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Диптих за Екатерина Йосифова

На теб, Езерна

Нощта се спусна – 
Езеро 
Почти зелено
Почти като очите ти
Без звук понесе рибите си – 
Почти с някаква песен си тръгна
Дълбока скръб а ледена
Цопна лъч
И се върна – 
Напред-назад плиска
Водата на
Езеро помежду ни

*

Страхувам се защото си изплашена
Защото си самата ти сама
Докато не блеснат порти
С благост на очи 
Във тази влага всичко избуява
И се увива коренът на кюстендилски шепоти
(Кой не иска в езерото да се разхлади
На ябълкова светлина?) 
Страхувам се за теб като за никой друг поет
Защото си небесно крехката
Пресякла пътя ми – 
Защото се влюбих като плакало дете
И ахнало във риба със лице
Момичешко 

Защото бях и ще остана влюбена.

ЕКатЕриНа ГриГорова

15.08.2022

в памет на Екатерина Йосифова

Бяла

в своята старост.
Уморени бръчки.
Все по-тънко лице.
Все по-бавна походка.
– Ти къде ще отиваш? –
пита пилето от перваза.
– Ти къде? – вика
аленото мушкато.
Тя се усмихва.
Ръси малко зърна.
Гали цветето и го полива.
– Ти къде ще отиваш? –
пита златното слънце.
И грее – до вечеря,
до утре,
до петък…
– Ей, къде? – пита
куцото куче.
И заедно тръгват.
Там, където ги чакат.
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В центъра на 
новия брой 173/
Лято на сп. 
„Християнство 
и култура“ е 
проблемът 
„Християнство 
и истина“, 

разгледан в текста на о. Николаос Лудовикос Лицето, 
което замества благодатта и наложената другост. 
Критика на богословието на митрополит Йоан Зизиулас 
и на Юзеф Бохенски Ценността. Темата е продължена 
и в рубриката „Християнство и философия“, която 
включва статиите на Георги Каприев Вечност, еон, 
време. Структури на времевото и трансвремевото 
във византийската философия и тяхната система; 
на Василен Василев Николай от Куза: между 
онтотеологията и феноменологията на невъзможното 
и на Кристиан Станков Реабилитацията на свободата 
в съвременната философия. Рубриката „Християнство 
и история“ включва текста на Николае Щайнхард 
Три изхода. Политически завет, а „Християнство и 
съвременност“ – статиите на Сава Славчев Пропукване 
и на Александър Кънев Бележки към историята на 
систематичното зло. В рубриката „Проблеми на 
православието“ присъства анализът на митрополит 
Григорий Папатомас Автокефалната система и 
упражняването на халкедонското предюрисдикционно 
право пред предизвикателството на етнофилетизма, 
а в „Християнство и изкуство“ – текстът на Слава 
Янакиева Тялото – в плът и в сенки. Броят е илюстриран 
с фотографии на Стратос Калафатис от изложбата 
„Атон – цветове на вярата“.

Паисий 
Хилендарски 
и неговата 
„История 
славянобългарска“ 
са водещата тема 
на новия брой 07 
на сп. „Култура“. 
Над „образа на 
Хилендарския 
монах“ (300 
години след 
рождението му) 
размишлява проф. 
Кирил Топалов, 
а д-р Димитър 
Пеев, автор на 
новия превод на 
новобългарски на 
„Историята“, се 

опитва в светлината на новооткрити документи да я 
„мисли в диалог“. В броя можете да прочетете и есетата 
на Александър Балабанов и Цветан Стоянов, посветени 
на отец Паисий. И още: Ан Апълбаум – „Хипотези за 
изхода от войната в Украйна“, Андрей Зубов за „манията 
на събирачите на земи“ (от Наполеон до Хитлер) и Заал 
Андроникашвили за „културата на насилието в Русия“. 
„Целият човек в цялото битие“ – така е озаглавено 
юбилейното интервю с Маргарита Младенова и Иван 
Добчев, посветено на театъра и вътрешната свобода в 
представлението. Оперната певица Стефка Евстатиева 
вдига завесата пред спомените си от сцената, а Юлия 
Спиридонова – Юлка размишлява над феномена „детски 
книги за родители“. И още в броя: 59-ото Венецианско 
биенале, видяно от Мария Василева, както и поглед към 
изложбата на Греди Асса „Деца на въображението“. 
Актьорът Малин Кръстев се пита защо „все по-малко 
са любопитните провокации“, а легендарният джазмен 
Паоло Фрезу споделя какво означава Tempo di Paolo. В 
броя може да откриете още анализи и на Театралното, 
и на Музикалното варненско лято, както и разговор 
с Петър Тодоров, директор на Националния филмов 
център. Фотографиите в броя са на Николай Дойчинов, а 

разказът е на Чавдар Ценов. 

о т К р и т и Е т о  Н а  М л а Д и т Е

Как да преодолеем болката и самотата и как да 
преминем отвъд, където е топло и светло? Едва ли 
някой пребиваващ в това измерение може да даде ясни 
отговори, но проникването в тези състояния е важен 
път към себе си.
В поезията си Нели Станева върви по зъбците на 
въпросите, следва 
пропаданията в сянката 
и отваря спомените 
и сърцето си, за да 
ни провокира да я 
последваме. „Другото 
време“, е втората є 
стихосбирка, издадена 
от „Жанет 45“ в края 
на 2021 г. Тя носи една 
чуплива емоционалност, 
която ни повежда „в 
контражура на небето“ 
да търсим „храна за 
разбеснелия се звяр“.
Стиховете є са жива 
материя, в която са 
примесени сладостни 
вихрушки и предвкусване 
на откровено щастие 
с тъмната паст на 
отчаянието и твърдата 
черупка на отделението. 
Падналите копнежи, 
самотата на Бог чрез 
самотата на човека, 
завоите и житейските 
сблъсъци в крайна 
сметка посочват 
тленността като 
бъдещо спасение. 
„Ти, копнеж, израстък 
в земята порочна. … 
Бъдно минало време, град 
в град, тяло в тялото, 
където за малко си 
спрял.“ 
По пътя на сезоните 
думите се заплитат 
в калта на земята, 
където „при всяка вдълбнатина посоката се сменя“. 
Надеждата на пролетта е крехка и трудно устоява, 
въпреки стремежите за щастие, „същите дивни 
сезони, които рисуват картини, тук бавно убиват“, 
но макар нищо особено да не се случва „непрекъснато 
никнат цветя“.
Вълните по ежедневните вълноломи сменят 
преживявания на близост, самота и отчуждение 
където „само люлката на думите успява да приспи 
ума“. И все пак има светлина и радост, надежда 
за споделеност и любов, светла нотка над черния 
път: „Пея за този живот. Пея, пея с глас като диво 
растяща трева…“.
Лятото идва с танц на крила, безкрайни илюзии и 
наслади, с прегръдките на промените и лекотата, но 
дали ще успее да устои приветствието на смъртта и 
колебливата сянка на тъмнината.
„Ще духнеш ли от мене ветровете на тъмната, 
космическа самотност? / Ще кажеш ли че вече съм 
пораснала, че повече на щастие приличам?“ 
В тази игра, в която бурите и светлината разбъркват 
часовете дори създателят не носи утеха: „все по-
странно подреждаш планетите… / Настояваш страха 
да усетя… / Аз не бива да заздравявам, имаш нужда от 
мен и кръвта ми…“. Тази нишка настоятелно прозира 
през цялата стихосбирка и макар на моменти да 

Болката е благодат
трепти полъх на щастие и близост, остава дълбокото 
усещане за обреченост и вътрешно напрежение. 
„Спасение няма във мокрото време.“
Есента сменя ритъма с нова сила, защото „там, където 
не си, намирам други“, избликва нуждата човек да 
надрасте себе си, да разговаря със смъртта, да приеме 

„мъдростта си да бъдеш 
изгнаник“. И един ден да 
запламтиш.
Осъзнаването, че 
„болката е вечен 
благодат“, колебанието 
на живота, макар 
с вяра, че може да 
бъде светлина, която 
подчертава празнотата 
– „тук нямало е и пак 
няма никой“. И все пак 
желанието да бъде бог 
в човека, който сам 
определя себе си отвъд 
отредената му роля. 
„Лесно беше… спрях да 
прожектирам чудото. 
От тази сила на Бог се 
разтреперват костите“. 
Зимата оголва илюзиите 
и идва с признание – „аз 
ближа стените от 
жажда да зная защо съм 
такава и как станах 
толкова твоя че думите 
са огледални“. Макар 
по-усмирена, жаждата 
не престава да търси 
връзката с другия, 
спокойната любов дори 
„Само за малко“, да си 
там, където бурята 
да те завари, защото 
„Денят е таблетка 
отрова“ и така по-добре 
се понася.
Зрелостта идва с 
разпознаването силата 
на корените „тайните 

портали“ и в стремежа да се влееш в потока на това, 
което е неизменно. Осъзнаването нуждата от промяна 
дори „буквите да срутят крепостта ми“ да се откажеш 
от „тъмните руини на познатото“ на предишното си 
аз – „Събличам сетивата си от мястото и почвам тук 
наново да строя“.
Стигайки до финалния стих, през погледа ни преминават 
кадрите на другото време, което Нели разбулва от себе 
си. То не е удобно, но рисува знаци по стените на другите 
измерения чрез ярката палитра на думите. Стреми се да 
преобрази отчаянието в светлина, приема болката като 
свободно издигане, като необходимост и проникновение 
в смисъла, приветства „умелите прегръдки на 
промените“. Тo не е леснo, нито се разкрива с вълшебна 
пръчица, трябва да обръгнеш на вятъра и сезоните, 
да потънеш и да полетиш да умреш и да се влюбиш, 

но и да продължаваш, да повярваш в 
мъдростта на времето, да бъдеш никой 
и да си песен, защото поантата още не 
е написана.
                                                                                             

НаДЕЖДа КостаДиНова

Нели станева, „Другото време“, изд. 
„Жанет 45“, 2021

К о Н К у р с  „ 1 3  в Е К а  Б ъ л Г а р и Я “

Национален дарителски фонд „13 века България“ и 
„Литературен вестник“ обявяват литературен 
конкурс-работилница за критика „13 века България“.
Конкурсът има за цел да предостави публичност 
на критическите текстове на млади автори, да 
култивира критическото им писане и мислене, 
възможността да се отстоява собствена позиция. 
Конкурсът е основан през 2012 г. с финансовата 
подкрепа на НДФ „13 века България“, като през 2022 г. 
ще бъде неговото десето издание.
В конкурса могат да участват автори до 
35-годишна възраст. За участие се приемат 
литературнокритически рецензии с обем до 5000 
знака върху книги в областта на художествената 
литература и хуманитаристиката, български и 
преводни, публикувани през 2021 и 2022 г. Текстовете 
могат да бъдат изпратени на електронната поща на 
вестника: litvestnik@gmail.com до 15 октомври 2022 г.

Материалите ще бъдат разглеждани текущо от 
тричленно жури на конкурса, като номинираните 
рецензии се публикуват в рубриката на „Литературен 
вестник“ „Конкурс 13 века България“, както и на 
сайта на изданието. Авторите на номинираните 
текстове имат възможност да участват в творчески 
работилници, в които се включват утвърдени 
критици и редакторите на „Литературен вестник“.
Голямата награда на конкурса има парично измерение 
400 лв. 

С подкрепата на 
Столична община
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Г л а с о в Е т Е  и М  Ч у в а М Е

„атанас Далчев в солун и 
истанбул“ е вашата поредна 
книга за български творец и 
истанбул. Как се зароди идеята за 
тази ваша своеобразна поредица и 
за тази книга специално?
Преди трийсетина години, като 
студент по българска филология в 
Пловдивския университет, а вижте 
само какви преподаватели съм 
имал по литература – Светлозар 
Игов, Клео Протохристова, 

Иван Сарандев, Бистра Ганчева, Юлия Николова, Стефан 
Елевтеров, Георги Петков, Владимир Янев, Атанас Бучков, 
Живко Иванов, Младен Влашки, Жоржета Чолакова, Мария 
Шнитер, Албена Хранова... – изказвам им още веднъж 
дълбоката си признателност, в литературните източници 
се натъквах на кратки, но достатъчни да изострят 
любопитството ми бележки. Например през 1932 г. Чудомир 
посетил Истанбул, Бурса и Одрин; пак по това време Никола 
Фурнаджиев учителствал в Българското училище в Пера; 
Атанас Далчев прекарал част от ранното си детство в 
Цариград и т.н. Мога да кажа, че идеята за тази своеобразна 
поредица датира още оттогава, без да съм бил съвсем наясно 
по какви криви ще ме поведе по-нататък съдбата. Когато 
след години се дипломирах успешно и от университета, 
наречен Истанбул – тук ни най-малко не визирам 
Истанбулския университет, – подпомогнат и от работата 
ми на екскурзовод, пребродих реално всички онези места 
в световния град, свързани с българската литературна 
история. Докато тези мотиви притежават повече личен 
характер, имаше нещо по-важно – срещата, връзката, 
съприкосновението на българския творец – бил той писател, 
поет или художник, – с Цариград или Истанбул, респективно 
с Изтока, не бяха изследвани. Моите скромни книги, а 
и цялата ми научна продукция под формата на статии, 
студии и др. публикации, представляват опит за запълване 
на тези бели полета в познанията. Българският творец 
съвсем не е бил безучастен към Изтока, откъдето винаги 
се е завръщал обогатен с мотиви, чувства, нова визия. Тук 
не мога да премълча изключителното доверие, оказвано 
ми през годините от издателство „Жанет 45“, където 
излизат книгите ми. Що се отнася до идеята за книгата 
за Атанас Далчев, то тя е носена дълго време, и най-вече в 
сърцето, тъй като предполагаше събиране на много архивен 
материал. В нея географията вече е разширена, наложи се 
да включа още един топос – Солун. Можех да подходя по-
стеснено, обемайки само двата конкретни промеждутъка 
на пряко съприкосновение – 1908–1912 и февруари – юни 1938 
г., когато Атанас Далчев физически пребивава в Истанбул, 
но предпочетох да разширя времевия и пространствения 
обхват, за да се видят нещата в по-задълбочен контекст, с 
повече герои и участници.      
 
Преподавате българска литература в анкарския 
университет. Преподавате ли атанас Далчев, как го 
възприемат студентите ви? 
Впрочем преподавам (и то сравнително конспективно) само 
два периода от историята на българската литература; и 
тъй като навсякъде в чуждите филологии трудно се постига 
т.нар. „тясна преподавателска специализация“, налага се да 
преподавам и чисто граматически дисциплини. Бях твърде 
озадачен, когато в началото на академичната си кариера 
установих, че Атанас Далчев не фигурира в учебната 
програма. Когато поех преподаването, първата ми работа 
бе да включа този нестандартен автор в програмата. Мога 
да кажа, че философската и концептуална поезия на Атанас 
Далчев добре се възприема от нашите студенти, докосва 
ги, стига до тях. А елегантно поднесените му размисли 
върху изкуството и литературата, изкристализирали във 
фрагментите му, също пораждат интерес.   

Книгата ви е плод на работата ви с архивите на две 
държави – България и турция. Какво е новото, което 
любознателният читател, както го наричате, ще 
открие?
След представянето на книгата през юни в Пловдив един 
литературно изкушен приятел сподели, че тя заслужава 
да бъде изследвана и по отношение на диалога, който 
авторът води с читателя. Преди много години известен 
турски театрален режисьор в личен разговор беше 
споделил, че препълнените салони на представленията му 
не го радват. Не искал да бъде разбран от всички. Повече 
се радвал, когато салонът останел пролупразен; колкото 
по-празен салон, толкова по-доволен режисьор. Помислих, 
че се шегува, но беше съвсем сериозен. И искрен. Тъй като 
пиша само и единствено за Негово величество читателя, 
държа изключително на диалога с него. Усещам парещия 
му дъх точно зад ухото си; „тук прекаляваш с фактите, 
сухо е, брато“, ми подшушва той и аз разбирам, че трябва 
да се обърна към нежната г-ца Фикция. „Тук вече хептен 
се развинти, озапти се бе, човек, ще се строполиш“, ме 
предупреждава той и аз свивам крилата на фантазията 
си. Така че любознателният читател, а аз го наричам още 
търпелив, любезен, драг..., ми е повече от мил и скъп, и от 
страниците на книгата той ще научи много нови неща за 
рода Далчеви и конкретно за Атанас Далчев – за ранното му 

Хюсеин Мевсим с атанас Далчев в солун и истанбул
детство и семейната среда в Солун, за чувството за вина 
у него поради смъртта на малката сестричка Цветана, за 
атмосферата в егейския град в началото на миналия век, 
за не(с)поделения баща, за знаещата 1002 приказки баба 
Катерина, духовния стожер на семейството, за  
напускането на родния град, в който повече не се  
(за)връща, за ученическите му години в имперската столица, 
за Българското трикласно училище „Йосиф I“, за лодоса 
и дървената архитектура, за повторното му стъпване 
в Истанбул след повече от четвърт век, където търси 
детството си, но то не се явява на срещите, които му 
определя край Златния рог и в „Галата“, за уж малката, но 
побираща цялата пъстра физиономия на необозримия град 
мозайка от седем фрагмента, разпростиращи се на цели... 
две страници, за невероятната способност в две страници 
да се предаде магията и чарът на града край Босфора, за 
шербета на турската баклава... И много други неща.    

Подхождате нестандартно като литературен историк. 
изследвания автор превръщате във ваш спътник – 
липсва дистанция, но пък има живописност. с какво ви 
помага този подход?
Бих желал да Ви уверя, че това не е съзнателно търсена 
авторова стратегия. Получава се от само себе си, както 
водата кипва при 100 градуса температура, както 
колелата на самолета се откъсват от пистата при 
достигането на необходимата скорост... В стремежа си да 
възстанови миналото – нещо нежостижимо междувпрочем, 
литературният историк се поставя на мястото на автора 
(героя) си, влиза под кожата му, поглежда и възприема 
с неговите сетива шафранената луна над Скутари или 
островите по стъклената повърхност на Мраморно 
море... От тези непрестанни „повиквания“ първо се 
появява бледият образ на автора, силуетът на сянката 
му, а с продължаването на близостта, особено като се 
увери в чистотата на помислите ти, в съвършената ти 
добронамереност, и той прави крачка към теб, оживява пред 
теб, готов да говори, да събеседва... Освен живописност, 
мисля, че така се постига непринуденост, спечелва се 
читателското доверие. При това белетристичният дар 
задължително трябва да присъства в инструментариума 
на литературния историк; с фикцията си да спои зеещите 
празноти и пукнатини между фактите и така да ги 
заглади, че да не изглеждат привнесени. Показателят за 
постигнатото съвършенство в работата на литературния 
историк е онова състояние, когато фактите са изложени 
като фикция, а фикцията се превъплътява във факта.  

в книгата си изказвате едно интересно предположение 
за някои от емблематичните образи в поезията на 
атанас Далчев – старите къщи, прозорците, вратите... 
– че идват от детските му спомени в сан стефано. 
разкажете повече за тази ваша теза.
Това произтича от склонността ми да издигна в култ 
детството; през целия си съзнателен живот човек е това, 
което е бил в детството си. Поради това смятам, че 
познанието и представата за един творец, особено когато 
става дума за поет, винаги ще останат половинчати, ако не 
се познава и не се вниква в неговото детство; в местата, 
където е протекло и преминало то. След като в късната 
есен на 1908 г., когато предстои да се свика османският 
Меджлис-и мебусан, в който бащата Христо Далчев е 
избран за народен представител от Сяр, семейството 
се премества в имперската столица, част от четирите 
години преминава в елитното предградие Сан Стефано, днес 
погълнат от ненасищата се паст на мегаполиса. Елитно, но 
дървено (или дъсчено, както би се изразил Христо Бръзицов 
за жилищната архитектура на родния си град). И тъй 
като Сан Стефано е на открит, незащитен бряг, когато 
през есенно-зимния период се развилнее характерният за 
акваторията на Мраморно море лодос, цялата дървена 
архитектура започва да се тресе, да скърца, да се гърчи 
под неистовия напор на вятъра, да издава невероятни 
звуци. Това метеорологично явление продължава поне ден-
два. Вярвам, че точно от тези преживявания в ранното 
детство произлизат всички скърцания, тракания, свистене, 
заглушавания в иначе тихата, статична и безглаголна лирика 
на Атанас Далчев.     

в книгата има още един важен герой – бащата Христо 
Далчев. Защо решихте да включите и фигурата на 
Бащата?
Да, смело мога да кажа, че това е книга и за Христо Далчев, 
по-скоро за солунския и истанбулския период от живота 
му. В началния си замисъл не съм предполагал, че сянката 
на Бащата – една незаслужено подценена от българската 
историография фигура, ще се разпростре върху толкова 
страници. В процеса на работата откривах важни неща 
за него, което уплътняваше поне биографично образа му. 
Първо, той е първият български студент в Юридическото 
училище в имперската столица, след чието завършване 
се завръща в Солун и 12 години преподава турски език в 
Българската мъжка гимназия в града, едновременно води 
кореспонденцията на турски език в местната църковна 
община, а като единствения българин адвокат в Солун 
защитава българите пред различни съдебни инстанции. При 
такава обществена ангажираност в размирния град няма 

как той да бъде споделен от децата си. Освен това чрез 
тази негова не(с)поделеност исках да предоставя база данни 
за разшифроване на поезията на Атанас Далчев. Как можех 
да го подмина? Помоему обществената му дейност може 
да бъде обособена в няколко сфери – правно-юридическа, 
просветно-културна и парламентарно-политическа. Но 
той се явява и автор на учебник по българска граматика 
на турски език, предназначен за турска аудитория. Съвсем 
скоро внучката Райна Далчева любезно ми предостави копие 
от друг негов учебник по турски език за I клас в Солунската 
мъжка гимназия, в който прилага много интересен 
методически подход при преподаването. Така че той 
заслужава да бъде изследван и в езиковедско-методическо 
отношение. С блестящата си езикова ерудираност – 
владее в съвършенство няколко чужди езика, и юридическа 
компетентност той би бил изключително полезен за 
българската дипломация, но не му се дава възможност да 
встъпи в това поприще.   
  
За книгата са ви помагали и децата на атанас Далчев, в 
какво се състоеше тяхното сътрудничество?
За литературния историк живите наследници на автора, 
когото е седнал да изследва, са незаобиколим фактор; не 
може да си позволи да не се обърне към тях. Те се явявят 
своего рода жив архив, от който се черпят не толкова 
факти, цифри..., а чувства, усещания, отношение. Архивът 
ти предоставя суха материя, от него получаваш точни 
количествени показатели за броя на учениците, за средния 
им успех, за учебните предмети и часове, но той мълчи 
по въпроса, че Христо Далчев много обичал коне, както 
и турско кафе с бяло сладко, а и липов чай. Че винаги 
носел орехови ядки в джоба си и че пиел сок от моркови. 
В смъртния му акт няма да пише, че жена му Виктория 
е подала голяма червена ябълка на внука, който повтаря 
и трите му имена. Тези подробности се узнават от 
споделените разкази на домашните, на близките. В процеса 
на работата над темата имаше моменти на активна 
кореспонденция със сина Христо Далчев, с дъщерите 
Виктория Далчева и Райна Далчева, а първородната Мария 
Далчева се спомина няколко месеца преди появата на 
книгата. Дълбоко съм им признателен за съпричастността, 
за споделените зрънца памет, спомен..., от чието смилане 
понякога излизаше брашно за цял хляб. Виктория и Райна 
ми поднесоха фотографии от семейния албум, някои от 
които са приложени в книгата. Благодаря им още веднъж, 
че открехнаха сърцата си! За мен бе изключителна чест и 
привилегия да общувам с децата на големия поет!    

Българската наука е в дълг към фамилията Далчеви. 
Какво според вас очаква бъдещите изследователи?
Бих казал дори огромен дълг! Повече от учудващо е, че 
досега не е написана цялостно изследване, със съблюдаване 
на изящната пропорция на документално и художествено, 
на факт и фикция, с адресат колкото се може по-широка 
читателска публика. Не само в българската, дори в 
световната културна история рядко ще се натъкнем на 
толкова интересна фамилия, на род с такива изявени и 
надарени представители в различни сфери на изкуството – 
скулптура, поезия и архитектура. (А от новото поколение 
и в театъра.) Освен това фамилията извървява драматично 
лъкатушещ път и във времето, и в пространството. 
Корените тръгват от Женско (Авретхисар, Гинекастро), 
до Кукуш, извиват се през Солун и Цариград, завиват 
към Дедеагач и София, за да продължат отвъд океана; 
краят няма край... Род, в който блестящо се съчетават 
домашно и глобално, родно и космополитно, балканско и 
европейско, традиционно и модерно..., тези начала у Далчеви 
не са в противоборство. Очаквам някой да се заеме с 
романизованата биография на рода, но трябва да се отчете 
и това, че времето работи в ущърб на един такъв замисъл; 
не е никак утешително, че с всяко отминало поколение 
паметта избледнява и се отмива. 

Готвите ли друга книга за българската литература и 
истанбул?
Да, и тя е свързана с Иван Вазов. Истанбул е градът, 
в който патриархът на българската литература най-
много пребивава. Представете си, че в промеждутък от 
трийсетина години цели 12 пъти пътят му се пресича с 
красавицата край Босфора. Той престоява в него от няколко 
дни до 8 месеца, като голяма част от пребиваванията са 
предизвикани от екстремни събития в личен и обществен 
план. Възкресяването на немилия и недраг Иван Вазов 
сред цариградските потайности е истинско изкушение за 
литературния историк. 
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Богдана Паскалева, 
„обличане на 
голотата: 
трансформации на 
образа в сюжета за 
Нарцис“, уи „св. 
Климент охридски“, 
с., 2022

Монографията на Богдана Паскалева 
по блестящ начин се връща към един 
от най-фундаменталните въпроси 
на западната цивилизация – този за 
отношението между слово и образ. 
На границата между вербалното и 
сетивността се ражда едно ново 
теоретично понятие за образ, 
ориентирано едновременно към двете 
човешки прояви и опериращо както в 
полето на образа в изобразителните 
изкуства, така и по отношение на 
образа в поезията. За да бъде поставен 
проблемът, е използвана призмата 
на прочутия епизод от Книга III на 
поемата на Овидий „Метаморфози“, 
в който е представена нещастната 
съдба на Нарцис, младежа, влюбен в 
собственото си отражение.

Доминик Фортие, 
„Градове на хартия. 
Животът на Емили 
Дикинсън“, прев. 
Нина венова, изд. 
„лабиринт“, с., 2022

В основата на романа „Градове на хар-
тия. Животът на Емили Дикинсън“ е въ-
просът – „какво е да си у дома“. Какъв е 
светът, който обитаваме? Истински ли 
е? Въобразен ли е? Оказва се, че пишейки 
собствената си история за премества-
не и търсене на дом, Доминик Фортие 
разказва историята на Емили Дикинсън. 
Дикинсън се превръща в дом на авторка-
та, в нейната „собствена стая“.

Е. т. Ч. уърнър, „Ки-
тайски митове и 
легенди“, прев. Цветан 
убенов, изд. „ара-
трон“, с., 2022

Томът на Е. Т. Ч. Уърнър позволява 
на читателите да се насладят на 
очарованието на китайските митове 
и легенди, както и да усетят духа на 
традиционната китайска култура. В 
допълнение към известните китайски 
космогонични наративи, историята 
за Осемте безсмъртни, за Пазача 
на Небесните порти, Богинята на 
милосърдието, авторът включва и 
слабо познати истории за вълшебни 
сили, животни или пък разбиранията на 
източната философия за елементите 
вода, огън, вятър, мълния и др. 
Сборникът ще ни върне в зората на 
времето, за да ни поведе през отделните 
векове, в които са се водили безкрайни 
битки между доброто и злото, а 
народът е отдавал почит към смелите 
сърца на героите.

в и т р и Н а П ъ т  П р Е З  Д Ж у Н Г л а т а

Седемнадесет стихотворения, започващи 
с въпроса „защо“. Това на пръв поглед 
съставлява последната книга на Петя 
Кокудева. После виждаме, че този въпрос 
се отнася до седемнадесет животни 
и защо те правят нещо характерно за 
тях. Тук веднага ми изпъкват асоциации 
с българската литературна класика за 
деца. Всички родители се сблъскват с 
тази страст на децата, особено когато 
им се четат книги или самите деца, като 
четат, да задават безброй въпроси. 
Това го има като сюжет в много 
произведения за деца. Ще припомня само 
класическите стихотворения „Бърборко“ 
на Калина Малина, където детето задава 
въпрос след въпрос и надеждата е „дано 
по-бързо порасте / това бъбривичко 
дете“, и „Борко и Бърборка“ на Гео 
Милев, където детето през ред пита 
„мамичко, защо?“, а краят е, че чичо им 
ще донесе заключалки за устата. Друга 
асоциация. Дора Габе създава книгата „От 
слон до мравка“ за деца, в която описва 
навиците на много животни. И когато не 
я спохожда вдъхновението и не може да 
охарактеризира лъва, Илия Бешков, който 
илюстрира книгата, излиза от стаята, 
връща се с неизменното си кожухче, 
облечено на обратно – с вълната нагоре, 
и є казва: „Ето, аз съм лъв. Пиши!“. Още 
един пример – Добри Жотев написва 
детска книга „За вас, деца от 5 до 105 
години“, където великолепно обрисува 
множество птици, а за това се иска 
безспорен талант.
Защо разказвам тези истории. По две 
причини. За да изтъкна смелостта 
на Петя Кокудева да охарактеризира 
седемнадесет животни и да запознае 
със своите фантазии за тях децата. И 
за да настоявам да ви убедя колко тази 
традиция е плодотворна и креативна. 
Колко възможности дава за нов прочит, 
където да вложиш „измислячус“.
Детето най-бързо опознава света 
около себе си и разширява своя социален 
атом (обкръжението си) чрез света на 
животните и куклите си, които също в 
голямата си част са животни. Пак ще се 
върна малко назад във времето, когато 
в стопанския двор детето е общувало 
с домашните животни. Това е имало до 
голяма степен и терапевтичен ефект. 
В суровия селски бит и патриархат на 
миналите векове детето много повече 
доверява своите чувства на домашните 
животни, отколкото на родителите и 
други възрастни хора.
Естественото епистемологично 
любопитство на детето (стремежът към 
познание, или както още го нарича Мелани 
Клайн – нагон) му помага да опознава 
света. И това става чрез играта. Играта 
е една „добавъчна реалност“, тя не е 
нито само вътрешният душевен свят на 

Енигмата на детския въпрос „Защо“
детето, нито външната реалност. Тя е 
едно гранично, конфиденциално, защитено 
пространство, в което пребивава 
детето. Играта, влизането в отделни 
роли на детето е неговата репетиция към 
порастване. И тук фантазирането има 
първостепенна роля.
В кратките си предговорни думи 
Петя Кокудева казва за една среща с 
деца: „…беше истински приятно да си 
пофантазираме. А и фантазирането не 
пречи на човек да търси истината, нали? 
Въображението и знанието не са врагове, а 
партньори“.
Знае се, че детето не крие и не се 
срамува от фантазиите си. За разлика 
от възрастните, от които се очаква „да 
се занимават със сериозни неща“. И Пипи 
казва, че възрастните имат куп глупави 
дрехи и данък общ доход!
Който следи развитието и увеличаването 
на талантливите книги за деца на Петя 
Кокудева, и в тази книга ще си открие 
по нещо за себе си, което да му стане 
любимо. На мен от тези седемнадесет 
животни любими ми станаха доста 
от тях, защото всяко е обрисувано 
по много находчив начин, и то в една 
енигматична връзка с цялата природа и 
бих казала, Космос. И детският свят на 
Петя Кокудева става една неразделима 
амалгама, симбиоза от животни и деца, 
заслушани във вълшебните истории на 
всеки от тези герои-животни.
Стихотворенията, включени в тази 
книга, макар и отделни истории, са като 
една плавно разказвана приказка, като 
един сън. Както сънят на мечока от 
стихотворението „Защо мечокът спи 
зимен сън“. В този ескиз героят по цяла 
нощ чете истории на мечетата си. И ето 
спасението:
…

Не му остава нищичко на мечо,
освен… освен…освен да посънува.

Та сънищата после да разказва,
запаси от истории да има.
И затова съвсем не е напразно,
че сладко спи мечокът цяла зима.

Петя Кокудева влиза от история в 
история като Шехерезадиното разказване 
и се зареждат истории, които дават 
отговори на много детски въпроси: 
защо гущерът се припича на слънце, 
защо пингвинът живее на Южния полюс, 
защо жабата е зелена, защо му е на 
жирафа дълга шия и още, и още въпроси и 
отговори.
И така се раждат образът на сърдечния, 
благ и мил гущер, който ще ти каже 
блага дума точно когато ти е криво. А 
нонсенсовият, неочакван отговор-поанта 
е, че …той стопля думите отрано, 

докато се припича. Жирафът пък, вместо 
да си реди колиетата в кутия за бижута, 
ги е наредил по дългата си до небето 
шия. Жабата е земен обитател, но в 
историята тук тя неочаквано е видяна 
от друг, неземен ракурс – т.е. тя чака 
своя принц-съпруг, който е от някъде 
там, сред звездите – зелен и ококорен. 
Какви невероятни смислови, стилови, 
поетични, алегорични и какви ли не още 
находки ще открием в стиховете на Петя 
Кокудева.
А нима не е родена поетеса тази авторка, 
която сътворява метафора като:

Сгушен в ръкава на мрака,
Бухалът гледа звездите…

Или невероятните рими-находки, които 
Петя създава:

Нощем кучето чете
книги – все за детективи.
Случай за да разплете,
чак до изгрев не заспива.

Така от стиховете на Петя Кокудева 
детето ще израсне с приказните образи 
на животни и ще се учи на емпатия 
от кълвача, който трака по цял ден 
с клюн и сдобрява съседи, на ред и 
чистота от слона, който след гости си 
изпрахосмукачва килима с хобот, на обич 
от октопода, който има много пипала, 
за да гушне нежно колкото може повече 
рибки, за да не са самотни.
Тези невероятни стихове изобразително 
и емоционално е споделила художничката 
Антония Мечкуева. И книгата се 
е превърнала в единение на слово и 
картина. За илюстрациите на Антония 
Мечкуева Петя Кокудева споделя, че 
в изображенията винаги ни изненадва 
някакъв скрит, незабележим на пръв поглед 
детайл. И тези малки детайли създават 
толкова фините нюанси в посланието и 
на поета, и на художника. Тези детайли 
обогатяват и допълват смислово и 
емоционално текста. И то по много 
деликатен начин. Стихотворението 
например за сънищата на мечока 
художничката допълва с изрисувани 
по-дребни сюжети от приказки, които 
евентуално мечокът сънува: образ на 
приказка за дядо ряпа вади, образ на 
Пипи, образ на спяща мишка-царица с 
корона и т.н. Така образът на героя от 
стихотворението става ярък, плътен, 
индивидуализиран. И се сътворава цяла 
полифония от реч и картина.
Книгата е богато илюстрирана, като на 
едната страница е стихотворението, а на 
отсрещната страница е илюстрацията. 
Това ще доведе до едно богато образно 
мислене у детето.
Както казах в началото, заобичах много 
от стиховете. Ето едно, което ми стана 
любимо:

Защо кравата пасе

Кравата има нечуван късмет:
ту си намира камбанка,
ту я почерпят зелен сладолед,
ту зърне в жегата сянка…
Всички се чудят: „Бре, как така!“
Пусне ли тото – печели!
Стане ли жадна – среща река.
Много късмет. Откъде ли?

Вместо спагети, леща, омлет,
тя си пасе детелини.
Четирилистно меню за късмет
кравата хапва с години.

На тази великолепна драматургия на 
стихотворението на Петя Кокудева, 
защото всяко от тези стихове е една 
малка пиеса, няма как да не ти се прииска 
да извикаш: „Юху-буху-измислячус!“.

                                                                                                 
росиЦа ЧЕрНоКоЖЕва

Петя Кокудева, „Юху-буху-измислячус“, 
изд. „Жанет 45“, 2022 
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артър Конан Дойл, 
„Паразитът и други 
разкази“, прев. Явор 
Цанев, изд. „изток-
Запад“, с., 2022

Вероятно най-добрата история на Артър 
Конан Дойл „Паразитът“ има ново издание, 
в превод на Явор Цанев. Известен преди 
всичко с детективските си интриги, 
разплетени от героя му Шерлок Холмс и 
фантастичния роман „Изгубеният свят“, 
всъщност Конан Дойл е автор на най-
влиятелните разкази в категорията на 
ужасното и обезпокоително-странното. 
В „Паразитът и други разкази“ на 
издателство „Изток-Запад“ са събрани 
текстове, публикувани в края на XIX и 
началото на XX век. Сред тях има познати 
истории, но и такива, които излизат за 
първи път на български език.

Николай Генов, 
„виртуалният 
човек. опит върху 
фантоматиката“, изд. 
„версус“, с., 2022

Николай Генов посвещава изследването 
си на проблема за човешкото тяло и 
мястото му във виртуалната реалност. 
Тялото като точка на технологични 
„смени“ се оказва имплицитния залог 
на фантастичния наратив, разгърнат 
през различни медии – литература, кино, 
видеоигри. Николай Генов разглежда 
„фантоматичното тяло“ като нещо 
повече от „аватар“, който е единствено 
репрезентация в дадена мрежа. То е 
опора на самата виртуалност подобно на 
елементите на средновековния тривиум. 
Преминаването през различните нива 
като граматика, диалектика и реторика, 
представляващи едновременно отделни 
нива, но и основа, може да се нарече 
трансформация.

„Настройване на 
цигулките / Tuning 
Up the Violins“ 
(антология), 
съставител и 
редактор людмила 
Балабанова, изд. 
„Scribens/Ars“, с., 
2022

Със силата, с която една цигулка може да 
докосне най-фината част от човешкото 
съзнание и душа, думите на хайку 
поетите могат да вълнуват, озаряват 
или да изваждат от сънотворните 
пространства, в които понякога 
пребиваваме. „Настройване на цигулките /  
Tuning Up the Violins“ е двуезична хайку 
антология, съставена и редактирана от 
Людмила Балабанова, която съчетава по 
оригинален начин елементи от основните 
форми на хайку сикуънс, хайбун и хайга. 
Книгата включва 128 български хайку, 
представени в 14 цикъла, кореспондиращи 
с известни западни образци. Свързвайки 
западна и далекоизточната поезия, 
антологията очертава една непозната 
карта на съответствията и 
несъвпаденията между двете традиции.

Авторът на „Откаченият вагон“ Георги 
Борисов на 4 юни 2000 г. потегля с влак от 
Лисабон, за да прекоси континента като 
част от общоевропейската писателска 
среща „Литературен експрес 2000“. От 
Лисабон до Берлин, месец и половина в 
купето или вагон-ресторанта, а спътници 
са му сто и четирима души, едни от най-
ярките и знакови европейски писатели, 
негови съвременници, а някои от тях близки 
приятели, съмишленици и чести гости 
на редактираното от Борисов списание 
„Факел“. Предстои разказ за живеенето 
и писането на границата, на онази ничия 
линия между вътрешните пространства 
на националните държави, между „преди“ 
и „после“, там, където началото и краят 
са неразличими. „Край. Връщане назад 
няма…“, казва в първите си редове авторът 
и отпива от плоската, направена от 
английска стомана манерка, за да продължи 
в езопов маниер, удържайки винаги второто 
дъно на речта си отворено, „Или има (втора 
глътка, двойна“), но само напред – с влак. 
Месец и половина… През цяла Европа“ (с. 
13).
Заглавието на сборника „Откаченият вагон“ 
неминуемо препраща към тази легендарна 
литературна одисея от началото на 
хилядолетието, а „репетитивната“ 
честота, с която повествователят се 
завръща към турнето на европейските 
писатели, провокира да мислим за него като 
своеобразна обща рамка, „обрамчваща“ 
и оцелостяваща сборника. Въпросната 
рамка в никакъв случай не е познатата 
ни от ренесансовите новели „външна“ 
фабула, удържаща цялото на наратива, 
предисторията и „предтекста“ на 
повествованието. Онова, което организира 
отделните заглавия в единно съдържание, е 
нещо, което можем да наречем „композиция 
на изключението“. Думата композиция 
тук е много подходяща, защото има свое 
„естествено“ двойно дъно. Тя идва от 
латинското „composition“, препращащо към 
значението „съставяне“ и „подреждане“, и 
както знаем, може да се отнася както към 
различните произведения на изкуствата, 
така и към влаковете, които се движат 
в „композирана“ поредица от „скачени“ 
вагони.
По отношение на реалните влакове, 
движещи се все още в евклидовото 
пространство и линейното време на 
разписанието, можем да отбележим, че вън 
от композицията те не са нищо повече 
от безжизнена и неподвижна метална 
купчина скрап, угаснала върху някой „глух“ 
коловоз в покрайнините на индустриалните 
зони на града. Докато в литературата 
именно „откаченото“, отклоняващото се, 
изключението е онова, което „задвижва“ 
наратива, спомена, желанието за писане 
изобщо. „Откаченото“ в езика и творбата 
са времето и мястото на сингуларния 
почерк. Затова „откаченият“ влак 
на литературата едновременно ще 
принадлежи и няма да принадлежи на общата 
композиция. За да обединим най-адекватно 
тези негови противоположни страни, 
можем да наречем влака „диспозиционен“.
Четейки „Откаченият вагон“, ще се 
уверим, че всички важни събития и фигури 
в тази книга са „диспозиционни“, белязани 
от своята изключителност, асиметрия, 
„вънпоставеност“. Сред важните български 
имена в сборника са автори, артисти и 
интелектуалци, които можем да положим в 
традицията на Ботев. Тук са Фурнаджиев, 
Георги Марков, Радичков, Константин 
Павлов, Вера Мутафчиева, Миряна Башева, 
Георги Рупчев, Севда Севан, Никола Радев, 
Пламен Масларов, Стефан Десподов, 
Красимир Дамянов, Влади Киров, Васил 
Балев и др. Разбира се, това са „родствата 
по избор“ на Георги Борисов, личният му 
канон на „несъгласните“ в българската 
литература и култура, разбунтувалите 
и бунтуващите се гласове, онези, които 
са надарени с ярък талант и творческо 
присъствие. Тръгвайки от факта и спомена, 
от едно реално преживяно литературно 
турне, през личните разговори и срещи на 
Георги Борисов със съвременни майстори на 
словото, книгата „Откаченият вагон“ се 

Писане на границата
превръща в диспозиция, в която се засрещат 
интелектуалните, културните, етическите 
и политическите въпроси от настоящето 
и близкото минало. Това са страници пълни 
с прозрения, но и крах на илюзиите. Гласът 
на автора понякога е непоносимо остър, 
понякога се „размеква“ пред нещо „близко“ 
или пък недостижимо далечно, понякога те 
разсмива или пък е убийствено ироничен 
и самоироничен, но преди всичко това е 
гласът на бунтуващия се интелектуалец, 
на непокорния творец, на безкомпромисно 
отдадения на словото поет. 
Споделеният литературен опит в 
„Откаченият вагон“ на Георги Борисов 
със сигурност има автобиографичен 
характер, но ако трябва жанрово да 
определим сборника, то най-добре е да си 
послужим със средствата на самата книга. 
Жанровият облик на книгата е свързан с 
нещо, което авторът определя като „нова 
проза“: „новата проза според мен трябва 
да съединява измислицата и документа, 
въображението и паметта“ (с. 550). Именно 
такъв синтез между фикционалното, 
артефакта, структуриращия фантазъм 
и мемоарните записки представлява 
„Откаченият вагон“. Разказвайки за 
приятеля си Виктор Ерофеев и неговите 
идеи за художествената литература, 
Георги Борисов в „Шампанско за хиляда 
евро“ отново обръща внимание на тази 
неразличима граница между мимесиса и 
реалността: „Представям си прозата 
като комбинация от сложни криви огледала 
– и ето, изведнъж се появява не някаква 
фиктивна, а истинска врата, през която 
можете да излезете на чист въздух: там, 
където растат лимони, круши и т.н.“ 
(с. 328).
Жанровият маркер, който откриваме 
упоменат в „Откаченият вагон“ е 
„немерена реч“, както много често се 
дефинира прозата още от времената 
на нейното възникване. Широкото 
определение „немерена реч“ позволява 
на Георги Борисов да включи под общ 
знаменател разкази, есета, публицистика, 
литературни портрети, пътеписи, 
интервюта, автобиография, дневник, 
критически рецензии, отворени писма и 
т.н., като целта е да се създаде дискурс, 
който ортогонално да застане срещу 
всичко писано от поета досега. Т.е. 
„Откаченият вагон“ със своето отрицание 
в подзаглавието си подсказва, че „новата 
проза“ на Борисов ще противостои по сила 
и тежест на цялостния му поетически 
проект, на неговата „мерена реч“. 
В някакъв смисъл „Откаченият вагон“ е 
дискурсивният антагонист на „Излизане 
от съня“ (2020: Жанет 45), сборникът с 
избрани стихотворения, който е публикуван 
година преди „Откаченият вагон“ и ясно 
очертава границите и залозите на поезията 
му. Прозата и поезията на Борисов са 
двата полюса, двете идеални крайни точки, 
между които се движи творческата му 
мисъл, така че всичко останало, което 
е писал, драматургично конструирал, 
превел и редактирал, да остане между 
тях, раздвоено от тяхната притегателна 
сила, между личния тон и изповедното 
начало и публичната реч и острата 
критика на интелектуалеца. Това са две 
противоположни движения на мисълта и 
творческата страст, които с еднаква сила 
се съпротивляват срещу всяка монологична 
реч и конструирането на истината от 
доминираща позиция.
Съпротивата срещу монолога, който винаги 
е характеризирал речите на господарите, 
превръща диалогизма и „вавилонската“ 
полифоничност в основен принцип на 
прозата на Борисов. Дискурсът на другия, 
било то сънародник или чужденец, бележи 
всеки един текст в сборника „Откаченият 
вагон“. Тук автобиографичният спомен 
е достъпен винаги през разказ за другите, 
за техните книги и идеи, през състоялия 
се или невъзможен разговор с тях. В 
някакъв смисъл авторът настоява, че за 
да навлезем в собствената си култура 
по-надълбоко, трябва да се пресекат 
нейните граници. Само през външния 
поглед на чуждата култура, през диалога 

с нея, можем да разберем своята. Ако 
българските „събеседници“ в „Откаченият 
вагон“ бяха в частта „Ориент Експрес“, 
то чуждестранните автори споделят 
пътуването с „Транссибирската железница“. 
Третата глава „Транссибирската железница“ 
се състои от изключително живи разкази 
за „задочни“ (през произведенията), но и 
напълно реални срещи с някои от големите 
автори на европейската и руската 
литература като Велимир Хлебников, 
Евгений Замятин, Курцио Малапарте, 
Венедикт Ерофеев, Владимир Буковски, Юз 
Алешковски, Дмитрий Пригов, Владимир 
Шаров, споменатия Виктор Ерофеев, 
Евгений Попов, Мишел Уелбек, Дубравка 
Угрешич и др. Много малко наши автори 
могат да напишат в своите спомени: 
„Преди Мадрид обаче видях Жозе Сарамаго“ 
(с. 14); „Димът от цигарите наоколо 
цъфтеше като люляк и в люляка седеше 
Дубравка“ (с. 24); „Днес търсих Ерофеев 
в хотела, за да му напомня да се обади на 
Уелбек“ (с. 331).
В един свят, в който не съществува нищо 
външно на пазара, в който литературата 
е моделирана от икономическите 
търсения, а читателите купуват онова, 
което е най-рекламирано, издадено в най-
големи тиражи, позиционирано начело на 
класациите за най-продавани книги, Георги 
Борисов успява да ни убеди, че все още 
има „голяма“ литература. Той ни споделя 
за връзки между творците, които не са 
хвърлени в конкуренция и битка за повече 
награди, не са погълнати единствено от 
неконтролируема завист към пазарните 
успехи на един или друг, и нямат нужда да 
се боричкат за някаква несъществуваща 
„корона“, която да увенчае „безсмъртните“ 
им слова. Във „Възхвала на спасителната 
непредсказуемост“ Георги Борисов разказва 
за приятелството си с литовския писател 
Херкус Кунчус „За разлика от повечето 
във Влака Херкус беше неотстъпно до 
мен. Във всякакви моменти – и на тежък 
махмурлук, и на любовен възторг. Не 
говорихме много, само се споглеждахме 
с разбиране и надигахме чашите. Или 
манерката. Херкус имаше професионално, 
бих казал, делово отношение към алкохола. 
Не се раздираше от мъчителни колебания, 
нито пък сутрин страдаше от угризенията 
на обикновените жалки пияници. Беше 
монументален в своята решителност и 
твърдост, присъща на хората с ясна цел. В 
присъствието на жена му днес мога да кажа, 
че заедно с мене той беше от малцината, 
който дори не извърна глава да огледа някоя 
от многобройните влакови поетеси. Само 
веднъж улови за лакътя, колкото да не падне 
по гръб моята сънародничка Вержи…“ (с. 
357). „Откаченият влак“ на Георги Борисов 
пътува отвъд времето и пространството, 
следвайки Закона за самодвижението 
на таланта, в него се говори за книги, 
пие се, играе се шах. Движението му 
се осъществява благодарение на един 
безкраен и непрекъснат тунел, метафора 
на интерсубективния контекст на 
изкуството, на нуждата от връзка и 
постоянен „превод“ между аза и другия. 
В този тунел крачи слепият демиург, 
Авторът-Къртица, „представител и 
дълбинен познавач на подземния свят“ (с. 
18), който с всяка една творба се доближава 
все повече до „границата с отвъдното“, а 
там са стигали само „малцина от живите 
във всяка литература“ (с. 147).

МариЯ КалиНова

Георги Борисов, „откаченият вагон“, 
изд. „Фабер“, 2021
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П р о Ч Е т Е Н о  Д Н Е с

Двестагодишният юбилей на Достоевски се превърна в едно 
от важните културни събития през миналата 2021 година. 
По цял свят той бе отбелязан с различни по своето равнище 
научни конференции, семинари, изложби, издания на книги. 
От мащабните мероприятия, организирани на Балканите, 
трябва особено да се отбележи I Международен симпозиум 
„Антропологията на Достоевски. Човекът като проблем 
и обект на изобразяване в света на Достоевски“, който се 
проведе в София на 23–26 октомври 2018 г., а също тъй и 
публикуването на сборника с неговите материали през 2021 г. 
По този начин симпозиумът се оказа събитие, антиципирало 
200-годишнината на писателя, а сборникът излезе тъкмо 
в юбилейната година. Да отбележим, че 2018 г., когато бе 
проведен симпозиумът, също бе знакова дата: преди 150 
години, през 1868 г., за първи път е публикуван романът 
„Идиот“, поради което неслучайно на симпозиума тъкмо на 
това произведение бе посветена отделна секция и съответно 
отделна част в сборника. 
Организатори на симпозиума бяха Българско общество 
„Ф. Достоевски“, Институтът за литература на БАН 
и Софийският университет „Св. Климент Охридски“, с 
участието на Националния литературен музей (София), 
Музея за християнско изкуство (София), Държавния музей 
за история на руската литература „Вл. Дал“ (Москва) и 
Японското общество „Акира Куросава“. 
Симпозиумът се проведе по инициатива на проф. дфн 
Емил Димитров, в чиято разностранна (осъществявана 
на границата между българистиката, италианистиката 
и русистиката) научна дейност изучаването на 
творчеството на Достоевски заема особено място. Преди 
години след прочитането на романа „Идиот“ светът за 
студента философ Димитров се е преобърнал и оттогава 
изследователят никога повече не се разделя с любимия автор: 
значителна част от неговите научни публикации (а те са над 
350) е посветена тъкмо на творчеството на Достоевски. 
През 2011 г. проф. Димитров организира в България 
Общество „Ф. Достоевски“ и стана негов председател. 
Целта на обществото е системното изследване и 
популяризация на творчеството на Достоевски в България 
и другите страни по света. Членовете на обществото 
проведоха над 50 заседания и издадоха три тома на алманаха 
„Достоевски: мисъл и образ“. Научните статии, публикувани 
в алманасите, вече получиха резонанс сред учените 
в Германия, Русия, Испания, Италия.
Темата на симпозиума и на сборника отразява главната 
тема в творчеството на самия Достоевски: „Човекът 
е тайна…“. Отдавна е забелязано, че писателят слабо се 
е интересувал от обществените форми на живота, от 
бита, селския въпрос и другите актуални за времето си 
проблеми: неговият интерес е концентриран върху човека, 
схванат в неговата същност. Както от Новия Завет си 
е отишла космогонията и историята на обществените 
отношения, а на тяхно място идва темата за Спасението 
чрез приобщаване към жертвата на Спасителя, така и от 
творчеството на Достоевски си е отишла социалната 
и природната проблематика, а е останал единствено 
човекът, осъзнал своето подземие и безпомощността си 
в борбата с него без помощта на Христа. Тъкмо в това се 
състои новаторството на художествената антропология 
на писателя – именно художествена, понеже една такава 
антропология е християнска по същността си. Никога 
обаче преди Достоевски християнската антропология 
в собствения смисъл на думата не е ставала основа за 
художествената. Изкуството винаги се е интересувало 
от земното, плътското и душевното (а не духовното) 
начало, което е налице, разбира се, и у Достоевски, но 
то го интересува именно в аспекта на възможното си 
преображение. 
Забележително е това, че така разгледаният човек, т.е. в 
аспекта на възможността за преодоляване на споменатите 
начала, става предмет за изобразяване при Достоевски в 
неговото късно творчество: в ранните му произведения 
човекът до голяма степен е представен традиционно, т.е. в 
аспекта на зависимостта си от изброените фактори. Във 
връзка с това е закономерно, че огромното мнозинство от 
статиите в сборника с материали „Антропологията на 
Достоевски“ е посветено на романите от Петокнижието 
и на малката проза от „Дневник на писателя“, където този 
възглед за човека получава окончателното си оформяне.
В сборника „Антропологията на Достоевски“ са публикувани 
40 статии на трите официални езика на симпозиума – 
български, руски и английски.
Композицията на сборника отразява естественото 
протичане на научния форум във всички детайли и създава 
у читателя ефекта на непосредствено потапяне в 
атмосферата на събитието. За усилването на този ефект 
способства също тъй книжното оформление, в частност 
включването в него на фотоприложение – своеобразна 
хроника на симпозиума в лица и събития. При създаването 

на корицата на сборника е използвана 
картината на Салвадор Дали „Христос на 
св. Йоан Кръстни“ (1951), която сполучливо 
отразява концепцията на сборника. 

Встъпителната част включва официалните приветствия и 
слова при откриване на симпозиума, а приложението съдържа 
програмата на научния форум.
Тематично сборникът е разделен на три части, което 
отразява реалното разделение на докладите по секции в 
хода на симпозиума. При разпределението на статиите в 
различните раздели на сборника мисълта на съставителя се е 
движила от общото към частното. Така например първата 
част е посветена на антропологията на Достоевски в 
светлината на философската антропология и европейската 
култура на ХХ в., втората стеснява контекста на тази 
проблематика до руската религиозно-философска мисъл 
и руската култура на ХХ в., а третата част, както бе 
отбелязано по-горе, е посветена на романа „Идиот“ и 
съответно на проблема за човека в него.
Особеност на композицията на сборника е това, че 
студията на Сергей Хоружий, посветена на есхатологията 
на Достоевски, е изнесена във встъпителната част. Това 
е обусловлено не само от мащабността и дълбочината 
на изследването, но и от своеобразието на темата. В 
рамките на догматичното богословие антропологията 
и есхатологията традиционно се разглеждат като два 
самостоятелни раздела. Eсхатологията като учение за 
края на света обаче може да се разглежда и като част от 
антропологията – в светлината на факта, че светът е 
бил сътворен от Бог за човека. Ето защо е закономерно 
и присъствието на есхатологическата проблематика в 
сборник с изследвания по антропология и композиционното 
обособяване на съответния доклад. Като цяло е важно 
да се отбележи, че докладът на С. Хоружий задава 
есхатологическите координати на антропологията на 
Достоевски, което съответства както на интенциите на 
писателя, така и на потребностите на съвременния свят. 
Както доказва ученият, „главният есхатологически сценарий 
на Достоевски е свързването с Христа“. При това в късните 
романи на писателя е налице една оригинална славянофилска 
редукция на този базов православен сценарий.
Статиите, включени в първата част на сборника, в по-
голямата си част са образци за богословски и философски, 
а донякъде също и психиатричен анализ. Така например 
японският изследовател Тоефуса Киносита (Чиба) показва 
основополагащата роля на светоотеческата идея за 
„смиреномъдрие“ в творчеството и личната съдба на 
писателя. Особено внимание заслужава заключението на 
учения за задълбочаването и постепенното формиране 
на „смиреномъдрието“ в нравственото развитие 
на Достоевски, а не за тъй наречената „промяна на 
убежденията“, случила се в резултат на каторгата и 
заточението (с. 103).
В статията на италианския учен Джузепе Гини (Урбино) 
се изследват особеностите на вътрешния свят на героите 
в светлината на водещото началото си от Посланията на 
ап. Павел учение за духовно-душевно-телесното естество 
на човека и се акцентира върху осъзнаването от страна 
на писателя на необходимостта от преодоляване не само 
на телесното, но и на душевното естество по пътя на 
възхождането на човека от образа към подобието Божие. 
Един такъв аспект на изследването може да се смята най-
адекватен за персонажното равнище в творчеството на 
Достоевски, който смята самия себе си не за психолог, а за 
„реалист във висш смисъл“.
Младият сръбски изследовател Лазар Милентиевич (Нови 
Сад) за пореден път се обръща към проблематиката на 
„Поема за Великия инквизитор“. Милентиевич тръгва от 
тезиса за това, че различните представи за истината 
са „изключително необходими в процеса на доближаване до 
нея“. В съответствие с това инквизиторът като явление се 
интрепретира по подобие на онези, които „се утвърждават 
чрез отрицанието и отдалечаването“. Една такава 
трактовка гравитира към гностическата по същността си 
нагласа, изразена с Гьотевите стихове „аз съм силата, която 
желае зло, но все добро твори“, и хвърля мост към един друг 
доклад – този на Алексей Козирев (Москва), който в своя 
текст актуализира въпроса за близостта на светогледа на 
отделни герои у Достоевски до доктрината на гностицизма. 
В частност като „предмет на гностически алюзии“ се 
разглежда „изповеданието на вярата“ на Иван Карамазов 
в глава пета „Pro и contra“ на романа „Братя Карамазови“. 
Същевременно изводът на автора за това, че „образът на 
Иван Карамазов се оказва по-близък до съвременния човек, 
отколкото по-малко релефният и донякъде дори иконичният 
образ на стареца Зосима“ (с. 95), не е безспорен.
Емил Димитров се концентрира върху тайната на пола 
като един от централните проблеми в антропологията на 
Достоевски. Изследователят отбелязва, че за Достоевски 
е „чуждо гностическото презрение към тялото и плътта, 
поради което проблематиката на пола и секса е напълно 
естествена за неговия художествен свят“ (с. 51). (Това 
наблюдение, освен всичко друго, добавя важен полемически 
щрих към осмислянето на проблема „Достоевски и 
гностицизмът“, актуализиран в статията на А. Козирев.) 
Както подчертава изследователят, въпросите на плътта 
и пола получават у Достоевски религиозно измерение. 
Традиционната антропологическа триада „дух-душа-тяло“, 
разгледана по отношение на персонажите на Достоевски в 
споменатата статия на Джузепе Гини, в съответствие с 

темата тук се редуцира до „триадата на сексуалността“ 
„страст-сладострастие-разврат“, чието авторство 
принадлежи тъкмо на Е. Димитров. Натоварването на 
„страстта“ с положителни конотации, схващането є като 
„въплъщение на християнската любов-състрадание (агапе)“ и 
съотнасянето є с първия член на още една триада „лик-лицо-
личина/маска“ ни се струва извънредно оригинално. Според 
учения схващането на страстта като любов-състрадание 
се подкрепя от едно от значенията на думата страст – 
„страдание“. От лингвистична гледна точка обаче страст в 
значението на „страдание“ и страст в значението на „силно 
влечение“ са по-скоро междуезикови (църковнославянско-
руски) омоними. Схващането на страстта като любов-
състрадание в противопоставяне на сладострастието, 
а така също и амбивалентната трактовка на самото 
сладострастие очевидно се разминава със светоотеческото 
разбиране по въпроса и сближава това изследване по 
методологическите му нагласи с интерпретациите на тази 
тема от представителите на руската религиозна философия 
от началото на ХХ век.
Една група статии в първата част на сборника е посветена 
на романа „Бесове“ и това е разбираемо – този роман 
постига най-голям резонанс във философската антропология 
и европейската култура на ХХ век. Така например Нина 
Димитрова (София) поставя въпроса за адекватността на 
психиатричния подход за интерпретиране на произведенията 
на Достоевски, в частност поведението на главния герой 
на романа „Бесове“. След като прави преглед на най-
значимите психиатрични интерпретации, изследователката 
прави извод за тяхната нерелевантност на авторския 
замисъл. Това се обяснява с факта, че патологията на 
характерите на персонажите на Достоевски отива с 
корените си в духовната, а не в психологическата сфера, 
а в романа „Бесове“ „става дума за демонизъм, а не за 
лудост“ (с. 143). Отдавайки дължимото на тази гледна 
точка, ще отбележим обаче, че съвременните православни 
психолози не са склонни радикално да противопоставят 
психическите и духовните болести, постулирайки, че 
причина за всяко психическо заболяване е гордостта 
като личен и/или родов грях. Филип Куманов (София) е 
посветил статията си на проблема за доносничеството у 
Достоевски, в частност в романите „Юноша“ и „Бесове“, 
като демонстрира неговата актуалност за българското 
общество от социалистическия и постсоциалистическия 
период. Към тази статия тематически близка е работата 
на италианската изследователка Алесандра Елиза Визинони 
(Бергамо), разгледала феномена на „шигальовщината“ 
(според фамилията на автора на тази доктрина Шигальов 
– един от героите на романа „Бесове“) – своеобразна 
социална утопия, „земен рай“ от типа на ГУЛАГ, основните 
условия за постигането и съществуването на който е 
шпионажът и доносничеството. Визинони прави паралел 
между „шигальовщината“ и стратегиите за манипулация 
на колективната памет, използвани през ХХ век от 
нацифашизма. Изследователят от Рурския университет 
(Бохум, Германия) Кристоф Гарстка съотнася идеите на 
романа „Бесове“ с още по-близки до нас по време събития, 
провокирани от неговите идеи. В статията на автора 
са налице в частност рефлексии по повод книгата на 
Андре Глюксман „Достоевски на Манхатън“, написана 
под влияние на терористичния акт от 11 септември. 
Кристоф Гарстка развива мисълта на френския философ 
за сходството между философията на саморазрушението 
на Кирилов, герой от романа „Бесове“, и на ислямския 
терорист Ата, извършил споменатия теракт. Важно е, 

в сянката на Достоевски



  Литературен вестник 14-20.09.2022      7

П р о Ч Е т Е Н о  Д Н Е с

че това сходство се проявява отвъд две противоречащи 
си една на друга онтологически нагласи: „ако няма Бог, 
всичко би било позволено“ и „...ако има Бог, то всичко, дори 
убийството на хиляди невинни наблюдатели, е позволено...“ 
(с. 151), т.е. от узурпираното от човека право да извършва 
съда Божий. В този смисъл разсъжденията на Кристоф 
Гарстка се припокриват със статията на бразилската 
изследователка Таис Чавес (Бразилия), в която се осмисля 
феноменът на самоубийството като „антропоцентричен 
ад“, като метафора за катастрофичните последици от 
концентрирането „единствено върху антропоцентрическата 
страна на живота“ или, другояче казано, върху протичането 
на живота в противоположност на основния антропологичен 
сценарий, предпоставящ единението с Христа. 
Сред статиите, представени в първата част на сборника, 
може да се открои една немногобройна група, където 
светогледът на писателя е съотнесен с особеностите 
на неговата поетика. Така например Розана Казари 
(Бергамо, Италия) размишлява за приноса в изучаването 
на творчеството на Достоевски на книгата на 
италианския философ Ремо Кантони „Кризата на човека. 
Философското мислене на Достоевски“ и в частност за 
изтъкнатото от философа сходство между романите 
на Достоевски и оперите на Верди с характерните за 
тях мелодраматизъм, полижанровост, свързване на 
високия с ниския стилистичен регистър. Унгарската 
изследователка Агнеш Дукон (Будапеща) поставя въпроса 
за това защо „човекът с епитет“ („малък“, „подземен“, 
„излишен“, „смешен“ и „свръхчовек“) играе толкова 
важна роля в руската литература на ХІХ в. и показва 
с какво именно съдържание са изпълнени съответните 
антропологически типове у Достоевски. Никита Нанков 
(Уенджоу, САЩ – Китай) се концентрира върху проблема 
за съсъществуването на свободата и несвободата, на 
равенството и неравенството у героите на Достоевски. 
Ако този проблем се съотнесе с антропологическите 
типове, анализирани в статията на Агнеш Дукон, може 
да се каже, че подобен тип амбивалентност в по-голяма 
степен е характерна за „подземния“ човек. Н. Нанков 
изследва генезиса на представите за противоречивото 
единство на (не)свободата и (не)равенството, откривайки 
техния източник в идеологията на Просвещението, а 
също тъй начините за художествено въплъщение на това 
противоречие у Достоевски, в частност върху примера на 
романа „Играчът на рулетка“ и повестта „Кротката“. На 
последното произведение е посветена и статията на Иван 
Есаулов (Москва), който поставя въпроса „дали „кроткото“ 
самоубийство на героинята е опит за наказание на героя-
разказвач“ или е нейният последен отчаян опит за спасение 
на образа Божий в него“ (с. 112). Използвайки наративния 
анализ, изследователят предлага оригинална интерпретация 
на произведението, в рамките на която прави извод в 
полза на второто съждение. Самият изследовател обаче 
подчертава, че макар повестта да се нарича „Кротката“, 
повествованието в нея се води от името на Лихваря и за 
истинските намерения на героинята читателят нищо със 
сигурност не може да знае. В светлината на това по-точно 
би било да се каже, че самоубийството на героинята може 
да стане за героя начало на духовна трансформация, която 
се увенчава от радикално духовно преображение. Един такъв 
извод е оправдан от контекста на цялото творчество на 
Достоевски с централната за него идея за преображение 
на личността по пътя на доближаването към Бог. Този 
извод обаче може да бъде единствено хипотетичен, понеже, 
както точно отбеляза навремето си В. Топоров, „героите 
на Достоевски … са доведени единствено до равнището на 
слабо детерминиран модел, поведението на който … трудно 
се поддава на предсказване“.
Във втората част на сборника са обединени статии, 
разглеждащи творчеството на Достоевски в контекста 
на руската култура на ХХ век. Така например Анастасия 
Гачева (Москва) се концентрира върху въпроса за взаимната 
обусловеност на антропологическия и историософския 
модел в творчеството на Достоевски и за неговото 
влияние върху религиозно-философската мисъл от края на 
XIX – първата третина на XX в. Статията на Анастасия 
Кошечко (Томск, Русия) е посветена на ценностната система 
на екзистенциалното съзнание на героите на Достоевски 
и начините за нейното художествено въплъщение, като 
изследователката отделя особено внимание на анализа на 
тъй наречените „гранични жанрове“. Юлия Ситина (Москва) 
разсъждава за същината на принципа 2х2=4, неприемането 
на който е станало визитна картичка на „подземния човек“. 
Изследователката стига до извода, че този принцип изразява 
идеята за „законничеството“ и неговото отхвърляне е 
дълбоко вкоренено в руската култура, която предпочита 
Благодатта пред Закона. Ценни са заключенията за 
промяната на отношението към тази формула през XX век, 
в епохата на абсурда, когато „възможността да се произнесе 
2х2=4 започва да се възприема като глътка свобода“ (с. 
196). С проблематиката на тази статия се припокрива 
работата на украинската изследователка Галина Сабат 
(Дрогобич), посветена на влиянието на философската 
антропология на Достоевски върху създаването на първата 
антиутопия – романа на Е. Замятин „Ние“. В частност 
изследователката показва как в романа на Замятин се 
реализира идеята за „принудителното щастие“, заявена за 
първи път с цял глас в „Легенда за Великия инквизитор“. 
Олга Богданова (Москва) предлага генетично-топологическа 
класификация на персонажите на писателя, основана на 

тяхната принадлежност към определен културен топос 
и анализира един от типовете в рамките на една такава 
класификация – „герои от имението“. Характеризирайки 
имението (усадьба) като уникален културен топос, а 
героите от имението като такива, с които Достоевски 
свързва желателния вектор за развитие на човека на 
бъдещето, О. Богданова предлага „в научен оборот да 
се въведе категорията „хабитус на имението“, а тя се 
апробира върху материала от персонажната система на 
романа „Юноша“ (с. 205). На читателите не остава нищо 
друго, освен с нетърпение да очакват реализирането на 
тази без съмнение продуктивна идея. Две статии във 
втората част на сборника са посветени на Вяч. Иванов 
като изследовател на творчеството на Достоевски. 
Андрей Шишкин (Рим, Италия) показва, че тъкмо Вяч. 
Иванов, за когото Достоевски се е превърнал в „постоянен 
(сквозной) герой“ в продължение на цялото му творчество, 
е предшественик на множество оригинални интерпретации 
на писателя от философите и филолозите на ХХ век. 
Дмитрий Боснак (Нижни Новгород, Русия) има за цел да 
реконструира категориалния апарат на критическата мисъл 
на Иванов, която постига чрез анализа на ключовите за 
философско-естетическия светоглед на Иванов категории 
воля, познание и любов. Землякът на Д. Боснак Александър 
Кочетков посвещава статията си на приноса в изучаването 
на творчеството на Достоевски на известния филолог Н. 
В. Живолупова. В частност изследователят подробно се 
спира на въведения от нея в научен оборот субжанр изповед 
на антигероя, а освен това на въпроса за влиянието на 
Достоевски върху Чехов, комуто Н. В. Живолупова посвети 
навремето отделна монография.
Общоизвестно е, че мащабите на влиянието на Достоевски 
върху други писатели са безпрецедентни, поради което е 
логично решението за отделяне на статиите, посветени 
на тази проблематика, в отделен подраздел в рамките на 
втората част на сборника. Така например Пламен Антов 
(София) си поставя за цел проучването на въпроса за това 
до каква степен Иван Вазов е бил запознат с творчеството 
на Достоевски по време на работата си над романа 
„Под игото“ и защо в този роман, смятан за българска 
национална епопея, присъства сянката на Достоевски 
(налице е „идейно цитиране“ на романа „Престъпление и 
наказание“), а не на Лев Толстой, автор на националната 
руска епопея „Война и мир“. Изключително по дълбочината 
си е изследването на Мария Кандида Гидини (Парма, 
Италия), която поставя изповедната проза на Достоевски 
като че между две огледала: „Изповеди“ на Августин и 
„Изповеди“ на Русо. Като резултат изследователката стига 
до извода, че „изповядващият се субект при Достоевски 
... се движи … в условията на крехко равновесие между 
конструирането на себе си и стремежа за господство 
над другия“ (с. 254). В „изповедта“ на един такъв субект 
липсва „хоризонтът на истината“ и той си остава пленник 
на своето „подземие“, от което истинската изповед 
би трябвало да извежда. В тази „зацикленност върху 
„автореференциалното размишление за самия себе си“ 
М. К. Гидини, след Достоевски, съзира не просто нечия 
индивидуална съдба, а характерна особеност на съзнанието 
на човека от Новото време. Мая Горчева (София) разглежда 
комически абсурдния сюжет на повестта „Крокодил“ през 
призмата на развитето на научнофантастичния разказ – 
един от водещите жанрове на XX век. Уго Перси (Бергамо, 
Италия) убедително развенчава затвърдената представа 
за близостта на героите на западноевропейския модернизъм 
до персонажите на Достоевски: макар в последните и 
да е налице „декадентски потенциал“, те винаги са по-
значителни и дълбоки от първите. Калин Михайлов (София), 
проучил и сравнил публикациите в първите два броя на 
алманаха „Достоевски: мисъл и образ“ (от 2014 и 2016 г.), 
издадени от Българското общество „Ф. Достоевски“, а 
също тъй текстовете от първите томове на годишника 
на Немското общество „Достоевски“, предлага още 
один прочит на романа „Престъпление и наказание“ в 
посттоталитарна перспектива. Оригинален аспект 
в анализа на антропологията на Достоевски е избрала 
украинската изследователка Елена Бистрова (Дрогобич): 
чрез „физиогномическите маркери на вътрешния свят на 
героя“ (с. 260). Авторката е отделила особено внимание 
на фотографията като средство за фиксиране на подобни 
маркери във връзка с „фотографичността на стила“ на 
писателя. Можем да отбележим, че като цяло статиите, 
включени във втората част на сборника, се отличават с 
по-голям разнобой в тематиката си от представените 
в първата част. И това е естествено, понеже ХХ и ХХІ 
в. – това е „постдостоевско време“ (О. Седакова), така че 
всичко, което става в него и се пише, се пише „в сянката на 
Достоевски“.
Третата част на сборника започва с текста на споминалия 
се Стоян Асенов (София), посветен на проблема за смъртта 
в романа „Идиот“. Изследователят убедително показва, 
че този проблем пронизва всички основни теми, идеи и 
размишления на персонажите и представлява основният 
сюжет на романа. Освен това тъкмо с него е свързана 
прословутата „без-пейзажност“ на Достоевски, понеже там, 
където се срещат лицето и смъртта „светът губи своята 
„пейзажност“ и се превръща в събитие“ (с. 300). Като 
чудесно прозрение може да бъде окачествена мисълта за 
това, че романът „Идиот“ като цяло трябва да бъде четен 
сякаш е написан от „Достоевски на Семьоновския плац, очи в 
очи със смъртта“ (с. 301). С. Асенов разглежда „бледността 

на лицето“ като основен маркер за „срещата на лицето и 
смъртта“. И това са не просто цитати и наблюдения – 
изследователят предлага своеобразна „феноменология на 
бледността“ в контекста на апофатичността на белия 
цвят изобщо. Централно място в неговата концепция 
заема анализът на мястото на картината на Холбайн. Ако 
някои съвременни достоевсковеди виждат в тялото на 
мъртвия Христос в картината на Холбайн признаците на 
започналото Възкресение, то С. Асенов настоява, че то е 
„лишено от всяка надежда“, това е „вечната събота, в която 
няма никакво очакване“ (с. 304), и с това е трудно да не се 
съгласиш. Картината обаче съществува в системата на 
нейните възприятия от персонажите на романа, реализиращи 
различни нейни антиномии. Сред тези възприятия жестът 
на „милващата ръка“ на княз Мишкин, кайто на финала 
утешава Рогожин, е „жест, който отменя смъртта, 
обезсилва плашещия образ на Холбайновския Христос“ (с. 
308). Като цяло интерпретацията на романа „Идиот“ от 
С. Асенов като „парадоксално единство на бледното лице 
и милващата ръка“ може да бъде смятано за една от най-
дълбоките в съвременната достоевистика. Жорди Мориляс 
(Барселона, Испания), тръгвайки от това, че антропологията 
на Достоевски е една „дълбоко xpиcтиaнcкa aнтpoпoлoгия“, 
си поставя за цел да отговори  на главния за писателя въпрос 
„що е човекът“, анализирайки двата централни за неговото 
творчество образа на Разколников и княз Мишкин. В своите 
разсъждения изследователят до голяма степен се основава 
на изводите на К. Степанян, на чиято памет той е посветил 
статията си. Елена Сафронова (Барнаул, Русия) изявява 
семантиката и функцията на митологемата Сибир в романа 
„Идиот“, която, от една страна, маркира потенциалната 
способност на личността за извършването на престъпление, 
а от друга, набелязва пътищата за възможното духовно 
прераждане. Маркос Галунис (Атина, Гърция) разглежда 
романа „Идиот“ през призмата на книгата на Ч. Тейлър 
„Секуларният век“ (2007) с цел да покаже влиянието върху 
нея на романа на руския писател. Елена Степанян-Румянцева 
(Москва) посвещава статията си на грешките на езика 
като едно от средствата за създаване на характерната 
за романите на Достоевски атмосфера на неочакваност 
и загадъчност, която е „аналог на взаимодействието и 
общуването между разпокъсани, „уединени“ личности, 
символ на това взаимодействие, негово условие“ (с. 349). 
Питър Вински (Лос Анджелис, САЩ) анализира причините 
за „поражението“ на княз Мишкин от позициите на 
православния персонализъм. В двете следващи статии: на 
Павел Фокин (Москва) и Инна Гажева (Лвов, Украйна) са 
представени до голяма степен полярни гледни точки към 
княз Мишкин и съответно, концепцията на романа. Така 
например П. Фокин смята, че княз Мишкин се е отказал 
„от своето призвание да носи светлината на Христовата 
любов“ (с. 365) и „се е влюбил“, обикнал е хората с човешка 
любов и именно по силата на това е претърпял поражение. 
И. Гажева, която също обръща внимание върху радикалната 
промяна на княза с началото на втората част на романа, 
подчертава съзерцателния, невъжделяващ характер на 
любовта му към Аглая, а непълноценността на „другото 
щастие“ свързва с неговата неизстраданост. Обаче 
точно тъй, както жестът на милуващата ръка на княза 
е Възкресение след Великата Събота от картината на 
Холбайн, така и сиянието на „другото щастие“, което други 
герои са угасили в княза, обилно се излива върху читателите 
на романа. В статията на Такайоши Шимицу (Фукуока, 
Япония) е представен погледът към княз Мишкин като към 
„оригинален терапевт“, а негово терапевтично оръжие 
са „безкрайното състрадание, скромност и унижение“. 
Рецепцията на романа в оперното и кинематографичното 
изкуство е станала обект на интерпретация в статиите 
на Светлана Войткевич (Красноярск, Русия) и Сейитиро 
Такахаси (Канагава, Япония).
За сборника като цяло е характерно разнообразието на 
методологическите нагласи и актуализираните аспекти 
при разглеждане на творчеството на писателя. Независимо 
от това всички статии в сборника са проникнати от 
осъзнаването, че единствена стратегия за преодоляване 
на антропологическата криза според Достоевски е 
единението с Христа. Както показват участниците в 
симпозиума, тъкмо Достоевски е успял най-убедително 
да изрази тази идея в художествена форма и именно по 
тази причина той не престава да вълнува читателите и да 
събира изследователите „под своята сянка“. В заключение 
ще отбележим изяществото на жеста на съставителя на 
сборника, включил в числото на неговите автори Фьодор 
Михайлович Достоевски (с. 409).   

иННа ГаЖЕва (лвов, украйна)

 Превод: Е. ЗНЕПолсКи 
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КаМЕлиЯ НиКолова Епизоди от иМПулстаНЦ 2022

виенският международен танцов фестивал 
ImPulsTanz е създаден през 1984 г. През следващите 
десетилетия до днес той се превърна в най-големия 
европейски форум за съвременен танц и пърформанс. 
всяко лято фестивалът представя разнообразна 
програма от спектакли, пърформанси, уъркшопи, 
изследователски проекти, дискусии, музикални 
събития и изложби.
изданието му през тази година специално за 
„литературен вестник“ коментира   
ПлаМЕН ХарМаНДЖиЕв.

В горещите летни вечери между 7 юли и 7 август тази 
година розови велосипеди кръстосват улиците на Виена. 
След един цял месец бързо разпознаваш по спирките хората, 
запътили се в твоята посока. В този месец споделяш града 
с някои от най-значимите и известните, както и с някои 
от най-интересните и все още неизвестни артисти на 
съвременния танц и пърформанс. Може би седят два реда 
зад теб или ще се появят зад ъгъла на някой от розовите 
велосипеди. ИМПУЛСТАНЦ е фестивал с несравними 
мащаби. 137 700 посетители, 122 представления, 
230 ателиета и изследователски проекти, изложби, 
инсталации и дискусии, музикалната програма “Soçial”, 
стипендиантската програма „danceWEB“ и събитията 
на открито за жителите и посетителите на Виена 
“Public Moves”. Няма друг фестивал, който да предлага 
такова разнообразие от естетики, жанрове и форми. 
Няма друг фестивал, който да позволява в такива мащаби 
свободата да се оттеглиш, поемеш дъх и тръгнеш по нов 
път из необозримия пейзаж от съвременно изпълнителско 
изкуство, който се разтваря из класическата, но жива и 
гладна за предизвикателства Виена. Този текст е разказ 
за начина, по който аз се движих из фестивала и някои от 
спектаклите, с които се срещнах.
Началото на тазгодишното издание на фестивала бе 
отбелязано със създадения през 2006 г. и пътувал на три 
континента спектакъл „Пълнолуние“ на Пина Бауш и 
Танцтеатър Вупертал. 
На тъмната сцена на Бургтеатър ни посреща огромна 
скала, около и върху която ще се развият епизодите 
от преплетени и сложни, драматични и комични 
взаимоотношения между танцьорите и техните леки, 
виртуозни тела. Флуидните им движения и непрестанно 
променящото се тяло, което накрая на спектакъла ще 
достигне до пределно изтощение е в непрестанен задочен 
диалог с непоклатимата и брутална плътност на скалата. 
Стилните мъжки костюми и различните елегантни 
дамски рокли са в синхрон с развиващите се пред очите ни 
властови сблъсъци между мъже и жени, било то в групи, 
двойки или солови изпълнения. Мокри от стичащата се 
през по-голямата част на спектакъла вода, те полепват 
по танцьорите и допринасят за красотата на отделните 
картини, от които спектакълът е композиран. 
Неизбежно обаче те носят със себе си и вече отминали 
десетилетия на търсения и естетически изрази на 
взаимното съществуване на едноизмерни мъжки и женски 
образи. Повтарящите се драматургични и движенчески 
мотиви в рамките на два часа и половина се разгръщат 
в парад на страстта, насилието, контрола, любовта, 
еротиката, взаимността, самотата и борбата. 
Всичко това бива поднесено с чиста и сведена до основи 
театралност, която ако не бе изразена чрез танца, 
би приличала на серия от скечове. В нея се разгръща 
пространство за хумор и усещането за лекота и 
удоволствие от съпреживяването на спектакъла. Пълният 
салон ни напомня, че събитието е и акт на отдаване 
на почит към паметта на Пина Бауш и артистите на 
Танцтеатър Вупертал, които продължават да поддържат 
наследството є живо. 
В контраст с „Пълнолуние“, на сцената на Академитеатър 
ни очаква една малка маса, с поставен върху нея лаптоп 
и прилежно стоящия до тях стол. Спектакълът на tg 
STAN & R.B. Jérôme Bel (Жером Бел) „Танци за актриса“ 
в изпълнението на Йоленте Де Кеерсмакер (белгийска 
актриса, сестра на Анне Тереза Де Кеерсмакер) ни среща 
с коренно различна представа за това какво е танц, 
наследство и хореография. Де Кеерсмакер започва да 
изпълнява движения от класическия балет, сякаш се 
опитва неловко да пресъздаде забравен или може би така и 
неусвоен език. Тялото є видимо се изморява, опитвайки се 
да достигне формата, която непрестанно є убягва. Следва 

момент на отдих и представяне на така 
и неразпечатаната (поради екологични 
съображения) програма на спектакъла. От 

нея става ясно, че актрисата и Бел са изходили от идеята 
да създадат танцов спектакъл, който използва популярни 
хореографии от ХХ и ХХI век като суров материал. Досущ 
като драматургичния текст в театъра. В следващите 
епизоди, които се разгръщат в пресъздаването от 
актрисата на танцово наследство от Айседора Дънкан, 
през „Кафе Мюлер“ на Пина Бауш до Риана и описването с 
думи и жестове на танцови видеа от Ютюб, границите 
между танцуване, играене и перформативност започват 
да се размиват. Как превръщаш един танц в автентично 
свой и можеш ли да оставиш въображението ти да те води 
из строгите хореографски рамки? Постепенно ставаме 
солидарни с това невиртуозно, обикновено и на моменти 
неможещо тяло. То просто е искрено и ранимо в своето 
непретенциозно удоволствие.
По-възрастната сестра Анне Тереза Де Кеерсмакер 
и нейната компания „Розас“ са отдавна познати на 
виенската публика. В спектакъла „Тайнствени сонати / 
за Роза“ световноизвестната хореографка си партнира с 
класическите музиканти от „Гли Инкогнити“, за да създаде 
спектакъл около „Розарийските сонати“ на Хайнрих Игнац 
Франц Бибер, които в 15 епизода интерпретират 15-те 
свещени мистерии от живота на Дева Мария. Посветен на 
жените на Съпротивата – Роза Боньор, Роза Люксембург, 
Роза Паркс, Роза Вергален и Роза – 15-годишната 
екоактивистка, която загина при наводненията в Белгия 
през 2021 г., „Тайнствени сонати / за Роза“ ни отвежда в 
игра на повторения и преоткривания на движения, енергии и 
взаимоотношения.
Огромна рефлектираща скулптура, която би могла да бъде 
самостоятелно изложена в музей за съвременно изкуство, 
виси високо над сцената и пречупва насочената към нея 
цветна светилна. Чертаещи линии във въздуха, танцьорите 
преминават многократно през наподобяващи се мотиви, 
солово или заедно. Всяко привидно повторение (започващо с 
нов музикален епизод) носи със себе си различно качество на 
движението. Присъствието на изпълнителите се изменя и 
става все по-ярко, като същевременно с това съзнанието 
им за другия се изостря. Груповите партитури, които 
са като красиви скулптури от безпогрешно изпълнени, 
синхронизирани движения, се разтварят в моменти на 
взаимно съществуване, споделени погледи и дъха на едно 
общо енергийно тяло. Именно тук се случва същинското 
разгръщане на спектакъла. Музикантите от Гли Инкогнити, 
„Розарийските сонати“, танцуващите тела, разграфените 
окръжности по пода и висящият обект съжителстват 
в тази хетерогенна среда и успяват да провокират 
движението на погледа и вниманието с удоволствие от 
изобилието, вместо с опити за дешифриране на загадъчната 
драматургия на спектакъла, кодирана в музиката и 
геометрията. Соловите изпълнения на петима от 
изпълнителите на фона на класическата музика използват 
движения от хип-хоп и улични танци. Различните стилове 
и видове движение позволяват да ги възприемем като 
индивидуалности отвъд рамките на спектакъла, макар че 
тяхната автентичност е прецизно хореографирана. 
Едно от имената, присъстващи в програмата на 
фестивала от повече от тридесет години, е белгийският 
хореограф и режисьор Вим Вандекейбус с основаната от 
него в средата на 80-те години на миналия век танцова 
компания “Ultima Vez”. В тазгодишното издание на 
фестивала те участваха със серия от ателиета за 
професионални танцьори, в които артисти от трупата 
тренираха и предаваха на участниците елементи от 
вече разпознаваемия „движенчески речник“ на трупата. 
Спектакълът „Разпилени спомени“ имаше своята премиера 
на сцената на Фолкстеатър, където също бе представен 
и „Ръце, не докосвайте своя скъп Аз“. Една колаборация 
между Вандекейбус, визуалния артист и пърформър Оливие 
де Сагазан и композиторката и саунд дизайнер Чаро Калво, 
в която се срещат техните различни естетики и медии. 
Спектакълът е пример за танцов театър, който успява 
да въвлече и задържи зрителя в един тъмен и митологичен 
свят на ритуала, насилието, смъртта и прераждането. 
Базиран върху шумерски митове за богинята Инана и 
писанията на нейната жрица Енхедуана отпреди повече от 
4000 години, „Ръце, не докосвайте своя скъп Аз“ изследва 
границите на човешкия живот и неговите непрестанни 
метаморфози. 
Движенията на танцьорите изглеждат мотивирани от 
мистични сили и енергии, които в прокрадващия се през 
целия спектакъл контраст между черно и бяло започват 
да разказват за борба между светлината и тъмата, 
смъртта и живота. На авансцената Оливие де Сагазан 
бавно създава кукла от малък хълм глина, положен директно 
върху пода. Вим Вандекейбус пречупва случващото се 
чрез камера и прожекция на живо върху голям дървен 
сандък на сцената. В тази изкривена реалност човешката 
плът, материалността на куклата и покритите с глина 
лица на танцьорите ще се размият в едно неопределено 
съществуване между ада и рая, днес и необятното 
митологично минало. Триото ни води дълбоко в човешкото 
и неговите вечни парадоксални контрасти и неразрешими 
абсурди и в същото време далеч отвъд човека с покритите 
с глина и боя лица и тела, които започват да стават все по-
необикновени и обезпокоителни. Поетиката на спектакъла 
поражда едновременно асоциации с жанра на филма на 

ужасите и епичността на мита. „Ръце, не докосвайте своя 
скъп Аз“ остава едно интересно визуално и театрално 
преживяване, но не успява да улови пълното ми внимание. 
Някои сцени, като например изиграната групова битка, ми 
се струват пресилени и емоционално сгъстени до ръба на 
патетичността. 
Разтварянето на тялото в мултимедийна среда бе и един 
от главните ефекти на „Книга за джунглата“ на „Акрам 
Кан Денс Къмпани“. Изхождайки от популярната история 
на Ръдиард Киплинг от края на XIX в., световноизвестният 
хореограф и режисьор Акрам Кан решава да я превърне в 
разказ за утрешния ден. Светът е претърпял климатичен 
апокалипсис. Наводнения са изселили хората от огромни 
части от света, а някога блестящите им и безкрайни 
метрополии са опустошени джунгли от бетон и стъкло, 
които животните отново са припознали като свой дом. 
Малко момиченце, пътуващо на сал със семейството си, 
пада във водата и се озовава в призрачните руини. 
Фигуративната четвърта стена е тънък прозрачен 
екран, върху който през цялото време биват 
прожектирани мултимедийни картини, допълващи 
тези, които танцьорите създават с впечатляващата 
си техника. Телата им на моменти имитират умело и 
с изумителна скорост движенията на диви животни, а 
в други ги абстрахират в създания между човешкото и 
животинското. Но симпатиите ми към спектакъла не 
успяват да излязат извън рамките на постиженията 
на ансамбъла. Прочитът на Кан остава един по-скоро 
безсилен опит за разговор относно неизбежността на 
климатичната катастрофа, към която смело вървим. 
Пропит от клишета, той се опитва да поучава публиката, 
без да предложи алтернатива или да намери нов поглед към 
сериозността на темата. Вместо това драматургията се 
задоволява с фаталистичния прочит на случващото се като 
неизбежна последицата от злата природа на човека, която 
унищожава добрата природа отвъд него. Използваните 
фрагменти от смелите речи на Грета Тунберг тук седят 
като кичозен орнамент. Мултимедийните прожекции 
създават едно интересно и красиво допълнително измерение 
на разказа, но не след дълго погледът се връща към 
талантливите изпълнители. 
Безспорният мой личен фаворит бе „Танц“ на виенската 
хореографка и изпълнителка Флорентина Холцингер. 
Създаден през 2019 г. и селектиран през 2020 г. за 
престижния берлински фестивал „Театъртрефен“, 
спектакълът е екстремен фронтален сблъсък на вещерска 
енергия, шокиращо брутално шоу и наследството на 
роматическия балет на XIX век. 
Неопределимата среда на сцената е непрестанно отворена 
за нови и неочаквани препратки към високата култура, 
естетиката на шока, кича и филмите на ужасите. Това, 
което започва като сериозен урок по балет, воден от 
примабалерината Беатрис Корида, бързо се променя с 
наставленията є изпълнителките да останат чисто 
голи на сцената. Голотата на тези различни женски тела, 
от 20 до 82-годишни, не се задоволява с това да бъде 
евтин естетически трик. Проследявани от камера и 
прожектирани на живо, докато продължават урока си, 
телата на тези жени се превръщат в структури, излизащи 
извън пределите на кожата им, диалогизиращи с векове 
на история на изкуството, властовите динамики между 
сцената и зрителския салон, еротиката, присъстваща в 
акта на гледане на чуждото движещо се тяло, табутата и 
сексизма, кодирани в културата ни. 
Не след дълго сензационността на голотата отстъпва 
на едно напълно автентично телесно присъствие, 
което носи със себе си неочаквана изразителност и 
сила. Разнородните трикове, от които спектакълът 
е композиран, преливат майсторски един в друг, без да 
пораждат нужда от разгадаване на сложна и затворена 
в себе си драматургия. „Танц“ е преживяване, което те 
изправя пред границите на собствените възприятия и 
вкусове. Било то в язденето на мотокрос мотори висящи 
от тавана на театъра, сцените, в които злата вещица 
от сюжетите на романтическите балети бива пребита 
до смърт, кървавото раждане на плъх от Беатрис 
Корида, висенето във въздуха с куки, заплетени в косите 
на изпълнителките, или заснетото и прожектирано 
пробождане на кожата на едно от момичетата с 
метален прът, от който не след дълго тя ще виси и ще 
се върти неспирно над сцената. Краен, брутален, но по-
никакъв начин произволен, самоцелен или празен, „Танц“ 
е празненство на опияняваща художествена свобода и 
смелост, което те държи през цялото време на ръба 
на креслото и не може да остави никого безразличен. 
Почудата ми защо в залата се намират екипи на Бърза 
помощ се изпари при гледката от припадащи зрители при 
някои от най-екстремните сцени. 
Чувството за празненство във време, в което светът се 
разпада, нямаше как да бъде потиснато. Все пак смятам, 
че фестивали като този не са самоцелно удоволствие на 
интелектуални елити. Те са пространство за задаване на 
въпроси и търсене на отговори. Какво ни движи днес? Как 
можем да не останем статични и парализирани, гледайки 
ужаса в очите? Можем ли да се движим заедно? А тези 
въпроси заслужават да бъдат задени днес, защото утре 
може вече да е късно.
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I N  M E M O R I A M

Прощаване с неоплаканата Катя
Запомних нейното име от страниците на средношколското 
списание „Родна реч“ в края на 50-те години. Запознахме 
се едно десетилетие по-късно в коридора на издателство 
„Народна младеж“ – аз излизах със сигнален екземпляр от 
моята „Седмица“, а тя носеше ръкописа на първата си книга. 
Разменихме си само няколко реплики и в неловката ситуация 
не успях да є кажа колко харесвам нейната поезия – въпреки 
че авторските ни почерци са твърде различни.
Впрочем аз не бях самотен в харесването. По-късно, когато 
с доста по-младата Малина Томова станахме съпрузи, 
често се разминавахме в литературните си пристрастия, 
но името Екатерина Йосифова винаги пораждаше съгласие 
между нас.
Имал съм поводи в публични разговори и обсъждания да 
изкажа възхищението си от своята връстничка, обаче 
можах да го изразя писмено, когато в. „Култура“ ме покани 
да я поздравя по случай юбилейната є седемдесетгодишнина. 
Тогава предложих „Четири дружески експромта за 
Екатерина Йосифова“. В тях припомних за първата є 
стихосбирка „Късо пътуване“, предговорено от Блага 
Димитрова, детската є книжка за дракончето Поли и 
уникалната поетична книга „Тази змия“. Ето ги тези 
строфи:

Не късо пътуване – дълъг летеж 
високо, над нелитературната гмеж 
предсказа на Катя благата поетеса, 
която по сестрински си я хареса.
•
Летейки насън в своя приказен свят, 
Катя срещнала някакъв дракон крилат, 
който по драконски взел да я моли 
да опише триглавото драконче Поли.
•
Поетическа азбука – от А-то до Я – 
в стихосбирка, наречена „Тази змия“, 
изобрети тази игрива и мъдра Катя 
за радост на всичките си събратя.
•
И ето – в годината на нейния юбилей 
всеки средно грамотен критически змей 
изписва не с дребен петит, а с корина 
името на голямата поетеса: Екатерина.

Последната си книга, озаглавена „Икономична класа“, тя 
ми подари на 4 юни 2016 година. На страница 56 прочетох 
съвсем лаконично стихотворение: „СЪНУВАХ СЕ: Жилава 
старица / с неуместно утопични възгледи. / Зарадвах си 
се“. Не помня какво съм си помислил тогава, но сега го 
препрочитам и недоумявам: каква старица, боже мой? С 
неуместно утопични възгледи – може би. Жилава – е, да. А 
също и усмихната, чаровна, игрива. Такава я запомних тогава 
и като че ли не съм я виждал и не искам да си я представя 
друга. Поради влошеното си здраве не можах да отида 
на погребението є, но така ми беше спестена скръбната 
принуда да я видя легнала в ковчег.
Прощавай, Катя, искам да те помня жива, усмихната и 
красива!

иваН ЦаНЕв
 

„вървя и съм другаде“ 
Това е поантата на едно стихотворение, което много 
обичам: „Под луната: камъни“, много характерно, знаково за 
Катя, за писането є, за излъчването є на поезия и заразяваща 
лекота. 
В последните години ми липсваха случайните ни срещи на 
площад „Славейков“, не че си казвахме нещо специално или 
съдбовно, не. Просто срещи, непретенциозна насъщност 
някаква – Катя да мине по тротоара отсреща, аз да се 
провикна и да я спра, да отида при нея, да побърборим 
няколко минути, за децата най-често или за друго.
В последните дни препрочитам книгите є, посвещенията, 
анкетата, направена от Борис Роканов, и чувам накъсаното 
є, задъхано говорене, припомням си разни повече тъжни и по-
малко весели моменти, улавям се, че се връщам в друг свят, 
в който не знам дали имам право да присъствам, след като 
съм жива. Свят на призраци. И защо ме пускат там? Ето, 
годината да речем е 1986, аз съм без работа и в кафенето на 
преводачите Виктор Пасков, който тогава работи в София 
Прес, ми заръчва да напиша една-две рецензии за книги, за да 
припечеля нещичко. Избирам си „Къща в полето“, книгата 
не е току-що излязла, но пък ме е разтърсила по особен 
начин, както преди това и „Посвещение“. Припомням си 
всичко това с чудовищни подробности, масата в ъгъла, на 
която седеше Виктор, разговора ни, напечатания на машина 
текст, който му нося след два дни, сигурно е излязъл някъде, 
защото Борис Роканов е извадил и публикувал кратък откъс 
от него в края на анкетата си с Катя. Тя пък излезе за 60-ия  
є юбилей, томче стихове, 100 на брой, и томче с разговори, 
прекрасно издание на „Жанет 45“. Самото тържество е 
тъжничко, макар Божана да се е постарала както винаги.  
Присъстващите сме малко на брой, в някаква душна заличка 
в НДК, но Катя си присъства трепетно, по обичайния 
си изящен начин, с изплъзващата се усмивка, с бъбривия 
си финес. Всичко описано дотук е омотано в мистична 
асоциативна паяжина, един през друг прииждат гласовете 
им: на Катя, на Виктор, на Боби. Като някакъв нервен 

отвъден пулс е, ту бях близка с 
всеки от тях, ту далечна, ту ни 
събираха някакви места, ту ни 
разхвърляха. Едно от местата е 
Пловдив, друго е Берлин, трето 
– около площад „Славейков“ и 
Такевата градинка. По едно време 
Катя имаше жилище там, и пак 
правеше ремонт, запомнила съм 
я с вечните ремонти. И още как 
я помня: седи в трамвая и нещо 
си записва на листче, надвесвам 
се много тихомълком над нея, 
допускам, че са є хрумнали стихове. 
Не, тя пресмята битови разходи. 
О, знам ги тези жестоки листчета, 
на които смяташ и смяташ, и 
все не излиза. Не съм я чула да се 
оплаква, да хленчи, макар винаги 
да съм знаела, че не є е лесно. Тя 
сякаш владееше и всекидневието, 
и поезията с безгрижно 
достойнство, сякаш є се случваше 
от само себе си, саморазбиращо се, 
не всеки надарен човек притежава 
и тази ДАРБА.
Пред Борис Роканов споделя това 
свое желание: „Исках да се справя 
с всичко“. Не отива някак да кажа 
„неистово желание“, точно пък 
за Катя – тя напомняше самото 
естество, чудила съм се на какво 
ми прилича, като че ли на планински 
поток, който си се плиска, а на 
дъното му, при вглеждане – златни 
песъчинки. Дали защото бе така 
посветена на децата, или пък 
взряна назад в детството си, но 
сияеше с някакъв мъдър наивитет, 
който бе в състояние да проясни 
всичко случващо се в живота, да 
смири всяко изпитание. „Не беше 
незарастваща нито една рана.“
Когато си припомням Катя, 
неизменно си припомням и 
Калина – отдалеч изглеждаха 
сдвоени в приятелството си, 
сигурно и отблизо е било така, 
отвътре. Често ми се случва да 
изричам на глас началото на онова 
стихотворение: „КАКВО БЕ 
КАЗАЛА Екатерина Йосифова: / 
Целувам те. Обичам те. Добре…“ / А любовта є е почти 
изпросена, / износена, скроена на верев“…
А покрай Катя и Калина си заприпомнях смъртта на 
поетесите и как ги изпращахме/изпращаме, и колко още 
не сме заслужили техните думи, страдания, различия, 
присъствия. Как си отиде Багряна, в празното зимно фоайе 
на Народния театър Блага Димитрова и Йордан Василев час 
по час излизаха отпред, сякаш за да подсетят, да повикат 
смълчания, зъзнещ и прибран в домовете и страховете 
си народ да изпрати своята Голяма поетеса. После 
Блага и Станка, Малина, Миряна, Федя, Рада Панчовска, 
надвисващата тишина и шепата посветени, които се 
прощаваме със световете им, страшна тъга, горчиво 
непосилие. Поетесите на моето/нашето време, жилави и 
храбри стръкчета Слово, простете ни от своето Другаде.

МирЕла иваНова

Екатерина Йосифова
Екатерина Йосифова има своето трайно място в новата 
ни литература. А може би и в цялата, кой знае. Поетесата  
дойде със своя ясно разпознаваем глас от Кюстендил – 
едно градче като десетките в страната. Тази подробност 
споменавам заради целия топъл пейзаж в поезията є, 
толкова неин, толкова български, толкова близък. С други 
думи – Катя дълго живя при изворите на живота, които 
създадоха света є – къщата, полето, дървото, времето, 
въздуха... Тъй както същността на света се състои от 
множества, така и поезията на Екатерина Йосифова 
обединява неговата множественост чрез безбройни 
лирически миниатюри и фрагменти.

леко

Облаците
Леко движение
Дърветата
Леко кимване
Камъкът
Леко мълчание.

Лириката на Екатерина Йосифова сякаш няма определени 
тематични кръгове. Сякаш. Всичко се прелива, леко, като на 
игра – слънцето и вятърът, грижите и бабичката... Всичко, 
което ни заобикаля, може да бъде повод за поезия и именно 
нея улавя Екатерина Йосифова с мек, а понякога и рязък тон, 
но винаги с женска етичност, без героични жестикулации, 

най-често – с любов и изключителна внимателност, 
която разкрива другите страни на явленията. Тези, които 
ние, невнимателните, не сме забелязали. И всичко това – 
пестеливо, с пределна лаконичност, понякога скепсис, но 
винаги – разобличаваща сложността. Показваща ни я. И все 
пак – за любовта. Има едно стихотворение, което запомняш 
завинаги.

луна

В тая нощ, за любов наречена,
като смях, като вик, отсечено
някой пакостен зазвъня
със зелена прозрачна луна.
В тая нощ, за любов наречена,
под прозореца ясно повика
мойто щастие разнолико.
(Ти не вярвай, нали са при тебе
мойта нощница, моят гребен,
мойта кожа, разсипани лунички
по възглавница псевдо-лунна.)
И видях как се люшват пожари
кукурякови, минзухарени,
и видях как край преспи прозрачни
размразени кози се прескачат,
през открехнати сенки сияят
невестулки и зайци замаяни
(красотата струи тревожно
по горещите живи кожи),
как с разтворени звездни зеници
ги докосват невиждащи птици
(над главите им трепкат пролетно
биовълнови ореоли),
как покълват семената, послушните,
по-далече, по-далече от крушата,
луди-мъдри пъстърви падат
в синия вихър на водопади. –
Под зелена прозрачна луна.
Ти не вярвай, нали са при тебе
мойта нощница, моят гребен,
мойта кожа и смешните лунички,
и прегръдките гладки, и думите.
В тая нощ, за любов наречена
под зелена прозрачна луна.
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Както е в цялата поезия на Катя Йосифова, дори 
любовният акт не е единствен и извън цялото, 
любовта е навсякъде – заедно с птиците и 
невестулките, с вихъра на водопадите, пъстървите и 
семената. Поетесата от нашата „икономична класа“ 
гради свят, в който прелива красотата, жизнеността 
и радостното звучене на една мелодия, изразяваща 
вечността на живота. И винаги ще забележим, че 
тоналността в тази поезия е ведра и светла, че 
даже грозното, глината, пръстта, магарето не са 
грозни. Това ни е дадено „назаем от небето“. И ще 
възкликне на друго място: „Ах, щедър е животът...“. 
Изключителната прелест на тази поезия е в нейната 
неочакваност в сближаването и отразяването на 
неща и предмети, пълни с живот, в нейната лаконична 
метафоричност, в блясъка на прозренията. Нека не 
се лъжем, Йосифова вижда и преминава през мъката 
и тъгата, тя е също като нас „в картофената нива 
на живота“, но тези камънаци и прахоляка „метейки 
пред вратата си“, не могат да намалят упоението 
от сладостта на живота. Поетесата като че ли е 
навсякъде – При Ани, при свещите на лопена, във влака, 
при отминалите приятели... „Много ми харесва“ – 
казва тя на околния свят. И на вътрешния. Когато 
четеш тази поезия, неволно се озаряваш от хубостта 
на времето, пролетта и полето, на камъка и всичко 
останало – съществуващото. Има такива хора – с 
благодарност към живота. Катя е от тях.

листа във вятъра

това време също ми харесва
нещо като моята склонност към писане
свобода между гниенето и ангела.

В нашата литература имаме много драматични 
поети, бунтовни, несъгласни и дори героични. Сякаш 
Екатерина Йосифова няма нищо от това. Бих я нарекла 
– приемаща. Благодарна. Разбираща. Осветяваща. 
Даваща и подаряваща.
И ми се иска да завършим този кратък поглед към 
нейната чудесна поезия с една песничка.

Песничка за голямата любов

Лицето ти е детско и ръчицата
расте до моята ръка.
В картофената нива пирей лази
и с думата любов
несигурност покълва и омраза.
Вехтее думата любов,
лицето є от болни сенки е белязано.
А твоето лице е детско и ръчицата ти
докосва моята ръка.
В картофената нива се извива яко
на днешната ни работа гръбнакът,
вечеря сладка и легло за галене
открая чакат.
А твоето лице е детско и си свети
самичко в мрака.

раДа алЕКсаНДрова

сбогом, Катя
Сбогом, Катя. Твоят глас ще ми липсва. Не защото 
поетичната ни гора не е пренаселена от птичи песни, а 
защото никоя от тях не е с така прозрачна бистрота, 
но и с толкова неизмерима, подвижна дълбочина като 
твоята. Разбира се, аз и занапред ще мога да отварям 
твоите книги и да препрочитам отново и отново 
стиховете ти. Например тези:

Метейки пред вратата си
   (при тия ветрища –
е, ако и това не е ненужно поведение),
с известно неудобство си казвам,
че става малко по-чисто наоколо.

И твоят глас отново ще е тук. Ти ще си тук, Катя, за 
да бъде малко по-чисто наоколо и за да се диша по-леко 
при тия нестихващи наши и ненаши ветрища.

алЕКсаНДър ШурБаНов

траурно слово за Екатерина 
Йосифова, 19 август 2022 г.
Уважаеми сродници на Екатерина Йосифова, скъпи 
приятели и колеги,
Днес изпращаме една от големите личности, които 
придаваха смисъл – отново и отново – на нашето 
съвместно битие, на нашия истински общ живот. За 
мен като литератор една от важните инициационни 
акции стана представянето през есента на 1969 година 
(петдесет и три години оттогава!) в кюстендилския 
клуб на културните дейци на дебютната книжка на 
Катя „Късо пътуване“. С колегата Атанас Свиленов 
се опитахме тогава – като едни несръчни гладиатори 
– да браним новонамерената ни литературна сестра 
от злостните є местни врагове, да укрепим позициите 
на оформящата се талантлива кюстендилска 
художествена група, водена от неистовия Биньо 
Иванов. Още тогава – като един истински деликатен 
анархист – Екатерина Йосифова внасяше мекота и 
деликатност в тези наши продължаващи баталии, 
отнасяше се снизходително-всеопрощаващо към 
тях. (Водили сме с Катя дълги беседи за укритото 
наследство на българските анархисти.)
И така беше през всичките десетилетия на 
продължаващото да се развива и укрепва наше 
литературно и чисто човешко приятелство. Определих 
в една поредица от мои съчинения – посветени, 
освен на Катя, и на Иван Цанев и Борис Христов, 
нейната поезия като едно от големите въплъщения на 
културата на стоическата нормалност от късната 
социалистическа епоха, като заредено с нравствена 
сила поведение – сякаш всичко това наоколо, брутално-
идеологическото, не съществува. 
Чета сега дарствените надписи на Екатерина Йосифова 
върху титулните страници на нейните книги, които 
пазя като скъпоценно достояние. Оставям за себе си „С 
ОБИЧ“, „С НЕЖНО ПРИЯТЕЛСТВО“ и „ЗА ВСИЧКО“, 
и се вглеждам ето в този надпис върху „Икономична 
класа. Стари и нови кратки стихотворения“ от 
2016 г.: „НА МИШО И МАРИЯ, ДОБРЕ ЧЕ ВИ ИМА!“. 
Ето тази етика на остояваните от Екатерина 
Йосифова братски взаимоотношения бе толкова 
важна, направо безценна през десетилетията. Катя 
наистина не само я въплъщаваше, но и ни я напомняше 
непрестанно, актуализираше я – с деликатните си 
жестове, с удивителните си кратки стихотворения, 
с безкористните актове на взаимопомощ към 

новоявяващите се посестрими и 
събратя по литература. 
Определял съм в мои студии 
основните теми и мотиви в 
поезията на Екатерина Йосифова, 
тематичните доминанти тук 
като едно устояване на/у/във себе 
си; целият є път като оставане 
всъщност у дома, дори не като 
„завръщане“, а точно като 
оставане в бабината къща, като 
непрестанна вгледаност в децата, 
в делника, като самопотапяне в 
светлото всекидневие. Колкото 
по-кратки стават нейните нови и 
най-нови стихотворения, толкова 
по-усложнени се явяват тези 
сплитащи се мотиви, толкова 
по-благородно-дистантно става 
личностното присъствие на 
Катината литературна личност. 
Днес с нас остават нейните 
светли, струящите могъща 
духовност мъдри послания. Ще 
продължаваме да получаваме 
нейните охрабряващи ни 
насърчения. Ще разлистваме с 
вълнение и ще четем нейните 
тънички, но така преизпълнени със 
съкровен смисъл книги. Вълната от 
изрази на възхита, които нейната 
кончина предизвика у толкова 
много днешни български поети, 
показа, че Екатерина Йосифова 
отдавна се е превърнала – подобно 
на Атанас Далчев и Николай Кънчев 
след това – в един истински 
женски поет за/на поетите. 
Не казваме сбогом, а до нови 
срещи във високите спиритуални 
полета на истинската, голямата 
литература!

МиХаил НЕДЕлЧЕв

Текстът е четен на поклонението, 
състояло се на 19 август 2022 г. в 
Ритуалната зала на Централните 
софийски гробища.

За Катя: листа във вятъра
Екатерина Йосифова, красива жена, много по-красива 
от повечето актриси, на които им поверяваха 
красиви роли в киното, вървеше към минимализъм. От 
римуваните строфи към свободния стих, от свободния 
стих към все по-кратките му форми, от пунктуацията 
към изоставянето є.
Стиховете є постепенно изключиха външния шум. 
Остана Катя с тишината. Катя със себе си. Катя с 
мълчаливия необят. Като човек, който винаги е бягал 
от абстракциите, тя докрай продължи да го назовава 
чрез всекидневни образи и предмети. Да установява 
говорещите връзки между тях. В този смисъл 
явлението Катя Йосифова е възможно най-голямото 
приближаване на българската поезия към имажисткия 
модернизъм на Езра Паунд и Уилям Карлос Уилямс. 
Тя обаче не го правеше от концептуализъм. Правеше 
го, защото уважаваше думите си, пестеше ги и в 
избора между по-плътната и по-прозрачната винаги 
избираше по-плътната. Уважаваше и всекидневието. 
От стиховете є съм разбрала колко много цени 
конкретиката на живота, защото извън нея живот 
няма. Подчертавам, че съм разбрала това от 
стиховете є, защото в разговор тя не беше нито 
лаконична, нито мълчалива. Помня смеха є, бързото 
є говорене – накъсано, на пръв поглед хаотично, 
търсещо точния израз, скачащо от тема на тема – до 
края на изказването є, когато всичко се сглобяваше 
с математическа яснота. Катя трябваше да бъде 
слушана внимателно.
В живота тя също беше минималист. Можеше да се 
нахрани с половин филийка хляб и да го сметне за хубава 
закуска. Мразеше или може би просто не забелязваше 
дамските украшения. На нея не є и трябваха. Лекуваше 
всичко с хомеопатия – дори и към здравето подхождаше 
по най-неусложнения начин. 
Не и към литературния живот. Катя Йосифова 
изчиташе всичко ново, следеше гласовете на младите, 
за които никой още дори не беше разбрал, забелязваше 
и големите вълни в литературния океан, и малките, 
които тепърва се надигаха, за да станат големи. Не 
знам как го правеше. Умът є беше постоянно жив, 
вечно активен. Всяка нейна библиотека, която съм 
виждала, беше отрупана с нови и нови стихосбирки. И 
тя се променяше с тези книги, не според тях, а заедно с 
духа на времето, което те изговаряха. И го изговаряше 
с най-малко думи.

Фотография Яна Лозева
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Какво не се промени в Катя? Немилостивият поглед 
навътре. Финесът на докосването. Вълшебството на 
неназованото в паузите на речта. 
Тя винаги си остана лява. Не „лява“ по смисъла на 
домораслия ни социализъм, нито пък „лява“ в духа 
на фондационните политики. Беше лява като човек, 
който уважава постигнатото от „обикновените хора“, 
които за нея съвсем не бяха обикновени. Споделяла 
ми е, че мнозина от близките є, за които никой не 
е чувал, са направили много повече от нея самата и 
всичко в живота им е мъдро и смислено. Чувстваше 
се сякаш несправедливо е получила фокус на внимание, 
който е трябвало да падне върху тях. Вярваше докрай 
в литературата, но не вярваше, че тя е най-важното. 
Беше лява по начин, по който политиката ни никога не 
е била и боя се, няма да бъде.
Забелязваше малкото. Забелязваше децата. 
Забелязваше жените и момичетата, без някога да 
съм я чула да се самоназове феминистка. (Не мисля, 
че би приела етикет за нещо, което сама е открила.) 
Забелязваше смисъла.

Нищо, хартийка,
подмятана от вятъра.
Нещо е написано на нея.
Прочетено, захвърлено,
забравено.
А тя още го помни.

И никой няма да го забрави, Катя.

КристиН ДиМитрова

ФЕЯта на(д) българската 
поезия
В този симпатичен, но периодично захлупван от лениво 
бездарие Кюстендил, от време на време връхлитаха 
и чудеса. Така сам Бог, притеснен от явната си 
несправедливост към този дремиград, изпрати в края на 
60-те години на миналия век Екатерина Йосифова.
То не стигаше, че вече  отчетливо се чуваха тътените 
от предстоящото поетично чудовище Биньо Иванов, 
та сега и тази причудлива поетеса – опасно красива 
и заплашително талантлива. В онези интересни 
времена, когато селско-градски стихотворни вестовои 
си живееха чудесно и бодро редяха пролетарско-
текезесарска и нищо незначеща, но добре заплатена 
патетика, та тогава, сякаш от друг свят, изникна 
поетиката на Катя – човекообичлива, мъдра и 
достолепна.
В стиховете на Катя нямаше призиви за успешни 
петилетки, за градеж на това и онова, за съчиняване 
на светло бъдеще и това стъписваше квадратните 
мозъчета на различни по ранг, но еднакви по 
безчувственост партийни и държавни деятели. В тази 
поезия нямаше лозунги от рая, нито пък позиви от 
ада. Но имаше всичко останало, което разтърсваше 
и караше хиляди почитатели почти нелегално да я 
следват в нейните чудотворни въжделения за красота и 
извисеност.
За тази поезия, която със сигурност ще живее през 
идващите векове, е писано толкова много, че аз ще бъда 
вповече в тази редичка...
Връщам се в онези години – ние, кохортата от млади 
пишещи негодници, удобно и паразитно настанили се 
под величественото є крило, смятахме, че Катя е  
длъжна да чете мижавите ни ръкописи, да ги редактира, 
да ни свързва с издателства, е, ако можеше да пише и 
стиховете ни... И тя, без това последното, го правеше 
с грижа, с търпение, с отговорност.
Сърдечно отбелязвам, но съвсем не между другото, че 
не познавам по-всеотдаен човек от нея –  да отгледа, 
да възпита и образова не само собствените си рожби, а 
при възможност и цялата петимна за достойна грижа 
човешка челяд.
Какво друго за Катя. Ако я нарека просто Екатерина 
Великата, ще отнема доста от самата є  същност. 
Затова я наричам Катя Недостижимата.
А вече и Катя Непрежалимата.
А ето какво се откърти от мен през една жалостива 
августовска нощ.

                  На Екатерина Йосифова

Нямам думи, за да ги поставя вместо коминчета
на къщи в полето (да слизаш през тях, 
да подаряваш, като искрица да светиш),

нямам крачки, да ги вървя след сетни ковчези.

Боже, закълни ни във Катя, да помним:
нас старостта не ни уплаши, та смъртта ли.

МЕтоДи ДЖоНЕв

веднъж с Катя Йосифова седяхме и 
чакахме да започне премиерата на „Седем кратки беседи 
по физика“ от Карло Ровели. Както си говорехме нещо, тя 
грабна малката книжка от скута си и възкликна: „Я да 
видим сега дали ще ме хване!?“. После ме погледна така, 
сякаш до мен седеше хлапак, който аха да се търкулне в 
бъчва надолу по хълма – просто от любопитство къде 
ще се озове. Както ме погледна, така отвори книгата 
наслуки, забоде пръст на случайна страница и прочете 
едно изречение на глас. Сетне се усмихна доволна и каза: 
„Хвана ме!“.
Много пъти след това, мислейки за Катя, съм си 
спомняла тази наглед дребна случка: талант от нейната 
величина, с нейната ерудиция и интуиция, с нейната 
опитност, на нейните тогава над 70 години притежаваше 
очарователната спонтанност и непринуденост на хлапе, 
което се впуска в игра и се търкулва надолу по хълма. 

А друг път двете работехме над ръкописа на една от 
детските ми книги. Тя прочете някаква строфа, засмя 
се и ме погледна обичливо, после стрелна молива си 
(неотменно коментираше с молив) и написа встрани 
на листа, с ненатрапчиво бледи букви: „Глупавичко!“. 
Не познавам друг човек, който може с такава звънка и 
неподправена обичливост, с такъв грижовен, едва доловим 
допир на молива да ти каже право в очите, без никакви 
увъртания, че си се издънил.

Помня също и торбата с мандарини. Пак щяхме да 
работим над текст, въпреки че Катя си беше счупила 
ръката. Отидох у тях с торба мандарини, а тя като 
кипна: „Мандарини? Да не съм болна! Не съм за оплакване 
аз! Добре съм си“. И мушна плодовете обратно в моята 
раница. Всъщност само веднъж съм виждала тази крехка 
великанка да се бои за себе си – зрението є не беше добре и 
тя се тревожеше, че скоро няма да може да чете книги. 

Сбогом, Катя. Има едни къси секунди, в които тъгата, 
че те няма, отстъпва място на осъзнатата радост, че 
изобщо те е имало. В моя, в нашите животи. А сега бас 
ловя, че казваш: „Айде, айде, стига, моля ти се!“.

ПЕтЯ КоКуДЕва

Екатерина Йосифова.  
„Жена на пролетния панаир“
Пред анкетьора си Борис Роканов Екатерина Йосифова 
говори за своето неосъществено намерение да състави 
антология „Едно“. Според замисъла є всеки от включените 
автори трябвало да бъде представен само с едно – 
емблематично за него, стихотворение. Не знаем кое свое 
„едно“ авторката би поставила в такава антология, но 
е много вероятно това да е стихотворението „Жена на 
пролетния панаир“ („Нищо ново. 100 стихотворения“, 
2001). Какви са основанията за подобно предположение? 
Стихотворението е показателно за поетическия свят 
на Екатерина Йосифова; в текста му са събрани много 
от типичните нейни мотиви и образи. Построено на 
автореминисценции, то се характеризира с организиращи 
принципи, с черти на поетиката, които носят печата на 
авторската личност, на нейния единен възглед за света.
За привързаността на авторката към мотива „отивам 
на пролетния панаир“ може да се съди по периодичното 
є връщане към него, и най-вече по умението да открива 
възможностите му за развитие, за усложняване с 
допълнителни мотиви. За първи път в творчеството 
є този мотив, съчетан с пояснителните: „Отивам с 
вехтата си кожа и шлифера от пет години“, възниква 
в стихотворението „Март“ („Къща в полето“, 1983). 
Първата част е проникната от атмосфера на безсънна 
тревога, но в „кафявата тишина“ прозвучава „гласец зелен“, 
припомнящ „възбудения мирис на пръстта / и шепота на 
гнилите листа“. От тези детайли се ражда образът на 
пролетния панаир – метафора на обновителната жизнена 
стихия.
Десет години по-късно в стихосбирката „Подозрения“ (1993) 
Екатерина Йосифова помества стихотворението „На 
пролетния панаир ще ида“. Отново „с вехтата си кожа“, но 
шлиферът е вече „от сто години“ – хипербола, изразяваща 
субективното усещане за отдалеченото време. Всъщност 
този шлифер води началото си още от стихотворението 
„Брезова горичка“ в първата стихосбирка „Късо пътуване“ 
(1969), където в съгласие с любовното чувство и с 
пролетната магия „Става моят вехтичък / шлифер без 
колан / син и целомъдрен / дълъг сарафан“. Акцентът в 
стихотворението „На пролетния панаир ще ида“ е поставен 
върху ценността на самото пътуване, на пътя-живот. В 
започналото някога „късо пътуване с влак за дълъг път“ 
е натрупан богат запас от преживявания, от знания и 
мъдрост и лирическата душа благодарствено повтаря: 
„Безкрайна е ръката ти, / пак имаш дни за мене“, „Безкрайна 
е ръката ти / за мене и за други“. В своето наслагване 
модулациите на благослова градят единната тоналност на 
творбата.
В литературната анкета по повод връщането си към 
предишен текст авторката признава: „променило се е нещо 
(…) Спомня ми онзи момент, онова, което е протичало 

през мен тогава. Сега протича друго“. За промяна, която 
има екзистенциален смисъл, стимулираща творческия є 
стремеж да се приближи до представата за себе си и до 
представата за другите, свидетелства стихотворението 
„Жена на пролетния панаир“. Заглавието подсказва за нова 
трактовка на мотива – първоличното „ще ида“ е заменено 
от обобщителното „Жена на пролетния панаир“. За да се 
разбере смисълът на творбата, трябва да се държи сметка 
и за мястото є в композицията на книгата, за съседството 
є с други творби. В самото начало на томчето с избрана 
лирика „Нищо ново. 100 стихотворения“ е поставено 
стихотворението „Жена под небето“, веднага след него 
е „Жена на пролетния панаир“. И двете имат значение на 
самопредставяне. Лирическият субект е жена като всички 
други, „жена под небето“, „с вехтата си кожа и шлифера от 
сто години“, но е и различна, защото е поет. Като поет знае, 
че „през дупчиците на небето има друго небе“, че нещата 
не са само такива, каквито външно изглеждат. Ролята є 
е на посредник – да сдобрява, да свързва, да приобщава към 
светлината на доброто и справедливостта. Не я привлича 
позицията: „Гледаш близко – виждаш себе си само“. Нужно є 
е да се вгледа далече, за да се извърши чудото на поезията: „и 
през тебе / земята лети, / планините разгръщат живи сенки 
/ над върха се е спряла звезда“ („Като в тъмен прозорец“). 
Усещането за вписаност в картината на мирозданието 
я прави отзивчива и към най-дребните живи същества 
в заобикалящата я реалност – чапли, водни кончета, 
пеперуди и патици: „ще се уча от тях, по-различна не съм“ 
(Резерват „Сребърна“). Според поетическите є „подозрения“ 
съществуват места – полето, гората, където „има нещо 
друго“, различно от онова, което се научава; то само се 
усеща, долавя, прозира. В „Жена на пролетния панаир“ 
пътеката от предишния вариант вече е завила през гора:

Ще стъпя в шумата, която
не струва грош, не я купува злато:
там дремят корена на верността
и семето на небъбривите уста.

Виждането на шумата в плана на символизацията 
и одухотворяването се е проявило в по-ранното 
стихотворение „Есенна песничка“ („Подозрения“): 
„падналата шума топлина събира“. Тук, встъпващ като 
жива, проникната от смисъл поетическа реалност, образът 
се осъзнава като ценност – едновременно и естетическа, 
и нравствена. „Семето на небъбривите уста“ е метафора, 
асоциираща се с присъщото за поетиката на Екатерина 
Йосифова премълчаване; тя подсказва, че лаконизмът на 
нейната поезия не е само външна формална особеност, а 
закон на вътрешната организация на поетическия текст. 
Урокът на „небъбривите уста“ вместо открити лирически 
признания, диктува друго поведение – съсредоточено 
вглъбяване в невидимото течение на живота:

Тя свойте сто езици под шумата ще скрие
и нямо ще подслушва: пъдпъдъча шийка,
скок катеричи, сок на тайно грозде
из кални хълмове, като кореми на родилки грозни.

В художествената картина на пролетния панаир е 
неотменимо присъствието на светлината. В „На 
пролетния панаир ще ида“ тя се представя чрез цветовите 
означавания:
„и ще е мургаво полето и небето ясносиньо“
„и тръгна ли навреме розова мъглица ще посвети“

В „Жена на пролетния панаир“ светлината е състояние на 
човешката душа:

Ще спи полето и нощта ще стине.
Краката ще си спомнят пътеката, където
пред всяка стъпка пламъче танцуващо ще свети.

Външната тъмнина се преодолява от вътрешната 
светлина, припомняща надникналото Слънце: „Каза нещо 
на онази мен, в мен / вътре“, и онези „светещи точици / във 
въздуха и по-нататък / изпълващи танцуващи / появяват 
се изгасват / дишам ги, нахранват ме“, които стават част 
от светлината на трепетната лирическа душа. Преходът 
от предутрото към утрото достига своето тържество в 
празничното озарение на природната светлина:

Зората се протяга над нея и над другите
уханно се извиват теменугите,
прескача локви жабешка мълва
край островчета презимувала трева

роса роси за който мине и не мине
усмивки и сълзици без причина

В идващите един след друг образи се долавя изначалното 
удивление при възприемането на света. Всяко нещо носи 
в себе си светлината и с нея откликва на небесната 
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светлина. Нито едно не е специално изделено, всяко е 
еднакво ценно и еднакво участва в цялостната пролетна 
мистерия. В поетическия език органично се сливат 
гласовете на човека и на всичко обкръжаващо. Този миг 
на пълнота, на хармония съвпада с представата за личния 
последен миг, който също е част от непресекващото 
течение на живота.
В стихотворението „Жена на пролетния панаир“ 
Екатерина Йосифова съчетава жизнелюбието с копнежа 
по „всеобща справедливост, братство, единение с 
природата“. Въплътило собствената є мисъл за себе 
си в нейната насоченост към другите, за да ги включи 
„в заговор, в общност“, стихотворението може да се 
определи като своеобразен поетически автопортрет.

Дора КолЕва

наЙ-добрата съвременна българска поетеса. 
Става все по-пусто. Поезията и поведението є са 
белязани от обезоръжаваща директност и простота. 
От изумителна скромност и игрива непринуденост. 
От мъдра ирония и изпълнена с надежда невинност. От 
съпротива, критичност и анархизъм – както без пози, 
надменност и излишни претенции, така и без задни мисли 
и лицемерие. Чуждо є е и митоманстването и взимането 
на сериозно. Свеж, неостаряващ, стабилен и устойчив 
човек и автор, който не спира да се ококорва, изненадва, 
очарова, шокира и да споделя реакциите си по майсторски 
прозирен, жив и лаконичен начин – все по-минималистичен, 
директен и радикално честен с годините. Поезия, която 
търси срещата. Екатерина Йосифова е забележителна 
и с това, че е напълно лишена от кариеризъм, фалшив 
патос, цинизъм и злонамереност. Човек на силата на 
вкуса, на светлата страна и на грижата за другите в 
литературата. Човек, който не лъже и не го е срам от 
живота, всекидневието и истината. Човек, който бързо 
и щедро ти протяга ръка, доверява ти се, приема те за 
равен, макар и да е очевидно, че равни не сте и няма и 
как да бъдете, но тя не спира да скъсява дистанцията, 
да започва разговор след разговор, да слуша внимателно 
и да помага. Такъв човек и автор заслужава тепърва 
да бъде четен с удоволствие, дълбочина, отдаденост 
и сериозност. Тя ще продължава да бъде заразителен 
пример. Благодаря за всичко.

стЕФаН иваНов

от първа среща с Екатерина Йосифова 
става ясно, че тя е остра и непримирима, деликатна 
и лапидарна. Не използва много думи, но като говори, 
синтаксисът є прави странни синкопи, a прескачанията 
бележат места на вълнение. Моят първи сблъсък с 
Екатерина Йосифова беше на семинара „Творческо 
писане“, воден от Симеон Янев, Валентина Радинска и 
Ани Илков. Трябва да е било някъде 2004 или 2005, защото 
скоро беше излязъл „Одисей“ на Джойс в превод на Иглика 
Василева. Катя Йосифова държеше повече да чуе от нас 
студентите какво мислим за Джойс, вместо да хвалим 
поезията є. Прочели ли сме го, мъчен ли ни е за четене, как 
разбираме играта с езика. Тя го четеше в момента и това 
я дерзаеше.
Другата случка е по-късна и е споделена в компанията ни 
с Миглена Николчина и Божана Апостолова. Катя разказа, 
че сутрин като се събуди, не скача веднага от леглото, а 
в полубудно състояние усеща как тялото є се задвижва 
и пълни с топлина – помръдване на пръстите на краката, 
леко разтягане на гръбнака, завъртане на рамената. 
С всяко движение я изпълва радостта от живота. 
Случката с още по-голяма сила ме привърза към едно нейно 
стихотворение. 
Знам, там горе, всяка сутрин ти пак четеш по едно 
стихотворение.

Екатерина Йосифова

Четящият

стихотворение
сутрин
в леглото
около десет минути
става,
справя се с
каквото трябва, излиза
и добре понася другите часове.

КаМЕлиЯ сПасова

Моят разговор  
с Екатерина Йосифова

старата алиса

Екатерина Йосифова

От години се канеше да преспи в къщата
на спомените
Ето сега стои на прага
оглежда преметения двор
може да хвърли трохи на гугутките
да полее цветята
под деветте бетонени небета
да измие прозорците
да заключи вратата отвътре
да облече розовата рокля
да застане пред голямото огледало
(каква хубава рокля
а ръцете а шията
а очите а скулите
казваше голямото огледало)
да влезе в него.

алиса

Мария липискова

стои като Алиса с червена рокля пред огледалото
обувките є са големи
като английските кораби пътуващи към Индия
тропическите дъждове ще удавят всичко
казва

устата є е заешка
и не се усмихва.

Сега Екатерина Йосифова чете стихотворенията 
другаде, а ние тук.
Останали без поета, но с поезията є. 
Превръщаме се в четящите поезията є хора, които по-
лесно ще понесат оставащите часове, оставащото време, 
оставащото ни битие.
Светли небеса за поета Екатерина Йосифова.

МариЯ лиПисКова

намерих публиКация, откъс от разговор 
за в. „Култура“, какви са били критериите на журито 
за наградата „Иван Николов“. Основният критерий, зад 
който застава журито, част от което са Екатерина 
Йосифова и Марин Бодаков, е номинираната книга с поезия 
да бъде извън простото стихоплетство. Ето какво казва 
Екатерина Йосифова:
„Идва редът на втория критерий, който внезапно се 
оказва приоритетен и при трима ни: наличието на 
тенденция едновременно за съхраняване на поезията като 
място за свободно развитие; за свободни движения – не 
за репетирани жестове; за осъзнато шляене; и засилване 
за излитане. За пътешествие към себе си и подкрепа в 
пътешествие на друг. Нмирахме тази посока в повечето 
от книгите, от нео-екзистенциалната философия 
на зрелите в опитност и мислене до радостните 
провокации на сетивата. Някъде тука има обяснение и 
предпочитанието към кратките форми.“
Мисля, че това е хубаво определение кое за Екатерина 
Йосифова е важно в поезията. 

ЗорНиЦа Христова
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Елисавета Григорова

Елисавета Григорова е родена през 1992 в софия. Пише 
докторат по политически науки и публицистика 

в университета във виена с фокус крайнодесни 
политически движения, свобода на медиите 

и евроинтеграция. Завършва европеистика в 
университета в абърдийн, Шотландия, където 

изучава и съвременна немскоезична драма. актьор и 
отговорник по графичното оформление в Немскоезичния 

студентски театър на университета в абърдийн 
от 2011 до 2015. от 2014 е член на международния 

театрален ансамбъл Evolve Theatre Company във виена 
като актьор и съавтор в постановките EVOL|ve , 

„Мисля, че го наричахме семейство“, „Къде да се родя“, 
„Бордей“. През сезони 2017/2018 и 2018/2019 прави стаж 

по асистент-режисура във Фолкстеатър виена под 
ръководството на реж. Кристиан Брай и проф. анна 

Бадора. от 2018 е асистент-режисьор в Evolve Theatre 
Company, виена. През 2014 г. е носител на първа награда 
в литературния конкурс на Goethe Institut за британски 
университети „25 години от падането на Берлинската 

стена“ за краткия разказ Wörterfall. от 2019 е член на 
Българския литературен кръг към  

Българска културно-просветна организация  
„св. св. Кирил и Методий“ – виена.

Притча за първото чудо на Йешуа, чедото божие

Йешуа се яви на бял свят посред зима в едно планинско 
село. Планинското село, освен една малка рекичка, никой 
никога не щеше да го прекоси. Йешуа се роди при баща 
дърводелец и майка козарка, и както после се оказа, остана 
средното дете във всеки смисъл на думата. Преди него се 
бяха родили двете му големи сестри, след него – двамата 
му малки братя. Най-голямата сестра и най-малкият 
брат бяха будни деца, научиха се бързо на занаяти, а по-
малките брат и сестра бяха относително глупави и рядко 
съумяваха дори да тичат след козите, без да загубят някоя 
из пещери и чукари. Йешуа обаче беше точно по средата. 
Не го биваше да прави фини занаятчийски дела, дърворезби 
или красоти, но не беше и безумно глупав. Майка му някак 
виждаше в него потенциал повече от необходимия за гледане 
на животни, но съвсем не достатъчно, за да може един 
ден да наследи цялата дърводелска отговорност в селото. 
След няколко безсънни нощи на майчинско терзание тя 
хвана Йешуа за ръчичка и го заведе на хълма, на който се 
издигаше каменната остра камбанария на църквата „Свети 
Георг“. Под изображението на Кападокийския светец, 
пробождащ змей, се намираше малката вратичка, през 
която отец Щефан се пъхаше в малката си стаичка след 
служба. Майката на Йешуа почука на вратичката и след 
неразбираем за малкия є син, но безопасно кратък разговор с 
отеца рече:
– От другата неделя ще бъдеш помощник на отец Щефан. 
Ще му носиш свещи, ще подреждаш библиите, ще лъскаш 
и метеш, а когато станеш голям и силен, може дори да ти 
позволи да биеш камбаната.
Така приключи ранната професионална ориентация на 
малкия Йешуа. От заветната неделя нататък той 
отиде окъпан, с чисти дрехи при отеца и започна да се 
учи на труд, вяра и постоянство. Геният на Йешуа не 
надмина очакванията на майка му, но в крайна сметка бе 
изпълнително и спокойно момче и бързо научи тънкостите 
на носенето на свещи, подреждането на библии и песнопойки 
и лъскането на дървените пейки.
Зимата, през която Йешуа навърши дванадесет години, се 
проточи неочаквано дълго, като редуваше дни на сух, но 
слънчев студ с дни на влага и тежък за дишане въздух. Зимно 
време Йешуа имаше особено много работа, защото за 

съселяните му това бе време за почивка, и без обичайната 
им селскостопанска дейност, те се разнообразяваха с 
планувани или случайни визити в църквата по всяко едно 
време. През деня идваха, за да се разсеят от собственото 
си ежедневие на тихо и спокойно място. Вечер се събираха, 
за да пеят и да се наслаждават на звуците на единствения 
музикален инструмент, който това село бе виждало – 
църковния орган, в чиято правомерна употреба беше 
посветен само един човек – селският учител господин 
Вайсенщайн, за когото се носеха легенди, че някога живял в 
голям град и дори няколко пъти посещавал „университет“. 
Всеки, който преразказваше и интерпретираше историите 
за битието на господин Вайсенщайн, изричаше частта с 
„университета“ с особено благоговение и страхопочитание.
 
За Йешуа задачите, с които запълваше зимното си работно 
време, се фокусираха в две основни насоки, но отец Щефан 
ги беше записал на малко парче хартия, което малкият 
олтарен помощник носеше в джоба си по всяко време – за 
всеки случай. Бележката на божия служител гласеше:
1. Да бършеш каменния под преди и след служба, защото 
галошите на миряните често пъти се случва да са кални;
2. Да прибираш обредното вино веднага след служба, за да 
не изкушава и да не вкарва миряните в грях, особено вечер, 
когато се събират, за да почитат Всевишния с песен.
Всяка сутрин от тази дълга, точеща се зима Йешуа 
ставаше рано, миеше си лицето и изкачвайки хълма за 
църквата, вадеше смачканата хартийка със заръките 
от джоба си и я препрочиташе особено старателно. 
Тъй се развиха нещата и в студеното слънчево утро на 
Стефановден. По обясними причини това бе любимият 
празник на отец Щефан, затова всяка година отецът 
провеждаше особено дълга, подробна и интересна литургия, 
а после извеждаше хора пред църквата и им позволяваше 
освен псалми да попеят и светски песни.
След като Йешуа не само преговори, но и изпълни 
отговорните си задачи преди служба, той поседна на една 
от дървените пейки, които щателно бе излъскал още 
през есента. Чувстваше се особено уморен и сънлив, но 
студът, подскачащ между каменните стени на църквата, 
не му позволяваше да се отпусне. Миряните запристигаха, 
изпълнени с нетърпение за тазгодишното почитане на 
светеца на бъчварите и каменоделците, две социални и 
професионални групи, които от векове биваха качествено 
представени в селото. Поздравяваха се, настаняваха се по 
пейките, вълнуваха се, а Йешуа все така стоеше, следеше 
с поглед дъха си, който ясно се виждаше, пронизан от един 
слънчев лъч, и внимаваше да не задреме. Отецът започна 
празничната литургия, и сякаш думите му, макар и 
увлекателни, една след друга се стоварваха и натежаваха на 
клепачите на малкия Йешуа. Той се въртеше на мястото 
си, за да не заспи и да се изложи на най-важния ден за отеца 
и селото. В един миг, под сянката, хвърляна от предната 
пейка, Йешуа видя нещо, което мигновено привлече 
вниманието му. Приведе се почти незабележимо, протегна 
ръка и улови нещото, а после го постави внимателно 
на дланта си, под слънчевия лъч. С блещукащи крила, в 
детската ръка лежеше премръзнала мъртва пчеличка, 
попаднала кой знае откъде по това време на годината. 
Пчеличката предизвика лек душевен бунт у Йешуа, защото 
тя му се виждаше като олицетворение на неговата 
посредственост в поддръжката на църковните подове. От 
друга страна, му стана умилно, че едно пролетно създание се 
е появило в живота му посред зима, макар и мъртво.
Топлината от препотената от вълнение длан на Йешуа, 
както и фактът, че по-рано бе закусил филия със 
захар, допринесоха за своевременното „събуждане“ на 
премръзналата пчела. Тя първо размаха малките си рунтави 
крачета, а после направи първи опити да се изправи.
– Чудо! Чудо, хора, чудооо! – развика се малкият Йешуа и 
прекъсна разказа за мъченията на свети Стефан, любим 
разказ както на отеца, така и на миряните.
– Чудо?
– Чудо!
– Чудо?
– Чудо!
– Чудо?
– Чудо!
– Чудо…
заотвръщаха селяните и се скупчиха край момчето, 
надигайки се на пръсти, за да погледат или докоснат 
съживената пчеличка.
Отец Щефан стоеше конфузно, изпънат като струна, с 
библията в едната ръка и с вдигнат показалец на другата, 
като че се опитваше да вземе думата и да продължи своя 
разказ за Великомъченик Стефан.

Притча за еднокракия земеделец 
и францисканеца
Там, където навремето прехвърчаха военните самолети, 
там сега баща ми гледаше крави и конопени посеви.

***
Баща ми беше един от онези хора, които някак минават 
през живота, без да правят никому лошо, но и никому 
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нищо особено добро. Той беше слаб и изпит еднокрак човек, 
със светла коса и воднистосиви очи. Баща ми изглеждаше 
точно като дядо ми, който пък изглеждаше точно като 
своя баща, а той, на свой ред, като своя, и така, поколения 
назад, до времето на Майското цвете, и още назад до 
влажните и лепкави села на Британските острови. Когато 
бях дете, близки и познати често се шегуваха, че мъжете в 
нашето семейство са безсмъртни, и всъщност всички, от 
влажните села, през Майското цвете, та до ден днешен, са 
един и същи човек, пътуващ през времето. След определена 
възраст всички мъже в рода губеха по един крак, от войната 
или от гангрената, и различията между предходното и 
следващото поколение се определяха от житейската 
лотария – кой е останал само с ляв и кой само с десен крак.
Майка ми от друга страна, беше също толкова 
безинтересна като баща ми, суха и изпита жена, която 
помня само с едно: от ранното ми детство до последните 
си дни тя преследваше мен и всички вкъщи с една стъклена 
бутилка с някакво магическо, гъсто, лепкаво и миризливо 
лекарство с рисунка на францискански монах. Когато някой 
се разболяваше, всяка болест, от настинка до туберкулоза, 
биваше лекувана с магическата течност с монаха. Самото 
лекарство беше горчиво на вкус, наподобяваше шнапс и 
милата ми майка твърдеше, че е полезно както да се пие, 
така и да се маже, да се втрива, да се вдишва, да се прави на 
компреси и да се слага във ваната.
Когато поредният мъж в моя род загубеше крак, той се 
оттегляше от светския живот, отиваше да живее в 
родовото планинско стопанство недалеч от града и се 
отдаваше на земеделие и животновъдство или просто 
на еднокрако бездействие и издевателстване над двама-
трима слабоумни чираци. Истинският разрив в моето 
семейство настъпи през една тежка зима преди около 
петнадесет години. Дядо ми вече се беше оттеглил в 
стопанството и прекарваше дните, буксувайки в калта 
между ужасно широките доматени лехи с инвалидния си 
стол. Той до такава степен се бе приспособил към този 
начин на живот, че не само караше чираците да садят 
всички зеленчуци на по метър разстояние, за да може да ги 
оглежда щателно всеки ден, но и беше изобретил може би 
единственото стойностно откритие, създавано някога 
от член на нашия род: на единия край на бастуна си дядо 
ми беше зачукал глава на мотика и така не само можеше да 
разрохва почвата край зеленчуците си, но и заплашително 
да размахва това нелепо оръдие на труда към потенциални 
неприятели или към глупавите си чираци. И тази конкретна 
зима, тъй както дядо ми се беше отдал на безкрайни 
победи на шах и дама срещу по-прозорливия от двамата 
си чираци, и на безпрекословна нежност към ужасно злия 
си оранжев котарак, той получи една закъсняла телеграма, 
гласяща, че баща ми, вследствие на пробити галоши и студ, 
е загубил единия си крак. Дядо ми не се бе трогнал особено 
от ужасяващата новина, но за сметка на това баща ми 
цяла зима не можеше да се побере в кожата си. Баща ми и 
неговият баща, и неговият баща, и дори неговият баща, 
и тъй нататък, никак не можеха да се понасят. Със или 
без един крак, когато няколко поколения мъже в моя род 
се засичаха по сватби или погребения, те не се поглеждаха, 
камо ли да си говорят.
– Няма сила, която да ме накара да деля земя с оня дърт 
проклетник и ужасния му оранжев котарак! – навъсено 
заявяваше баща ми всяка вечер през тази конкретна зима, а 
после опъваше единствения си крак до печката и започваше 
да нарежда ругатни и клетви.
Речено – сторено: когато пролетта заидва и времето се 
размекна, баща ми закуцука към банката, изтегли всичките 
си пари и купи няколко акра от едно запустяло военно 
летище. Намери двама слабоумни чираци и построи малка 
къща, доколкото това здание, изградено от един еднокрак 
и двама глупаци, можеше да се нарече къща. До средата на 
лятото земята и „еднокраката“ къща вече бяха снабдени 
с кладенци, запуснатите писти – разбити и изорани, а 
самолетите – заменени с крави и коне. В преддверието на 
схлупеното здание баща ми беше поръчал на чираците да 
оставят велосипед и пушка, за да не би пощальонът или 
някой друг случаен посетител да си помисли, че може да 
безчинства без особени последствия.
Когато дядо ми приключи житейския си път, къщата 
в планината остана безстопанствена, а котаракът и 
чираците избягаха с първия влак обратно към града. Баща 
ми продължи да живее на полето, а аз зачаках деня, в който 
ще се простя с един от двата си крака. С баща ми далеч не 
се ненавиждахме чак толкова, колкото той и дядо ми, но 
той не пропускаше случай да каже нещо остроумно и грубо 
по мой адрес.
– Като гледам колко си некадърен с триона и брадвата, броя 
минутите до момента, в който ще се разсечеш на две. Така 
единият ти крак ще може да живее спокойно в планината, а 
другият – тук, и ще можеш да се шириш в две стопанства. 
Впрочем цяло чудо е, че това още не те е сполетяло. 
Ако майка ти беше жива, сигурно 
щеше да помисли, че всичкият тоя 
францискански лепкав мехлем здраво ти 
е залепил краката…
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Последната свободна маса 
се оказва точно тук, където, 
поне по броя на заетите, 
не ще напиша нито ред. 
Келнерката ритуално 
повдига маската, 
покланя се за поздрав 
и дърпа залеза след себе си. 
Как го вмести в кухнята се чудя. 
Опитвам все пак превода: 
желание във глад за нещо 
по-конкретно от менюто. 
До мен светът говори 
и кашля, зачервен от лютото. 
Не ще напиша нито ред, решавам, 
и бъркам с мигли в пепелника, 
а келнерката носи бира. 
Поръчах всъщност чай, 
но ако може залеза обратно. 
И тя ми кимва, тя разбира. 
Да, very hot, сега след малко идва.

Апория
         
Не е необходимо да говорим. 
Това, което бих ти казала, 
го казва и дъждът. Че падам. 
И има ли значение върху какво? 
Приветстват ме первазите 
наоколо. 
За теб градът е сигурно досаден, 
но все пак 
чудесно място е за падане. 
Тротоарите събират локви, 
а локвите – едва – окото ти. 
А то помита с мигли мрака 
на полета, наречен прямо грешка. 
Достатъчно високо е, 
но ти си близо, няма да боли. 
Човешко е, 
ужасно смешно и човешко е 
как се държа все още с малкото си пръстче 
за клоните, които съм уцелила 
по пътя си надолу. 
Понякога защото долу 
от кръстопътите остават само кръстове, 
нали? 
Но няма да е нужно да ме молиш 
да се пусна. Вече съм готова, 
достатъчно е мокро. 
И няма да говорим за посоката, 
това е сигурно. Ти гледай само 
и единствено нагоре. Да, нагоре. 
А аз в свободен полет 
уча всичко, даже и това: 
да стискам зъби, тихо да се моля. 
Например 
да уцеля точно лявото ти рамо, 
заякнало от носене на тежки облаци. 
Точно мястото, където щеше да се настани 
в петък, пет без пет, умората 
от чадърите на другите, 
крепящи върху себе си града, 
нивелирани от суша хора. 
Свали си якето и запуши уши. 
Не слушай. 
Няма да говоря. 
Дай ми само онзи ласкав звук, 
контролен, равномерен ритъм 
чук чук чук – 
сърцето ти, изплезило език нагоре, 
готово всичко да опита.

Панаир

Пускаш монетата плахо 
и чакаш. 
Изскача милувка, 
удар в плътта, 
бонбон или облак памук, 
после теква 
капчица мед по краката ти. 
Понякога просто оставаш 
сред панаирната врява, 
с ръце, пълни със тишина. 
Какво правиш? 
Чакаш наградата, 
която била е в играта.

Калиграфии с вода

Тази вечер той дойде с извити въпросителни 
на слепоочието, две подути вени, 
пулсиращи внимание. 
Оплескано с мастило настроение, 
клепачите притиснати 
от скицираната ми набързо истина. 
Има тук все повече от тъмното  
и мъртвите се връщат твърде често. 
Какво да ги попитаме? 
Това ли някога ни обещаваха 
с тебеширени ръце във вечното 
течение на нашата река? 
Тогава ни се струваше банално лесно.  
Въпрос на избор да останеш жив, 
избранник с гладко чело,  
да останеш в светлото. 
Но явно не познавахме наклона, 
хаотичния размах на почерка си,  
само 
упражнявахме извивките на знанието, 
не съдехме тетрадката 
и не задрасквахме. 
Оставяхме за спомен само 
калиграфии с вода. 
Въпросителните първи изпариха се. 
Тази вечер той дойде, 
облегна се на влажния ми поглед, каза
възможна е забравата.

Низша математика

Искам дете от тази сурова, 
полумъртва година. 
След знака за равенство 
и след четен брой минуси –  
сбор от реални,  
премерено сложни числа. 
Искам простичко, 
биологично доказателство  
на теоремата, че тук е имало 
изплувал сам от нулата 
ембрион-фантазия 
на място на прекъснатата, 
безизмерна линия. 
Искам в края знак, 
заключващ всичко неизказано 
в писък, в нула, във  
начало.

Игра на завинаги

Бих осъзнала всичко, ако беше за последно. 
Ако преживяното не притежаваше такава дълга сянка 
и нямаше да се повтори. 
Как ритаме със гумени ботуши в тъмното 
кълбета светлина и как фенерчетата 
все отскачат към началото на парка, 
където е по-малко страшно. Рикошет 
от вечерния час за малките,  
но въпреки това си тук. 
За двадесет и пети път сме на пързалката, 
покрита с нежен за очите скреж. 
С тази дива скорост на смеха ти 
в уравнението на листа. 
Как лекотата винаги ме изпреварва, 
а ти преминаваш 
в тъмното като приятен сън. 
Как хапя устни, как пак нямам време 
да зачеркна нещо по чертите  
на анахроничните си стаи. 
Как мечтая да напиша точно същото, 
докато опъвам в десет вечерта 
напрек изтритото пространство на площадката, 
един хамак. Ти питаш, тук ли ще живеем  
и завинаги ли? 
Аз те притискам в пулса на люлеенето 
и казвам 
само докато го осъзная.

Ненужно

Откакто съм тук, 
събирам ненужни неща – 
ненужни мисли, от които ти правя 
наивни подаръци. 
Бриколаж 
от керамични запетайки, стъкла и дървесна кора, 
гайки, рецепти, които бих сготвила, 
срамни възпаления по повърхността 
на гладката броня от гордост, вълнение 
от мисълта за топлата кал по прасците, 
вълнение от сладостта на упадъка. 
Може би радост дори. Счупени брошки, 
листчета с драскулки, 
следи от възможности, 
камъни, не скъпоценни. 
Мисля също, напряко на себе си, 
че всеки модел престилка би ми отивал. 
Слънцето настойчиво лепи 
промеждутъци сладка надежда върху вечното иначе, 
върху невъзможната основа на този колаж, 
която вече съвсем не се вижда 
откакто съм тук, ненужно съм тук, 
където си ти.

Пазач на наклона

В гората, където земята
е груба, разплетена прежда
от детски износен пуловер,
вървя от години нагоре,
с пръчка в ръката, както следва
за пазач на наклона.
Пазач на наклона, но вече
последнота лято е.
И по вретено
навива се шнура на времето,
въртенето в мене пресмята.
Кажи, сбор на всички премятания,
къде са онези три пътя:
игра, яснота и търпение?
И ако все пак тръгна надолу?

Малини

Къде отиде тялото на моя див любим?
Мъглите ли покриха тежкия от зной разкош на кожата,
завоите нарязаха ли необхватната гора,
където ябълки – сърца на дребосъчета – изхранват  
 птиците,
където меки са пътеките до щастието
и стъпките по тях се сливат в напеви за славата на 
някой си,
създал това, което вижда само той самичък
и под гъстите си мигли сам събира в язовир?
Къде отиде слънцето, което очертаваше блестящи обръчи
под плясъка на рибите, под скока им в пространството
на нашия общ поглед, сплел ръце срещу лика 
 на невъзможното,
срещу променливия силует от хълмове без фокус?
Къде отиде тялото на моя див любим,
дали отплува с безпосочната вълна на вятъра,
по недовършената магистрала с дупки неизречено,
дали сега пътува, както началото пътува с хъс  
 към края си
и както вятъра пътува без да стига някъде,
все още топъл от прегръдката на лятото
с лице червено и разплакано?
Дали го взе онази чиста светлина на утрото,
изплакнала краката си в планински бързеи,
разперила ръце над свлачища, над нощна глъб и борове,
тъй жарка да покрие всички тъмни сънища,
че е помела с потопена в жито четка и сънуваните?
Къде отиде тялото на моя див любим,
онази вкусова хармония на въздуха,
издишана със смях, презрял във гърлото,
с прашец от жълт кантарион и прегоряла под ръцете 
кротка хвойна,
с електричество на топла козина,
разнасяно от сенките на бледи облаци
над некартографираната територия,
над храстите – протегнати към нищото ръце,
със неопитани от никого освен от дивото малини.
Къде отиде тялото на моя див любим?

Нели Станева
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Панкхури Синха (Индия)

Историята на последвалите 
правописни грешки

Историята на последвалите правописни грешки
в местата
на раждане 
щеше да се окаже фатална 
можеше да е толкова опасна 
че да се превърне в игра на нерви 
да подклажда тревога 
да превърне живота ти в скитащо стадо от натрупано 
 недоволство 
Личността ти 
в миграционен субект 
почти избягала от 
някакво 
преследване 
Историята за това как тези правописни грешки
се самонаписаxa 
ставаше зловеща 
любопитно ексцентрична 
макар че
първата 
според нея 
беше абсолютно случайна.

Онези, които не знаят езици 

Беше горе-долу по времето 
когато котаракът започна да се обажда
с много детски глас
в определено време
което беше редовното време
когато го хранеха 
Времето му за хранене
което тя бе забравила 
просто пропуснала 
в поредица от дни
когато котаракът беше никой  
но в този ден
по този повод
късно в запознанството им
котаракът започна да се обажда
с много детски глас
да го нахранят и да го пуснат навън
в какъвто и да било ред
в различно време
и не спря да се обажда 
настоятелно 
прочувствено 
с глас
непостижим за никой човек 
уговарящ 
гъгнещ  
и тя разбра 
има същества не знаят езици 
но езикът на тези същества
е по-ефектен
от безкрайните маневри на доброто представяне. 

В  поредния рунд на суматохата 

Някои много скъпи
и много познати
имена
се приближиха 
и отдръпнаха 
в поредния рунд на 
суматохата.
Имена, които имаха да кажат велики неща 
да разкрият тайни
тайните на шпионите
или на историците
онези, които се намират и в книгите
и трябва болезнено
да бъдат изтръгнати оттам
и онези, които лесно се четат
ако те оставят на мира
но тези имена говореха и за свят
извън книгите.
Mного
имена с голяма власт 
се появиха и я формираха 
напълно
промениха облика на живота є  
завоите погълнаха вниманието є
повратът 
обратният завой, мечтите є 
я върнаха няколко години назад 
накараха я да търси бог знае какво.
Да се рови надълбоко 
беше стар навик
почти религиозен
Бяха я заблудили
изплъзнаха се 
подкопаха вярата є
Тези имена
станаха 
тоталитарни акценти
на собствени съществителни 
в добре пресметната суматоха 
с предопределени заключения 
както изглежда.

Алекс Сантош (Индия)

Удобен  момент 

Когато разбрах за 
различията между хората,
между хората и поезията
между хората и критицитe,
тогава ме нападнаха.

Моментът, в който забелязах 
разликата между върхa и липсата му, 
цвeтa и недостига му
тишината и глъчката 
пак ме нападнаха.

Удобен момент за атака е, 
когато някой забележи различията.

Мумбай

Пет сутринта е.
Мъж и жена му 
са заети с ежедневна работа.
Разговорът им 
отеква в сънищата
на онези, които спят.

Приятелю,
къде намираш утеха?
В молитвата 
В щедростта  
В поезията
Виж щастието на
мъжа и жената.
Излизат от къщи, 
за да хванат местния влак.

В Мумбай на разсъмване
са само мъжът и жената. 

Дом за стари хора 

Два пъти трябва  да се молим 
на това място
в малък старчески дом като нашия 
и сами се обслужваме;
в по-голeмия
има служители в униформи.

Старите хора 
се оглеждат за синовете и дъщерите си 
сред гостуващите семейства 
дошли да празнуват рождени дни
в старческия дом.
Старите се усмихват
но тъгата зад 
усмивката им не може да улови 
никое селфи.

Гостите хапват 
пийват, правят снимки 
и си тръгват.
На другия ден
старите хора се молят с треперещ глас
и се редят на опашка
стиснали чиниите си.

Докато закусват 
все същата тъга, същата тревога,
а тишината в трапезарията
се губи с нечия кашлица, нечий плач.

Селски път  

Синът ми, който учи в пети клас,
четеше текст в учебника, озаглавен „Село“
и внезапно попита, 
татко, какво е селски път?

Спомних си родното село.
Там, където 
свършваше селският път 
започваха скали.
На места имаше гора.

Следи от копита на животни
се виждаха по прашния път,
по който много пъти се връщах у дома
през скалистите планини.
Но се страхувах да мина през гората.

Сега
няма прашни следи 
нито скалист терен 
а горите са рядка гледка.

От сегашните пътища  
изникват още по-нови.
Как да обясня на сина си
че селският път показва, че 
наблизо има село.
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Рисунка Александър Байтошев
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До трамвайните релси  
лежаха невинните ни години 
В белезникавата светлина на първите лъчи 
ми липсва топлината ти в леглото.
Отърсвам се от откъслечни сънища
пръснати върху чаршафа леден,
и протягам ръка
за първата цигара за деня.

Оранжева жарава в тъмната стая
птички чуруликат на балкона
а аз мисля за накъсаните сънища
където, както всеки път, ти влезе,
прекрачи границите и ме спаси.

Първият бял трамвай
бавно излиза от депото
по времето, когато често се срещахме
далеч от света,
в благословения аромат на утрото 
ти нося цветя, целунати от роса 
изпъстрена със стиховете на нощта.

Тишината е все същата
и още мога да проследя къде 

сред милиони избледнели стъпки 
до сребърните релси 
лежат
невинните ни години.

Русалка, най-сетне заспала

Спри да идваш в сънищата ми
като муза в здрачната вселена
декемврийският студ скърца под стъпките
ти през притворената врата
а луната влиза през открехнатия прозорец.

В спалнята ли чакаш?
По нощница с гребен разресваш водопад от коса
В нощната мъгла по стъклата 
още ли рисуваш името ми с устните си?

Обичам трепета на тези безсънни очи
И аз съм безсънен и в транс, когато всяка вечер 
 тръгвам на път

да те търся 
като лодкаря в Неапол
който ме заведе веднъж в зори на риболов.
Небето ми напомни за теб
в леглото: русалка, най-сетне заспала.

Спящата Мадона

Пак нарисувах младостта по устните ти
изпратих облаци до прозореца ти
погледнах сините пликове и избелелите с времето думи. 
Често вървя по тридесет и четирите стъпала, 
 които изкачваш
за да стигнеш до вкъщи
до зелената спалня
до старото махагоново легло, обляно c лъчите 
 на слънцето, дъждове, бури,
кавги
и среднощна любов.

Поезията, тя ни кара да се любим  
и сенките ни по стените често се превръщат в Пикасо 
или Матис
Ти, в леглото, голо тяло на Реноар,
в теб откривам Олимпия на Мане
и странно, лицето ти е като на селянка на Ван Гог.
След любов вече не сме същите.
Отвъд тънката завеса между нас
ти нашепвам истории за момче и момиче, изгубени 
 по пътя за Сакре
Кьор,
а църковната камбана бие...

Пак те целувам и откривам 
че спиш като нарисувана Мадона.

с ъ в р Е М Е Н Н а  П о Е З и Я  о т  и Н Д и Я  и  Б а Н Г л а Д Е Ш

Семето

„Опитаха се да ни погребат, но не знаеха, че сме семена“
 Мексиканска поговорка

Здравей семе, докога ще стоиш заровено?
Вкусило си мрака на земята
и топлината на пръстта 
сега времето те зове.
Ледената зима си отиде
Слънце и вода се леят 
Пъпката е разпукала твърдата люспа 
време е животът да възтържествува.
Ела, покажи си крехките листенца
и кората бъдеща на дърво гигант. 
Времето зове, тръгни на път,
вкуси дъжда и красивия вятър
слънцето, божественото утро 
расти, приготви се за гигантския ствол.
Помни, ще има гръмотевични бури 
безводие в сушав сезон  
люта зима и много други беди,
но следвай призива на дълга и живота –
расти и покажи на света твоето начало.

Житейски път 

Загубих пътя си
но намерих
ярки рози, звънливи реки
звучни песни на странни птици.
И в тях открих 
приятели, несрещани преди.
Оказа се, това бе пътят 
който търсех. 
Непознатото да опозная  
да заобичам падналите ангели.
И горчиво, сурово 
и лудо пътуване беше.
Беди и страдания
и толкова сълзи.
Но все си мисля,
славен е човешкият живот
когато пътя загубим 
и нещо чудесно открием.

Защо пиша

Когато хората се влюбват
в нещо на този свят
те живеят за това бреме
и умират за това.

Най-съкровените си мисли ще разкрия днес.
Убий ме, ако трябва; какво от това!
Смелостта е да умреш 
вместо като страхливец да живееш!

Когато си избран
за нещо 
от нищо страх да нямаш 
от Бога си благословен.

Когато имаш своя страст
защо се плашиш, душо моя!
Живей за нея 
или умри за нея 
Какво си ти 
без нея!

Залезът в хълмовете на  Нагаркот

Стоя с един приятел
но все едно съм сам
и за теб си мисля.
Слънцето залязва на запад
от хълмовете на Нагаркот.
Здрачът се вижда на хоризонта
облаците се целуват с горската зеленина.
Птици и насекоми оживено шумят 
и хлад се спуска c вечерта.
Като мек памук, мъгли и облаци се носят 
а аз съм сам
с цялата тълпа.
Двойките туристи почти са си заминали,
колко са нещастни
ако не са се целували
във вечерната планинска мъгла.

Превод от английски: ХристиНа КЕраНова
(Публикацията излиза със съдействието на 
Екатерина Григорова.)

Тарек Самин (Бангладеш)
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