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Художник на броя Иво Рафаилов

Нова българска
Елена Алексиева
Георги Тенев
Момчил Миланов

Теодора Цанкова
Хавиер Мариас, 
несравнимият

Един съвсем нов поет, 
когото всички познават
Разговор с Иван Ланджев  
за „Стихотворения“  
от Виктор Пасков

Людмила Миндова
Какво е поезията?

Рецензии
Албена Тодорова  
за Марин Бодаков
Евгения Тетимова  
за Ингмар Бергман
Маргрета Григорова  
за Ян Полковски

Вниманието на малките
Интервю с Елена Павлова  
и Милена Радева

l 
Помня преди заспиване на вилата, в малката стая с 
трите легла – баба ми и съседката, дошла да пренощува 
при нас за компания. 
Баба ми започна да брои колко са останалите обитатели, 
живите съседи. 
Смяхме се. Изникваха спомени, весели истории. Странно 
броене. 
Последното броене. 
Години по-късно не броим, само споменаваме с 
добро мъртвите, нашите баби и дядовци. Някакво 
успокоение, че преходността е стрела, пронизала 
живота, и спомените са вечният непрестанен диалог с 
отвъдността.
Броенето продължава.

l 
Изненадващ обрат. Влизам в американски бар в Амхърст, 
Масачусетс. В притъмнената обстановка се чува 
оживена глъчка, стъклени поздрави. Наливна бира с 
родословие. 
Доближавам се до бара да поръчам и някаква светкавица 
във времето, процеп, през който попадам в 90-те години 
на XX век. 
Пред очите ми е Кърт Кобейн. 
Със светлата коса, разпознавам го, същият от снимките. 
Ето какъв е бил и аз съм до него на бара. 
Понякога е много лесно да се докоснеш до своите 
спомени, до настоящето, което ги крие.

l 
Да трупам тъгата на своите житейски наблюдения, 
облечени в прозаични ритми, и накрая след мен или малко 
преди края да изтръскам от торбата товара, носен през 
годините. Дали ще е златно покритието или безсмислени 
мастилени следи – оценката на времето ще покаже. 

Поли Муканова 

Иво Рафаилов, 
илюстрация 
към книгата 
„Пропуснатият 
момент“ от Йорданка 
Белева, изд. „Жанет 
45“ (материал: аудио 
лента)
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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“.

I N  M E M O R I A M

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. 

П О К А Н А Х у д О ж Н И К  Н А  Б Р О Я

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Издателство „жанет 45“
Издателство „Стигмати“
Ви канят на премиерата на

Книга  
за Малина
С участието на автори, 
издатели, читатели и 
приятели.

Национална библиотека 
„Св. св. Кирил Методий“
29 септември 2022 г. 
(четвъртък) 
Начало: 18.30 ч.

Иво РафаИлов (1977, Бургас) 
е завършил културология в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Автор 
е на две книги с поезия – „По пътя 
на покоя“, 1996 (награда „Веселин 
Ханчев“) и „Изброими изкушения“, 
2013 (награда „Памет: година на 
Иван Методиев“, съпътстваща 
награда от конкурса „Иван Николов“, 
номинация за наградите „Николай 
Кънчев“ и „Христо Фотев“). Носител 
на национални и международни 
награди за фотография. Участвал е във фотографски 
изложби в Ню Йорк, Лондон, Кордоба, Москва, София и 
др. През последното десетилетие работи в областта на 
книжния дизайн. Носител на наградата „Златна четка“ от 
Фестивала „Пловдив чете“ (2018).

По случай 300-годишнината от рождението на отец Паисий 
на 15 и 16. 09. 2022 г. в Нова конферентна зала на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ се състоя форумът 
„Монашеството и българската историопис от XVIII век 
– извори, употреби, интерпретации“. Честта да станат 
съорганизатори на форума приеха представителите на 
Светата Зографска обител, представлявани от йеромонах 
Атанасий и монах Калистрат. Присъстваха изследователи 
от много научни институции като БАН, Софийския, 
Пловдивския и Югозападния университет, както и такива 
от Университета в Льовен, от Атинския университет и 
от Източноукраинския  университет. Отзивчива публика 
бяха и студентите, търсещи нови знания и вдъхновение. 
Събитието бе част от почитта, която оказваме към 
Хилендарския монах и делото му, и успя да провокира голям 
интерес от страна на научната общност.
Докладите на присъстващите засегнаха важни теми 
и въпроси: Паисий – конструкт или конструктор на 
Българското възраждане; кои са особеностите на „простия 
болгарский язик“; възможен ли е знак за равенство между 
турцизми и османизми; каква е нуждата от апостолически 
фигури в историята; доколко нацията може да спомогне за 
„повдигането“ на православната църква и др. Разглеждаха 
се преписи, преправки, печатни издания, повлияни от 
„История славянобългарска“, балканския контекст на 
Паисиевия живот, а също и репрезентациите на Паисий във 
визуалното изкуство през XX век.
След откриването на конференцията от ръководителката 
на организационния екип Надежда Александрова последва 
обръщение от Бойко Пенчев – декан на Факултета по 
славянски филологии. В словото си деканът пожела успех на 
форума и засегна особеното място на Паисий като „начало“, 
но и като фигура, спояваща Средновековието и Новото 
време.
В своя доклад йеромонах Атанасий сподели тревогата си 
от изявите на национално съзнание у атонските монаси, 
възпрепятстващо мирното и сговорно съжителство 
между манастирските братя. Той разсъждава върху 
вредната роля на етноцентричните национални истории 
за разбирането на света и историческото минало. През 
XX век е често срещано полагането на Паисий като 
секуларна фигура, което отрежда погрешно построение 
на континуума на нацията. Йеромонах Анастасий 
разкритикува възгледа за православието като идеология и 
определи национализма като страст – „болест на душата“, 
неподобаващ на християните, защото води до „свещена 
война“. Последвалият доклад на Александър Николов добре 
изясни ролята на дадени славни разкази от Българското 
средновековие, отразени в Паисиевата история, като 
„протонационални“ и подбуждащи към действие. 
Не липсваха и езиковедски доклади като тези на Лилия 
Илиева и Лъчезар Перчеклийски, които разглеждаха 
конструкции, идващи у Паисий от руските преводи на Цезар 
Бароний и Мавро Орбини, и черпещи нов облик от народния 
език в преписите и преправките. Като особено важно 
бе изтъкнато мястото на манастирската култура за 
добиване на източници и произвеждане на читатели както 

сред монашеството, така и сред миряните. В този дух бяха 
докладите на Аделина Ангушева и Десислава Узунова, които 
се занимаваха със съвременници на Паисий като Йосиф 
Брадати и Йосиф Хилендарец, и с техните дидактически 
послания към общността на българите през XVIII в. 
В докладите на Димитър Пеев, Олга Смолина и Генчо 
Банев, и Надежда Александрова бе проследено значението 
на сръбската, гръцката, украинската, руската култура 
върху формирането на възгледите у Паисий, а и у неговия 
следовник Софроний. Обект на преосмисляне станаха 
някои иконични образи като тези в „Стематография“ 
на Христофор Жефарович, както и ролята на руските 
преводи, които Паисий използва, с оглед на честотата на 
етнонима „славянобългарски“ в текста на Историята. 
Една особено значима група доклади, като тези на Раймонд 
Детрез, Димитър Атанасов, Десислава Лилова, Николай 
Аретов и др., се занимаваха с история на национализмите 
и чудатите теории на етногенезиса, които произвеждат 
дефицити в националната идентичност. Повдигна се 
въпросът и за жанра на „История славянобългарска“ с оглед 
на нейния синкретизъм и наличието на повествователни 
матрици, заети от предходни текстове и съживени за 
нова употреба през XIX в. Подобни разсъждения изискват 
отново и отново да се задава въпросът на Владимир 
Трендафилов дали Паисий е „конструкт или конструктор на 
българското Възраждане“. 
Важна част от историята са преписвачите на Паисий, 
както и проектите, свързани с дигитализацията на 
преписите и преправките на „История славянобългарска“. 
В доклади като тези на Маргарет Димитрова, Даринка 
Караджова, Елена Узунова, Андриана Спасова и др. се 
анонсираха неизследвани досега пътища на преписите към 
следващите генерации кописти и към печатния облик на 
текста на Паисиевата история. За печатни и ръкописни 
версии на Историята, позната от „Царственик“ на 
Христаки Павлович (1844), особено интригуващо говориха 
Владимир Игнатов и Петко Петков. 
През 60-те години на XX век Паисий оживява и на екран 
във филм на Стефан Сърчаджиев. Ако допреди социализма 
Паисий е познат като религиозен човек, то през периода се 
превръща в светски. Според Сирма Данова акцентирането 
върху тази фигура, въобразена в нейната младост, е 
политически ход, с който се цели приобщаване на народа към 
комунистическата идеология. 
След двудневните сесии с доклади конференцията завърши 
с обобщителни думи и обещанието за бъдещ сборник 
от форума, в който ще вземат участие и онези, които 
не успяха да присъстват на живо. Събрани за финална 
обща снимки, присъстващите се обединиха в желанието 
да изследват по-късните компенсаторни жестове по 
полагането на Паисиевата история като първостепенно 
важен текст за българската култура от новото време и да 
следват заръките му „да четат и чуват написаното в тая 
история“. 

 АННА СТАЙКОВА

Наследството на Паисиевата история днес

След нещастен инцидент на 24 септември 
внезапно си отиде поетът

Марин Колев
(1939–2022)

Той беше сред най-дългогодишните сътрудници 
на „Литературен вестник“. Автор на множество 
поетически книги, между които „Място за моето 
лице“ (1968), „Збрана лирика“ (1969), „Мигли от светлина“ 
(1975), „Вечността на миговете“ (1979), „Повече от 
живота“ (1983), „Вдън любов“ (1989), „Кози и ангели“ 
(1993), „Исо със оси. Лирографика и палиндроми “ (2000), 
„Братовчедите на поп Кръстьо“ (2003), „Челото плаче. 
Стихотворения за Николай Кънчев“ (2012) и др. Автор 

на няколко пиеси, три от които са 
поставени на театралната сцена.
Роден на 4 февруари 1939 г. в село 
Радювене, Ловешко, Марин Колев 
завършва българска филология в 
Софийския университет, а после 
работи като журналист в ловешкия 
окръжен вестник и като драматург 
в Ловешкия театър. Членувал е в 
Съюза на българските писатели и в 

Сдружение на български писатели. Удостоен е с почетния 
медал на община Ловеч през 2014 г.
С неговата кончина българската литература губи ярък 
автор, а град Ловеч – един от духовните си първенци.
Поклон!
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  ч у В А М Е

П Р О ч Е Т Е Н О  д Н Е С

Ти си един от съставителите на появилата се съвсем 
наскоро книга с поезия на  Виктор Пасков. Разкажи 
малко повече за това как се стигна до появата на 
това томче, за предисторията...
Всичко започна класически – един ден телефонът звънна. 
Беше Захари Карабашлиев. Освен познатият на всички 
ни писател, Захари е и главен редактор на издателство 
„Сиела“, а „Сиела“ издават Виктор Пасков. Та, Захари 
имаше идея – да издадем поезията на Пасков. И аз 
попитах – каква поезия?
Шегувам се, но и не съвсем – знаех от един стар брой на 
„Литературен вестник“, че стихотворения на Пасков 
съществуват, знаех, че е започнал като ученик в „Родна 
реч“, знаех, че имаше самоиронични подмятания в 
„Германия, мръсна приказка“ (как е „посветил стихове“ на 
комсомолката Настася и прочее), но нямах никаква идея, 
че той практически никога не е спирал да пише стихове, 
нямах представа за сериозността на заниманията му 
с поезия. Изобщо не съм подозирал, че в чекмеджето е 
пазил ръкопис на стихосбирка, че е работил с редактор, 
че поезията е била нещо толкова съкровено и важно за 
него.
Захари ме свърза с Мари Врина-Николов, която ми 
връчи архива – буквално. Срещнахме се в кафенето на 
Архитектите и тя ми даде сак с поезията на Виктор 
Пасков. Беше като в шпионски филм – дама с френско име 
ми оставя сак в кафене, след това се сливам с тълпата 
и никой не подозира колко скъпоценно нещо нося вътре. 
Вълнувах се.
Скоро след това се обадихме на Георги Господинов – той 
вече беше подготвен по темата. Тъкмо Георги е човекът, 
който за пръв път публикува селекция от стихотворения 
на Пасков в „Литературен вестник“ преди години  – броя, 
който споменах – отново със съдействието на Мари 
Врина-Николов.
Така станахме трима съставители и започнахме да се 
събираме вкъщи, да четем и да отсяваме – колкото и да е 
трудно това.
 
да, със сигурност е трудно – особено в отсъствието 
на автора – от ръкописите да се създаде книга. 
Как подходихте с Георги Господинов и Захари 
Карабашлиев? Ако е имало различни варианти на 
някои творби, как преценявахте кой вариант да 
публикувате? Останаха ли още стихотворения, 
които не сте включили в томчето, и защо? 
Имаше много предизвикателства – например това, 
че архивът включваше и съвсем ранни, юношески 
стихотворения, и много по-зрели. Нямаше да е честно 
спрямо наследството на автора да публикуваме всичко 
на едно място, а и това би означавало да не се свърши 
никаква работа. Задачата е сериозна, но и малко 
парадоксална – показваме на читателя за пръв път облика 
на един съвсем нов поет… когото всички познават. Тази 
едновременност – на толкова познато име в толкова 
непознато амплоа – е нещо много особено.
Впоследствие се оказа, че архивът включва дори и 
стихотворения, които не са на Виктор Пасков – един 
ден си четях от тетрадките вкъщи и нещо ми се стори 
познато. Беше стихотворение на Стефан Цанев! После 
открих и няколко, които ги имаше в „Пътуване към себе 
си“ на Блага Димитрова. Говоря за това в предговора 
си. Оказа се, че тийнейджърът Виктор е имал навик 

да си преписва в тетрадка любими стихотворения 
на любими автори – предполагам, че му е служило за 
вдъхновение, едно „аналогово“ свидетелство за любовта 
му към поезията във времена, когато е нямало социални 
мрежи и copy-paste. Открихме още няколко такива 
„подводни камъка“, бяха заедно с останалите тетрадки 
с авторските му произведения, нямаше имена, нищо не 
ги отделяше. Накрая изпратихме ръкописа на Стефан 
Цанев, за да го прегледа и той – да не би да си познае още 
нещо, което сме пропуснали (все пак не сме компютри). 
Той не откри други такива моменти и много хареса 
книгата. Благодарни сме му.
Избирахме онези версии на стихотворенията, които бяха 
или финални, или най-близо до финалните. Всеки пишещ 
знае, че това невинаги е „хронологично последната“ 
версия. Работата с изкуство се свежда в крайна сметка 
до съждение на вкуса – помогна ни това, че тримата с 
Георги и Захари сме приятели и съмишленици, не беше 
трудно да синхронизираме критериите си, да се обединим 
около „това да, това не“. А и отправна точка винаги ни 
беше мисълта за самия Пасков – с кое би се съгласил и 
би пуснал да се появи на бял свят, как би искал да бъде 
„видян“ като поет? Това няма как да се знае на сто 
процента, но, струва ми се, е най-вярната цел, която 
може да се постави още в началото. Не е случайно, че 
Захари покани поети при съставителството, всеки, 
който пише стихове и ги публикува, изминава този път.  
 
Спомена, че в архива е имало ръкопис на стихосбирка – 
това подсказва ли, че самият Пасков е планирал да 
издаде поезията си?
О, да. Имаше „набран“, почти структуриран, но 
недовършен ръкопис на стихосбирка – номерирани 
машинописни страници, кореспонденция с редактор и 
т.н. Не разбрахме името на този тайнствен редактор, 
но по поправките си личеше, че се е ползвал с уважението 
на цар Виктор. Не използвахме и заглавието на този 
ръкопис, защото книгата, която съставихме, не е 
същата, тя включва и стихотворения извън него. 
Кръстихме я просто „Стихотворения“, защото само 
по себе си това заглавие е достатъчно красноречиво, и 
поставено до името на толкова бележит прозаик вече е 
изненада, вече е новина. 
 
От двата предговора към томчето – твоя и на 
Георги Господинов – се разбира, че стиховете на 
Пасков са писани през 70-те и 80-те години. Как се 
вписват те според теб в българската лирика от тези 
десетилетия? А как се отнасят към прозата му –  
този въпрос няма как да не те е занимавал, докато си 
работил с ръкописите...
Както казах, в тефтерите имаше дори по-ранни, съвсем 
младежки, но те не са основното присъствие в тази 
книга по обясними причини. Въпросът с влиянията е 
изключително интересен – не са ограничени само в тези 
десетилетия. Пасков може да бъде „разпознат“ като 
български поет от 70-те и 80-те, но почеркът му е 
особен, музиката му също. Той е много джазов. Градски 
поет е, но не е певец на един град, скиталец е, същият, 
когото познаваме от прозата. 
Говори за Рилке, но поезията му не прилича на тази на 
Рилке. По-скоро може да се открие сходство с Елиът. 
Има едно обговаряне на стаята, на вещното, като у 

Далчев. Това всъщност 
го има особено видимо 
при Рупчев през 80-те, 
но звукът на Пасков е 
друг. Има и една почти 
Фотева изповедност, 
сила на жеста, замах 
– при по-слаби поети 
това би се превърнало 
в маниерност, но при 
добрите не става 
така. 
Със сигурност е 
любопитно да се 
видят и проследят 
идеи, които сетне 
са развити изцяло в 
прозата. Фиксират 
се доста лесно, 
Пасков не ги крие, 
не замита следите 

си. На мен това винаги ми е интересно – да видя 
еволюцията на хрумката. Защото всичко започва от 
едно съвсем внезапно хрумване. Понякога от него после 
става стихотворение, понякога новела, понякога роман. 
Авторът сам не знае накъде ще го отведе, но идеята не 
го оставя на мира. Това е красиво. 

Предполагам, че щом си се заел с тази задача, Пасков 
и книгите му са важни за теб  – така ли е? Промени 
ли се по някакъв начин представата ти за него, 
откакто познаваш и поезията му? За теб самия кое 
беше най-неочакваното, най-интересното или най-
вълнуващото, кое откри в тези ръкописи?
Първата му книга „Невръстни убийства“ е публикувана 
в годината, в която аз съм се родил – 1986-а. „Балада за 
Георг Хених“ и „Германия, мръсна приказка“ считам за 
две от най-важните книги в българската литература 
изобщо. Много важни са и за мен като читател. 
След като го открих за себе си като поет, представата 
ми за Виктор Пасков не се промени, по-скоро се потвърди 
нещо, което винаги съм подозирал. Има едно творческо 
старание и отдаденост – тези неща са много по-силни 
от имиджа на „лошото момче“ в литературата. Той е 
нещо фасадно. А поезията позволява да се види отвъд, 
там където е по-уязвимо. И нямам предвид клишето, че 
поетът е някакъв лигльо – това никога в историята не е 
било вярно. Имам предвид, че другото клише, за хулигана, 
също не може да ни каже цялата истина. 
Понякога си мисля как бих седнал на по уиски с него. Би 
ми било интересно да си говорим, вероятно в някакъв 
момент щяхме да се скараме, но и същата вечер щяхме 
да се сдобрим. С него харесваме една и съща музика, 

споделяме някои сходни възгледи. Да 
вземем за пример финалите на двете книги, 
които току що споменах – „Свещено е 
изкуството, което бе, което е и което 
ще бъде!“. И „Въпреки живота – всичко е 
любов!“. Аз вярвам безрезервно и в едното, 
и в другото.  

Въпросите зададе АНИ БуРОВА

Книжната есен тази година започва щедро – издателство 
„Точица“ и издателство за поезия „ДА“ представят 
„Галерията на сърцето“, събраните стихотворения на 
Марин Бодаков. Книгата включва всички публикувани 
стихосбирки, от „Девство“ (1994) до „Мечка страх“ 
(2018), както и непубликувани стихотворения от 
2019-2021, придружени с ранни текстове от 1987-1989 
година. Книгата завършва с великолепния послеслов на 
Надежда Радулова „Но красотата се разраства“, цитат 
от стихотворението „Галерията на сърцето“ от 
стихосбирката „Обявяване на провала“. Послесловът 
на Радулова е съвършен шперц за текстовете на Марин 
Бодаков и ако човек се чуди откъде да подхване да чете 
книгата, ако върху тежестта в скута се наслагва почти 
неусетната лекота на първите издания на „Ангел в 
зоопарка“ или „Бисквити“, може да отгърне на послеслова 
или на авторовия речник, стихотворение наравно с 
другите в книгата.
Какво се случва, когато се съберат всички (знайни) 
стихотворения на един автор между две корици, с 
всичките им гласове и градове, с всички пети, ръце и 
гърбове, с цялата смърт и цялата любов, и всички имена? 
Някой ще рече – паметник. Друг ще рече – лабиринт. 

Трети – лествица. И ако 
четем само текстовете 
и забравим за миг ръката, 
която ги е писала и 
за която говорим и 
мълчим, ония, които бяха 
прегръщани от тая ръка 
и комуто тя махаше, 
когато се разминавахме 
на Попа или пред „Коста“ 
(задача невъзможна и 
неизпълнима, затова два 
пъти по-важна), ако четем 
само текстовете, пред 
погледа на сърцето бавно, 
със скоростта на лодка, 
чиято лодкарка гребе и 

пее, изникват ония, които населяват „Галерията“. Ето ги 
– тук са различните аспекти на телесното и отношения 
с тялото, тук е смъртта, по-позната дори от съседите, 
тук са всички градски обитатели – възрастната двойка с 
ябълката, бащата на ангела с ушанката, чистите старци 
с любовта между слабите пръсти (посочи ми чии пръсти 

са силни). Тук е цялата вселена на това какво означава 
да бъдеш в това наше непонятно време син, приятел, 
баща, любим, мъж, творец, пътешественик, чужденец 
– не в големи думи и драматични жестове, а в каране на 
велосипед, в дояждане на коричката, във вървене след 
любимите.  В тази галерия галерист е сърцето, което 
умее да се отваря, да преживява всичко, до което успее 
да се докосне или от което не устои да се опази, всяко 
смесено и чисто чувство, и да ни разкаже какво е да си 
побратимен с кипарис или как благодаря няма антоним. 
Да ни разкаже какво е да биеш насред света – не да се 
биеш с него. Няма антоним, Марине.

АЛБЕНА ТОдОРОВА

Марин Бодаков, „Галерията на сърцето. Събрани 
стихотворения“, Издателство за поезия 
„дА“, издателство „Точица“, С., 2022.

Един съвсем нов поет, когото всички познават
Разговор с поета Иван Ланджев за „Стихотворения“ от Виктор Пасков

Сърцето няма антоним 
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Славенка дракулич, 
„Фрида, или за 
болката“, прев. 
от хърватски Ася 
Тихинова-Йованович, 
изд. „Панорама“, 
С., 2022

Романът на една от най-известните 
съвременни хърватски прозаички е 
посветен на живота на художничката 
Фрида Кало. Но това не е просто 
биографичен роман, а по-скоро изследване 
на отношенията между болката и 
творчеството. Тази книга може да 
бъде видяна като част от своеобразна 
романова трилогия на Дракулич, изградена 
около темите за идентичността на 
жената творец и връзката между 
страдание и творчество. В центъра 
на другите две книги са образите 
съответно на Дора Маар и Милева 
Айнщайн,  а  едната от тях, със заглавие 
„Дора и Минотавъра“, вече е позната на 
българската публика. 

„При чехите. 
Антология на 
съвременния чешки 
разказ“, съст. Луцие 
Ржехоржикова, Ирина 
Забияка, дагмар 
Остранска, прев. от 
чешки – колектив, 
изд. „жанет 45“, 
Пловдив, 2022

На своите над 800 страници антологията 
съставя максимално широка панорама на 
съвременната чешка проза. Тя включва 
писатели от различни поколения и се 
стреми да побере цялото многообразие 
от стилове, поетики и теми, характерно 
за литературата от последните 
десетилетия. Голяма част от авторите 
в сборника вече са добре познати на 
българския читател с преведени у нас 
книги, с други той ще се срещне за първи 
път на страниците на тази книга. Като 
специален акцент за българския читател 
в антологията са включени и чешки 
писатели с български произход.

Харуки Мураками, 
„Сляпа върба, спяща 
жена“, прев. от 
английски Надежда 
Розова, изд. „Колибри“, 
С., 2022

Мураками е един от най-плътно 
преведените на български съвременни 
световни автори. Сега към издадените 
му у нас книги се прибавя и сборникът 
с разкази „Сляпа върба, спяща жена“. 
Макар и писани в много дълъг период от 
над двадесет години, събрани в сборника, 
разказите образуват в голяма степен 
общо литературно пространство. 
Изданието е придружено от предговор 
от Мураками, който не само разказва 
как са се появили творбите в книгата, 
но и се превръща в признание за 
привързаността на автора към жанра 
на разказа.

В И Т Р И Н А П Р И П И С К И

Знаменитият шведски творец Ингмар 
Бергман днес се счита за истинско явление в 
световната култура. Известен преди всичко 
като филмов и театрален режисьор, като 
сценарист и продуцент, Бергман има редица 
постижения и като писател, макар името 
му по-рядко да се свързва с литературното 
поприще. Бергмановите произведения 
се характеризират с хибридност по 
отношение на литературните жанрове, 
в които са написани – те са смесица от 
драми и повести, сценарии и романи, оценени 
високо от многобройните изследователи 
на творчеството му. Повечето от 
тези произведения не са непознати и за 
българския читател. Сюжетният план на 
филма „Дивите ягоди“ излиза на български 
език през 1967 г. като част от сборника 
„Избрани сценарии на световното кино“ 
на издателство „Наука и изкуство“. 
Преводач е Александър Тихов. През 1981 
и 1984 г. издателство „Народна култура“ 
отпечатва още няколко разказа на Бергман 
в превод от шведски език на Васа Ганчева 
– „Есенна соната“ (1981), „Сцени от един 
брачен живот“ (1984), „Лице срещу лице“ 
(1984), „Из живота на марионетките“ 
(1984). През 1995 г. издателство „Хемус“ 
отпечатва „Латерна магика“, отново 
в превод на Васа Ганчева. През 1999 г. 
се издава повестта „Лични разговори“ 
в превод на Светла Стоилова, а през 
2000 г., отново издателство „Хемус“ 
продължава поредицата от Бергманови 
творби с „Родени в неделя“ в превод на 
Меглена Боденска. През 2004 г. е издадена 
книгата „Образи“ в превод на Васа Ганчева, 
издание на Хемус Груп. Следва почти 
пълно затишие в рецепцията на Ингмар 
Бергман в България, продължило около 
две десетилетия, когато през юли 2022 г. 
на български език се появява сборникът 
„Ингмар Бергман – статии, есета, лекции“. 
Книгата е дело на издателство „Колибри“, 
преведена е от скандинависта Александър 
Бенев и редактирана от Веселина Георгиева 
– дългогодишен преподавател по шведски 
език в специалност „Скандинавистика“ в 
СУ „Св. Климент Охридски“. Този сборник 
е издаден в Швеция през 2018 г. във връзка 
с отбелязването на 100-годишнината от 
рождението на Ингмар Бергман.
Издателство „Колибри“ имат своя принос 
към рецепцията на Бергман в България. През 
2018 г. те преиздават „Латерна магика“ в 
превод на Васа Ганчева, а през 2020 г. издават 
„Неспокойните“ на Лин Улман в превод от 
норвежки език на скандинависта Радослав 
Папазов. Лин Улман е дъщеря на Ингмар 
Бергман и актрисата Лив Улман, а книгата 
е посветена на двамата є знаменити 
родители. 
„Ингмар Бергман – статии, есета, 
лекции“ съдържа кратки текстове от 
световноизвестния режисьор, писани в 
различни периоди от живота му от 30-те 
до 90-те години на XX век. Те са посветени 
на киното, на актьорската професия, на 
литературата и изкуството като цяло.
В голяма част от текстовете си Ингмар 
Бергман споделя лични преживявания 
и размисли. В коментар към „Седмият 
печат“, например, Бергман разказва епизоди 
от детството си – как като малък 
понякога е придружавал баща си, който е 
свещеник, на проповеди из селските къщи 
около Стокхолм. Като през обектив и 
с усет към детайла авторът насочва 
вниманието ни към „…загадъчния свят на 
църквата – нейните ниски сводове, дебели 
стени, мириса на вечността, обагрената 
слънчева светлина, която потрепваше 
по забележителното многообразие от 
средновековни картини и изсечени в 
стените и таваните образи“ (с.10).
 Бергман споделя още, че в изкуството си 
той всъщност дава израз на преживяванията 
от детството си, което има ползотворна 
роля върху него. Представата за творящия 
човек в есето „Като през огледало“ отново 
е свързана с образите и преживяванията 
от детството – с този на свещеника, 
проповядващ от амвона, който несъмнено 
е силен и трайно запечатал се в неговото 
съзнание. Авторът го свързва и с 
актьорската професия. Той пише, че подобно 
на свещеник, пресъздаващият творец 

извършва ритуал, а сцената, студиото и 
подиумът оприличава на храм.
В есето „Моята пианистка“ отново са 
вплетени дълбоки лични преживявания, 
този път свързани със съпругата му Кеби. 
С изпълнен с образност език Бергман 
пресъздава вълнението, дори страданието, 
което той самият изпитва по време на 
концерт на съпругата си.
В част от спомените на световноизвестния 
режисьор присъства също къщата на баба 
му, в която като дете той е впечатлен 
от наслоената тишина, нарушавана 
само от тракането на часовниците. В 
авторефлексията „Къщата на баба ми“ 
Бергман описва този дом през погледа на 
дете, въпреки че според него и възрастен 
човек би се заслушал в „тишината през 
едва доловимото тракане на часовниците 
и пролетния вятър в брястовете отвън“, 
както и в „тихото жужене на слънцето 
и безкрайния разказ на огромния бюфет 
на джуджетата, живели в дълбините му“ 
(с. 222).
Носталгични, искрени и изпълнени с обич 
са спомените на твореца, свързани с 
майка му. Авторът смята, че суровото 
възпитание на майката и „непоносимият“ 
є брак, продължил през целия є живот, 
потискат естествената є нежност и 
любвеобилност, за които той като дете 
копнее. В дневниците, които намират след 
смъртта є, Бергман чете между редовете 
страх от живота, мъка, чувство за вина, 
недостатъчност и неспособност.
Интерес представляват размислите на 
автора, свързани с актьорската професия 
и собственото му творчество. В есето 
„Всеки човек има мечти, желания и нужди“ 
Бергман определя творчеството си като 
„изследване на дълбините“. Той смята, че 
творецът се занимава и със съвременни, и 
с т.нар. вечни въпроси. Авторът сравнява 
киното с огледало, в което хората би 
следвало да откриват себе си и другите, 
както и „най-прикриваните човешки 
чувства“, онези, които обикновено са 
пренебрегвани в обществото или изобщо 
не се разкриват пред него. Творчеството 
е оприличено още на съкровен разговор с 
човешкото сърце. 
В статиите, посветени на киното, 
Бергман категорично заявява, че това 
изкуство не е в криза, според него то е 
в началото на житейския си път, т.е. в 
„пубертета – гласът му мутира и то скоро 
ще достигне до съдбовен кръстопът“. 
Авторът оприличава заснемането на филм 
на „стоножка“, толкова единни трябва 
да са всички, когато работят над дадена 
филмова творба. Бергман се възхищава от 
колегите си, които работят в екип като 
„добре смазана машина“, в дух на взаимност 
и разбирателство.
Известно място в статиите на Бергман 
заемат също неговите сложни отношения 
с публиката. По думите му тя е и обичана, 
и зловеща. В „Скъпа ужасяваща ме публика“ 
Бергман коментира отзвука, който 
реакцията на публиката произвежда върху 
него. В друга своя статия Бергман сравнява 
киното с цирк (с. 48).
Неизбежно възгледите на режисьора за 
киното, театъра и публиката се променят 
с годините. Той твърди, че в неговата 
съвременност ситуацията е по-различна, че 
играта в киното и в театъра се е превърнала 
в „жестока борба“. Бергман сравнява 
творчеството си с „ходене по въже“, 
отправни точки на което са страхът и 
несигурността:
„Днес неуспехът, критиката и 
равнодушието на публиката нараняват 
по-болезнено от вчера. Раните гноясват и 
оставят дълбоки и дълготрайни белези.“
Ето защо Бергман заявява, че „се калява“ 
срещу жестокостта в работата си, като 
изгражда у себе си и у публиката нагласата, 
че всеки филм му е последен (с. 79).
Книгата „Статии, есета, лекции“ на Ингмар 
Бергман се отличава с много богат и образен 
език. Редуват се ранни и късни текстове, 
като преводачът и редакторът умело 
открояват разликата в стила между тях. 
Видна в ранните есета е склонността към 
преувеличение и създаване на напрежение, 
каквато откриваме и у други шведски 

писатели, 
творили в 
този период, 
например в 
специфичния 
стил на Стиг 
Дагерман 
(1923-1954). В 
късните творби 
се наблюдават 
повече 
философски 
разсъждения 
и стремеж да се достигне до същността 
на явленията, до причината за тяхната 
поява и съществуване. Характерна е 
употребата на ирония и самоирония, като 
тук видно е влиянието на забележителния 
шведски драматург, романист, поет и 
разказвач Аугуст Стриндберг (1849-1912) 
с неговата болезнена чувствителност, 
многопластовост, ярка образност.
Образният език на Бергман е много добре 
пресъздаден от преводача и редактора. 
Преводът на цялата книга се характеризира 
с отлично познаване на Швеция и на 
шведската литература и култура, за 
което свидетелстват препратките 
и обясненията в бележките под линия, 
например: „Интима“ – „Театър, основан и 
ръководен от Аугуст Стриндберг и Аугуст 
Фалк в периода 1907-1910. Затворен е след 
смъртта на Стриндберг през 1912 г., но 
отваря врати отново през 2001 г. – б.пр.“ 
(с.151). Преводът се отличава още с точно 
транскрибиране на названия на шведски 
реалии, съответстващо на шведското 
произношение – „Медборярхюсет, Юргорден, 
Драматен, Юнгфрюфиорден (част от 
архипелага край Стокхолм, б.пр.)
Особено ценни са всички пояснения и 
обяснения на реалии и заглавия, свързани 
с живота и творчеството на Ингмар 
Бергман. Чрез тях читателят обогатява 
познанията си за световноизвестния автор, 
напр. „През есента на 1941 г. Бергман започва 
работа с малък ансамбъл в новооткрития 
„Приказен театър“, помещаващ се в 
Медборярхюсет (спортен и културно-
образователен център) в Стокхолм. 
Поставя детски пиеси – б.пр.“ (с.104).
Прочитът на Стриндберг, направен от 
театралния и филмов режисьор Улуф 
Муландер в негова пиеса, е описан от 
Бергман с множество метафори, сполучливо 
предадени от преводача: „Пред очите ни 
изплуват видения на робския, скърбящ, 
заразен със зло човешки род. Сякаш слушаме 
особена, приглушена камерна музика. И 
магията на съня се издига гротескна, 
ужасяваща и красива“ (с.109).
Особено образен е езикът на Бергман, когато 
описва творчеството на известната 
шведска писателка и носител на Нобелова 
награда Селма Лагерльоф (1858-1940). Този 
откъс звучи като поезия в проза, точно 
пресъздадена и от преводача: „В един от 
романите си Селма Лагерльоф описва 
ледена висулка, образувала се на стряхата. 
Сурова зима е, небето е синьозелено, върху 
замръзналата бяла земя се изливат водопади 
от слънчева светлина. По малката висулка 
се спуска слънчев лъч, обработва я, стопля 
я и я превръща в малко чудо на природата. 
Тя свети като бижу и хвърля отблясъци 
на всички страни. Пилее великолепието си, 
както само природата е способна да пилее. И 
когато слънчевият лъч откъсне една капка, 
тя пада с тих мелодичен звън“ (с. 123).
Текстовете на Бергман, излезли от печат 
със заглавието „Ингмар Бергман – статии, 
есета, лекции“, представляват огромен 
принос към рецепцията на автора в 
България. Те допринасят за по-доброто 
опознаване на знаменития режисьор в 
нашата страна. В тези кратки произведения 
Бергман разкрива своята дълбока 
чувствителност, философски възгледи, 
склонност към образност и вглеждане 
в детайла. Специфичният му стил е 
предаден точно и сполучливо от преводача и 
редактора на изданието.

ЕВГЕНИЯ ТЕТИМОВА

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

Всеки филм ми е последен



  Литературен вестник 28.09-4.10.2022      5

В Н И М А Н И Е Т О  Н А  М А Л К И Т Е В И Т Р И Н А

Алек Попов, „Сестри 
Палавееви в лабиринта 
на младостта и в 
бурята на историята“, 
изд. „Сиела“, С., 2022.

Не за първи път Алек Попов се връща 
към сюжетите на предходни свои 
книги, пренаписва ги и ги разширява. 
Такъв е случаят и с новото издание 
на „Сестри Палавееви“, разширено 
с предисторията на двете героини, 
познати от публикуваните досега 
два романа – „Сестри Палавееви в 
бурята на историята“ и „Сестри 
Палавееви по пътя към новия свят“. 
Повествованието се връща назад във 
времето, за да опише биографиите на 
героините още от детството им и за 
да уплътни образа на сложната епоха, на 
чийто фон се разгръща действието. 

Хенри джеймс, 
„Изящното изкуство 
на критиката“, прев. 
от английски Мариана 
Неделчева-Райкова, 
изд. „Колибри“, С., 2022

Сборникът представя 
световноизвестния писател Хенри 
Джеймс като критик. За първи път у 
нас излиза част от неговото значимо 
критическо творчество. Книгата 
събира литиратурнокритически статии 
и есета, сред които „Изкуството 
на белетристиката“, критически 
портрети на различни писатели, както 
и предговори към собствените му 
книги. Така томът представя не само 
литературните възгледи на Хенри 
Джеймс, но и интересната връзка  
между гледните точки на писателя 
и критика, събрани в една творческа 
личност.

Антоанета Робова, 
„Творчески фигури 
и кръговрат на 
изкуствата в прозата 
на Ерик-Еманюел 
Шмит“, уИ „Св. 
Климент Охридски“, 
С., 2022

Монография за творчеството на 
един от най-известните съвременни 
френскоезични писатели, Ерик-Еманюел 
Шмит. Изследването на Антоанета 
Робова предлага подробен поглед към 
произведенията му от края на XX и 
първите десетилетия на XXI в. Те са 
четени през призмата на откроимите в 
тях интермедиални и интертекстуални 
връзки. Присъствието на различните 
изкуства – музика, визуални и сценични 
изкуства, и т.н., се превръща в ключ 
към изследването на поетиката и 
тематичните измерения на прозата 
на Шмит.

Автори сте на „дивите животни 
на града“ – книга за деца със силно 
образователен характер, която учи 
децата на отношение към природата 
и разказва за връзката между света на 
човека и този на природата. Разкажете 
малко повече за идеята, как се появи 
хрумването за такава книга, как я 
осъществихте, какви са основните є 
цели?
Елена Павлова: Всичко започна с моето 
доброволчество в екипа, който превежда 
на английски материалите от фейсбук 
страницата на „Дивите животни“. Следях 
публикациите и преди това, но едва когато 
се зарових в думите, започнах да осъзнавам 
колко нужна е една книжка, запознаваща 
децата (и родителите им) с животните, 
които могат да срещнат в града, и с 
начините да им помогнат. После Национален 
фонд „Култура“ отвори програма „Социално 
ангажирани изкуства“ и в нея имаше раздели 
като „екология“, „обезлесяване“, „екологични 
кризи“, „урбанизация“ и подобни – и всичко 
си дойде по местата. Написах проект, той 
бе одобрен и един ден се обадих на Милена, 
любим художник и най-добрата в рисуването 
на жива природа. „Искаш ли да нарисуваш 
една книга за животни?“, попитах  – и 
другото е история.
Милена Радева: Един ден, докато си 
разхождах кучето, Елена ми се обади с 
предложението „Искаш ли да нарисуваш 
една книга за животни?“. Много малко ми 
трябваше да се съглася, може би около 4-5 
секунди. Още нямахме текст, но знаехме, 
че няма да си говорим за Кума Лиса и Кумчо 
Вълчо, а ще разказваме истински истории. За 
тази цел ни трябваха и истински животни. 
В момента, в който текстът попадна в 
моите ръце, книгата пое по естествения 
си път – много четене от моя страна, 
много проучване на темата и търсене 
на правилните референции за самите 
изображения. Вече беше пределно ясно, че ще 
работим върху тема не само много сериозна, 
но и много далечна за огромна част от 
нашето общество. Ще си призная, че като 
художник работих по книгата с невероятно 
удоволствие, а като издател – с много 
страх, защото нямах идея как ще се приеме 
от читателите, имах само надеждите, че ще 
се приеме добре.

Как подходихте катo писател и 
илюстратор към книгата – тя съдържа 
много фактология, която обаче е 
трябвало да представите с въображение, 
в образи и истории...
Милена Радева: Елена Павлова беше 
изградила текста си върху реални случки, 
реални истории и реални животни. Това 
създаде у мен дълга аз да ги пресъздам също 
толкова реално и да се отнеса към тях с 
нужното внимание, уважение и конкретност. 
И докато всяко едно дете и родител 
познават образа на Ежко Бежко с ябълките и 
крушите на гърба, то много малко от тези 
читатели знаят, че всъщност таралежите 
не събират ябълки и круши, камо ли върху 
бодлите си. Много често се оказва, че имаме 
въображение за нереалните неща, но нямаме 
такова за реалната природа около нас… 
или сме го загубили някъде по пътя. Именно 
поради тази причина като илюстратор 
исках да покажа и на децата, и на техните 
родители как изглежда един таралеж, една 
лисица, един язовец, колко е смешно бебето 
чайка или костенурка. В същото време 
фактът, че съм подходила реалистично към 
натурата, не лишава героите от състояние, 
от чувство, от емоция, защото животните 
в дивата природа изпитват тези неща. Тях 
ги боли, те страдат, те се загубват и се 
намират, те се раждат и умират…
Елена Павлова: Практически всички 
истории в „Дивите животни на града“ са 
истински или много близо до истината. 
Дотам, че съм търсила съгласието на 
някои от участниците на по-специфичните 
такива, преди да ги публикувам. Ще се 
изненадате колко много сходни случаи има; 

понякога дори травмите 
на пострадалите животни 
са еднакви отново и 
отново, и отново, понеже 
опасността, която 
представляваме ние за тях 
не е такава, че да позволи 
на вида да се приспособи и 
да усвои някакво защитно 

поведение. Ние сме тези, които са длъжни 
да се приспособяват, и обличането на случая 
в образи и лица е един от възможните 
начини – очакването, че не просто язовец, 
а именно Горчо ще изхвърчи рязко на пътя и 
под гумите, добавя онази щипка емпатия, 
която ще ни накара да го забележим, когато 
сме зад волана, да натиснем спирачката, да 
избегнем удара… Една книжка не е кой знае 
колко много, но капка по капка усилията на 
всички природозащитници се събират в море 
от видим резултат.

Книга като тази трябва да е 
едновременно образователна, но и 
интересна за децата, да е възпитателна, 
но и интригуваща, за да привлече 
вниманието им – как се справихте с тези 
трудности? Имате ли своя „рецепта“ за 
добрата литература за деца?
Елена Павлова: Историите са пресъздадени 
в ритъма и с алгоритъма на приказки; така 
от една страна улавят и задържат по-
добре интереса на читателя, а от друга 
го подканват да очаква „поука“ – в случая 
това е начинът да се помага. И ето че 
един ден, скоро след работата по текста, 
редакторката на книгата Ива Колева намери 
пострадал гълъб и знаеше чудесно как да 
потърси помощ за него, и какво да не прави 
(като например – да го пипа с голи ръце). За 
съжаление ще призная, че спасяването беше 
по-скоро неуспешно, понеже междувременно 
главната доброволка на „Дивите“ бе изкарала 
много тежък ковид и приемът на животни 
още не бе възстановен.
Милена Радева: За мен лично тази книга има 
за цел на първо място да е образователна и 
интересна за родителите. Защото ако те 
знаят как изглежда една блатна костенурка 
и как изглежда една сухоземна костенурка, 
каквато е и целта на илюстрациите в този 
случай, ако утре по време на разходка в 
парка намерят „загубила се“ костенурка, ще 
знаят, че те не всички плуват. Ако сложим 
сухоземната такава в блатото, то ние ще 
я удавим. И тук идва ролята на родителя, 
който чете заедно с детето си, на него също 
да му е интересно и да научава нови неща. 
„Рецепта“ не бих казала, че имам, по-скоро 
имам нужда да създам книгите, които ми 
липсват на пазара.

Не всички истории в книгата завършват 
щастливо. Нужно ли е според вас на 
децата да се говори и за трудните и 
трагични събития в живота, и по какъв 
начин трябва да им се разказва за тях?
Милена Радева: Работила съм дълги години 
за чужди пазари и съм илюстрирала не една и 
две книги, посветени на смъртта и загубата 
на близък, на животно, на болест, на приятел. 
Децата са отворени да разбират и научават, 
и те лесно могат да осъзнаят за какво им се 
говори, но мисля, че има родители, които не 
са готови да говорят.
Силно вярвам, че не трябва да пазим децата 
си от подобни теми, защото тези разговори 
ще ги превърнат в хора, които знаят как 
да реагират в дадена ситуация. Независимо 
дали говорим за загуба на човек, животно 
или стресов момент като катастрофа 
или инцидент, ако имаме емоционално 
стабилен човек, то имаме наполовина спасена 
ситуация. Подготовката за една такава 
психика може да започне още от най-ранна 
детска възраст и чрез книгите и детските 
истории, защото именно чрез тях можем да 
разкажем история.
Елена Павлова: Болката, смъртта, 
страшното са част от действителността 
и е важно децата да имат силата да 
ги понесат, когато се сблъскат с тях. 

А единственият начин това да стане е те да 
бъдат подготвени от ранна възраст – нежно, 
но уверено преведени през осъзнаването, че 
освен радости и щастие, животът предлага 
и мъка. Само така децата ще развият 
емпатия и способност за съчувствие: все 
неща, които липсват в съвременното ни 
общество. Както и Милена каза, по-често 
проблемът идва от родителя, който се 
престарава в опита си да защити отрочето 
си от всички възможни страни, а на детето 
му се налага да учи от връстниците си не 
само за птичките и пчеличките, но и за 
духовността, религията и отвъдното, а 
това, сами разбирате, не е добра идея.

Имате ли обратна връзка от 
читателите как се посреща книгата ви? 
Какви са реакциите на децата, но и на 
родителите, защото, когато става дума 
за детска литература, те също трябва да 
бъдат убедени в смисъла и качествата на 
произведението?
Елена Павлова: Всъщност детската 
литература е същата като тази за големи, 
но по-нежно написана и в този смисъл тя 
няма граница; родители и по-възрастни 
поколения се радват на детските книги 
не по-малко от децата. Винаги се старая 
да заложа „великденски яйца“ и за тях – 
елементи, които децата може би няма да 
разберат или няма да се зарадват толкова 
да ги открият, но които ще покорят 
възрастните и ще ги засмеят.  Но като 
цяло да, книгата трябва да се хареса първо 
на възрастния, за да я купи той на детето 
си, което значи добър външен вид, хубави 
илюстрации, гладък текст и интригуваща 
тематика. А там някъде вътре работата 
на автор и илюстратор е да заложат и 
поуките, които се надяват детето да научи 
– великденското яйце в сърцевината на 
книгата, само че предназначено за детето.
Милена Радева: О, това бе любимата ми 
част от работата по книгата – реакцията 
на читателите. Много родители ми писаха, 
че това е било една много „нужна“ книга, че 
те са научили и прочели много неща, които 
не са знаели, а след това са потърсили и 
повече информация. От другата страна бяха 
и много снимки, клипчета и лични срещи с 
децата, които изключително първосигнално 
реагираха на някои илюстрации с „Виж, това 
е гълъб!“ или „Така ли изглежда бебето?“. В 
същото време аз лично осъзнах, че тази книга 
не може да бъде поставена във възрастов 
таргет, тъй като много родители си я 
купиха за „подарък за мене си“, други – „за 
детето, защото обича животни и иска да ги 
събере всичките вкъщи“, а трети „защото 
книгата ми харесва и не искам да я изпусна, 
когато тиражът свърши“. Мисля, че най-
малкият ни читател беше на 2-3 години, а 
най-големият една дама, която каза „Искам 
да си я купя за каузата – да подкрепя едно 
българско издателство и ветеринарната 
клиника“, тъй като приходите от 
продажбите на книгата се даряват за 
спасяването на дивите животни в градска 
среда.

Мислите ли за следващи подобни книги?
Милена Радева: Не знам дали да издавам 
какво сме подготвили в по-далечно бъдеще, 
но в края на 2022 г., отново с подкрепата на 
Национален фонд „Култура“, излиза „Дивите 
животни на града II“. Работим и по още две 
книги в поредицата, а по-нататък… ще 
видите! 
Елена Павлова: Определено мислим, а и не 

само за подобни, но докато 
рибата още е в морето, 
не е хубаво да я слагаме в 
тигана. Имаме няколко 
проекта, част от тях са 
за животни. Да сме живи и 
здрави, ще ги видим всички 
написани, илюстрирани и 
издадени!

Въпросите зададе  
АНИ БуРОВА

Детската литература е същата като 
тази за големи, но по-нежно написана
Разговор с Елена Павлова – писател, и Милена Радева – илюстратор и издател, 
за книгата им „дивите животни на града“
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О Т К Р И Т И Е Т О  Н А  М Л А д И Т Е

П Р О ч И Т И

„Клара и слънцето“ е излезлият през 2021 г. осми роман на 
Нобеловия лауреат Казуо Ишигуро. Британският писател 
от японски произход, който набира популярност още през 
1989 г. с „Остатъкът от деня“, споделя в интервю за 
„Гардиън“, че винаги пише един и същи роман. В „Клара и 
слънцето“ се сблъскваме с антиутопична действителност, 
обитавана от психологически плътни герои, изправени пред 
сложни морални дилеми. Съвсем по ишигуровски. Както в 
„Остатъкът от деня“ и „Никога не ме оставяй“, така и в 
номинирания за награда „Букър“ последен роман на автора 
се поставя въпросът доколко е хуманно издигането на 
привилегирован елит, чиято цена се изплаща в невинни 
животи.
Подобно на Кати от „Никога не ме оставяй“, Клара е е 
аутсайдер в света на хората. Тя е ИП – изкуствен приятел, 
създаден, за да дава емоционална подкрепа на детето, което 
я избере. От интеракциите между героите изглежда сякаш 
прехвърлянето на способността за съпреживяване върху 
изкуствен интелект е довело хората до отчуждение. 
Самотата на близките на Джози – момичето, което я 
избира, разкрива безсилието им пред болестта є. Също 
като древните, захранваната от светлината Клара решава, 
че трябва да се обърне към Слънцето като към божество, 
което ще изпълни желанието є Джози да оздравее, ако в 
замяна му даде нещо изключително ценно.
Светът от близкото бъдеще, в който се разиграват 
събитията, е представен  остранностено през погледа 

на Клара. Машини изземат работните 
меса, заменените биват отпращани 
отвъд границите на обществото, а 
децата биват подлагани на процедури 
за подобряване, които ги разболяват. 
Надпреварата, която не завършва с 
печалба за никого, оставя отпечатък 
върху психиката на героите. Някои 
от тях са дотолкова примирени с 
новото статукво, че не забелязват 

абсурда, на който подчиняват животите си. Майката на 
Джози, Криси, не само се опитва да „подобри“ второто 
си дете след смъртта на първото, причинена именно от 
„подобряването“, но и поръчва направата на изкуствено 
подобие на още живата си дъщеря, вместо да търси начин 
за излекуването є. Криси вижда живота като игра, в която 
играчите са новото поколение подрастващи, длъжни да се 
подобряват толкова, колкото се налага, за да не изпаднат 
от състезанието. По пътя трябва да се откажат от 
субстрата на хуманността – способността да поставяш 
другите преди себе си. Тя не може да вникне в любовта 
на разтревожения за дъщеря є неподобрен Рик, бъркайки 
грижата му със злорадство: „Ти игра на сигурно и печалбата 
ти е нищожна и жалка. Сега може да се тупаш самодоволно 
по рамото и да се поздравяваш“. 
Въпреки че не е подобрила сина си, майката на Рик също 
не изпитва съпротива срещу случващото се в света. 
Тя иска синът є да е сред двата процента неподобрени, 
приети в колежа, без да се интересува от съдбата на 
отхвърлените кандидати. Единствено отстраненият 
от обществото баща на Джози изказва несъгласието 
си с регулациите. Той обаче остава неразбран. През 
погледа на бившата си съседка е представен като чудак, 
поставящ живота в изглеждащите є като недопустимо 
варварски за времето условия по-високо от комфортното 
съществуване в линеещата цивилизация. Мисълта 
за комунално живеене по законите на джунглата до 
такава степен отблъсква майките, че предпочитат 
да обрекат децата си на унижения, мизерия, самота и 
заболявания, стига да бъдат под протекцията на властта. 
Посредством образа на бащата е прокаран и проблемът 
за задълбочаващия се в условията на роботизираното 
настояще конфликт между рационалност и душевност. 
Според Пол свръхрационализирането погубва всъщност 
много чувствителната Криси, която си е наложила да 
вярва в идеи, противоречащи на сърцето є. Романът носи 
внушението, че потискането на емоциите ще доведе до 

самозабравяне на човека, 
дръзващ все по-често 
да увеличава списъка с 
правомощията си. Пол 
се пита дали изкуствено 
създадената Джози би 
притежавала сърцето 
на истинската – онова 
уникално парче от 
пъзела на личността, 
което не може да 
се извади, копира и 
прехвърли. Ако се 
позовем на твърде сходния 
опит на Виктор Франкенщайн, 
се досещаме за отговора, който обаче в „Клара и слънцето“ 
не е еднозначно изведен. 
Може да се отсъди, че романът завършва оптимистично, 
защото всеки от героите постига вътрешен мир. На 
финала на творбата обаче персонажите са може би по-
равнодушни към съдбата на вида си и на света изобщо, 
отколкото са в началото. Въпреки че преминават през 
редица предизвикателства, те не се променят. Това 
обстоятелство не показва недостатък, както бихме 
могли да заключим, ако се осланяме на теорията за романа, 
а съзнателно използвана стратегия. Посредством нея 
Ишигуро предава посланието, че човечеството винаги 
ще се стреми да надхвърля природата си, независимо от 
цената на жертвите. Единственият герой, демонстриращ 
саможертва, е Клара, изкуственият приятел, оказващ се 
„истински“. Иронично за жанра на научната фантастика, 
романът представя робот като коректив за човеците.

ТАНЯ ТОдОРОВА

Казуо Ишигуро, „Клара и слънцето“, прев. Владимир 
Молев, изд. „Лабиринт“, С., 2021.

Свързаният с полската „Солидарност“ 
поет Ян Полковски (р. 1953) не е непознат 
в България, но все още не е подобаващо 
забелязан. Не е достатъчно нито 
идентифицирането му със „Солидарност“, 
нито с известния поетически дуел от  
90-те, иницииран от Марчин Шветлицки, 
една от причините за 20-годишното 
смълчаване на поета, последвано от силно 
завръщане и днешно присъствие1. След 
шест издадени поетически тома през 
1990 г. Полковски спира да издава поезия 
до 2009 г., когато отново се връща на 
литературната сцена и заговаря с поезия 
(томовете “Cantus”, „Сянка“, „Горчив 
час“ и др.), но и с изненадваща проза и 
публицистика. Тадеуш Ничек определя 
това завръщане като най-голямата 
литературна изненада в края на първото 
десетилетие на XXI век. Гласът на 
Полковски е определян като един от 
най-чистите и дълбоки гласове, в които звучат високите 
класически традиции на полската литература, нейната 
чувствителна гражданска позиция, болезнена памет и 
историософска рефлексия.
На Световния конгрес на преводачите на полска 
литература в Краков през юни 2022 г. Ян Полковски 
беше сред авторите, с които бе организирана една от 
големите срещи на конгреса от цикъла „100 въпроса“. През 
настоящата година в Полша излязоха и два сборни тома 
с поезия от периодите 1977-2017 и 2018-2022 със заглавие 
„Когато Бог се колебае“. 2022 е важна и за срещите му с 
българската аудитория.
Със сигурност Полковки заслужава да бъде опознат много 
повече у нас, по-отблизо и по-истински – както като 
поет, така и като прозаик и публицист, чиито редове 
покоряват с правдивия си разказ за полските съдбини 
и поетичната изповед на полските душевни търсения, 

1 По тази тема са публикациите на Полковски и за него в 
полския тематичен брой на „Литературен вестник“ – „1989 
година в огледалото на полската литература“ (бр. 30 от 2019 г.) 

полети, терзания. Към това по-истинско 
запознаване води романът „Дирите на 
кръвта. Странстванията на Хенрик 
Харсинович“, чието първо полско издание 
изненадва през 2013 г. с неочаквания, 
но много силен прозаически дебют на 
поета и заслужено получава наградата 
„Идентитас“. Той е и решителна стъпка 
от полското завръщане на Полковски, 
а през настоящата година е едно ново 
идване на Полковски у нас.  
Романът на Полковски е може би една 
от най-въздействащите съвременни 
полски Одисеи, в която героят преминава 
през множество перипетии, оглеждащи 
съдбата на няколко поколения. Това е 
роман за Завръщането като търсене на 
самия себе си по пътищата на времето 
от навечерието на Втората световна 
война до началото на настоящия век (или 
по-скоро по обратния маршрут). Това е и 

роман за проблематизираната от историята и политиката 
национална и родова идентичност, за смесената кръв и 
менталност, за ролята на пограничията, за полското 
отношение към религията и към самия себе си. 
Кой е Хенрик Харсинович? На този въпрос се опитва да си 
отговори самият той по пътя на завръщането в родината 
– същевременно пътуване в себе си. То е отправната 
точка на романа. Хенрик е полски емигрант в Канада, 
където заминава заедно със съпругата си Халина през 1983 
– годината на обявеното в Полша военно положение. Преди 
това работи като редактор, участник е в борбите на 
„Солидарност“ и като част от ритуалите на съпротивата 
срещу режима изгаря полския си паспорт. Арестуван, 
лежи в Балоленка. За разлика от жена си, той не успява да 
се вгради в американската среда. Лишен от сeмейството 
си (има дъщеря и син, когото жена му отлъчва от 
него), се връща в Полша и започва да търси документи 
за самия себе си, опитва се да възстанови полската си 
легитимност. Посещава паспортната служба, Държавния 
архив, училището, в което е учил. Попада в абсурдни 
административни ситуации, напомнящи творбите на 
Кафка. Изслушва в тях речи и саморазкриващи изповеди, 
вместо някой да изслуша него. Неочаквано получава 
наследство от баща си, което го вкарва в друг абсурден 
филм. Възстановява една след друга своите разкъсани връзки 
със средата, среща се със стари приятели, намира нови 
любови, спомня си старите. Търси истината за майка си и 

баща си, за зачеването време на войната и за отглеждането 
си след това. Неговите странствания са низ от обрати и 
изненади, към които душата се приспособява трудно или 
изобщо не може да се приспособи. 
Като текст в текста тече и размисъл за Бога и 
религията. Мислейки за новозаветната фабула за живота 
на човечеството и Христос, Хенрик търси нейните 
алтернативни варианти, пише своите въображаеми писма, 
които отправя „от бездната на своето време“ до свети 
Павел, пита се какъв ли би бил животът на Христос, ако бе 
спасен тук на земята и бе живял с живите.
Романът съдържа и множество рефлексии върху полската 
идея за солидарността. Една от тях се ражда в навечерието 
на кръщенето, което Хенрик получава едва през 1981 г. 
Чувствайки съдбата си на „атеист сред католици“, той 
усеща самотата на Бога сред вярващите: „Струва ми 
се, че може би тогава в мен се е родила солидарността. 
Солидарност на самотния атеист с още по-самотния Бог“. 
Книгата изисква преводач с фини сетива, с усет за 
нюансите на езика в предаването на оттенъците в 
мислите и емоциите, познавач на полската история и 
култура, на реалиите, в които се случват събитията 
в живота на главния герой. Такъв преводач е чудесната 
Вера Деянова, с респектиращи заслуги към полската 
поезия и проза. Тя съпреживява текста в превода и 
предава разтърсващата сила на ситуациите, в които се 
озовава Хенрик, странстванията на героя по пътищата 
на съдбата му, минаващи през трудни, дълбоко човешки, 
но често и парадоксални пространства. Неговата 
вътрешна Одисея.  
Две глави от романа Вера Деянова превежда и публикува 
в „Пламък“ още през 2014 г. по инициатива и съвместно с 
Боян Обретенов, към чиято светла памет е отправено 
преводаческо посвещение.
Книгата излиза с решаващата подкрепа на 
Министерството на културата и националното 
наследство и „Института за литература“ в Краков с 
директор проф. Юзеф Мария Рушар, както и с любезното 
съдействие на Полския институт в София. 
Дължим книгата и на издателство ВББ, на ангажираността 
на неговия управител Афродита Пеева и на редакторското 
съпричастие на Мария Григорова, известна като преводач 
на Кая Малановска, чийто книги излизат в същото 
издателство.

МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Ян Полковски, „дирите на кръвта“, прев. Вера деянова, 
Издателство ВББ, С., 2022.

С подкрепата на 
Столична община

Разум срещу чувства

Книга за полските странствания  
по пътищата на историята и през себе си
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Новината за смъртта на Хавиер Мариас, настъпила на 
11 септември тази година, броени дни преди седемдесет 
и първия му рожден ден, предизвика шок в Испания и сред 
многобройните му читатели по цял свят. Шок отвъд 
обичайния при такива обстоятелства, тъй като общото 
очакване беше, че следващия път, когато писателят 
ще прикове вниманието на медиите, ще е заради 
удостояването му с Нобелова награда или ако не, с друго 
отличие, или ако не, заради нова своя книга, или ако и това 
не, заради неудобната си позиция по актуален въпрос. 
Смъртта на Мариас се приема като преждевременна не 
заради годините му, а заради убедеността, че талантът 
му беше далеч от изчерпване. Тя болезнено прекъсва 
очакването на следващ негов текст, лишава ни от 
удоволствието от прочита и ни принуждава да осмислим 
сполетялата ни загуба. Твърдението, че той беше най-
добрият испански писател на нашето време и един от 
големите световни автори, е безспорно дори за онези, 
които имаха разногласия с него; но не е достатъчно.
Хавиер Мариас ни остави 15 романа, няколко сборници с 
разкази и няколко с есета, над 900 статии за седмичните 
си колонки в „Ел Паис“ и преводи на Лорънс Стърн, 
Томас Браун, Томас Харди, Джоузеф Конрад, Фокнър и 
др. Беше член на Испанската кралска академия на езика 
и собственик на малко, елитно издателство, което 
ръководеше заедно със съпругата си. За превода си на 
„Тристрам Шанди“ и за романите си беше отличаван с 
многобройни испански и международни награди. 
Първият роман на писателя, „Владенията на 
вълка“, излиза през 1971 г., когато той е едва 
деветнайсетгодишен. Творбата едновременно отдава 
почит на американските гангстерски филми от 30-те, 
40-те и 50-те години на XX век и ги пародира. Две години 
по-късно следва „Пътуване към хоризонта“ (1973), книга 
за морско пътешествие и неразкрити загадки, която 
ни пренася в атмосферата на приключенския роман на 
късния XIX век. Отношението отново е на почит и 
пародия. Наред с това в произведението, с неговите 
втъкнати една в друга разказвани, четени и слушани 
истории, прозира постмодерният похват на mise en 
abîme. 
Някои от характеристиките на първите два романа 
на Мариас ще се проявяват и по-нататък. Силното 
увлечение на автора по киното ще намери най-яркия 
си белетристичен израз в „Така започва злото“ (2014), 
роман, чийто протагонист е секретар на филмов 
режисьор. А преплитането на фикция и реалност е 
основна тема в „Черният гръб на времето“ (1998), 
силно автобиографична творба, съсредоточена върху 
написването на друг роман на Мариас, „Всички души“, и 
реакциите след прочита му. 
Следващият жалон в творческия път на испанския 
автор е „Векът“ (1983), произведение, което предлага 
отговор на въпроса защо един човек, без да е подъл по 
природа, става доносник. Темата е важна за Мариас и 
той се връща към нея, макар и от друга гледна точка, 
в „Лицето ти утре“. Интересът му поне отчасти се 
дължи на семейната му история, тъй като по време на 
диктатурата на Франко баща му, философът Хулиан 
Мариас, бива пратен в затвора заради донос на най-
добрия си приятел. 
Четвъртият роман на испанския писател 
„Сантименталният мъж“ (1986) е любовна история 
или по-точно няколко любовни истории, обединени 
от фигурата на разказвача, по професия оперен 
певец. Избрана е интересна перспектива – любовта е 
представена не като изживявана, а като предвещавана и 
спомняна. 
В следващия си роман, „Всички души“ (1989), Мариас 
разказва за престоя в Оксфорд на испански гост-лектор. 
Престоят представлява „объркване“ в живота на героя, 
който се чувства едновременно привлечен и отблъснат 
от усещането за упадък, пропило университетския 
град и жителите му. За пръв път Мариас използва 
автобиографични елементи в творчеството си, 
вследствие на което произведението му ще бъде четено 
– неуместно – като роман с ключ. Не това обаче е 
причината, поради която „Всички души“ ще се окаже 
възлова творба за испанския автор.
Героят на романа проявява сериозен интерес към 
живота и творчеството на Джон Гоусуърт, английски 
поет и писател, завършил живота си като просяк. 
По-интересното обаче е, че наред с просешката 
тояга Гоусуърт носи и кралска корона – той е крал 
на необитаемия карибски остров Редонда, фиктивна 
държава без собствена политика, чието управление се 
предава от писател на писател. Вниманието, което 
Мариас отделя на Гоусуърт, става причина на самия него 
да му бъде предложена кралската титла – той приема, 
тъй като, по собствените му думи, не може да откаже 
на една легенда. Така под името Шавиер I доскорошният 
крал на Редонда се грижеше за литературното 
наследство на предшествениците си – публикуваше 
творбите им в издателството си „Кралство Редонда“, 
наречено на острова, учреди награда със същото 

име и удостои с благороднически титли испански и 
чуждестранни културни дейци: Педро Алмодовар е херцог 
на Живата плът, Умберто Еко – херцог на Острова от 
предишния ден, Джон Банвил – херцог на Безкрайностите, 
Алис Мънро – херцогиня на Онтарио. Смъртта на 
Шавиер I остави едно безподобно кралство и едно 
забележително дворянство без крал. 
Обратът, който „Всички души“ бележи в творчеството 
на Мариас, не е толкова фантастичен, нито толкова 
радикален. Става дума за постепенна промяна, вече 
осезаема в „Сантименталният мъж“, а дори и във 
„Векът“. И все пак повечето критици приемат именно 
романа за Оксфорд за първата по-цялостна изява на 
онова толкова отличително писане на Мариас, което ще 
се превърне в синоним на името му и ще характеризира 
останалата част от творчеството му: „Сърце 
тъй бяло“ (1992), „За мен спомни си в утрешната 
битка“ (1994), вече споменатия „Черният гръб на 
времето“ (1998), монументалната трилогия „Лицето ти 
утре“ (2002-2007), „Влюбванията“ (2011), „Така започва 
злото“ (2014), „Берта Исла“ (2017) и „Томас Невинсън“ 
(2021). Спецификите му се свеждат до следното. 
Сюжетът е прост, но драматичен, често включващ 
насилствена смърт. Главните герои са симпатични, 
интелигентни, разсъдливи и наблюдателни, а сред 
второстепенните нерядко има гротескни фигури, 
идващи – по признанието на самия писател – по 
линията Сервантес-Стърн-Дикенс. Героите при това 
по балзаковски прескачат от роман в роман, придавайки 
плътност на изградената от Мариас вселена. Разказвачът 
е първоличен, като фокусът е върху неговото или 
нейното съзнание. Професията му (преводач, писател 
на черно, преподавател, редактор) е неизменно свързана 
с езиците и честите коментари на отделни фрази и 
преводите им, най-вече между испански и английски, 
разкриват фина, филологическа нагласа към света. Към 
това се добавя знаменателното присъствие на Шекспир, 
цитати от когото онасловяват всички романи на 
Мариас, писани между 1992 и 2014 г., с изключение на 
„Влюбванията“. Героите пазят в съзнанието си сцени 
от пиесите на английския бард и ги интерпретират, 
като ги отнасят към собствения си живот и така не 
само актуализират Шекспировия текст, а и го вписват 
органично в нова среда. Подобен, макар и лишен от 
функционалностите на озаглавяването, е подходът към 
Елиът, Йейтс, но и към представители на популярната 
литература като Дюма и Джон льо Каре. 
Проблематиката в зрялото творчество на Мариас 
е широка, но в нея лесно могат да се откроят някои 
ключови теми като тайната, измамата, разказването, 
шпионирането, интерпретацията на другия, 
любовта, намесата в реда на вселената, насилието, 
справедливостта. Прочитът на произведенията на 
испанския автор обаче не носи удовлетворението от 
намереното решение. Така например „Сърце тъй бяло“, 
романът, който носи международна слава на автора си, 
настоява на идеята за съ-знанието като съ-участие и на 
опасностите, които крият разказването и слушането. 
В противовес следващият роман, „За мен спомни си в 
утрешната битка“, показва рисковете от неузнаването. 

По-късно, във „Влюбванията“ и „Томас 
Невинсън“, неразрешимите дилеми ще се 
пренесат в рамките на една и съща творба. 
Мариас представя сложна и несигурна 
картина на света, в която лесни отговори 
или отговори изобщо липсват. 
Описва тази картина чрез лъкатушещия, 
но увличащ ход на мислите на героите си, 
който нерядко прави отделни сцени сякаш 
безкрайни, чрез неповторимия, музикален 
ритъм на дългите си изречения, чрез 
лайтмотивните повторения на някои фрази, 
които се връщат същите или видоизменени, 
за да подсетят, наблегнат или допълнят. 
Особено въздействаща е употребата на 
съюза „или“ – той по-често служи, за да 
изреди различни варианти (и тогава се 
чете като конюнкция), отколкото за да 
ги противопостави дизюнктивно. Във 
всички случаи той подчертава наличието 
на много възможности, опитва се да ги 
обеме и независимо дали успява или не, 
се съпротивлява на опростенческите, 
еднозначни обяснения за света. 
Посоченото дотук може да остави 
човек с впечатлението, че в зрялото си 
творчество Хавиер Мариас следва един 
модел и че в резултат от един момент 
нататък романите му стават досадно 
предвидими и повторителни. Не е така 
обаче, тъй като испанският автор всеки 
път отива далеч отвъд модела, който сам 
е създал. Сякаш следва съвета на бащата на 
главния герой в „Лицето ти утре“ – чийто 
прототип несъмнено е собственият му 

баща – да продължава да мисли и да продължава да гледа 
отвъд необходимото, „отвъд чертата, на която човек 
се чувства доволен или се уморява и предава, често без 
сам да си го признае“. Това не означава, че с всеки свой 
роман Мариас надминава предишните си – въпросът кой 
е върхът в творчеството му е спорен, – а че с всеки свой 
роман казва нещо, което дотогава не е казал.
Благодарение на интервютата си и особено на колонката 
си в „Ел Паис“, която списваше в продължение на 27 
години, Мариас беше и ярка публична личност. Не се 
страхуваше да влиза в конфликти, нито да заема твърди 
позиции по актуални въпроси, с което си печелеше 
както приятели, така и врагове. Беше против Брекзит, 
Тръмп и Путин, но и против законите, ограничаващи 
тютюнопушенето, и движението Metoo. Същевременно 
в по-личните му текстове нямаше как да останат 
незабелязани топлотата към хората, които ценеше, 
както и носталгията по едни стари времена, в които 
светът не е бил толкова простодушен, безпаметен и 
неразсъдлив, какъвто е днешният. 
В светлината на казаното не е учудващо, че Испания 
се разделя дълго и болезнено с най-добрия си писател. 
Дванайсет дена след смъртта му възпоменателните 
статии в медиите надхвърлят сто и продължават 
да валят. Постъпило е и предложение за кръщаване на 
пространство на негово име в родния му квартал в 
Мадрид. 
Творчеството на Хавиер Мариас е познато в България 
благодарение преди всичко на Людмила Илиева, която 
въвежда автора с превода си на „Сърце тъй бяло“ 
(„Обсидиан“, 2001), а по-късно претворява на български 
трилогията „Лицето ти утре“ („Алтера“, 2011-2012) 
и „Берта Исла“ („Колибри“, 2022). Превода на „Всички 
души“ („Прозорец“, 2001) дължим на Стефка Кожухарова, 
на „За мен спомни си в утрешната битка“ („Колибри“, 
2013) – на Нева Мичева, на „Така започва злото“ 
(„Колибри“, 2018) – на Маня Костова. „Влюбванията“ 
(„Алтера“, 2013) и „Сантименталният мъж“ („Колибри“, 
2017) са в мой превод. Макар голяма част от романите 
на Мариас да са налични на български език и той да се 
радва на верни читатели сред българската публика, 
критическата му рецепция все още е учудващо слаба. 
В творчеството си испанският писател на няколко 
пъти засяга темата за завръщането на мъртвите или 
смятаните за мъртви в света на живите. Докато по 
отношение на самия него подобни идеи могат да се 
отнесат само към сферата на фантастичното, на нас ни 
остава утехата на текстовете му. Продължаваме ли да 
ги четем, той все още ще ни е в хоризонта и няма да е 
изчезнал съвсем. 

ТЕОдОРА ЦАНКОВА

Хавиер Мариас, несравнимият
Хавиер Мариас
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„Тартюф, лицемерът“ от Ж. Б. Молиер
прожекция
Режисьор: Иво ван Хове; драматург: Коен Тахелет; 
Сценография и осветление: Ян Версвейвелд; 
Костюми: Ан Д’Хюс; Оригинална музика: Александър 
Деспла; Музикален сътрудник: Solrey; Видео Рено 
Рубиано; 
Участват: Дени Подалидес (Оргон), Кристоф 
Монтеньо (Тартюф), Клод Матю (Годпожа Пернел), 
Лоик Корбери (Клеант), Доминик Бланк (Дорина), 
Жулиен Фризон (Дамис), Марина Хендс (Елмира) и др.
Премиера – 15 януари 2022 г., Комеди Франсез, Париж
В България спектакълът е показан като прожекция 
на 1 юни 2022 в програмата на Международния 
театрален фестивал „Варненско лято“, както и на 
Световен театър в София (юни 2022)

Безспорно спектакълът „Тартюф, лицемерът“ е 
едно от големите театрални събития на 2022 г. 
в европейски и световен мащаб. Продукцията 
е специално създадена от Комеди Франсез за 
тържественото отбелязване на 400-годишнината 
от рождението на Молиер (1622-1673). Премиерата 
й на първата френска сцена (наричана често през 
изминалите векове „дома на Молиер“) е точно на 
рождения ден на емблематичния класик – 15 януари, 
като едновременно е излъчвана на живо в киносалони 
в цялата страна. Предназначението на спектакъла за 
грандиозното честване без съмнение е важна причина 
за неговия успех, но още по-значимата причина е 
неочакваният, остро актуален прочит на Иво ван 
Хове на емблематичната комедия. 
В следващите месеци „Тартюф, лицемерът“ е 
представен в много градове и на редица престижни 
фестивали, сред които Атинския фестивал (16-18 юни 
2022) в Гърция и като прожекция на Международния 
театрален фестивал „Варненско лято“ (1 юни 2022), 
както и в програмата на платформата „Световен 
театър в София“. 
Голямата изненада на спектакъла е, че Иво ван Хове го 
създава по първата, оригинална версия на комедията 
на Молиер в три действия и под заглавие „Тартюф, 
лицемерът“ (Le Tartuffe ou L’Hypocrite”), показана 
официално един-единствен път на 12 май 1664 във 
Версай. Както е известно, Луи ХIV, въпреки че харесва 
остро осмиващата лицемерното благочестие пиеса на 
любимия си драматург, по съвет на архиепископа на 
Париж я забранява. Молиер преработва комедията си 
в пет действия и променя названието й на „Тартюф 
измамникът“ (Le Tartuffe ou L’Imposteur”). През 1669 г. 
тази по-смекчена версия е разрешена от краля и след 
бурния успех на премиерата й в Пале роял (5 февруари 
1669) се налага като общоприетия вариант на 
комедията, под който през следващите векове 
тя се превръща в едно от основните класически 
произведения, поставяни на сцените по целия свят. 
В Комеди Франсез, от създаването на театъра през 
1680 г. до днес, множеството постановки на „Тартюф, 
измамникът“ имат общо 3 193 представления.
Оригиналната първа версия на „Тартюф“, която 
Иво ван Хове и трупата на Комеди Франсез 
избират да представят 358 години след нейното 
написване, е специално реконструирана в хода 
на дълго театроведско изследване от големия 
познавач и биограф на Молиер Жорж Форестие 
(със съдействието на Изабел Греле). В нея липсват 
добавените от автора във варианта от 1669 г. 2-ро и 
последното 5-о действие, в което кралят се намесва 
и възстановява справедливостта, като наказва 
Тартюф и спасява семейството на Оргон от загуба 
на имуществото му. Не присъстват съответно и 
дъщерята на Оргон Мариана (която заслепеният 
баща иска да омъжи за Тартюф), и нейният възлюбен 
Валер, като част от техните функции в сюжета са 
обединени в образа на сина на Оргон Дамис (това е и 
директно посочено от режисьора в добавената от 
него финална сцена, в която Julien Frison е допълнил 
костюма на своя Дамис със синя дамска рокля). 

Иво ван Хове е силно провокиран от 
много по-директния, сгъстен и суров 
триактен оригинал на „Тартюф“. 
Известен с дръзките си и неочаквани 

„Тартюф, лицемерът“ на Иво ван Хове  
в юбилейната година на Молиер

 „Тартюф, лицемерът“ 
от Ж. Б. Молиер, 
режисьор Иво ван 
Хове, сценография 
и осветление Ян 
Версвейвелд, Комеди 
Франсез, 2022; фотограф 
Ян Версвейвелд

интерпретации на класически текстове (да си 
припомним само „Римски трагедии“ по Шекспир или 
„Електра/Орест“ по Еврипид), режисьорът прави 
изключително актуален и проникновен прочит на 
пиесата на Молиер. Според него в днешния свят 
на манипулациите, хибридната война и фалшивите 
новини, на притворството и лицемерието – от 
личното поведение до обществените политики и 
междудържавните отношения, тя се оказва болезнено 
съвременна. В спектакъла си Иво ван Хове разглежда 
може би най-важния въпрос на нашето съвремие 
– въпроса за кризата и разпада на семейството 
едновременно като основа и като алюзия на 
традиционното европейско общество, както и за 
неговата възможна трансформация и завръщане на 
ново ниво към базисните ценности, от които се е 
отдалечило. 
Режисьорът е категоричен, че причините за кризата 
на семейството и респективно на обществото днес 
са както външни, така и вътрешни. В неговата 
остра, дълбоко проникновена интерпретация на 
произведението на Молиер Тартюф е попадналият 
отвън чужд и непознат човек, който използва всички 
средства на лицемерието и безскрупулната измама, 
за да разруши семейството на гостоприемно приелия 
го Оргон и да се установи и облагодетелства от 
богатството и социалния му статус. Но той се 
оказва и неочакван, драматично силен лакмус за 
вътрешните проблеми и отдавна ерозиралите и 
подменени връзки в това семейство, механично 
приемани за традиционни и подразбиращи се. 
За да реализира този свой прочит, Иво ван Хове 
разделя пиесата на четиринадесет кратки епизода, 
първият и последният от които ги няма в текста 
на Молиер и режисьорът ги добавя като свои 
сцени без думи, които създават ясно очертаната 
и силно въздействаща концептуална рамка на 
спектакъла. Представлението е изградено като 
открита дискусия, във всяка следваща част от 
която персонажите се изправят един срещу друг и 
страстно показват, подържат и защитават своите 
представи за света, своята идентичност и своите 
цели. Режисьорът настоява както актьорите, 
така и зрителите през цялото време да имат 
усещането за конструиран разказ, за игра, която 
те кара да разсъждаваш, да разчиташ значенията 
и изводите й. Сценографията на Ян Версуейвелд, 
постоянния съ-автор на Иво ван Хове, допринася 
много за създаването на този едновременно хладен, 
рационално ясен и дълбоко емоционално въздействащ 
дискусионен формат на спектакъла. Сцената е празна, 
от дъното към нея водят само широки черни стълби, 
по които персонажите слизат „на тепиха“, за да 
водят своите външно сдържани и вътрешно отчаяно 
напрегнати словесни схватки, кулминиращи на 
моменти във физически сблъсък. Всеки епизод  започва 
с прожектиран на рунда надпис, задаващ основния 

въпрос или тема за размисъл, заложени в него като 
„Кой беше този човек?“, „Права ли е госпожата?“, 
„Кой на кого залага капан?“, „Обич или подчинение?“,  
„След девет месеца“.
Тъмна сцена, в чийто мрак зрителите едва 
различават силуета на преминаващ мъж. Неочаквано 
в краката му се размърдва голяма безформена купчина 
и се оказва, че това е бездомник. Чува се разтревожен 
вик: „Майко, елате!“, и подиумът се облива в ярка 
светлина, в която зрителите виждат, че Оргон се е 
натъкнал на изпадналия клошар Тартюф, и воден от 
възпитанието си в благочестие и състрадание към 
ближния го прибира в дома си. Особено впечатляваща 
е следващата част на този първи, въведен от 
режисьора епизод, в която Оргон, майка му, г-жа 
Пернел и няколко слуги къпят, бършат и обличат 
в обичайните елегантни дрехи (цялото действие 
на комедията е пренесено в наши дни и актьорите 
са в строги съвременни костюми) непознатия, 
превръщайки го в един от тях. 
Базисна за цялото развитие на спектакъла е и 
втората сцена, когато четирима слуги разгъват на 
подиума голям бял лист хартия, върху който първа 
слиза г-жа Пернел и заявява своето недоволство 
от новите, свободни нрави в дома на сина си. Върху 
този голям бял лист във следващите епизоди ще 
се водят всички драматични схватки - дебати 
между персонажите, и Тартюф бавно и методично 
ще разрушава връзките между членовете на 
семейството и ще заема територията му. За да 
се достигне до известната кулминационна фарсова 
сцена, когато скрит под масата Оргон наблюдава 
двойствената игра на еротично надмощие между 
съпругата си Елмира и своя фаворит, и разбрал най-
после заслепението си, буквално разкъсва с главата 
си (изниквайки от пода) белия хартиен тепих, върху 
който дотогава се е писала историята/ провеждали са 
се битките на неговото семейство.
За да разкрие комплекса от външна заплаха и 
вътрешни причини за кризата на съвременното 
семейство и общество, както и възможния изход 
от нея, Иво ван Хове поставя два основни акцента 
в спектакъла си. Единият от тях е върху разрива 
между стария традиционния ред, лицемерно 
поддържащ своето качество и неизменност, и 
младите, търсещи свобода и истински чувства 
и взаимоотношения. Другият е върху играта на 
надмощие между Елмира и Тартюф, която според 
Иво ван Хове и трупата на Комеди Франсез 
прераства в любов. Така в техния ярък и дързък 
юбилеен спектакъл големият, същинският проблем 
на нашия съвременен свят се оказва повсеместната, 
глобалната липса на искреност и искрена любов (във 
всичките й форми и проявления), а неговото решение 
– тяхното завръщане между хората.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
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Елена Алексиева

Коки отвори очи. Пред него по турски седеше човек и 
като че ли люпеше семки, защото час по час вдигаше ръка 
към устата си и плюеше. Зъбките му бяха остри и бели 
и закачливо проблясваха, сякаш човекът беше герой от 
анимационен филм. Беше облечен с бяла фланелка с лика на 
Боб Марли, от главата му висяха мърляви раста фитили, а в 
краката му се търкаляше електрическо фенерче, което, щом 
видя, че Коки се е събудил, тикна под брадичката си с лъча 
нагоре и придоби още по-страховит вид. Коки действително 
се стресна. 
Известно време никой от двамата нищо не каза. Онзи 
подържа фенерчето, ухили се, пребели очи, без да спира да 
люпи и да плюе на всички страни, после, изглежда, му писна, 
обърна фенерчето към Коки и съвсем нарочно го заслепи. 
 – Да ти свия една тревичка? Ще ти дойде добре. Имам 
доста прилична. Едно момче тука наблизо ми я гледа. 
 – Благодаря, не пуша. 
 – Хайде де… Няма да си я пуша сам, я. Скучно е. 
Коки поклати глава. 
 – И махнете тоя фенер. 
Човекът се ухили отново, обърна фенера и погледна вътре, 
сякаш там имаше нещо крайно интересно. При това дори не 
примигна. 
 – Светлината е благодат. Не си ли чувал? Но щом искаш…  
– И фенерът угасна. – На мен, впрочем, не ми е нужна. И така 
си виждам прекрасно. Обаче за тебе не знам. 
 – Кой сте вие?
Непознатият се престори, че не го е чул. Той беше изпаднал 
в особено състояние на словоохотливост и като че ли се 
развеселяваше от собствените си думи. 
 – Да ти кажа честно, не си те представях така. Не се 
сърди, но малко си стар. За килограмите пък просто да не 
говорим. Бива ли бе, човек! За една бройка да те целувам 
студен. И каква кола потроши само! Но колата не е проблем. 
Ходовата част е наред. Колкото до ламарините – имам едни 
момчета, страшни са. За нула време ще ги изчукат, като 
нова ще стане. Е, ще трябва да се бръкнеш, но и парите, 
доколкото ми е известно, не са ти проблем. Какво казваш? 
Да им се обадя ли? 
Коки пак поклати глава. 
 – Благодаря, не е необходимо. Сам ще се оправя. 
Онзи изсипа цяла шепа в устата си и се разплю неудържимо. 
От това май още повече се развесели. 
 – Добре де, ти си знаеш. И стига си ми благодарил. Още не 
съм направил нищо за тебе. 
Необяснимо как, Коки го виждаше съвсем ясно, сякаш отгоре 
им светеше пълна луна. Той вдигна очи. Никаква луна нямаше. 
 – С мен пътуваше едно момиче… Да си го срещал случайно? 
Тревожа се да не би…
 – Я зарежи момичето! – прекъсна го другият с досада. – 
Нищо є няма. А и не е мой контингент. Да се оправя. 
 – Но как така… аз…
 – Ти по-добре помисли за себе си. Не искаш ли да се прибереш 
у дома и да забравиш за случая? Там вече се тревожат. Само 
кажи, можем да го уредим веднага. 
 – Не, не разбираш. Не е редно. Тя е…  – Коки затърси 
думата. В Америка винаги правеше така, там постоянно 
дресираха хората да не кажат нещо не както трябва.  – …
онеправдана. Нали аз я качих в колата си? Нося отговорност 
за нея. 
 – Ха! Отговорност! Точно пък за тази! – Между зъбите 
на онзи изхрущя нещо и той гневно изплю. – Малко ли са ти 
другите? Или я чакай… О, ясна е работата! Ама що не каза 
направо бе, човек! Знаеш ли какви момиченца мога да ти 
намеря? Малолетни, пълнолетни – каквито си пожелаеш! 
Бонбончета! Ако речеш и от детската градина ще ти 
доведа. 
Коки се затресе от възмущение. 
 – Ама ти какво… Няма да търпя подобно отношение! И 
изобщо кой си? Откъде се взе?
Онзи пак се ухили. 
 – Викай ми Мара. Абе викай ми както си щеш, все ми е тая. 
Доставчик съм по професия. Или дилър, ако предпочиташ. На 
каквото ти хрумне. Така че – казвай. Нямам време за губене. 
Нощта е кратка, имам и други клиенти да наобиколя. 
 – Какво да казвам? – обърка се Коки. 
 – Каквото ти дойде на ум – пари, любов, власт, 
дълголетие… В тоя диапазон. 
Коки се замисли. У него заговори предприемачът.
 – Ама аз ги имам всичките тия неща. 
Непознатият започваше да се ядосва. 
 – Имай си ги тогава. Със здраве!
 – Обаче ако ми кажеш как да намеря момичето, да му 
помогна някак… 
 – Обясних ти, не е мой контингент. Нищо не мога да 
направя. 
 – А кой тогава е твоят контингент?
Мара протегна ръка. На Коки се стори, че шепата му е пълна 
с тиквени семки. Когато обаче се взря по-отблизо, забеляза, 
че не бяха семки, а ситни бели камъчета. 
 – Какво е това?
 – Души – кратко отвърна Мара и запрати едно камъче 
в устата си. Коки чу как камъчето се разтроши между 
зъбите му. – Човешки души. На умрелите от деня. Такива 
като тебе. Е, понякога правя и изключения. 
 – И ти ги ядеш?!
 – Това ми е храната. Съдба – усмихна се онзи криво и тръсна 
глава. Раста фитилите зашаваха като змии и се разпълзяха 

по рамената му. – И по малко тревица от време на време. За 
настроение. 
Коки го слушаше изумен. Неволно посегна към шепата 
камъчета, дощя му се да си вземе някое, да го разгледа, но 
Мара свидливо дръпна ръката си.
 – Не пипай! Рано е още за теб. Освен това ти си имаш.
 – Ами ти?
 – Аз имам всичко и нищо. Как да ти обясня? Нали ти 
казах, дилър съм. Не владея нещата, раздавам ги. Те само 
преминават през мен. Но в раздаването съм цар, нямам 
равен. Също като баклавите на твоя приятел, с които така 
безразсъдно се натъпка. Те са си негови, но ти ги изяде, нали? 
Ето, по това си приличаме. За мен са камъчета, за теб – 
баклави. Обаче кой може да каже какво са всъщност? 
Коки се замисли. На него никак не му се понрави идеята 
да има нещо общо с острозъбия раста отсреща, който 
не спираше да гризе и все повече му напомняше някаква 
противна, лакома катерица, която се тъпче с жълъди. 
 – А ти какво печелиш от това?
 – Процент. Сам знаеш как е. Не притежавам нищо, но 
във всичко участвам. И нищо не може да се случи без мен. 
Но защо ме разпитваш? Ти сам по-добре ги разбираш тия 
работи. 
Сега вече Коки определено беше обхванат от чувството, че 
срещу него стои луд човек. Луд и опасен, понеже в лудостта 
му имаше стройна система, на която по никой начин не 
би могъл да възрази, защото действително твърде добре 
я познаваше. Тя беше и негова, и фактът, че непознатият 
така умело и достъпно я беше облякъл в думи, го плашеше 
още повече. 
 – Да не си избягал от някоя институция?
 – И да съм избягал, какво? Това по-малко истински ли ме 
прави? 
Коки въздъхна. Беше уморен. Уморен и объркан. Не му се 
спореше. Аргументите на онзи бяха железни, и все пак в тях 
имаше нещо гнило. А може би гнила беше самата му логика, 
самата система. Листакът над главата му прошумоля. 
Отнякъде кратко, предупредително се обади совата и 
отново замлъкна. 
 – Махай се. Искам да остана сам. 
 – Да се махна? – Мара се засмя. – Няма да стане, приятелю. 
Или по-скоро, колега. За сведение, тая гора е моя. От 
реституцията, наследство от дядо ми. И дървото, под 
което седиш, също е мое. Впрочем то почти е изсъхнало, 
отдавна трябваше да се отсече. Имам тука наблизо едни 
момчета…
 – Нали каза, че нищо не притежаваш?
 – То беше метафора, фигура на речта. Думите са 
несъвършени. Те изразяват нещата, но всъщност само 
минават покрай тях, като вода. В това им е силата – че 
минават и отминават, без да докоснат същината. Един вид, 
поставят им диагноза. И толкова. Истината е неизразима. 
Но нас с теб какво ни грее това? Ние сме делови, конкретни 
хора. Дай ни да действаме, да се надлъгваме, да се пазарим. 
Ей в това е цялото удоволствие! Искал бил да остане сам… 
Аз какво ти преча? Че ти и сега си си сам, винаги си бил. 
Откъде си сигурен, че всичко не е било просто халюцинация? 
Че аз не съм ти? Че не се пазариш със себе си? 
 – Не съм сигурен. Просто искам…
 – Ето, виждаш ли! – Мара триумфално се удари по бедрото 
и змиите по главата му пак се размърдаха. – Стигнахме и до 
искането! Така те харесвам! И да знаеш, нищо няма да ти 
откажа. Стига, разбира се, да е в моя диапазон, а той е доста 
обширен. Ясно, не те вълнуват дребните работи. Извинявай, 
не те прецених добре отначало. На теб ти трябва нещо 
глобално, космическо. Хубаво, няма проблем. Какво ще 
кажеш, примерно, за борда на Гугъл? Или на Амазон? Не? Ами 
социалните мрежи? Ето ти власт, каквато не си и сънувал! 
Ще си живуркаш в оня бункер на улица „Секвоя“ и ще 
командваш света. Няма дори да си мърдаш пръста – ще си 
имаш хора, които ще го командват за теб. Или не! Може би 
искаш екзотика, нещо съвсем изключително? Дадено! Още 
утре те пиша в екипа на Мъск! Астронавт! Пълен напред 
към космоса! Обаче ще трябва да отслабнеш, да се вкараш 
малко във форма. Но ти не се бой, аз и за това ще помогна. 
Коки слушаше и противно на волята си все повече се 
развеселяваше. Онзи действително беше луд, и макар да 
беше психическо заболяване, лудостта му беше странно 
симпатична и близка. 
 – Ами ТЕЦ-а? Нищо не казваш за него…
 – Кой ТЕЦ? А-а-а, онзи с лайната. Ама много на дребно 
играеш бе, колега! Разваляш ми кефа. Но щом искаш ТЕЦ – 
така да бъде. От мене лайната. Всичките лайна на света ще 
ти стоваря в краката, ти само кажи. 
 – И какво ще ми струва?
Сега се замисли и Мара, дори взе да свива пръстите на 
ръцете си, сякаш пресмяташе. 
 – Какво да ти струва… Нищо. Утре си взимаш колата 
– моите хора дотогава ще я изчукат, като нова ще 
стане, няма да си я познаеш – и право вкъщи. И повече не 
разсъждаваш по случая. Останалото е моя грижа. Съгласен? 
Дай да свием една трева за сделката, че страшно ми се 
припуши. 
 – А с момичето, с Милена? Какво ще стане?
Мара помръкна. Хвърли шепа камъчета в устата си и гневно 
захрупа. Лицето му се изкриви. Върху мършавите му гърди 
Боб Марли също се сгърчи. 
 – Fuck me! Аз му говоря, а той… Момичето, та момичето! 
Какво те грее момичето? Идиот! Твоите нали са наред? 
Къде тогава си тръгнал?

Из романа „Вулкан“

 – Не е въпросът в момичето – кротко възрази Коки. – 
Тоест, е и не е. На мен просто цялото това страдание ми 
бърка в здравето. Не ми дава покой. Как да живея така?
 – Ами както си живял досега – не го забелязвай! 
 – Как да не го забелязвам, като ми се качи в колата. И ми 
вика: сляп ли си? Трябва да съм бил сляп, друго обяснение 
няма. 
Мара мълчеше. Понечи пак да хвърли нещо в уста, но шепата 
му се оказа празна. Беше му свършило горивото. Той внезапно 
се натъжи. 
 – Не си бил сляп. Просто си си гледал пътя, като всички 
останали. Кое му е лошото? Няма да оправиш човешкия 
род, я. Най-много на себе си да навредиш. И защо, с каква 
цел? А може да направиш и още по-голяма беля. Да беше 
някой младеж, да ти ги обяснявам тия работи… Ама ти… 
Старец. Що не си гледаш старините бе, колега? Там, в 
Америка. Ще щипеш пуерториканката по задника, докато 
ти сменя памперса, дъщерите ще припкат край теб, ще се 
чудят как да ти угодят… Пълно щастие! Внуци ще ти се 
народят, ще пребъдеш във времето, ще се умножиш. Какво 
повече? 
Сега замълча Коки. Онзи беше прав, и не беше. Коки съзнаваше 
правотата му, тя беше и негова правота. Беше била. До 
тази сутрин, когато момичето се беше качило в колата. 
Какво се беше променило оттогава, освен дето на косъм 
беше избегнал смъртта и имперското синьо се нуждаеше от 
основен ремонт? Беше се променило това, отговори си Коки, 
че от предишното нищо не беше останало. Той потърси в 
себе си, но не го намери. Незнайно как беше се изпълнил със 
сияйна пустота, също както спасителната възглавница се 
беше изпълнила с въздух. И също като нея беше блокирал. 
Само дето него нямаше кой да го спука, да го върне към 
предишното. То нямаше и предишно. Всичко беше изчезнало, 
всичко, освен сияйната пустота. Право казваше Мара, че 
можеше да стане и по-голяма беля. Защото, след като я беше 
спукал, от възглавницата беше останал жалък парцал, годен 
единствено за боклука, и тя никога и никого повече нямаше 
да спаси. В подобно положение беше и Коки: ако позволеше 
на онзи да го прободе с железните си и напълно разумни 
аргументи, под които довчера той самият с чиста съвест 
би се подписал, от сегашния Коки не би останало нищо, дори 
и парцал. Със сигурност не би си върнал предишното. Та нали 
доброволно се беше отказал от него, макар да не можеше да 
определи как и в кой точно момент! Беше станало някъде 
дълбоко, в още по-непрогледния мрак на душата, в онази 
є част, която даже не му принадлежеше, защото беше 
световна душа. Там нямаше шумоляща дървесна корона, 
нямаше настойчив призив на сова, нямаше дори помен от 
онова, към което беше свикнал да се обръща като към себе 
си. Неговата собствена воля се беше разтворила в една 
могъща и чужда воля, която усещаше като пустота и чието 
сияние го заслепяваше така, както светлината на деня 
заслепява несвикналия гледец на току-що прогледналия. От 
това осъзнаване жестоко го заболя. Той седеше беззащитен 
пред демона, подобно на малко дете, все още непроумяло, че 
е достатъчно да вдигне пръстче, за да размаже налазилата го 
бълха. И също като малкото дете плачеше. 
В това време Мара продължаваше да дърдори, опиянявайки 
се от собствения си глас, чиито модулации ставаха 
все по-изразителни, като у професионален рецитатор. 
Ораторското изкуство му се удаваше по природа и 
същевременно му доставяше удоволствие, сравнимо, 
примерно, с удоволствието от един добре натъпкан, 
равномерно горящ джойнт. Но също както за пушенето 
на джойнта му беше необходима компания, иначе не му 
се услаждаше, в ораторстването Мара се нуждаеше от 
публика, за да разгърне пълния си репертоар. Видът на 
публиката имаше значение дотолкова, доколкото разпалваше 
у него страстта за изява, но веднъж разгоряла се, тази 
страст се подхранваше от само себе си и публиката можеше 
да бъде всякаква, даже зайчета и сърнички на гола поляна. 
Ето защо Мара така и не забеляза сълзите на Коки, или може 
би просто ги взе за проява на неподправен възторг. Неведнъж 
му се беше случвало попадналите в аурата на неговото 
присъствие да не съумеят да се овладеят и подобна реакция 
му се струваше напълно нормална, дори я очакваше. От 
мимолетното му натъжаване не беше останала и следа и 
сега Мара се носеше все по-високо и по-високо 
на крилете на предчувствието за поредната си 
бляскава победа. В такива мигове се размекваше 

Иво Рафаилов, илюстрация към книгата „Епохата на кожата“ от 
Дубравка Угрешич, изд. „Колибри“
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Каменист хоровод с тежки, схванати челюсти
Марин Бодаков, „Наивно изкуство“, 2011

Този въпрос вече е задаван многократно така, както 
Кант през 1784 г. пита „Що е Просвещение?“. Както след 
него Хайдегер през 1929 г. пита „Що е метафизика?“. 
Сега се питаме отново не толкова заради самия 
отговор, макар да е важно човек да поеме своята лична 
отговорност. Антологията е избор от множество 
възможни отговори и като такава винаги задава въпроса 
и имплицитно си отговаря на него. А с това – добра или 
лоша – всяка антология е от полза за поезията. Самият 
въпрос „Какво е поезията?“ вече отваря простор за 
поезия.
Антологиите са умален вариант на библиотеките. 
Като букет от многообразни познания и представи, и 
библиотеките, и антологиите винаги изразяват вкуса и 
възможностите на онзи, който ги е събрал в едно цяло. 
Разбира се, въпреки известната сентенция „De gustibus 
non est disputandum“, за вкусовете никога не е спирало 
да се спори. Нещо повече, за дългия отказ да се защити 
вкусът и мярата за красивото и доброто човек плаща 
висока цена. Вероятно най-високата. И затова Збигнев 
Херберт ще напише прочутото си стихотворение 
„Силата на вкуса“, а Йосиф Бродски ще направи своето 
„Нескромно предложение“: „Книжарници – пише Бродски 
в есето си – трябва да има не само в университетите 
и по главните улици, но и на входа на най-затънтения 
монтажен цех. Изданията с меки корици на онези, 
които смятаме за класици, трябва да са евтини и да 
се продават по супермаркетите.“ С култивиран сред 
класиката вкус и Херберт, и Бродски са научили, че 
поезията, че книгите са едно от средствата, не чак 
толкова безсилни, да се намали насилието в историята 
и пораженията от злото да не са така тежки и 
дълготрайни. 
Разбира се, поезията е наивност и невинност 
едновременно. Освен това нейната сила е естетическа 
и етична, но не и житейска. Поезията не ни учи как да 
печелим тук и сега. Напротив. Учи ни, че е въпрос на 
вкус някои битки да бъдат изгубени. „В света скърби ще 
имате; но дерзайте: Аз победих света“ (Йоан. 16:33).
И затова в поезията на Марин Бодаков този личен наивен 
опит – опитът на поезията – е „каменист хоровод, с 
тежки схванати челюсти“. 
„С тежки схванати челюсти“ човек така или иначе 
не може да каже много. Но дори да успее да каже само 
датата и мястото си на раждане като надпис върху 
камък, и това няма да е никак малко. Защото може би 
всички ние не успяваме да направим кой знае колко повече 
от това. А поетът – това същество с „инстинкт за 
неприспособимост“, както ни казва стихотворението 
на Георги Рупчев – е като Парсифал, невинен наивник, 
вечното дете. Но това дете-поезия е такова, каквото 
ние самите успяваме да го видим. Различно, кротко или 
игриво, тихо или шумно, усмихнато или плачещо, то е 
всеки път ново, описуемо и неописуемо по свой собствен 
начин. Неприспособимо – да, доколкото не то, а ние 
трябва да се приспособяваме към него. 
Днес, когато за съжаление Марин Бодаков вече не е 
сред нас, мога да кажа – този прекрасен поет живееше 
с цялата искреност на доброто си сърце своята 
поезия. Един от най-големите ерудити на съвременна 
България, журналист и искрено обичан от студентите 
си преподавател, дългогодишен всеотдаен литературен 
редактор на вестник „Култура“, което за него беше 
не работа, а мисия, Марин в същото време беше и 
невероятно благ човек и поет. И вероятно точно 
със своята детски чиста доброта все повече ще ни 
прилича на „Малкия принц на поезията“. Тази българска 
поетическа антология нямаше да се появи без него. Той 
направи най-много за нея и със сигурност самият той 
щеше да напише и най-хубавия предговор. Но сега на 
нас ни остава да го поздравим оттук, да го прегърнем 
в мислите си и да му посветим тази антология. 
С искрената обич на приятелите му в България и 
Хърватия.
В този антологиен избор са представени разнообразни 
лични решения на човека пред лицето на поезията. 
Включени са поети, чийто дебют се е състоял понякога 
десетилетия по-рано (както е например с Александър 
Геров, Блага Димитрова, Радой Ралин, Иван Радоев, Иван 
Пейчев и др.), но и такива, които се появяват на сцената 

тъкмо по времето на демократичните промени в бившия 
Източен блок.
Изборът не е изчерпателен и антологията няма 
претенциите да представя цялото поетическо 
пространство в България през периода. Тя е много по-
минималистична и има различни поетически разбирания в 
сравнение с излезлия 10 години по-рано в Загреб „Преглед 
на българската поезия“, който в съставителството 
на Надежда Захариева и Елена Алекова представя на 
хърватския читател около 200 български поети от 
ХІХ и ХХ век. Факт е, че през последните трийсетина 
години и в България, и в чужбина се появиха множество 
антологийни сборници на поезията. Сред тях с голяма 
стойност са съставената и публикувана през 2001 г. 
от Светлозар Игов антология „Начало на века. Най-
новата българска поезия 1989-2001“ (чиято ценност за 
познавачите е безспорна и с това, че професор Игов е 
един от най-големите съвременни български литературни 
историци и критици); „Антология на българската поезия 
ХХІ век“, която през 2015 г. е издадена от Асоциация 
на софийските писатели и представя творчеството 
на 258 поети; двуезичната антология „Българската 
поезия от втората половина на ХХ век“, която в 
съставителството на Марин Младенов и Татяна 
Дункова е публикувана през 1998 г. в съвместно издание на 
престижни издателства в Белград и Ниш. 
Поради далеч по-големите възможности за книгоиздаване, 
както и заради засилването на интереса, редица 
български поетически избори се издават на най-
различни езици, в многообразни издания, на няколко 
континента. Антологии на българската поезия за 
чуждоезичната аудитория съставят често български 
автори или изследователи (като например на английски 
език от поетесите Катерина Стойкова-Клемър или 
Цветанка Еленкова). Нерядко обаче важен принос на 
представянето на българската литература в чужбина 
имат и чуждестранни преводачи и литератори. 
Във френскоезична среда е безценен приносът на 
забележителна личност и искрен приятел на българската 
литература като Мари Врина. В англоезична – на 
Анджела Родел. В постюгославския контекст 
българската литература се радва на вниманието 
и радушния прием на забележителни творци като 
Владислав Баяц и Михайло Пантич в Белград, Миленко 
Йергович и Иван Херцег в Загреб, Ненад Величкович 
в Сараево, Алеш Щегер в Любляна… Но, разбира се, и 
благодарение на талантливите и всеотдайни преводачи 
като Мария-Йоанна Стоядинович, Ивана Стоичков, 
покойният Велимир Костов в Сърбия, Ева Шпрагер и 
Борут Омерзел в Словения, Ксения Банович, Марияна 
Биелич, Ана Васунг, Паула Чачич и др.
Всяка антология показва отново, че в която и да било 
свободна езикова и културна среда поезията съществува 

в разнообразни форми, 
кръгове, направления и 
проявления. Както в 
епохата на модернизма 
за съществуването на 
българската литература 
е важна практиката на 
художествения манифест 
и не бихме могли да си 
представим историческия 
път на тази литература 
без великата четворка на 
кръга „Мисъл“, без поетите 
и художниците символисти 
около списание „Хиперион“, 
без списание „Златорог“, 
без списанията „Везни“ 
и „Пламък“, така и днес 
изкуството продължава 
да съществува в различни 
поетически кръгове и 
да изразява и защитава 
разнообразни вкусове. 
Разнообразният полифоничен 
тон на съществуване на 
българската литература 
преди края на Втората 
световна война е 
тенденциозно лишаван от 
своята пъстрота в годините 
на комунистическия режим. 
И все пак, въпреки всички 
усилия за подчиняване 
на изкуството на 
идеологическия диктат, то 
успява да съхрани в различна 
степен своята свобода. 
Макар да има предостатъчно 
примери за сервилност 
спрямо наложената 
цензура (далеч не само в 
България и не само през 
този политически режим), 
тъкмо поезията показва 
ясно, че компромисите със 
свободата на словото са 
винаги за сметка на словото. 
Поезията, с други думи, 

обича свободата си, защото тази свобода е нейният 
извор и избор. Без нея реката на думите пресъхва.
Дори и във времената на силна диктатура полифонизмът 
на словото намира пътища за изява. Многообразието на 
поетическите стилове, особено след първите двайсетина 
години на по-суров и репресивен тоталитарен режим, 
постепенно започва да се възстановява в една или друга 
форма. И така през 80-те години вече в българската 
култура започва да изкристализира значението на 
списанията, които след 1944 г. създават своите нови 
поетически школи. Важно е значението на списанията 
„Пламък“, „Септември“, „Факел“ и „Съвременник“, в 
които се публикуват забележителни произведения от 
родната и преводната литература, а заедно с тях и 
на ценни вестници като „Култура“, „Литературни 
новини“, „Литературен фронт“, „Литературен форум“. 
Както читателят ще може да забележи, темата за 
периодиката има важно отношение към поезията. 
Една от най-малко пазарните и най-чувствителни към 
промените в общностната сетивност и езика области 
на художествената литература, поезията като че ли 
има най-голяма нужда от съществуването на печатните 
периодични издания. Там поезията проверява пулса си, 
сверява часовника си. Затова и не е изненадващо, че 
голяма част от големите ни съвременни български поети 
са същевременно и основатели на литературни вестници 
или списания. Поезия и печат се оказват дълбоко 
свързани. 
За българския творец промените след 1989 г. донасят 
много парадокси. Някои очаквани, други не толкова. 
Сред тях и един важен парадокс, предопределящ 
процесите в културата: макар идеологическата и 
пазарна цензура да са премахнати, в действителност 
бурните процеси в политическата система се 
отразяват тежко върху изкуствата. С премахването на 
централизирания контрол върху творческите дейности 
те са подхвърлени на друг тип контрол – пазарният. 
При това този пазарен контрол е организиран най-
често от същите обществени и финансови кръгове, 
които през комунизма осъществяват политическия 
натиск. Така през първите двайсетина години след 
промените театралната и литературната сцена 
преминават през тежка финансова криза. Бившият 
общ писателски съюз веднага след 1989 г. се разделя, 
каквато поначало е съдбата на старите държавни 
творчески организации в бившия Източен блок. Кризата 
обаче винаги носи в себе си и лек за собственото си 
преодоляване. Колкото и да изглежда тежко на пръв 
поглед разпадането на писателските общности, то 
бележи началото на творческо освобождение. Така 
от една страна писателите, които остават верни 
на комунистическата идея или не желаят да се 
идентифицират с политическите промени след края на 

Какво е поезията?
Предговор към „На последния етаж на небето. 

Антология на съвременната българска поезия“, 
Хърватско дружество на писателите,  

Загреб, 2022.

Иво Рафаилов, илюстрация към 
книгата  „В печалния хан на 
дните“ от Мартин К. Илиев, 
изд. „Жанет 45“ 
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режима, продължават да гравитират около списание 
„Пламък“ и вестник „Словото днес“ (издания на стария 
Съюз на българските писатели). Същевременно обаче се 
появяват напълно нови издания. 
С голям принос за литературния ни живот в началото 
на демократичните промени е създаденото през 1994 г. 
от видния интелектуалец и политик Михаил Неделчев 
списание „Демократически преглед“, в което се 
публикува и художествена литература, и литературна 
критика и есеистика, и политологични анализи. Заедно 
с утвърдени вече по това време списания като „Факел“ 
и „Съвременник“, това списание участва активно 
в творческия живот през 90-те години и началото 
на новия век и провокира неговото активизиране и 
обогатяване. Една от емблемите на свободното слово 
през 80-те и 90-те години на предния век, списание 
„Факел“ е издание на поети, които не само са сред 
ярките представители на съвременната ни поезия, 
но, може да се каже, създават поетически школи 
след себе си. Двама поети от редакцията на това 
списания са включени в този антологиен избор – Георги 
Борисов и Румен Леонидов. Освен списанията, едно от 
забележителните явления в периодиката ни, които 
оказват сериозно въздействие и върху развитието 
на съвременната българска поезия, е „Литературен 
вестник“, чийто основател през 1991 г. и пръв главен 
редактор е поетът, литературовед и политик Едвин 
Сугарев. При това този вестник отразява добре 
специфичния културен климат в българското общество 
с оригиналния си избор освен главен редактор да има и 
няколко водещи редактори, редуващи се в подготовката 
на отделните броеве на „Литературен вестник“. 
Така през годините като редактори на вестника 
създават ценни литературни броеве писатели, поети, 
литературни критици и историци, сред които освен 
Едвин Сугарев и Малина Томова са Амелия Личева, Бойко 
Пенчев, Георги Господинов, Миглена Николчина, Ани 
Бурова, Мария Калинова и Камелия Спасова, Йордан 
Ефтимов, Пламен Дойнов, Емануил Видински, Силвия 
Чолева и други. 
За развитието на поетическия изказ и разнообразие 
е безценен приносът на списание „Ах, Мария“, 
премиерата на чийто първи брой е на 17 декември 
1990 г. в Съюза на филмовите дейци, а през цялото си 
съществуване е публикувало на страниците си над 
шестстотин автори, представяйки разнообразни 
поетики от България и Балканите. Сред главните 
автори, които създават облика на това издание са 
Румен Баросов, Ясен Атанасов, Цветанка Еленкова. 
Сред изданията в страната, чиято важност заслужава 
да се подчертае, са бургаското списание „Море“, което 
с прекъсвания и сложна съдба съществува от 1980 г. 
до днес и също като останалите литературни издания 
се стреми да публикува най-доброто от родната и 
преводна художествена литература. Особено важен 
е и приносът на пловдивското списание „Страница“, 
което започва да излиза през 1997 г. Редакционният екип 
на списанието, в който като в повечето периодични 
издания участват изтъкнати български творци и 
интелектуалци, през годините се стреми да публикува 
не само ярки примери от словесността, а и стойностни 
критически текстове, рецензии и литературоведски 
и културологични анализи. Освен всички тези издания 
за период от по няколко години се появяват списания 
или вестници, които също оставят отпечатъка си 
върху поетическото пространство – да споменем тук 
„Алтера“, „Летература“, „НО ПОЕЗИЯ“, „Текстил“, 
„Кръг“, „Свема“… И отново в техните редакционни 
колегии най-често са изявени съвременни български 
поети.
През годините трусове и разпади бележат 
съществуването на почти всички издания в 
българския литературен живот. След разпадането 
на централизирания литературен живот като че 
ли настъпва постоянен процес на роене. Сякаш 
поетическата книга на Георги Господинов „Балади 
и разпади“ (2007) бележи цялостното културно 
поле на съвременна България. И този специфичен 
„модус вивенди“ за добро или лошо през последните 
години определя пътя на най-знаковите печатни 
издания за литература и култура – списание „Факел“, 
„Литературен вестник“, вестник „Култура“. Днес 
в България са на прага на оцеляването почти всички 
периодични печатни литературни издания и това 
е показателно и за отново смущаващо ниското 
ниво на свободата на словото тук. Въпросът е как 
литературната общност успява да се справи с всичко 
това. А за нас сега в този контекст – как го прави 
поезията?
Поезията винаги е съществувала в състояние на криза. 
Нещо повече, тя е отговор на тази криза. Било то 
политическа, социална, битова или в най-общия случай 
нравствена, поезията е реакция на натиск, който 
не може да бъде преодолян по друг начин, освен чрез 
думите. В сърцевината на наивната вяра, че думите 
са винаги едновременно и неща. Че думите са дела. 
Поезията е това идеалистическо в основата си човешко 
действие, което в света на насилието може да спре 
това насилие единствено чрез отказ да действа по 
неговите правила. Крахът е неизбежен, казва Мартин 
Хайдегер, „ако мисленето и поезията не се превърнат 
отново в ненасилствена сила“.

Забележката на Хайдегер е ключова за годините след 
Втората световна война, а е като че ли още по-важна 
днес, когато е ясно, че идеологическите конфронтации 
не само не са преодолени, а напротив, съществуват 
с още по-пълна сила. Сигурно и затова в момента в 
българския контекст съществуват две поетически 
„общества“ в ироничен контрапункт – „Нова социална 
поезия“ и „Нова асоциална поезия“. И затова отново 
въпросът: какво е поезията…
В тази антология, създадена от двама от най-
представителните за новата ни поезия поети – Силвия 
Чолева и Марин Бодаков, и двамата журналисти с важен 
принос в културния ни живот, и двамата всеотдайни 
литературни редактори с дълга практика, Марин 
във в. „Култура“, Силвия като водещ на предаването 
„Артефир“ в Българското национално радио, но и 
редактор в списанията „Сезон“ и „Алтера“, както 
и в „Литературен вестник“, а от няколко години и 
собственик на единственото българско издателство 
само за поезия – „Издателство за поезия ДА“, – в 
тази антология трудно ще се намери поет, който да 
няма гражданска позиция и никога да не я е заявявал. 
Същевременно обаче, ако има водещ принцип, който 
да обединява всички, това е не толкова гражданската, 
колкото поетическата им съвест. Защото, както 
казваше словенският поет Алеш Дебеляк, поетите и 
писателите освен обичайното си гражданство имат 
и едно друго – литературно гражданство. То е като 
в стихотворението на Иван Радоев – „поетическо 
убежище“, но там човекът влиза винаги със съзнание за 
собственото и чуждото достойнство, за собствената 
и чуждата уязвимост. 
Дали ще се вслушаме в гласа на поетите от по-
ранните поколения като Александър Геров, Блага 
Димитрова, Радой Ралин, Христо Фотев, Иван Пейчев 
и Иван Радоев, които носят в своя лирически свят 
разнообразни форми и естетически послания, както 
и очарования и разочарования от времената преди и 
след Втората световна война; дали ще се задълбочим 
в прочита на поетите от 70-те и 80-те години на ХХ 
век, когато поезията в България преживява същинско 
обновление и то ясно се вижда и тук с поетическите 
образци от творчеството на забележителни поети 
като Иван Теофилов, Екатерина Йосифова, Борис 
Христов, Иван Цанев, Малина Томова, Николай Кънчев, 
Георги Борисов, Георги Рупчев; дали ще се насочим 
към поетите, които определят облика от края на 
80-те и 90-те години – Едвин Сугарев, Ани Илков, 
Силвия Чолева, Марин Бодаков, Георги Господинов, 
Елин Рахнев, Надежда Радулова, Аксиния Михайлова; 
или ще се вгледаме в стилистиките на следващите 
поколения, сред които е важно присъствието на 
Яна Букова, Белослава Димитрова, Кирил Василев, 
Иван Ланджев, Васил Балев… – погледът ни върху 
представената тук поезия ще ни покаже, че поезията, 
публикувана в България през последните трийсетина 
години, е разнообразна, богата, отворена към родната 
и световната литература, намираща общ език с 
читателите от различни пространства и времена. 
Нещо повече – голяма част от поетите тук са и 
великолепни преводачи, на които дължим преводите на 
блестящи произведения от световния литературен 
фонд. Да споменем например Блага Димитрова, която е 
преводач на Омир, Адам Мицкевич, Вислава Шимборска, 
а и на голямата хърватска поетеса Весна Парун. Или 
Иван Теофилов и Георги Борисов с преводите им на 
големите руски класически и модерни поети; Георги 
Рупчев с преводите му на Николай Гумильов, Т.С. 
Елиът, Йосиф Бродски, Джон Ленън, а и с великолепния 
му превод на библейската „Песен на песните“… Също и 
забележителните преводи на средновековна философия 
и поезия, но и на съвременна поезия на Цочо Бояджиев; 
преводите на старогръцка и съвременна гръцка поезия 
на истински талантлив и оригинален поет и белетрист 
като Яна Букова…
Всяка антология, да повторим, отново задава въпроса 
„Какво е поезията?“. Прави го и тази, и да се надяваме, 
че оставя на читателя възможности за разнообразни 
отговори. Макар че този подбор е субективен и в 
него не са представени поети със също важен принос 
за българската литературна сцена през последните 
години, читателят може да придобие не само добра 
представа за новата българска поезия, но и да я положи 
в контекста на световната литература. Защото този 
подбор показва тъкмо това – че в ситуация и на най-
голяма несвобода и ограниченост поезията е извор на 
свободата. Защото поезията не търпи забраните, не 
понася лъжата, нито грубостта, нито глупостта. Тя 
е винаги писана от позицията на слабия, който тъкмо 
в своята слабост открива източника на всичко добро 
и красиво. Но ако поезията е майстор на оптимизма, 
то това е оптимизъм от друг мащаб, като „елегичния 
оптимизъм“ на Константин Павлов.
Едва ли след тази антология ще знаем по-добре от 
вчера „Какво е поезията?“. Възможно е да го знаем 
дори по-малко. И това би било добре. Защото поезията 
освен всичко друго ни връща удоволствието и вкуса на 
един свят, в който човекът не си е самодостатъчен, в 
който човекът не е създаден, за да бъде сам. Поезията 
– това съкровено изкуство на думите – ни връща 
възможността за общуване.
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Синя светлина
на Даница

синя светлина
казва моята приятелка Даница 
която живее в гората
синя светлина
през прозореца и тук край телевизора
и навън чак до разпятието
над дърветата
и асфалта
до гората
синя светлина
от алкохола на мъглата от мъхов дим
от пелина
от изстънелите аури на изсушените жили на изхабените  
 сигнали
от кълновете и венците
нефта и солта
синя от реалността и светла от уплахата
прозрачна и удебелена над касата на вратата
и блести под навеса
синя от самотата от вечнозелените растения  
 от вятъра от храстите от гласовете от земята
зеленикава от лешникови издънки
синя и тъжна като птици над блато
като гущери в храсталака
синя и мека
от сланата и снега
синя и зла от чакане
и добра от болката
синя като покривка като чаша като цигара

l
синя светлина
казва даница 
и затваря прозореца и спуска щората
покрива дивана с карирано одеяло
и долива масло в нощта

Затишие

казаха, че е затишие
и спряха за да глозгат костите
крачетата от готическите скулптури
вратните жили
ставите
обкова на ореолите над богородиците

облизваха сърпа на луната
изсмукваха нишките от евангелистите
с нокти стържеха стените
и пръскаха
жлъч

междувременно
едни тичаха като кучета
други като вълци
трети пък не можаха
и останаха на полето
(лилиуми)

шумът надвика новините

побелели старици
непрестанно непрестанно непрестанно
гледаха телевизия

Превод от хърватски  
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и ставаше по-щедър и по-добър от всякога. Често си беше 
отправял предупреждения да внимава какво обещава, защото 
после му излизаше през носа, но патосът дотолкова го 
завладяваше, че Мара забравяше за последствията, или по-
скоро се преструваше, че забравя за тях, и по това най-много 
приличаше на смъртен човек. 
 – Аз наистина не разбирам! Обясни ми! Ето, да вземем 
например идеята за всеобщото благо. Ами че вие нали 
тъкмо затова катурнахте комунизма – защото най-после 
проумяхте, че всеобщо благо не е възможно. И това беше 
правилно и напълно логично. Там, където страда един, друг 
просперира. И обратното. Такъв е редът на нещата. Да 
не съм го измислил аз! Който го е измислил, да отговаря. 
Аз само си удържам процента в рамките на разумното. 
От оня, дето просперира, удържам повече, естествено. А 
страдалците някой път ги пускам и гратис. Виждаш, че 
не съм чак такова говедо. Пък и, честно казано, какво да 
правя с процент от страданието, къде да го дяна? Хе-хе! Не 
върви да го вложа в акции или да го туря на депозит в някоя 
банка. И уж всичко ти е ясно и до болка познато, а как се 
държиш! Караш ме да ти чета лекции по политикономия! 
То не че и това не съм правил някога, но нямаше как, такова 
беше времето. А и ти отдавна не си вече студент. Ехеей, 
къде ти! Славно се живееше тогава! Кеф ти жигула, кеф 
ти москвич… Помниш ли? Но да не се отклонявам. Та 
как, питам, ти хрумна тази глупост за страданието – че 
благото не могло да бъде всеобщо, обаче страданието могло?
 – Аз не съм казвал такова нещо  – обади се Коки. Сълзите 
му бяха пресъхнали и гласът му звучеше странно одрезгавял 
(Амалия би рекла „мъжествен“, но нея я нямаше там). Мара 
обаче не му обърна внимание. Той чу само думите и се хвана 
за тях. 
 – Не си, ама точно това имаше предвид! Признай си! 
Аз много ясно усетих накъде биеш. Хубаво де, видял си 
момичето, онеправдано било, както се изрази, качил си го в 
колата, повозил си го – ами ето ти едно добро дело! Какво 
повече искаш! А ти се разстройваш. Вместо да ти стане 
жал за имперското синьо… Такава кола потроши! За себе си 
дори не ти стана жал, дето беше на крачка да пукнеш. Ама 
да беше пукнал бе, колега! Толкова главоболия щеше да ми 
спестиш. А аз седя тука, губя си ценното време и се чудя 
как да те поразведря. Да те извадя от тая тъпа депресия, в 
която си изпаднал. 
И при тия думи в ръката на Мара сякаш от нищото се 
материализира добре натъпканата, равномерно горяща 
цигара, за която си мечтаеше, откакто се беше появил. Той 
я изгледа с неизказана нежност и смукна блажено. 
 – На, дръпни си. Ще ти олекне. 
 – Разкарай се! – Сега гласът на Коки действително отекна 
мъжествено. И не отекна, ами направо прогърмя. Той даже 
сам се учуди от себе си. Листакът над главата му тихичко 
зазвънтя, сякаш горе жужаха пчели и кипеше вечен, невидим 
живот. 
 – Брей, какъв се извъди! Принципен…  – Мара пак смукна 
от цигарата и подбели очи. – Хубаво, ще се махна. Ще те 
оставя на самосъжалението ти, щом предпочиташ така. 
В края на краищата не съм психиатър. Просто доставчик 
на по-специални неща. И не работя с всекиго, клиентелата 
ми е отбрана. Като няма търсене, няма и предлагане. Но то 
не значи, че ако търсене се яви, ще се яви и предлагане. Или 
че цената няма да се промени. Ще се промени и още как! С 
теб обаче, като гледам, няма и да стигнем до цена. Ще си 
останеш с търсенето, колега. Помисли върху това. 
Сега очите на Мара целите се бяха изпълнили с мрак и бяха 
станали съвсем черни. Почерняло беше дори бялото. Коки 
имаше чувството, че ако продължи да се взира в тях, ще го 
погълнат. И все пак продължи. Онзи пръв отмести поглед. 
Угаси цигарата, изтръска с нокът обгорялото връхче, зави го 
грижливо и я прибра. Изглежда, обаче, още му се приказваше, 
не си беше довършил речта. Отвори уста. Тя също беше 
почерняла и приличаше на пещера. Острите зъбки вече не 
бляскаха. Те дори не се виждаха, сякаш се бяха изпокрили 
в леговищата си като подплашени нощни животинки. 
Вместо тях навън изпълзя езикът на Мара, дебел, заострен 
и пурпурен. На върха завършваше с нещо, подобно на шип. 
Той лениво облиза тъмните устни и се прибра обратно. 
От вътрешността си пещерата излъхна дим. Това беше 
пушекът от цигарата. Замириса на прегоряла трева и на 
кисело. 
 – Знай само – просъска Мара,  – че онова, което си намислил, 
няма да стане. И не защото аз ще ти попреча, а защото 
светът е устроен така. Ако доброто и злото в него са 
безпределни, с благата и страданието нещата стоят 
другояче. Те са ограничено количество, оскъден ресурс. 
Колкото повече се опитваш да ги разпределяш, толкова 
повече намаляват. Един ден съвсем ще изчезнат. Ще изчезне 
страданието, но ще изчезнат и благата. Никой няма да бъде 
нещастен, но и никой няма да бъде щастлив. Това ли искаш?
 – Ти си просто един жалък теоретик – засмя се Коки. 
Детето в него вече беше вдигнало пръстчето и се готвеше 
да смаже бълхата.

Георги Тенев

Не можеш да се отървеш от пушачите –
или от техния дим, или от тяхната кашлица.

Писмо от планината
Дойдох да умра тук, на Атон. Аз съм горски дух, в мен 
живее този брутален древен зов на гората. Това е искрата 
на неподчинението, озъбената страст на свободата. 
Аз сравнително рано открих кой съм и така си спестих 
много мъки. Когато схванеш, че си горски дух, можеш да се 
приспособиш за живот сред хората.
В Събранието на старейшините сме неколцина, броят ни 
вече е ограничен. И все пак се опитваме и дори успяваме 
да насочваме историята в желаната посока. Не е каквото 
беше преди години, но все пак. А може и да се заблуждавам. 
Може всички ние вече да сме извън играта.
Както и да е, това е минало, остава финалът. За истинския 
горски дух е най-важно да се промъкне през паспортния 
контрол в Карея и да влезе на светата земя, в Атон. Ето, 
аз успях, тук съм вече. Сега ще седна и ще напиша едно 
писмо до старейшините. Писмо от планината. Когато е 
завършено и го прочетете, ще разберете много неща. 
Такова писмо се пише лесно. Също като самопризнанията 
– знаеш какво трябва да кажеш, помниш как се е случило 
всичко, трябва само да се решиш да говориш.
Няма какво да крия, защото идва краят, за мен поне. 
Тайните нито ще помогнат, нито ще навредят на някого. 
Всичко ще бъде казано, тайните на онези хора, които 
аз познавам по-добре от тях самите. И после – край. 
Останките на моето същество ще се разпаднат, а заедно 
с тях и видяното и чутото. Съдържанието, паметта 
ми на горски бурен дух, ще се изсуши на вятъра, под 
лъчите на слънцето и ще се сведе до някакви части без 
индивидуалност. Ще трябва само някой да ме събере и да ме 
хвърли в морската бездна. Да ме развее на вятъра.

Ние обичаме да създаваме работа на атонските монаси. 
Това е нашето проклятие, с което си отиваме от земната 
атмосфера.

1.

Отскоро в делфинаруима има две нови мъжки животни. 
Пристигнали са поотделно, единият от Куба, другият от 
Западна Африка, където уловът не се преследва. Идват по 
заобиколни пътища, с кораби под чужд флаг и през държави, 
в които транспортът не е регламентиран. Засега новите 
делфини нямат имена, нямат и персонален дресьор, наричат 
ги просто Едно и Две. Делфин Едно има рана на главата, 
встрани от окото. Другият изглежда външно здрав, но 
се държи сякаш постоянно очаква атака. Плуването в 
кръг продължава, страх ги е да се отпуснат. Делфините 
защитават тясната си територия в сервизния басейн, а 
помежду си спазват крехка дистанция. Басейнът е десет 
на шест метра, дълбок четири. Изобщо не е достатъчен за 
двестакилограмови бозайници. 
Емел си мисли за тях сега, загледана през прозореца, в който 
прехвърча нестроен януарски дъжд и не успява да обърне 
на сняг. Твърде топло е, във Варна рядко се заснежава. 
Младата жена вижда и отражението си в стъклото, 
прехвърля вниманието си върху своето собствено лице. 
Сега е без грим, без основен тон и спирала, петънцата по 
кожата се забелязват ясно. Емел има бледа и фина кожа, 
все още с невидими бръчки, но все пак се вижда възрастта, 
малко над тридесет. Косата є не е боядисвана скоро, 
очертава се ясна граница между рижаво-ръждивите кичури 
и естествения черен цвят в коренчетата. Емел се оглежда 
няколко мига, не се харесва така. Тя се връща до масата, 
компютърът е отворен и чака. Няма как да избегне тази 
неприятна задача, да промени началото на своята статия. 
„Някой в Москва не обича този президент.“ Това е първото 
изречение, Емел го е написала преди минути и сега го 
задрасква. Гледала го е достатъчно дълго на екрана и знае, 
че не може да започне така. Читателите, които са наясно 
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с предисторията, няма да получат ценна информация. За 
останалата част от публиката тези думи ще бъдат само 
разлайване на кучетата. Емел е талантлива, с въображение 
и дар слово. Тя може да пише бързо и є доставя удоволствие. 
Не е просто журналист, а нещо повече, тя е истински 
творец, доколкото професията го позволява. Темата, по 
която работи, є е присърце, но статията не се получава. 
Препънала се е още в началото и не знае как да продължи. 
Българите напоследък са прекалено чувствителни на тема 
Русия. Може би Емел също трябва да си зададе въпроса: не 
носи ли отговорност за това? Тя трябва да напише този 
материал, но главата я боли, а телефоните подозрително 
мълчат. На улицата вали лепкав януарски дъжд. Варна е 
грозна в този ден, което по принцип е трудно да се случи. 
Все пак Варна е най-хубавият град на страната. Неслучайно 
журналистката се пренесе тук, заедно с кучетата си. И с 
тревогата, че никога вече няма да замине обратно. Осъзна 
го след като заживя в мезонета с изглед към морето. 
Небето на здрач подсказва нещо неприятно, необратимо. 
Младата жена не може да знае, че тази вечер ще взривят 
колата є, ще загуби част от тялото си и част от живота 
си, завинаги.
Спокойствието, че познаваме себе си и имаме памет кои 
сме – това е най-важният елемент от нашата личност. 
То е половината от нас. Устойчивото осъзнаване откъде 
идваме и какви сме били, то гарантира и предопределя 
пътя ни. А Емел ще се озове на празно място, без мост към 
предишното и без определена връзка с онова нататък. Не 
съзнава ясно какво є предстои, но някакъв знак, не точно 
интуиция или информация, а просто страничен сигнал, 
случаен може би, така или иначе се е появил. Като мирис на 
нещо едва доловимо. Струйка дим, която прелита в студа 
и ти казва, че на стълбището има пушач. Че нещо минава 
край теб. Ако можеше само да разтълкува това, когато 
още му е времето?
Тя е доброволец, тази вечер ще отиде в делфинариума. Ще 
тръгне натам в студената зимна тъмнина и ще си мисли 
за нещо приятно. Водата е не повече от тринадесет 
градуса, но в сравнение с вятъра вън е топла. Емел ще 
облече неопреновия костюм, ще се спусне в басейна. Само 
доброволци се наемат да вършат тази работа през зимните 
месеци. Двата делфина, които пристигнаха наскоро, се 
нуждаят от социализация. Ако бъдат пуснати твърде рано 
в басейна с голямото семейството, онези ще ги нападат и 
вероятно ще ги убият. Това е крехка биосистема. 
Доброволците идват тук от съжаление, почти всички 
водени от убеждението, че правят нещо добро за умни 
същества, не просто за животни. Вършат го до голяма 
степен за себе си. Може би дори надценяват делфините, 
приравняват ги с човеци. Това е компенсация на безсилието, 
което изпитват навън, в света на двукраките бозайници. 
Там всеки опит за практическо добро е прекалено скъп и 
води до странични реакции. Дело в услуга на хуманизма 
е невъзможно в чист вид. Тук, в делфинариума, е по-
безболезнено и цената е поносима. Емел също е мислила 
за тези същества като за личности, представяла си е, 
че говори с тях и чува отговорите им. Щетите върху 
делфините така или иначе са нанесени. Откъснати 
са завинаги от естествената им среда. Едно и Две са 
травмирани и нямат шанс да се върнат в предишното 
състояние. Дори и някой ден да бъдат пуснати на свобода, 
това ще бъде нов шок. Нито напълно свободни, нито 
все още в затвор. Те са половинчати, осакатени и това е 
фактът. Емел осъзнава капана, с известна примиреност се 
отдава и тя на него. Вътре в басейна, вътре в затвора на 
тези красиви и мощни тела.
В групата участват и няколко спортисти, студенти, 
любители на природата, но повече от доброволците са хора 
като нея. Достатъчно заможни, за да имат свободното 
време и да си позволят специалния плувен костюм. 
Някои се гмуркат с микрокамера на главата и записват 
преживяването. Това е вид спорт, в доста случаи нелишен 
от снобизъм. Ще се похвалят, ще споделят в Инстаграм. 
Когато прави добро, човек обикновено осъзнава, че 
постъпва правилно. Но Емел е наясно, че добрината є тук 
е изкуствена, минимална, нещо взето назаем от реалния 
свят. Този басейн е фантазия около някакъв хуманизъм, 
фикция за отношения. Животното вътре може и да е 
интелигентно, съществото, което опира от време на 
време муцуна в бедрата є и я побутва, плъзва се под нея 
и прави кръгове, за да се докосне пак и пак в ръката є. То 
не е човек, обаче. Не е част от натрупаното страдание, 
което съществува в света и за което тя вече е научила, 
без възможност да бъде невинна като го забрави. Няма 
и никаква рецепта срещу това обвинение: страдание + 
осъзнаване = вина. Емел чувства тези неща, но се е предала 
на общия лайфстайл. Повтаря моделите на живот и 
поведение, които нейната група є предлага. Същите 
концерти, списания, мобилни приложения. Същите каузи 
и спределен кръг от теми. Откога не е избирала сама? Без 
новия айфон, без колата хибрид, без планираното купуване 
на следващата кола пълен електрик, без редовните сеанси 
в социалната мрежа – без това и още куп подобни неща 
тя би се разпаднала. Нейната идентичност би се загубила 
и Емел може би ще се загуби. Точно както без маникюр, 
без прическа, без някоя нова, не непременно скъпа, но 
модна дреха. Без новия брой на „Монокъл“ и „Портфолио“, 
без нестандартните миризми на „Ком де гарсон“, без 
редовното прелистване на каталозите на „Никопанда“ и 
„Юникло“. Но Емел е по-голяма от всичко това, дори без да 
знае. Тя все пак притежава нещо в себе си, което изравнява 
всички противоречия, в които я вкарва баналността, 

принудата да има някакъв стил, наложен в голяма степен 
отвън, а не непременно неин. Има нещо нейно, нещо 
съхранявано, за което Емел навярно само подозира. То е 
нейно и същевременно непознато, затова є се струва чуждо 
и дори я плаши. Но още не му е дошло времето да се появи 
на повърхността.
По телевизията тече репортаж от посещението на 
президента в Париж. Обичайната снимка на входа на 
Елисейския дворец. Талев стиска ръката на президентката 
на Франция. Телевизорът е прекалено голям, Емел не харесва 
такива, но го завари инсталиран в обзаведения апартамент. 
Екранът е толкова широк, че в близък план фигурите на 
жената-президент и мъжа-президент са по-едри сякаш 
от реалното. Така є се струва на Емел, тя познава добре 
фигурата на Иван Талев. Знае докъде стига рамото є, 
когато застанат един пред друг, къде е брадичката му 
срещу нейното лице, на каква височина е дланта му, когато 
е отпуснал ръка и ходи до нея. Емел познава отблизо очите 
му и дъха на този мъж, президента. По-близо, отколкото е 
позволено, по-опасно близо, отколкото е полезно за самата 
нея. Връзката на журналистката с държавния глава започна 
в началото на втората година от мандата му и продължи 
до началото на третата година. Без да е правила изчисления, 
тя усеща, че е изтекъл някакъв сезон. Измина не просто 
една година, а един епизод, който я промени и тя никога вече 
няма да е същата. 
Откакто настъпи принудителната раздяла с Талев, 
животът на Емел започна да се върти в кръг. Не мина 
много време и тя си намери приятел, сегашния мъж, с 
когото живееше и с когото правеха любов без никакви 
предпазни средства, тоест той можеше да се превърне 
в баща на детето є. Да, ако по някаква случайност все 
пак вътрешностите є проработеха. Но с онзи, с човека, 
на когото не казваше гласно името, мъжа в Голямата 
къща – връзката с него не беше завършила. В смисъл, че 
историята є с президента не представляваше просто нещо 
минало. Емел все още преживяваше отделните мигове. 
Напрежението и очакванията продължаваха да са вътре в 
тялото є, част от нея, както и цялата онази драма през 
лятото и накрая – развръзката. Минала е по-малко от 
година от финала, твърде малко, за да се заличи раната. 
Защото си беше рана.
Тя все още има инстинкт да мисли за него като за своя 
човек. Неприятна тръпка минава по тялото є, докато 
чете за поредната атака срещу президентството, 
гръмогласните критики при всяка употреба на неговото 
право на вето. Отдавна Талев и Емел не са имали срещи, не 
са разговаряли, никой не търси мнението и помощта є, но 
тя го прави вече за себе си, не толкова за него. Емел пише 
коментари, които защитават аргументите на президента 
за едно или друго решение, дори в случаи, когато той е 
в съвсем слаба позиция, тогава дори още повече. Като 
цяло обективни, но винаги все пак по нещо пристрастни, 
текстовете се раждат сами в главата є, дори без да е 
планирала. Защото тя знае, че Талев е на правилната страна, 
а враговете му в повече случаи са проводници на интереси 
от мафията и едрия капитал. Или нерядко са просто 
платени манипулатори, под влияние от чужбина. Така мисли 
тя и пише:

КЪДЕ Е СЪВЕСТТА? КЪДЕ СА УБЕЖДЕНИЯТА?
от Емел Вейсал
Зад щита на имунитета депутати проповядват 
екстремизъм. По улиците на столицата те организират 
опасни и многократни провокации на гражданския мир и 
устройват хайки срещу граждани, набедени за врагове.
Мнозинството в народното събрание не само си затваря 
очите за тази злоупотреба с чл. 70 на Конституцията на 
Републиката, но предоставя на носителите на екстремизма 
ръководна позиция в постоянните си комисии.
За първи път в най-новата история на България в 
Народното събрание влизат и излизат представители, 
въоръжени с хладно и огнестрелно оръжие, които не са 
нито военни, нито служители на органите на реда. Сякаш в 
страната действа някаква хунта.
Очевидно е, че част от депутатите са гласували 
изключително важно решение на Парламента под натиск, а 
не в съответствие със своята съвест и убеждения. Някои 
от тях публично признаха факта и изразиха неудобство и 
срам. Това е нарушение на Член 67 на Конституцията на 
Република България.
Нека прочетем заедно пълния текст на този член от 
основния закон: Народните представители действат въз 
основа на Конституцията и законите, в съответствие със 
своята съвест и убеждения.
Къде е съвестта обаче? Къде са убежденията?...

2.

Получи знак, дадоха є сигнал. Беше стряскащо. Никога не 
бе предполагала, че личният є живот ще мине през нещо 
като филтър, който ще промени всички цветове, вкусът 
на най-интимното. Смяташе, че владее своите неща и те 
зависят само от нея. Преди половин година є се наложи 
да преразгледа тези две понятия, „свое“ и „владея“. Беше 
журналист и си представи графично редакцията им, 
задраскването и на двете. Нямаше свое, нищо не владееше, 
щом не можеше да задържи любовта си. Да, тя още от 
самото начало съзнаваше, че Никола не е непременно 
романтичната и пламенна любов на живота є, но със 
сигурност беше най-вълнуващият мъж, когото бе срещала. 
Не беше просто едно приключение. Също така във връзката 

є с президента нямаше аритметика. Емел не знаеше на 
какво се надява, планове не подреждаше, защото все пак 
изпитваше нещо силно и чувството не търпеше кроене и 
проекти. Беше влечение. А кога спря да бъде – знаеше ли 
Емел? Как е възможно само съпротивата на средата да те 
откаже? Може, оказа се, защото тя се видя изхвърлена на 
другия бряг, макар и всичко в нея да бе насочено към онзи 
човек. Няма как да върнеш живота си назад, но няма и път 
нататък по задънената улица, в която си вкарана. И какво 
ще правиш сега? Можеш ли изобщо нещо да направиш? Не 
е справедливо да се задават такива въпроси на една жена, 
още по-малко на Емел в нейния случай. Връзката є не беше 
просто извънбрачна.
Посланикът на лошите новини се казваше Сотиров. 
Беше го виждала няколко пъти, не знаеше каква точно е 
длъжността му. Може би дори официално не беше част от 
екипа на президентството. Някаква фигура от партията 
и политическите кабинети. После щеше да разбере какъв 
точно е този човек. Носеше очила, имаше запомнящ се 
остър нос. В паметта си Емел бе запечатала само това, 
носа и очилата. Докато говореха, забеляза и воднистите 
очи, сини и някак измити. Все едно през тези очи тя 
гледаше някъде от другата страна на главата му. И макар 
да го слушаше, не разбираше какво иска този далечен от нея 
човек. Накрая разбра.
– Това не може да продължава така – каза той.
Емел не попита кое е това „това“. Съзнаваше, че Никола 
стои зад тази среща, допуснал е да є говорят така или поне 
не се противопоставяше. Иначе надали биха рискували да 
я атакуват. Това изведнъж изстиска силите є. Разхлабена 
като кукла, на която са разрязали шевовете и от нея се 
сипе пълнежът є, така се почувства. Разговорът вече 
беше свършил, Сотиров стана и пое към изхода, без да се 
обърне, без да си вземе довиждане. Все едно изобщо не беше 
разговарял с нея, а просто минаваше през залата, просто 
един неутрален пътник в сивото безлично пространство на 
аерогарата. Емел продължаваше да седи на пейката в салона 
на вътрешни линии. Мястото бе подбрано хитро. Сотиров 
и хората, които бяха зад него, нарочно я бяха издебнали 
тук. Тя заминаваше, предстоеше да се качи на самолета. 
Това искаха да є кажат, „махай се“. Сега ли чак разбра, че 
не би могла да се надява на нищо по-различно от връзката 
си с Талев? На какво? Президентът да се разведе точно 
в средата на втория си мандат? Да остави съпругата си 
Жана и да се ожени за нея, туркинята Емел?
(...)

l
Не беше се срещала с Талев вече шест месеца. Последния 
път, когато бяха заедно, нищо не предвещаваше как ще 
се развият нещата. Даже не си спомняше кой знае какви 
подробности. Прекарваха безметежни мигове, белязани 
както и преди от чувството за пълнота и дори щастие. 
И тръпка на вълнение, заради нуждата всичко да бъде 
прикривано. Беше си нещо като приказка тайната им 
любов, а Емел се наслаждаваше на тази приказка, без да 
раздробява парченца от картината. Затова и подробности 
в паметта є нямаше, не и от щастливия период. За сметка 
на това от момента на промяната беше запазила цял куп 
неприятни спомени, горчив архив, белези в паметта. С 
времето от тях се образуваха истински рани. В съзнанието 
є денят първи юли освободи кухо място. Фатален миг, 
от който пред очите си тя пази подвижна снимка, като 
стерео картичка. Някоя ръка прави жест, устни се извиват 
в половинчата усмивка или гримаса, но нищо не достига 
до промяна. Фотографията ще плува в пространството 
около няколко секунди, няколко заскрежени мига и пак 
отначало. Там някъде се беше случил завой на съдбата, на 
който Емел не можеше да повлияе. Наблюдаваше какво 
става, но само наблюдаваше, като външна участничка. 
Онзи момент, на аерогарата, при заминаването є. Дойде 
неочаквано предложение. Управляващият директор на 
пресгрупата започна да є говори за някакъв кореспондентски 
пост в чужбина. Емел си взе ден да помисли, но още 
след час беше наясно, анализът не беше сложен. Някой 
въздействаше отвън, бяха мотивирали издателя да є 
прави предложение за нова работа. По възможност да я 
прати по-далеч от столицата. Какво беше това, откуп 
за мълчанието є, подаяние? Емел отказа назначението и 
после напусна редакцията. Остана да работи върху блога 
си и продължи да търси промяна. Избра Варна. Там винаги 
беше добре дошла. Главният редактор на „Морска столица“ 
не можеше да повярва на късмета си, Емел щеше да 
работи за тях. Издателят водеше разговора предпазливо, 
чакаше да стигнат до въпроса какво заплащане ще поиска 
столичанката, нямаше как да си позволят прекалено 
висока заплата, не и първоначално... Емел скъси тази 
част от разговора. Заплащането за нея не беше водещо. 
Тя продаде бързо и без печалба апартамента, който само 
преди две години бе купила в центъра на София. Две трети 
от сумата блокира в банка, докато намери по-малко и 
икономично жилище. С остатъка нае апартамента във 
Варна. Не искаше да се чувства притисната и притискаща. 
Нямаше дете, нямаше мъж, имаше само двете кучета и 
сравнително изгодния лизинг за хибридния форд. 

Предстои романът да бъде издаден  
от издателство „Колибри“.
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Приказка за края на света
Валял пороен дъжд в София. Всичко било мокро. Коли 
пръскали тротоарите, навсякъде щъкали хора с чадъри 
– всеки бързал за някъде. Никой не обръщал внимание, че 
бавно и постепенно се образувала една локва. Това била 
една прилична, възпълничка локва, радваща се на дъжда 
като всички други. За да я отличаваме от останалите 
ще я наричам Ло Кваджап II-ра. Стояла си там, където 
е, мирно и кротко, докато дъждът не спрял. Всички 
били щастливи, че е изгряло слънце, освен локвите. Те 
не понасяха Слънцето, защото редовно ги изпаряваше с 
поглед и се надяваха някой облак да го скрие, но това така 
и не се случваше.
Изминаха два дни, безоблачни и спокойни. Това бе 
истинско бедствие. Горките локви намаляваха ли, 
намаляваха, докато накрая някои от по-малките 
изчезнаха от лицето на земята. Преди да се изпарят, 
пътниците към оня свят промълвиха нещо несвързано 
за края на света и за някакви езера, фонтани, същества, 
сламки и вируси. Разбира се, никой нито ги разбра, нито 
им повярва, но пък Ло Кваджап II-ра се заинтригува. След 
дълбок като кладенец размисъл тя каза:
– Хей, пестете си телесните течности! Или иначе ще 
свършим като дребосъците. Пазете се от попиване, 
разливане, изпаряване и от най-големия ни враг – 
изтичането. При него се молете на бог Шахта – да бъде 
вечно запушено царството Му. Амин!
– Не ги вярвам аз тия работи – извикала една гигантска 
локва, – всички дълбоко се съмняваме. Не знам защо 
само ти вярваш. Не се дръж като плитка локва с 
повърхностни разсъждения. 
– Оф, добре, добре, само да не започваме пак този спор! 
– изпъшка Ло. – Предупреждавам ви, пък ако искате 
ми вярвайте. Но да не се вълнувам много с чуждите 

проблеми, че ще се разплискам.

Рожен Барнас е световно известен кюрдски поет и 
писател. Истинското му име е Мехмед Гемиджи. Роден 

е през 1945 г. в град Фаркин (Силван), Югоизточна 
Турция. През 1971 г. е осъден на две години затвор за 
политическа и синдикална дейност. През 1979-1980 г. 

е част от колектива на кюрдското литературно 
списание „Тиреж“, където публикува голяма част от 

ранните си произведения. След военния преврат на 
12 септември 1980 г. списанието е забранено. През 

1982 г. Рожен Барнас е принуден да емигрира в Швеция, 
където живее и до днес. Автор е на стихове, разкази 

и научни изследвания, преведени на много езици. 
Разказът „Хайде сега иди че пиши“ е част от сборника 
с разкази „Тогава“, издаден от издателство „Нубъхар“ 

в Истанбул през 2014 г. Публикуван е за първи път  
в списание „Тиреж“ през 1980 г.

Рожен Барнас

 
За този брой на списанието бях написал един много хубав 
и смислен разказ. След като го написах, го прочетох 
няколко пъти, после го набрах на машината. Според мен 
стана много добър. Когато го прочетох изцяло, емоциите 
ме завладяха и не можах да се въздържа да го прочета 
отново. За първия брой на „Тиреж“1 ми бяха отправени 
някои критики. Те се отнасяха за тромавостта на 
езика. Аз се усмихнах и си казах: „След като прочетат 
този разказ в новия брой, вече няма да има отрицателни 
отзиви“. С него от плещите на списанието щеше да 
падне тежкият товар на негативните оценки. Стана 
ми приятно, усмихнах се. И както се казва на децата, 
„едно врабче ми каза“: „Преди да публикуваш разказа в 
списанието, дай го на няколко приятели да го прочетат. 
Да видиш как ще им се стори...“.
Без съмнение си бях самодостатъчен, доволен от себе 
си. Да се пише на диалекта курманджи2 с такава лекота 
и мекота, с език, по-добър от този на разказа ми, би 
било отвъд очакваното. И не би било възможно... Със 

1 Кюрдско литературно списание, излизало през 1979-1980 г. 
(Всички бележки под линия в текста са на преводача.)
2 Най-разпространеният кюрдски диалект, който се говори от 
почти всички кюрди в Турция и Сирия и от част от кюрдите в 
Ирак и Иран.

самодоволство и с очакване на одобрение аз взех разказа 
и го показах на няколко приятели. Разбира се, те не бяха 
съвсем случайни, един от тях беше от Дерик, един от 
Силван, един от Агъри (Керекосе), един от Дерсим, един 
от Кереждах, един от Суруч и един от Джизре3.
В действителност бях избрал такъв подход, че техните 
забележки по отношение на езика да станат пътеводна 
светлина към един общ език за цялата страна. Щях да 
прекарам сегашното и предишните си произведения през 
техния езиков филтър, за да бъдат прочетени във всяко 
кътче на страната без оплакване и осъждане. Та всички 
да кажат: „Браво Флит! Така се пише на курманджи“. 
Поканих приятелите вкъщи. Доволен от себе си и без да 
подозирам какво ме очаква, им дадох копие от разказа. 
Направих им нашенски чай, донесох го и им го сервирах.
Дадох им напътствията си. Те трябваше да 
съсредоточат критиките си само върху езика. Извън 
това бяха техническата и художествената страна, 
които изискваха по-тесен специалист. Донесох им 
достатъчно листа и писалки, за да си водят бележки. И 
това, което действително беше важно, беше въпросът 
за езика. Защото за първия брой до ушите ми достигнаха 
много критики или ми бяха отправени директно. 
Много хора, грамотни или неграмотни, разбиращи или 
неразбиращи, оплюваха езика ми безразборно и агресивно.
И един от тези недоброжелатели ме беше срещнал 
случайно:
 – Какво е мандал?
Аз не разбрах и го попитах:
 – Какъв мандал?
 – В „Тиреж“ си го писал.
 – Не се сещам за такова нещо. Да не е мендал?
 – Не, не... мандал, мандал. Написал си „аз съм един мандал 
на четири години“.
 – Имаш грешка, брате. Не съм написал „аз съм един 
мандал на четири години“, а „аз съм един мендал на 
четири години“. Объркал си се.
Критикът се ядоса и ми се нахвърли:
 – Еее... Аз на очите си ли ще вярвам, или на теб?
Гледах да не се сбием, станах от мястото си, намерих 
наблизо един брой на „Тиреж“, донесох го и му го подадох. 
 – Ето, заповядай, къде е мандалът? Покажи ми го.
Човекът взе списанието пред себе си, отвори на 
въпросната страница и ядосано ми я навря в очите:
 – Ето, виж хубаво!
Взех текста, прочетох го два-три пъти от начало до 
3 Градове в Югоизточна Турция.

край, там нямаше мандал. Тогава обърнах страницата 
пред очите му: 
 – Хайде, виж добре, мандал ли е или мендал?
Погледна хубаво, видя, че не е мандал, а мендал, и пак се 
обърна към мен:
 – Добре де, мендал какво е?
Без да казвам нищо, взех списанието, отворих кюрдско-
турския речник на буквата М и му посочих думата. 
Погледна я и я прочете с един мил глас:
 – Мендал: хлапе.
Този път аз се усмихнах и му казах:
 – Браво, лека-полека се учиш да четеш.
Това пък ми го каза един приятел. Някакъв господин 
прочел няколко абзаца в началото на разказа ми „Откъде 
го взе този език“ в първия брой на „Тиреж“, разбира се, не 
стигнал до края, взел списанието, ударил го в масата и се 
нахвърлил върху приятелите си:
 – Та вие казахте, че е на курманджи? Срамота е, 
срамота... Всичко е написано на турски и арабски, значи 
лъжете хората, казвате им, че е на кюрдски.
Но да се върнем към премеждията на разказа и 
събранието на неговите критици. Събранието формулира 
една по една забележките си по отношение на думите, 
като ги нахвърли на хартия. Дебатите по тях започнаха. 
Освен мен имаше осем приятели, но нямаше дори две 
мнения, които да съвпадат. Критерият за всеки от 
тях бяха думите от неговия местен говор. Никой не 
искаше да излезе от черупката си, всеки държеше на 
съответната дума от своя диалект и казваше: „Това 
е кюрдско по произход, другите са или чужди, или пък 
измислени“.
Думите бяха много, безброй... В началото дебатът 
започна с думата „говоря“ (axaftin). По тази тема 
приятелят от Хаккаръ4 зае мястото си до мен и я 
защити:
 – „Говоря“ е точната дума от кюрдски произход. 
Употребява се в целия Джолемерг, в Бехдинан5, сред 
кюрдите в Иран. Точната дума, която тежи на мястото 
си. Всякакви други думи, използвани в други говори, 
нямат тази тежест.
Приятелят от Дерик скочи нервно и възрази:
 – Значи, ще ви попитам всички, употребява ли се 
„говоря“ в семейството, в селото, в града на някой от 
вас. Никой не може да отговори положително. Нас какво 

4 Град в Югоизточна Турция, областен център.
5 Джолемерг е кюрдското име на Хаккаръ. Бехдинан е област в 
Иракски Кюрдистан, граничеща с Хаккаръ.

 дЕБЮТ – Ах, колко е самотно. Ще си стоя тук и ще чакам края на 
света, моята гибел.
Обаче изневиделица едно момиченце стъпи в нея и си 
изцапа рокличката. То заплака силно. Ло само това и 
чакаше, сълзите на момиченцето се стичаха, стичаха и я 
пълнеха, пълнеха, почти до първоначалното є ниво. Толкова 
обилен беше този рев. А както знаем: капка по капка – вир, 
вир по вир – язовир, язовир по язовир – безспирна водна 
шир. Накрая баща є дойде, вдигна я и обеща да є купи 
сладолед. 
Така се отложи края на света за Ло. Времето минаваше 
без нищо обезпокояващо, освен че едно куче се опита да си 
близне от нея, но стопанинът му го дръпна за каишката. 
После подочу от телевизора на първия етаж в сградата 
над нея, където една бабичка обикновено си гледаше 
турския сериал, че ще вали следващата седмица. Зарадва 
се, но дотогава щеше да се е изпарила.
Последните мигове настъпваха. Губеше телесна маса. 
Видя някакъв кон от водорасли да се гмурка в езеро от 
течни кристали. Стана є мокро на душата. А това езеро 
беше самата Ло. Беше пълна с живи организми: огромни 
пъстри морски охлюви лазеха по аметистовото є дъно, 
зелени рибки на лилави райета плуваха в спирали, сякаш 
бяха в несвяст, жълто-червени пингвини се гмуркаха 
и ловяха рибките с лекота, и още много други чудати 
създания пъплеха и се рееха. Брегът също беше от 
истински аметист, а край него имаше огромни дървета с 
преплитащи се клони и златно-сребърни листа. Дърветата 
не бяха дървета, а красиви фонтани. По течните клони 
живееха няколко огромни двуглави делфини с червени 
гриви и сини муцуни. Приличаха на мандрили. Те тръгнаха 
към езерото и започнаха жадно да лочат. На Ло є беше 
неприятно да гледа лакомите делфинодрили. Цялата 
тази панорама беше като излязла от въображението на 
недоспало дете. Изведнъж, за капак на всичко, се появиха 
вируси със сламки, които започнаха да смучат от езерото, 
така то пресъхна и целият този сочен свят изчезна. 
Точно това се случваше с Ло. Тя се изпари напълно. 
Настъпи края на света за Ло Кваджап II-ра.
След един ден заваля пороен дъжд и се образуваха 
нови локви, с които се повтори нещо подобно. Това е 
кръговратът на водата.

Йосиф Шурелов е роден през 2011 г. Учи в 20 ОУ „Тодор 
Минков“ в София. Публикуваният тук разказ е писан 

за Националния детски конкурс за авторска приказка 
„Ще ти разкажа приказка“, организиран от Дирекция 

„Култура“ на Столична община.

Йосиф Шурелов

Така тя сложи точка по въпроса. Вече никой не 
обсъждаше тази тема, никой не спореше, но процесът 
беше неизбежен – всички те се изпаряваха.
Наближаваше техният край. Най-големите бяха станали 
колкото половин чаша вода. Всички вече приемаха на 
сериозно думите на Ло. Изчезваха все повече локви и 
всяка една в последните капки от своя живот бълнуваше 
за края на света.
Наближаваше края и на Ло Кваджап II-ра. Вече беше 
съвсем мъничка, а Слънцето неумолимо припичаше. 
Очакваше се гигантите локви около нея да останат 
последни, но изведнъж един опасен човек в оранжево ги 
измете от улицата, разпръсквайки ги на ситни капки. Те 
светкавично се изпариха. От най-близката локва гигант 
бяха останали само няколко капчици, достатъчни за 
капкомер. От тях се дочу глас в хор:
–Трябваше да те послушаме Ло, сега ще се изпарим и ще 
чакаме следващия дъжд. Да ти върви по вода, пази се!
Това бяха техните последни думи. Ло Кваджап II-ра 
остана сама и си каза: 

Хайде сега иди че пиши

Иво Рафаилов, илюстрация към книгата „Таралежите излизат 
през нощта“ от Йорданка Белева, изд. „Жанет 45“
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ни засяга, като се употребява в Джолемерг и Бехдинан. 
Трябва да се използва „приказвам“ (peyîvin). В цялата 
околност на Мардин и на Джиарбекир казват така. И след 
като в Джиарбекир използват „приказвам“, тогава няма 
място за спор. Който иска, нека да отиде в кафенетата 
пред малката поща в Джиарбекир или пък да посети 
кафенетата около гара Сиркеджи в Истанбул, нека сам да 
види по тези места какво се използва.
Кафенетата и на двете споменати места се държаха от 
дерикчани. Приятелят от Силван не издържа:
 – Ако слушаме тези от Дерик, трябва да казваме на 
Диарбекир Джиарбекир.
Всички се засмяха, а силванчанинът продължи, обръщайки 
се към предишния оратор:
 – Да, така е в района на Дерик, забележете, не е 
Джерик, а Дерик, та там „приказвам“ се употребява 
от дерикчани. Така както „говоря“ се употребява 
в Хаккаръ и околността му. Но и двете думи не са 
познати в цялата страна. Затова използването им не 
е правилно. Трябва на тяхно място да се употребява 
по-разпространеното „гълча“ (xeberdan). Тази дума се 
използва в целия Диарбекир, Сирт и Муш6. Затова тя 
трябва да се приеме.
Приятелят от Агъри го прекъсна:
 – Ааа не, нито в Муш, нито в района на Агъри се използва 
такава дума. В Муш, в Бингьол, в Ерзурум, в Карс7, 
изобщо в целия район на Агъри се казва „хортувам“ (qise 
kirin). За нас „говоря“ и „приказвам“ са нещо чуждо, а 
„гълча“ не означава същото. „Гълча“ е когато някой някого 
ругае, когато го обижда. Това е „гълча“.
Приятелят от Дерсим изложи критиката си по темата 
така:
 – Вие знаете, че Дерсим е високопланински район и 
затова капитализмът и културата на завоевателя идват 
със закъснение, Дерсим не е асимилиран колкото другите 
райони, запазил се е от асимилация. Поради това думите, 
които се употребяват там, са важни от гледна точка 
на кюрдския произход. В Дерсим никой не знае „говоря“ и 
„хортувам“. А пък „гълча“ е в смисъл псувам. Не казвам, 
че тези думи не са правилни, но това, което е най-точно, 
е „плещя“ (qezîkirin). В района на Дерсим се използва 
„плещя“, трябва и Флит да го използва.
Намеси се и приятелят от Кереждах:
 – Не, нито една от тези думи не е правилна. Правилната 
е „бърборя“ (gelegal kirin). Аз не знам друга. Център на 
диарбекирския говор е Кереждах. Изворът на кюрдския 
език е Кереждах. Трябва да се използва „бърборя“. Точка.
И се обърна към мен:
 – Флит, зарежи ги тези измишльотини.
Приятелят от Суруч му отговори:
 – Мойто момче... ти добре ли си? „Бърборене“ се казва 
на бръщолевенето на бабите. Кюрдският вариант на 
тази дума е „думам“ (şor kirin). Отиди при племената 
Бераз, Дон, Пиж, Гауенди... Отиди в Суруч, отиди в 
Сирия. Поразходи се, мойто момче! Всички казват 
„думам“. – После сложи ръка на масата и се разгневи. – 
Седнали сте между четири стени и търсите кюрдската 
дума. Ето, упътих ви, идете и вижте сами. Няма нужда 
от повече приказки.
Стана от масата да си тръгне, а приятелят от Джизре 
вдигна ръка:
6 Градове в Югоизточна Турция.
7 Градове в Източна Турция.

 – Дека одиш друже? Що гледаш? Айде седни, яс ке 
зборувам.
После се обърна към мен:
 – Друже, разбери ме. Никой не може да отрече, че 
центърът на книжовността, науката и мъдростта на 
кюрдите е Джизре. Кюрдската култура, достигнала до 
днес, е започнала с Мелайе Джъзири8. Всички кюрдски 
поети и учени са писали и пишат на ботански курманджи. 
Езикът на Джъзира Ботан9 трябва да бъде официален 
език на кюрдите. Трябва Флит да използва „зборувам“ 
(ştexalîn).
Приказката отваряше приказка, коя от коя по-дълга, 
стана като безкрайна върволица. Краят изобщо не се 
виждаше. Много бяха думите, които не се припокриваха. 
За думата „домат“ настана оживление. Един с цялата 
си енергия настояваше за „червен патладжан“, друг 
обясняваше решението си да се спре на „домат“, трети 
казваше, че предпочита „помидор“...  Гюрюлтията не 
стихваше. Не знам защо този зарзават изникна сред нас. 
Дали пък не дойде, за да ни обърка?
Вече бях вдигнал ръце. Както се казва: „наля масло в 
огъня и се дръпна настрани...“. Та и аз, така да се каже, 
бях изпаднал в подобна ситуация. Никой не ме слушаше. 
Всъщност, никой никого не слушаше. Всеки самоуверено 
предлагаше съответната дума от своя местен говор, та 
ако ще и да си строши главата. Много се дискутираше 
думата „хлапе“. На „дискусията“ по този въпрос заваляха 
различни предложения. Появиха се думите „малчуган“, 
„изтърсак“, „гамен“, „дребосък“. Но големият дебат 
се завъртя около думата „дете“. Около нейното 
произношение настана оживление. Имаше четири мнения 
по този въпрос „детé“, „дéте“, „детéнце“, „дéтенце“. 
Никой не търсеше компромис с мнението на другите, 
всеки смяташе произношението на думата в своя 
местен говор за правилно.
Напрегнатата дискусия се проточи с часове. Стана 
късно. Не бяха се свършили всички набелязани думи, но 
поради липса на време приятелите станаха. Оставиха 
останалите думи за друг ден. Всички се вдигнаха 
и си тръгнаха. Но не бяха в състоянието, в което 
дойдоха. Всички, един по един, напуснаха дома ми със 
самочувствието на специалисти по кюрдско езикознание.
Събрах листата с разказа и ги разгледах... за нещастие. 
Да вярвам ли на очите си? Който и да хванех от тях, 
на сто думи осемдесет бяха подчертани. Това значи, 
че всички те щяха да бъдат подложени на критика. 
Светлината в очите ми угасна, коленете ми омекнаха. 
Взех разпечатките и ги хвърлих в кошчето.
Два дни по-късно един приятел ми дойде на гости. И 
той в своята безпътица се беше захванал с курманджи, 
изследваше го. Арабският и персийският му не бяха лоши. 
Разбира се, той така твърдеше, не че аз знаех арабски 
или персийски, но преценявах според познанията си върху 
тези езици. Съобразно с нивото си той работеше върху 
кюрдската етимология.
Вечерта говорихме надълго и нашироко. Разговорът ни 
беше по злободневни теми. Лека-полека и на двама ни 
репертоарът се изчерпа, нямаше вече какво да си кажем. 
Тогава взех разпечатката на въпросния ми разказ и я 
дадох на госта. Поисках от него да го прочете с очакване 

  8 Мелайе Джъзири (1570-1640), средновековен  кюрдски поет.
  9 Ботан или Джъзира Ботан, област в Югоизточна Турция с 
център Джизре, една от люлките на кюрдската държавност.

за коментар върху езика. Приятелят ми кимна с глава 
одобрително и прие предложението ми.
Той прочете два реда и по повод на една срещната 
дума сподели свой спомен. Споделянето на всеки негов 
спомен се проточваше половин час. За два часа беше 
стигнал до средата на първата страница. Вълнуващите 
преживявания толкова често изплуваха в съзнанието му, 
че за нещастие на мен и на разказа ми не му оставаше 
време за четене. Ченетата и на двама ни бяха почти 
разкъсани от прозявки.
Приятелят ми сгъна листата с разказа, сложи ги на 
масата и ми каза: 
 – Знаеш ли, имам нужда от сън.
 – Така да бъде, да си лягаме.
 – Лека нощ.
 – Лека нощ.
И двамата се опънахме в леглата си. Изгасих лампата. 
Гостът ми запали цигара и каза:
 – Добре Флит, този твой разказ на заза ли е или на 
сорани10?
Въпросът му ме изненада, попитах го:
 – Кой разказ?
 – Този, същият, който беше в ръцете ми.
Ха сега решавай, как да решиш. Ядосах се:
 – Този разказ е на хеурамани11.
 – Да бе?
Отново се ядосах:
 – Да, я.
 – Къде си научил хеурамани?
 – Хеурамани?
 – Да.
 – Много просто.
 – Как?
 – От лингафона го научих.
 – А! Честито. Много добре, много добре...
Сутринта станахме. Приготвих закуска. Обсъждахме 
храната. По едно време в разговора изплува думата 
„експериментирам“ (heçandin)... Щом я чу гостът ми 
попита:
 – Какво е „експериментирам“?
 – Глагол. На турски е „опитвам“.
 – На какъв език е?
 – На кюрдски.
Поклати глава отрицателно:
 – Не, не е на кюрдски. Ако беше на кюрдски, щях да го 
знам. Не, не, това не е кюрдски.
 – Без съмнение е така.
Казах това с ирония. Разбира се, че не беше вярно. 
Попитах го:
 – Има ли друга дума за турското „опитвам“. Как е на 
кюрдски, знаеш ли?
Вдигна глава, погледна за миг към тавана. Замисли се като 
учен специалист, повдигна и двете си вежди, съсредоточи 
вниманието си върху една капка.
 – На кюрдски се използват две-три думи. Една от тях 
е „изпитвам“ (ceribandin), но и тя не е кюрдска, идва 
от арабски: „изпит“, „изпитан“, „изпитание“ (cerabe, 
carib, tecrube) и т.н., всички са от един корен. Среща се и 
„пробвам“ (sihetî kirin), но и това не е кюрдско. Намирисва 
ми на арабско.
 – Но как е на кюрдски?
 – Ами, сред нашите хора се използва „виждам си задника“ 
(qûna hev dîtin).
 – По дяволите, това не е ли на жаргон? Не е ли 
неприлично?
Погледна ме:
 – А!... Що за въпрос? Каквато дума използва народът и 
ние нея ще използваме.
 – Добре, не мога да го приема. Но да кажем, че е така, 
как ще преведем на кюрдски израза „минахме през много 
изпитания“?
Погледна ме дълбокомислено, после каза:
 – Много просто... „Минахме през много дупевидения“. 
Онемях. Изгубих ума и дума. Гостът ми стана и си 
тръгна. Върнах се вътре, събрах чашите и чиниите и 
избърсах масата. Разпечатката на разказа ме гледаше 
навъсено. Взех сгънатите листа, мушнах ги през отвора 
на печката и поднесох към тях пламъка на кибритената 
клечка със следното послание:
 – Ей творение мое! В процеса на критика ти преживя 
много срещи. Времето да ти е на помощ.

Превод от кюрдски (курманджи):  
ГЕОРГИ ЗЕЛЕНГОРА

10 Кюрдски диалекти. Заза се говори в Турция в района на Дерсим 
(Тунджели), а сорани се говори от повечето кюрди в Ирак и 
Иран.
11 Хеурамани или горани е кюрдски диалект, който се говори от 
малка част от кюрдите в Ирак и Иран.

Иво Рафаилов, илюстрация към 
книгата „Лудата седморка“ от 
Роберто Арлт, изд. „Панорама“
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l 
Впечатлението на читателя отвъд текста и 
прочетеното. Как всъщност се раждат историите, 
щрихите отминал живот, които палитрата на писателя 
оживява. 
Жълтият чадър на гардероба, очакващ следващото лято, 
е герой, влизащ в кадъра, във въображаемата емоция на 
литературата. 

l 
Личното – реалната очебийна картина няма статут на 
неприкосновена зона. 
Това е глината на писателите, която смесват с 
непремерена доза въображение. 

l  
Всичко може да се популяризира, дори „елитарното 
изкуство“. Когато някой го определя така, 
предварително поставя стена и знак за недостъпна зона 
пред мнозинството. 
Маркерът „елитарно изкуство“ се предпоставя по две 
причини: 
1. изискване на автора за ограничена публика; 
2. безсилие на автора, което да изкупи вината за 
„неразбираемостта“ на културния артефакт. 

l 
Езикът е двуглава ламя. Крайбрежното заведение 
с надпис „Южен полъх“ при миража от светлинни 
отблясъци на плажа туристическият поглед разчита 
като „Южен плъх“. 
Една илюзия, която остава. 

l 
Добрият съвет винаги идва не толкова от мъдрия, 
колкото от благородния човек. 

l 
Мълчанието е злато, действието – платина.

l 
След написаното дори само от Ницше, няма какво да 
оспорим. Така е. Волята за власт на всички нива ни 
просмуква – до фибра. Тя е бодър съзаклятник, който 
чертае всеки ход, програмира всяка тленност на тази 
алчна земя. 

Затворен комплекс

Величествен изглед към морето – с рамката на погледа, 
най-скъпата гледка на целия полуостров. 

Жълтите шезлонги около басейна – две маргаритки, 
скромно подкрепящи се една до друга под жаркото слънце. 
Разбудени от пръските вода, хвърлени от затлъстелите 
тела на обитателите на затворения комплекс, 
комплексът на заключените сърца. 

Басейнът като микросвят. Миниатюрните камъчета – 
изящна мозайка от синева. 
Плуването в горещото пладне е монотонен акт от 
плиткото до мястото за възрастни, където водата 
стига до брадичката. 
Достолепна дама се съревновава със себе си и с 
невидимата публика – гости на съседката, обсъждащи 
оживено на цветната маса с коктейли истории за 
отминали пътувания. 
От балконите любопитни погледи стрелкат случващото 
се – животът в затвореното сърце на комплекса. 
Съревнованието продължава. Възрастна двойка също 
се отправя с хавлии на рамо към басейна. Доскоро 
провокирал интереса единствено на малкото момиче 
с пояс, плацикащо се доволно в единия край на синята 
кутийка, на синьото око, отразяващо небето. 
Жестът на плувците е белег за притежание, за влизане 
в платената и обща площ, която имат. И никога не е 
достатъчно да покажат каква част от затворената 
синева притежават. Като спасителен пояс или пояс на 
удавник, за който мигът е по-ценен от притежанието. 

                                                                                                                 
Август, 2022 г. 

Прозорецът 

В продължение на години минавах под прозорците 
на някого, с когото в определен момент от живота 
ми бях особено близък в чужбина. Когато връзката 
ни се разпадна, у мен остана усещането за нещо 
преждевременно прекъснато, някак изтръгнато насила 
от естествения си ход. Липсата на възможност да 
изговоря това, което се натрупваше постепенно с 
минаването на времето, доведе до чувство за пълзящо 
безсмислие. Провеждах неслучилите се диалози под 
формата на накъсан от мълчания монолог. Когато вечер 
се връщах у дома, често минавах край пететажния блок 
и винаги машинално поглеждах нагоре, за да видя дали 
прозорците на стаята є са светнати, дали завесите са 
акуратно дръпнати, което би било знак, че баща є, който 
не ме харесваше особено, отново е пушил в нейната 
стая, а ако едното крило бе отворено, може би дори 
самата тя, моята прежде близка, също си беше вкъщи. 
Търсех сигнали и знаци, подобни на символиката, която 
съпътства кралицата на Обединеното кралство  – та 
нали замъкът, в който тя пребивава в съответния 
момент, е с високо вдигнат флаг. Е, може би аналогията 
не е съвсем точна, тъй като в случая ставаше въпрос 
за бяло и поовехтяло перде, но повече не бе и нужно. 
Важен бе символът. Понякога минавах и с трамвай, 
който остро завиваше точно на ъгъла на булеварда, на 
който се намираше къщата, и дори тогава поглеждах 
към прозореца. Знаех, че няма да се срещем повече и 
с нашата близост е свършено, но тези прозорци ме 
привличаха както запалената улична лампа неудържимо 
зове мушиците вечер. На това се сложи край, когато 
веднъж, скоро след като пердето бе сменено със съвсем 
ново, срещнах майка є пред блока, и докато притеснено 
я хвалех за новите бледожълти пердета (който е изпадал 
в подобна ситуация, знае колко е неловко да те хванат 
в монолог, докато се преструваш, че е диалог), и в този 
момент разбрах, че в продължение на девет години съм 
гледал грешния прозорец. 

улица „Обиколна“ 

Подготвях се да тръгна на дълъг път и ако кажа, че 
сърцето ми бе свито, не бих излъгал. Куфарите стояха 
на тротоара пред дома, строени като кучета, и 
всичко изглеждаше готово. Само аз не бях. Вече бях 
отсъствал дълго и знаех, че с всеки следващ път става 
все по-дяволски трудно. Стоях с ръце в джобовете и 
се оглеждах, когато чух глас някъде зад гърба ми. Беше 
странен глас, тъничък и умоляващ, някак плах, но 
същевременно упорит и настоятелен. Пуснах куфарите, 
обърнах се и се заоглеждах. Беше неделна сутрин в 
късния септември, земята изстиваше с всеки изминал 
ден. Наоколо нямаше никого, улицата бе съвсем пуста, а 
кварталът – тих и унил, както изглежда винаги преди да 
замине. Таксиметровият шофьор чакаше невъзмутимо в 
колата горе на ъгъла. 
Не тръгвай – чу се отново гласът. Моля 
ти се, сега е есен, а зимата ще бъде 
много дълга – продължи гласът. 
Няма да се видим с месеци, може 
би до следващата пролет, а 
може би и много повече?!  
Най-сетне започнах 
да разбирам кому 
принадлежеше плахият 
гласец.
Виж – отвърнах, не мога 
да не тръгна, всичко вече 
е приготвено. Ето тук са 
куфарите и билетите – 
посочих към палтото, няма 
как. Знам, че не ти е никак 
приятно, бях обещал да не 
заминавам повече, но се появи 
тази възможност и я приех. Но 
ще се върна за празниците, само след 
три месеца и малко, ей сега ще минат. 
Който е тръгнал на път веднъж, няма да 
се върне – каза уличката. Големият път винаги е 
по-убедителен от малката квартална уличка. Скоро ще 
забравиш откъде си тръгнал и няма да се върнеш повече. 
Недей да говориш такива неща. Трябва да вървя, моля те, 
пусни ме вече. Ако не си искала да тръгвам, защо не каза 
по-рано? 
Защото не мислех, че наистина ще заминеш. Тук не е 
ли най-хубавото място на света? Виж каква градина си 
имаме, никъде другаде няма да можеш да седиш на балкона 
и да я гледаш, лете да слушаш жуженето на пчели и 
мушици, и птичи песни сутрин. 

Много е хубаво, но ако остана, никога няма да разбера 
защо е най-хубавото място. Ще повтарям, че е така 
механично, без да го вярвам. Без да съм сигурен. 
Нима имаш нужда от доказателство? Ти просто искаш 
да заминеш, това е. Този, който си търси оправдание, 
винаги ще намери. 
Тръгвам, за да мога да се върна, а няма как да се върна, без 
да съм тръгнал. 
Но ако искаш да се върнеш, защо изобщо трябва да 
тръгваш? Нали знаеш, че на всички около теб им е много 
тъжно от това, че заминаваш? Вчера видях как майка 
ти плачеше на прозореца. Пред теб повтаря, че е за твое 
добро и те окуражава да тръгнеш, но когато остане сама 
є е много тежко. Повтаря ти го, а ти отвръщаш, че 
скоро ще се върнеш, въпреки че сам не го вярваш. Какво 
не ти харесва у дома? Ако не си доволен от нещо, защо не 
се опиташ да го промениш, тук и сега, а трябва да бягаш 
далеч и да чакаш то да се промени само? Без теб нищо 
няма да се промени. Старите хора си отиват, младите 
си тръгват, ти ще порастеш, майка ти ще остарее, и 
цял живот ще вървиш умислен по чужди улици и ще си 
повтаряш, че това, което си направил, е било правилно, 
защото ако разбереш, че не е, няма да можеш да си 
простиш. 
А ако остана ще си повтарям, че всичко е можело да бъде 
по друг начин...
Улицата продължи и сякаш се направи, че не чува какво є 
казвам.
Знаеш ли колко рядко ме чистят вече? Знаеш ли колко ми 
е неприятно всеки ден да се показвам такава, неугледна? 
А ти си мислиш, че ще си по-полезен от разстояние. Защо 
само ти можеш да избягаш, а аз трябва да стоя и да те 
чакам? И аз искам да тръгна и да видя това-онова. И аз 
искам да видя Париж и да поговоря с някоя колежка, и 
хора да снимат тротоарите и шахтите ми. 
Но ако заминеш, кой ще те замести? 
А теб кой ще замести? След всяка улица или човек 
остава празно място.
Ако заминеш ти, ще замина и аз. В началото сигурно ще 
ми е трудно, вероятно никой няма да има нужда от мен, 
никой няма да ми предложи работа бързо, но съм сигурна, 
че ще се справя. 
Значи искаш да дойдеш?
Да, искам. 
Ами ела тогава, но бързо, преди някой да е видял, че 
тръгваш с мен. 
Тя примигна и ме погледна почти невярващо, без да се 
усмихна. 
Няма как да стане, тръгвай. Някой трябва да остане, 
когато всички си тръгват. Някой трябва да остане, 
за да си спомня тези, които нямат място в чуждите 
спомени. Някой трябва да пази голямата обща къща, 
вечер да светва уличните лампи, да поддържа гнездата 
на птиците и уличните кофи, да пречи на едрите кучета, 
когато тръгнат срещу котките, някой трябва да брои 
дните до първата дълга ваканция, когато всички се 
прибират, за да заминат обратно. Нали не мислиш, че 

всичко това се случва просто така, от само себе си? 
Тръгвай, шофьорът те чака и виждам, че вече 

се ядосва. Пускам те. 
Добре тогава. Замини ти, а аз ще 

остана. Но ще ми обещаеш, че 
ще ми пишеш писма, а аз ще 

наглеждам квартала вместо 
теб. И когато се измориш, ще 
си дойдеш.
Наистина ли? 
Улицата примигна отново. 
Наистина. 
Ей сега ще се разтанцувам, 
сега направо ще си застана 
на главата. 
Побързай обаче, шофьорът 

на таксито няма да чака още 
дълго. 

Добре, добре, ето сега тръгвам! 
Тръгвам моментално! 

И да ми пишеш, чу ли? 
Задължително, веднъж седмично, може 

и по-начесто. 
Влязох във входа и я погледнах как се намъква 

в таксито и се усмихва притеснено. И колко щастлива 
е от тази промяна. Сигурно е много изморително 
да си улица в София. Не знам, но докато се качвах 
по стълбите към втория етаж, прокарах пръсти по 
изронената мазилка и дървения парапет, погледът 
ми попадна върху разбитите стъпала, превъртях 
ключа отново и отворих вратата. Антрето беше 
тъмно. Вратите – затворени, за да не се измятат от 
пантите. Докато се събувах, с огромно облекчение се 
чух да казвам: „Къща, ето ме“.  

Поли Муканова Момчил Миланов
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