
два, най-добрият избор би бил повестта є от 2013 г. The
Embassy of Cambodia. Можете да я намерите на уебсайта
на „Ню Йоркър“. Започвайки повествованието в първо
лице множествено число, авторката се фокусира върху
всекидневието на имигрантка от Гана, която работи като
домашна прислужница. Текстът е емоционална артистична
илюстрация на аргументите на писателката в есето є
„В защита на прозата“; в него Смит отхвърля тезата, че
писателите трябва да споделят произхода или житейския
опит на своите персонажи.
Книгата, останала в сянка
Сборникът Grand Union, публикуван през 2019 г., събира
в едно нови разкази на Зейди Смит и няколко текста,
публикувани преди тази година в „Ню Йоркър“ или „Гранта“.
В него са включени разкази, чието действие протича в
съвременен Ню Йорк, както и повествование, посветено на
реално събитие – убийството на Келсо Кочрейн в Нотинг
Хил през 1959 г.1 Въпреки че Смит е известна главно
като романистка и често описва себе си по този начин,
сборникът съдържа някои от най-добрите є текстове.
Творбата, която можете да споменете на вечеря с
приятели
За да впечатлите своите гости на вечеря – и да се
измъкнете от неловката ситуация, че не сте чели нищо
от Смит – бихте могли да заявитe, възможно найнебрежно: „Всъщност предпочитам есетата є“. Книгата
Changing My Mind, публикувана през 2009 г., се състои от
пет части: четене, разбиране, съществуване, чувства,
спомняне. В нея ще откриете както литературна критика
– есета, разглеждащи творчеството на Джордж Елиът,
Келсо Кочрейн е имигрант от Антигуа, убит на улицата от
група бели мъже, докато върви към дома си. Извършителите на
убийството остават неразкрити, а смъртта на Кочрейн става
повод за расови размирици. – Б. пр.

1

Е. М. Форстър, Дейвид Фостър Уолъс, Зора Нийл Хърстън и
Набоков, така и прекрасни текстове, посветени на нейното
семейство.
Романът, който можете да пропуснете
The Autograph Man е вторият роман на Смит, публикуван
през 2003 г. Той разказва историята на Алекс-Ли Тандем,
мъж с еврейско-китайски произход, който е обсебен от
колекционирането на автографи на знаменитости. Нещо
в текста не се е получило – историята не е въздействаща
и завладяваща, като в другите є романи. Много хора
се преструват, че тази книга изобщо не съществува.
Вероятно и вие трябва да направите това.
Шедьовърът
NW, четвъртият роман на Зейди Смит и първа нейна книга
след финансовата криза от 2008 г., вибрира от носталгия и
напрежение. Заглавието е пощенският код на Северозападен
Лондон. Романът разказва историята на две момичета,
произхождащи от един и същи квартал – Кийша, чернокожо
момиче от религиозно семейство и бялата є приятелка,
ирландката Лия. Кийша става адвокат по корпоративно
право, има деца, идеален съпруг и викторианска къща. Лия
работи за общината и не желае да ражда деца. Романът ни
потапя в атмосферата на града през август – карнавалът
в Нотинг Хил, пиенето на бира с непознати, пушенето
на трева в задния двор на съседите, секс на открито,
насилие. NW е най-смелият и експериментален във формално
отношение роман на Смит. Той демонстрира най-добрите
черти на нейната викторианска чувствителност, като
същевременно я надхвърля, превръщайки се в напрегнат,
прям и модерен текст.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 27 май 2022 г.

Ханиф Курейши: Расизмът умопомрачава хората –
необходимо е да търсим решения на този проблем в прозата
че въпросите на расата ще се превърнат в ключов
проблем на следвоенния западен свят; разбрах също така,
че е възможно и необходимо да търсим решения на този
проблем в прозата.

Ханиф Курейши

Писателят говори за фройдистки сънища, Том Сойер
и уроците на Е.Р. Брейтуейт по темата за расовите
проблеми
Най-ранният ми спомен, свързан с четене
Спомням си, че прочетох първата си книга докрай,
докато лежах на спалнята на родителите ми. Беше някой
от романите на Инид Блайтън. Текстът ме заплени и
започнах да ходя всеки ден до библиотеката. Четенето
се превърна в навик, но никога не престана да бъде
удоволствие.
Любимата ми книга в юношеството
Баща ми притежаваше превъзходна библиотека с
политически и философски книги – от тях се образовах,
доколкото имам някакви знания. Книгата, която ме
омагьоса обаче, беше „Том Сойер“ – още от първата
си великолепна страница. Динамично разгръщащата
се история, изпълнена със случайности, обрати и
приключения, ми помогна в писането на първия ми роман
– „Буда в предградията“.
Книгата, която ме промени като тийнейджър
„На учителя с любов“ от Е.Р. Брейтуейт беше първата
прочетена от мен книга, посветена на расовите
проблеми в училищата във Великобритания. Вече
бях разбрал, че расовите различия водят хората към
умопомрачение и агресия. Романът ми помогна да осъзная,

Писателят, който промени мисленето ми
Бях студент по философия в университета, когато
разбрах, че в рамките на наш курс Ричард Уолхайм ще
изнасе лекции за Фройд въпреки факта, че в онзи момент
австрийският психиатър беше презиран и отричан от
редица философи. Тогава прочетох блестящата книга за
Фройд, написана от Уолхайм. Философската книжнина е
увлекателна, но суха, а Фройд успя да ме накара да мисля
за сексуалността, цензурата, сънищата, несъзнаваното
и езика. Дори тогава, през 70-те, редица изследователи
твърдяха, че Фройд греши, а възгледите му са остарели.
Тези критици днес са забравени, докато трудовете на
Фройд все още се проучват и теориите му се прилагат в
практиката.
Книгата, която ме подтикна да стана писател
„Спасителят в ръжта“ на Селинджър и „Синдромът
Портной“ от Филип Рот ме накараха да повярвам, че
е възможно да създадеш книги, които са вдъхновяващи,
правдиви и откровени като популярна песен, но
същевремнно достигат по-голяма дълбочина и отразяват
по-широк контекст; книги, наситени с чудесен
хумор и завладяващи истории. Уникалните гласове на
тези писатели ми помогнаха да разбера, че по-скоро
тонът и персонажите, а не сюжетът, допринасят за
увлекателността на един роман.
Книгата, която препрочитам
Непрекъснато се връщам към „Една любов на Суан“,
част от „По следите на изгубеното време“ на Пруст,
в която аристократът Суан и неговата любовница от
по-нисша класа Одет дьо Креси се изгубват в спиралата
на ревност, обсебващата страст и параноя. Любовта
и желанието могат напълно да ни подлудят, но те, за
нещастие, са най-силно жадуваните от нас неща.
Книгата, която никога не прочетох отново
„По пътя“ на Джак Керуак беше моя любима книга,

както и на моите приятели, в края на 70-те години;
често четяхме откъси на глас от неговата лееща се
като река, белязана от бързото писане проза, докато
седяхме на дивани със сгънати крака и пиехме вино.
Спомням си я като чудесна книга, посветена на
бягството, свободата, отвореното към възможности
бъдеще; страх ме е да не открия, че всичко това
всъщност е, както казва Труман Капоти, само „тракане
на пишеща машина“.
Книгата, която открих късно в живота си
Once Upon a Time, написана от любимия ми вуйчо Омар
Курейши. Тя разказва историята на голямо семейство
с 12 деца, което разполага с редки привилегии в Индия
преди избухването на Втората световна война.
Бащата е тираничен, увлечен по комара, жените
от общността парси и екстравагантните коли, а
синовете му преживяват поредица от приключения във
влакове и барове, по соарета или на игрища за крикет.
Семейството се разпада, а членовате му се пръсват по
света и никога не се завръщат в родината си. Въпреки
всичко това главният персонаж, както самият Курейши
обяснява, e Британска Индия.
Четивото, което ме успокоява
Когато изпадна в мрачно настроение или гледам на
нещата твърде песимистично, препрочитам „Душата
на човек при социализма“ на Оскар Уайлд – книга, която
ми напомня, че промяната и оптимизмът са възможни.
Това е мъдро, духовито есе, което защитава както
равенството, така и леността, и внушава, че едното
не може без другото. Успокояват ме и тези негови
думи: „Непокорството в очите на всеки, който познава
историята, е истинска добродетел. Прогресът е движен
от непокорството, неподчинението и бунтарството“.
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Иванка Павлова

Увяхнал лист
В памет на хората,
починали от Ковид-19
Увяхнал лист внезапно се отрони,
без даже да дочака есента.
Дървото към небето вие клони –
зелен пожар от пролетни листа.
Прегърна го земята хладна – скоро
в утробата си ще го приюти.
Да стане тор, е неговата орис,
а може би и в цвят ще разцъфти.
Човекът също, често преди време,
от този свят си тръгва, без дори
с най-близките си сбогом да си вземе
и без надежда да се претвори.

Лутане

Среднощни размисли

			
Изпращаш някому писмо.
По вайбър. Често късно нощем.
Не в плик. Не с марка и клеймо.
А бързо. С електронна поща.
Красива гледка. Клип. Дори
вест за събитие щастливо.
Не се оплакваш за пари.
На слабостта си се присмиваш.
За здравето почти мълчиш.
И за горчивите миражи.
Но нечий поздрав, току-виж,
ти върнал изведнъж куража.
И уж си сякаш в пещера,
и уж в безпътица се луташ,
а нечия душа добра
невидимия зид ще срути
и с вяра ще те зарази,
с надежда ще те излекува.
Усмивката си запази –
да си на този свят, си струва.

Равносметка

В света на вълци и сърни
и аз се лутам: търся себе си.
Съзнавам: сякаш съм съставена
от няколко несъвместими същества.
Копнея да открия същността си.
Дори любовната магия
бе с толкова различни проявления,
че ми е трудно да си отговоря
кога най-истински свободна съм била.
Среднощ е. Гръмотевици раздират
небето, дъжд земята дави.
Сънят избяга от очите ми.
От трескавите обороти
на моя неспокоен ум
се чувствам сякаш пред взривяване.
Това ли ме очаква? Докога?
А може би ще става все по-сложен,
по-труден утрешният ден?
Годините ми неизбежно
изравят пътя на живота
и все по-често се обърква
несигурната ми душа.
Напразно ли се укорявам,
че оскъднява благодарността ми
за чудото да се родя човек?
Мигът загубва сладостта си.
Като декор светът изглежда,
а ролята ми – все по-бедна:
не ме дарява с пълнота.
Илюзиите намаляха.
От новините оглушавам.
От книгите ме лъха хлад.
Барон Мюнхаузен, помагай
да се издърпам за косите.
Дано намеря сламка, за която
да се държа, за да доплувам
до толкова жадувания бряг.

Гневя се
Гневя се, яростно-безпомощна,
за алчността на политиците,
за хитростта на журналистите,
за наглата измамност на рекламите.
Домът ми уж е моя крепост,
но обсаден отвътре и отвън,
той вече не е моето убежище.
Ще ни обложат вероятно с данък
дори за въздуха, макар отровен.
Загубих вяра в революциите:
крещи историята, че ги вдигат
най-светлите човешки умове,
а следва само смяна на ездачите.
Но често в примиреното мълчание
съзрява утрешният взрив…
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Дълбокото прегазих. Затова
към простите неща сега се връщам.
Кокиче подранило. Стрък трева.
Прегърбила се стара селска къща.
В очите – тиха радост и печал.
Бунтарството в смирение прерасна.
За младостта почти не ми е жал:
престана любовта над мен да властва.
По своя път предначертан вървя.
Посрещам мъдро всяка изненада.
Препъвам се. Изправям се. Кървя.
А болката приемам за награда.
За да прогледна. Да не се виня.
Да се зарадвам на мига нетраен.
Скъпернически да ценя деня,
защото неизбежно идва краят.
Мълча. Какво безветрие цари
в душата ми, така успокоена.
Гневях се. Дълго в себе си се крих.
Ридах. Усмихвах се. Безмълвно стенах.
Какви богатства странни придобих!
Получих много. С радост още давам.
Не се предадох. Но се уморих
дори и на врага си да прощавам.
*

*

*

Ще изсъхне моето дърво –
клон единствен и без плод отгледа,
а е вече с попрегърбен ствол
и към залез слънцето ми гледа.
Тишина. Без птичи гласове.
Мълнии дори не го спохождат.
Само спомен ще ме призове –
миналото с него да преброждам,
от ухания да изплете
люлка за сърцето уморено –
като на уплашено дете
всеки страх и болка да отнеме.
Този път, по който аз вървях,
все по-стръмен, по-безсенчест става.
Може би сама си го избрах.
Или участта ми е такава?
Ще изсъхне моето дърво.
Тържествуват подлите и злите.
„За кого тогава? За какво?“ –
мислите предатели ме питат.
*

*

*

Днес музата ми пак ме връхлетя.
Май вдън земя се беше скрила.
На воля дълго-дълго скита тя.
Блаженствах аз, макар безкрила.
И ето че без вест се появи
немилостивата мадона.
В душата ми без свян гнездо си сви
и крехкия ми сън прогони.
Ще властва в нея дълги-дълги дни.
Ще рови в тихата жарава.
От радости и от горчивини
напитка често ще си прави.
И като капки кръв от жива плът
ще падат думите ранени,
изминали трънливия си път,
от музата благословени.

Може би
Аз в периферията на града живях,
а май и в периферията на живота.
Дали свободно своята съдба избрах,
или на честолюбието си в хомота
издигнах постепенно в култ боязънта
като невидима, уж сигурна защита?
Бях зрител. Съзерцавах често с гняв света.
И розите отхвърлях заради бодлите.
А може би, ако душата ти расте,
е все едно в театъра-живот къде си.
Актьорите едва ли са щастливи – те
играят вечно роли в чуждите пиеси.
*

*

*

Тъка съдбата си. Прибавят нишки
случайни, но и неслучайни срещи,
различни багри – днешно и предишно,
дни мразовити, но и дни горещи.
И все по-често чудновати форми
съзирам върху тъканта незрима:
лица на някога живели хора,
а странно родство с тях душата има;
тук-там избухват пламъци на рози –
ту жълти, ту пък кървавочервени;
усмихва ми се слънцето за поздрав,
връхлита ме морето разгневено;
на клонче крехко славей рони трели,
зеленото е пищно избуяло;
дете с балонче, облаци-къдели
и път към някой връх с качулка бяла.
Богата съм. Дори и на горчилки.
И благославям всяка своя грешка,
защото е била лечебна билка
и ме е научавала на нещо.

Вероника Иванова

Последната сцена
В първия ден на Новата година той вървеше по пустите
улици, сред отегчените погледи на патрулиращите
полицаи, калта и влагата, които го сподиряха. Как иначе.
Не беше изтрил клоунската маска от лицето си, сигурно
го мислеха за пародия на герой от нашумял роман на
Стивън Кинг. Смяната му беше приключила отдавна, но
не му се прибираше. Никой не го очакваше, професията
му на клоун налагаше да пътува много, в различни
части на света. Работеше за циркове и вариететни
програми където го наемеха. Децата му го познаваха
най-вече от връзките по скайп. Това му напомни, че на
дисплея на телефона му свети неполучен имейл от жена
му. Явно беше нещо вълнуващо, защото му съобщи,
че има изненада на имейла с хлипане по телефона. Това
го раздразни, караше го да се чувства виновен, че не е
бащата, който се очакваше да бъде. Напуснал дома си,
принуден от немотията, безнадеждността, рутината
на малкия град, а може би имаше и друго. Нещо, което
се мярваше в главата му като мисъл-спомен от сън,
само в такива утрини, когато съзнанието му беше
достатъчно уморено да се съпротивлява. Може би не
беше роден за семеен живот. Това скитническо, кучешко
съществуване, в което нямаше място за комфорт и
уют го привличаше със свободата да бъде анонимен
и далеч от обичайните задължения и тревоги на мъж
на неговата възраст. Сигурно затова отлагаше да
прочете имейла и продължаваше да се скита по идеално
украсените празнични улици. Щеше да го прочете, след
като се прибере в тясната стаичка с малък прозорец
на приземния етаж, която бе наел за престоя си тук.
Но не му се прибираше, тази година празниците го
потискаха особено много. В последно време и сънят му
бе накъсан и кратък, празен от всякакви сънища. Затова
продължаваше да върви, дигнал глава към лекия ръмеж
на дъждеца, който пръскаше лицето му и размазваше
грима на лицето му. Стигна до реката, дълго се взира
в уморения є ленив ход. Водата го плашеше от дете.
Така и не се научи да плува. Взираше се във водата като
хипнотизиран, нямаше мисли, усещаше само празнината
в себе си.
След няколко дни го откриха, решиха, че се е подхлъзнал
или е заспал, гримът от лицето му още не се беше съвсем
отмил.
Телефонът му беше останал на брега, на екрана му
откриха непрочетен имейл от жена му. Беше изпратила
съчинение, написано от сина му за него, по тема в клас
„Най-смешният човек, когото познавам“.

Йоана Стоянова

Рисунка Борис Праматаров

Жан Маринов
Под езика на огъня
Ние сме Свещи
Запалени
Стенейки
Молещи
Невярващи
никому
Под езика на огъня
Се събличаме
В пламъци
Преродени
И телата преливат в едно
С меки сълзи
восъчни...
И забравили вятъра
Горим
Заедно в Ада
И се стичаме в пясъка
За да бъдем едно
За бъдем ...
Забрава

от стр. 1
*
егото ми е ронливо
връзката с бог – скосена
душата ми е християнска
без да е възпитавана да скача
през този обръч
оплитам пръсти в желето на духовностите
не намирам образ
само сезони, животни
бактерии
аромати
и променящият се всяка сутрин цвят
на едно и също небе

изобилие
бъркам в окото на изобилието
разрошвам светлината
в косматите му колене
в голите є плоски гърди
процеждам се между точките
на крушовата му кожа
по пързалката между портокаловите є бедра

4.4.2022

Веселина Башова
***
не понася
петелът кокошите
разговори и  
кукуригането ми не
успявам да изслушам

сливането ни е възможно
само ако умеем
да се сучем едновременно

Мартина Недялкова

Сладка треска
Вероятно би могло да се каже, че яденето на сладки
работи ми е нещо като слабост. И когато казвам сладки
работи, имам предвид всякакъв род лакомства, като
се започне от кифли с мармалад или маков крем (но не
и шоколад – защото не слагат от хубавия), френски
кроасани, канелени охлювчета, еклери, поръсени с
пудра захар, маслени бисквити с парченца бял шоколад
и червени боровинки, класически сладкиши или плодови
пайове, чийзкейкове, ултрашоколадови браунита, после
се премине през всички видове кремове – крем карамел,
крем брюле, маскарпоне с бананов ликьор, сметана с
виолетки, шоколадов мус, плодово парфе – и се достигне
до несметното богатство на турските и арабските
сладости – десетките видове баклави, кадаифи,
реванета, пишманиета, кюнефета, толумбички, халви,
локуми и още толкова много други неща! Ако си мислите,
че прекалявам, трябва да знаете, че аз дори много се
въздържам, защото не искам да ме помислите за луда.
Ето, дори не съм подхванала темата за всички видове
шоколади, сладоледи и тортички, на които не мога да
устоя!
Онзи ден бях направила една тава с печени карамелизирани
ябълки, гарнирани с парченца тиква и орехи. Много хубави
се получиха, защото използвах добре узрели зелени ябълки,
които постигат точния баланс между сладко и кисело.
През деня си изядох една, но вечерта така ме връхлетя
сладката треска, че точно преди лягане си направих една
порция за душата. Подредих две печени ябълки с тиквени
парченца в красива чинийка и понеже имах заквасена
сметана в хладилника, ги намазах с няколко лъжички от
нея, а за финес украсих „снежните ябълки“ с малко от
шипковия мармалад, който пазя в шкафа за черни дни.
Не мога да кажа за будистките монаси, обаче аз направо
се възнесох в етера и мога да се закълна, че постигнах
нирвана през онези блажени седем минути, за които
изядох своето сладко изкушение.
А като си говорим за приключенията на стомаха,
миналата седмица ходих на един рожден ден. Да си
призная, бях малко прегладняла, но понеже нямаше нищо
друго освен чипс – така празнували мъжете, – аз тихо и
кротко си се правех на сита. По едно време стана дума,
че щяло да се поръчва пица, та леко се обнадеждих, че
може би няма да си легна гладна и с главоболие заради
виното, което пиех на празен стомах. Всичко това
с пицата обаче ужасно се проточи и скоро забелязах,
че май не съм единствената, която стиска зъби в
притаено очакване на „спасението“. Като се поогледах,
видях как една групичка едри и здрави момчета, които
допреди малко дискутираха нещо оживено, сега бяха
странно притихнали. Гледам ги, че нервничат мълчаливо
из кухнята и ту повдигнат празна кутия, ту отварят
хладилника, но без резултат. И излъчваха нещо смесено
между посърналост и раздразнение, което не много
успешно се мъчеха да прикрият. Изобщо нямаше да се
учудя, ако в този момент бе прозвучала мелодията
„Мъжът с хармониката“ на Енио Мориконе за фон.
Когато пицата най-после пристигна – някъде към
единайсет, всички є се нахвърлихме като глутница

изгладнели вълци. Да си призная, не съм най-голямата
почитателка на пицата, но когато въпросът е „на живот
и смърт“, трябва да се правят жертви. Тъкмо довършвах
последното си парче, когато рожденикът видя едни гости
да се навъртат около входната врата и викна: „Никой
няма да си ходи, без да е ял торта!“. Какво добро момче!
Очите ми станаха на палачинки. Може би сте чували
за деветте стомаха на котките? Е, аз съм като тях –
един за солените неща и останалите осем – за сладките.
Рожденикът извади две тортени кутии от хладилника,
при което коремът ми закъркори в еуфория.
– Къде са свещичките? – попитах.
– Няма свещички – каза той – докато отваряше едната
кутия, от която се показа шоколадово-еклерова торта,
– защото в сладкарницата нямаше цяла торта. От коя
искаш? От тези ¾ или от тази ½?
Претеглих с поглед двете торти и понеже малиновото
парфе не възбуди интереса ми, посочих шоколадовия еклер
и се направих на скромна:
– Ама, малко парче!
Той ми сипа един топуз, при което мислено го
разцелувах. Най-мразя стиснати домакини! Подхванах
си аз еклеровото парче, като грижливо оформях всяка
хапка, така че да съдържа по малко от всички слоеве
на тортата – само така се усеща вкусът в пълното
му съвършенство. Дойдохме си на темата! Пицата
не беше лоша, но това тук беше истинско пиршество
за сетивата. Сладкарите изглежда не бяха пестили
усилия, защото това не беше проста торта от еклери.
Пълнежът на еклерчетата беше яйчен крем с бурбонска
ванилия, кремът, който ги обвиваше от всички страни
– маскарпоне с аромат на коняк, а по ръбчето и гърба
на всяко парче грижливо бе поръсен ситно натрошен
крокант. Наслаждавах се на симфонията от вкусове,
като тук-там сподавено мучах от задоволство, когато
изведнъж ръката ми застина! Оставаше ми половин
торта, а нямах място и за хапка повече. Каква загуба!
Явно, че виното и водата, които пиех допреди това,
бяха завладели седем от осемте ми резервни стомаха.
Почти ми се приплака, но стоически оставих вилицата
до пренебрегнатата торта и решително се отправих
към съседната стая, за да не се налага да стоя лице в лице
с провала си.
Прекарах следващия час с ръце, увити през корема,
защото изведнъж ме сви стомахът и дори не усетих как
потънах в дивана, до котките. Котките винаги разбират
стомашните тревоги! „Сигурно е от пицата“, помислих
си наивно, докато почти болезнено се смеех на смешките
на вече развеселената мъжка компания. „Или може би от
пустото му вино! Ето затова не обичам да пия!“ По едно
време най-после успях да се отлепя от дивана, покрита
от глава до пети в бели косми. Отидох до кухнята,
за да си сипя вода, когато с крайчеца на окото мернах
недояденото си парче торта. „Мм, тортичка!“, засиях
аз отново и инстинктивно грабнах вилицата. Тя вече се
беше понесла във въздуха, устремена към поредната хапка
еклер с течен шоколадов кувертюр, когато след минута
за размисъл, вилицата падна ничком на плота като
попарена.
Някак успях да се удържа. Но беше на косъм.

***
вълкът е звяр и
диалогът с агнето
е по погрешка
захващам разговор със
себе си и ми харесва
***
в салатата
съюзници са домат
и лук обичам
ви всички мои клетки
които сте с мен тук
***
кума лиса
взима яйчице от косе
вересии
опрощавам ги но дължа
си едно уважение
***
сурово пиле
на шиш върти се и
се пече на огън
нежността ми когато
ритам против ръжена
***
черно коте с жълт
поглед мерна се и
стопи завистта ми
***
гълъб се стрелна
от оградата към кош
с боклук изхвърлен
имам и в сърцето си
за негативни чувства
***
белите рози
ухаят на входа на
строителен обект
емоциите ми са
моделирани за ден
***
вишневи цветчета
на дланта на сърцето
емоциите
***
весели зайчета
бягат из полето и
страховете им
виждат ме наблизо
в гърдите ми се скриват
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За романа
1911, Македония. Тялото на мъж в безсъзнание е намерено
в покрайнините на един град. Когато идва на себе си,
той твърди, че не си спомня нищо. Кой е впрочем този
човек, чието присъствие ще се окаже катализиращо
както за съдбата на града, така и за неговите
жители? Бежанец, авантюрист, убиец? Вдъхновен творец,
въплъщение на сънищата на всеки един или твърде удобна
изкупителна жертва?
В полифоничния роман на Лила Кономара
„Вързопът“, където личните разкази се преплитат с едрия
щрих на историческите събития от миналия век, но и с
мотиви от фолклорната традиция и с древни митове, към
гласовете на героите идват да се прибавят и други. Тези
на маслиновото дърво, реката, смока, птиците, на живи
хора, но и на обични мъртъвци, номади, странстващи и
емигранти, всеки по свой начин разказва неговата част от
историята, прекосявайки епохи и правейки възстановка на
аромата на всяка една от тях в район, който открай време
е бил кръстопът на националности, религии и езици.
Размисъл върху хода на човешката съдба, в който природа
и култура се преплитат със случайността, любовта,
съдбата, но и с пречистващата роля на смеха.

Лила Кономара
II
попадията, 1913
ПОСЛЕ дойде снегът. Цели две денонощия вятърът
беснееше, спускайки се от планината. Слънцето се скри
зад облаците, които затулиха небето. Премръзнали от
студ, хора и животни се спотаиха в бърлогите и домовете
си. Призори земята, дърветата, пърнарите, всичко беше
в бяла премяна. В оскъдната светлина, обгърнати от
извънземна тишина, приличаха на сцена, извадена сякаш от
съновидение. Попадията бе потеглила на ранина. При хубаво
време беше три часа път до „Свети Йоан Предтеча“,
църквица, построена върху руините на древен храм, както
свидетелстваха двете мрамори колони, вградени във
фасадата є. Искаше да отиде да я спретне за вдругиден,
когато попът щеше да се качи дотам. „И потоп да настане,
няма да я оставя без да отслужа литургия“, беше є казал
той и тя знаеше, че говори истината. Толкова години вече
– в дъжд и в сняг – той неизменно се качваше до параклиса
на седми януари да отслужи литургията. Следваха го шепа
хора, старци и деца, яхнали магарета, а по-младите – пеша.
И друг път се бе случвало да завали сняг или студът да
е толкова пронизващ в навечерието на Богоявление, но
такова чудо като тазгодишното тя не беше виждала.
Мразът проникваше до костите є. Магарето пристъпяше
по калдъръма с усилие, краката му затъваха в снега до
коленете. От време на време то се запъваше и не искаше
да продължи напред, ни с добро, нито насила. Попът є беше
казал да вземе със себе си Манолис, да є помогне, тя обаче
бе отказала. Не искаше чужд човек да се мотае в краката
є, нито пък му имаше доверие. Освен това попадията
беше калена жена, привикнала на трудности и несгоди, не
се отказваше лесно. Спеши се и с примляскване на езика
назад към небцето поощряваше добичето да продължи
напред, като едновременно го теглеше за юздите. С
другата ръка здраво държеше торбата си. Веднъж-дваж
се обърка и пое по грешен път, понеже снегът подлъгваше,
знаците не се различаваха лесно. Нито пък синорите се
виждаха, светът все още бе потопен в някаква смътност.
Пейзажът се променяше често, цели отрязъци се появяваха
отвъднъж след една война или обратното – изчезваха.
Мъх покриваше гробовете и развалините и всичко се
завръщаше в анонимността. Попадията падна на няколко
пъти и краката є се охлузиха, пропадайки в ями и хендеци
или препъвайки се върху остри скали. Там където пътят

се разтрояваше, тя си рече наум: трябва да внимавам
да не пропусна тройния разклон. Оттам, като поема по
пътеката вдясно от големия дъб, прекося дерето, и съм
стигнала.
Наближаваше пладне, когато тя най-после съзря малкия
параклис. Както беше полузатрупан под снега, ако не беше
кръстът, не можеше да го различиш. Щом се провидя,
тя се окуражи. „Хайде, стигнахме“, рече на магарето
и го потупа нежно по гърба. Като влезе в храма, тя се
прекръсти, а след това седна отстрани да си отдъхне.
Събу мокрите вълнени чорапи и се преобу с чифт сухи,
които извади от торбата. Изяде резен хляб с няколко
маслини да си възстанови силите, даде малко сено и на
животното. След това запретна ръкави и се зае да чисти.
Обра паяжините от ъглите, почисти стойките за свещи
и малкото пейки за богомолците, забърса праха от олтара
от горе до долу, „Тайната вечеря“, дванайсетте сцени от
живота на Христос, архангелите, светеца, Богородица
с младенеца и Христос. Постла чиста покривка върху
Светия престол. Изтърка плочките, лъсна богослужебната
утвар, изми и мина всичко с гъба открай докрай. Ръцете є
се зачервиха, понеже водата беше ледена. Когато най-после
всичко заблестя от чистота, запали кандилата и отново се
прекръсти, целувайки иконата на светеца. „Да ме удостои с
милостта си Светият Предтеча, да идвам всяка година!“,
каза и след като залости параклиса, пъхна в торбата
големия железен ключ, отвърза магарето и пое по обратния
път. Докато слизаше надолу, светлината избледняваше
и сенките се множаха. Дали ще успея да сляза преди да е
паднал мрак, запита се неспокойно тя.
Преминавайки през дерето, нещо изскочи отпреде є –
на заек є заприлича – и бързо се шмугна в храсталака.
Веднага след това се чу вой, от който кръвта є се смрази.
„Вълци“, промълви тя и ускори крачка, теглейки със сила
магарето, което отново се бе запънало вироглаво. „Йоане
Кръстителю, да се свети името ти, стори тъй, че да
стигна жива!“ Като че ли не стигаше всичко това, ами
минавайки през дерето, тежки снежинки започнаха да се
сипят от небето и докато стигне до тройния разклон,
плъстената є наметка беше побеляла. Вървеше напред с
мъка, крайниците є натежаваха от умората и студа и тъй
както поспря да си поеме дъх, є се дощя да полегне ей там
нђ, до корените на дъба; добре знаеше обаче, че полегнеше
ли, нямаше повече да се вдигне. Изведнъж усети нещо да
дърпа вълнената є шапка. Сигурно се е закачила за някой
клон, помисли си тя и вдигна ръка да го отмести. Преди
обаче да е довършила движението, видя насреща си две
червени очи да я гледат през клонаците. „Богородичке,
върколак!“, прошепна тя и от страх коленете є отмаляха,
но преди да успее да стори каквото и да било, той скочи
върху раменете є със сардоничен смях. Сякаш по даден
сигнал, отведнъж от околните храсти изскочиха десетина
и тройният разклон се изпълни от гласовете и чудатите
им приумици. Бяха дребни, около пет педи, с грозни муцуни.
Черни на вид, с кози крака, с магарешки уши и тела, покрити
с гъста черна козина. Един я дърпаше за плитките, друг
завираше мутрата си в торбата є, трети яхаше магарето,
което ревеше силно. След това я сложиха в средата и подеха
хоровод. Цялата гора ехтеше от виковете, песните и
смеховете им. Танцуваха снежинките в сумрака, танцуваше
и магарето, което от време на време се вдигаше на задни
крака, танцуваше и попадията заедно с таласъмите,
които я въртяха като пумпал, докато свят є се зави и я
обзе премала. Тя падна на земята без дъх и си помисли, че
е настанал сетният є час, но тогава отведнъж проумя.

Караконджули бяха сатанинските изчадия, рече си наум
тя и веднага след това започна да мълви „Отче наш“.
Отначало тихо, понеже гласът є не излизаше, толкова се
беше уплашила, лека-полека обаче набра кураж, докато ги
гледаше как се отдръпват ужасени. „Хариклия, Хариклия,
викаха є те, защо не ни проговаряш?“ Макар че се почуди
откъде знаеха името є, тя не се подлъга нито за миг. Ако
им отговореше, щяха да є вземат говора, да я накарат да
онемее и тогава вече бе изгубена. Мракът вече съвсем се бе
спуснал над гората. И дума не можеше да става да стигне
до града. Най-разумно беше да се върне обратно в параклиса
и да прекара нощта там. Това трябваше да стори от
самото начало. И да се беше отървала от караконджулите,
дивите животни щяха да я разкъсат. Не успя да си
довърши мисълта и внезапно различи в мрака силуета на
вълк. Нямаше и пет метра разстояние. Бе приседнал на
задните си крака и я гледаше. Отведнъж караконджулите
притихнаха, а тя окаменя от ужас.
Свършено е, помисли си, няма отърване. С един скок ще ме
сграбчи и при мисълта за острите зъби, които след малко
щяха да се впият в плътта є, премаляла тя притвори очи.
Измина минута, но не последва нищо, когато силен вой
разцепи нощта и след това отново се възцари тишина.
Озадачена, тя отвори очи и видя сянката на вълка да се
отдалечава и да изчезва сред дърветата. Загуби ума и
дума. Какво ли впрочем означаваше това, запита се, но
не беше време да му мисли много. Снегът си сипеше все
по-гъст, от студа странно изтръпване бе започнало да
се разстила в крайниците є. Продължавайки да нашепва
„Отче наш“, тя задърпа магарето за юздата и се заизкачва
към параклиса. Караконджулите отново се одързостиха и
взеха да я следват по петите. Следваха я от разстояние,
катерейки се по скалите, скачайки от клон на клон, като
от време на време завираха мутрите си в снега, откъдето
изравяха по някой червей, който със смях лапваха на една
хапка. Анатема, сатани недни, мислеше си попадията,
която въпреки целия си уплах, беше жена сърцата, вряло
олио ще ви оправи вас! Когато стигна до параклиса, снегът
беше затрупал кръста. Тогава караконджулите пощръкляха.
Качиха се на покрива, настана голяма гюрултия, строшиха
и две керемиди. Преди попадията да успее да затвори
вратата, влязоха в църквата. Преобърнаха утвар и стойки
за свещници, стъпкаха свещите, оскверниха пейките
за богомолците. Горката Хариклия дълго се бори да ги
възпре с дръжката на метлата, но напразно; те измисляха
все нови и нови пакости. Като внимаваха само да не се
приближават до олтара с кръстния знак, най-накрая те
изтръгнаха метлата от ръцете є и отново я повлякоха в
лудешки танц. Откраднаха торбата є, разкъсаха дебелата
є плъстена дреха, а после разплетоха една по една плитките
є и хванали всеки един по кичур от косите є, се завъртяха в
кръг сякаш беше панаирна въртележка. Секна кръстенето,
не се чуваше повече и „Отче наш“. Останала без дъх,
Хариклия се предаде на неистовия им бяс. Щом проникнаха
първите слънчеви лъчи и от селата се дочу кукуригането
на петел, караконджулите поеха към Долната земя, с песен
на уста. Когато по-късно мина един овчар, завари параклиса
опустошен, магарето ревящо вътре в олтара, попадията
припаднала на пода, с разплетени коси и странна усмивка
на лицето є. „Лош знак!“, помисли си той и се прекръсти.
Какви ли още беди ще ни сполетят? И преди попадията да
е сварила да дойде на себе си, той се завтече през планината
да съобщи вестта.
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