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С любезната подкрепа на Италианския културен 
институт в София
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Снимки: Иван Бакалов
Снимките се публикуват с любезното разрешение на Павел Койчев

Павел Койчев, 
„Водна паша“

Дария Карапеткова

Глобализацията предизвика в езика и литературата редица 
процеси, които наблюдателите приемат със смесени 
чувства. Наред с останалото тя изостри усещането 
за важността на мащаба. За мащаб говорим, когато 
употребяваме кастовото и за мнозина подценяващо 
разделение на големи и малки езици, големи и малки 
литератури. Освен всичко друго, дори ако бъдат приети за 
адекватни, тези разделения не са константа и имат своите 
периоди на залез и възход. Но на първо място те имат и още 
един, по-съществен проблем: критериите за дефиниране, 
ако бъдем така добри да избягаме от статистическия и 
банален  количествен признак. Защото, ако го направим, 
ще установим първото в този абзац положително 
обстоятелство: а именно, че ако добавим и други критерии, 
отвъд количествените, може би всеки език и всяка 
литература има шанс да се пребори за титлата голяма.
Този брой на „Литературен вестник“ отбелязва Седмицата 
на италианския език по света. Тазгодишното є издание е 
посветено на младежкия език в синхрон с обявената от 

Европейската комисия 2022 г. за Европейска година на 
младежта. Седмицата премина под надслова Come scusa? 
Non ti followo – по смисъл приблизително Какво, какво? 
Нещо не схващам, но формулирано чрез ексцентрична смес 
от английски глагол с първолично италианско глаголно 
окончание. Именно хибридността на младежкото говорене, 
породена от характерния за младите хора флирт с 
космополитното, е в основата на въпросната провокация, и 
тя само потвърждава очевидния факт, че в глобалното село 
вече не е проблем да се пресегнем отвъд синора и да вземем 
това, от което имаме нужда. Има ли в тези условия бъдеще 
за ценности като чистота, автентичност? Ценности ли 
са това изобщо, ще помнят ли някой ден общества като 
нашите, че междуметието уау и изразът влез в моите 
обувки всъщност са присадени отвън? И от друга страна, 
дали именно тази вавилонска устременост няма да влее нова 
кръв в изтощеното от наследства говорене на следващите 
млади? Тези въпроси се подновяват циклично, но днес са 
интересни по нов начин тъкмо защото нови са условията, в 
които общуваме. Интервютата с лекторите по български 
език в Неапол, Венеция, Милано и Болоня съставят 
картината на двустранния италиано-български обмен по 
отношение както на обучението, така и на политиките за 
опознаване на езика. 
Но има и друг, бляскав и безспорен критерий за мащаба на 
един език. Ако един творец, един писател, принадлежащ 
на друга езикова общност, направи творческия и 
цивилизационен избор да го превърне в код на своето 
изразяване, тогава сме свидетели на безпрецедентна 
форма на признание, на безусловно обяснение в любов. По 
отношение на италианския език това вече многократно  
се е случвало. В най-ново време тласък е даден през  
90-те години от мигрантските потоци, когато пишещите 
разпространяват текстовете си чрез амбулантна 
търговия или доброволчески центрове. Темите са тежки, 
защото отразяват истинските драматични истории на 
авторите. Понякога книгата се ражда в сътрудничество с 
италианоезичен съавтор (такъв е случаят с публикуваната 
и у нас „Има крокодили в морето“ от Фабио Джеда, където 
говори афганистанецът Енаятолах Акбари). Постепенно 
картината се променя и надмощие взима процентът 
пишещи, които произхождат от смесени бракове или 

Въпросът за мащаба
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В центъра на новия 
брой 174 на списание 
„Християнство и 
култура“ стоят 
актуални проблеми на 
отношенията между 
християнските църкви 
и обществото. Темата 
присъства в разговора 
с доц. Павел Павлов, 
озаглавен  Православната 
църква в Северна 
Македония и в България: 
възможна ли е дискусия 
за общото наследство?, 
както и в текста на 
Димитрина Чернева 
Църква и общество, 

който представя наскоро проведения под това име колоквиум 
на Богословския факултет на СУ и Богословския институт 
„Св. Тривелий“. Актуалният проблем за войната е разгледан в 
статиите на Сергей Ташевски Иван Илин. Любимият философ 
на Путин и войната, в текста на германския йезуит Клаус 
Мертес Култ към самодържеца. Приносът на Александър 
Мен за обяснението на руската история, както и в анализа 
на Радостин Марчев Ретроспекция на едно несбъднато 
пророчество (някои бележки за Шмеман, Запада и Русия). В 
памет на починалия наскоро Диоклийски митрополит Калистос 
(Уеър) о. Стефан Стефанов представя своите размисли 
за Православният път, по който ни поведе митрополит 
Калистос Уеър, а в броя е представена и лекцията на самия 
митрополит Калистос Слово и безмълвие във „Филокалия“. 
100-годишнината от смъртта на митрополит Методий 
(Кусев) е отбелязана в рубриката „Християнство и история“ 
с анализа на Румяна Лечева Старозагорският митрополит 
Методий и социалистите, а 300-годишнината от рождението 
на св. Паисий Хилендарски е отбелязана с текстовете на 
о. Павел Събев Йосиф Флавий и свети Паисий: историята 
като метаистория и на о. Стоян Чиликов Съборността на 
Църквата според химнографията от службата на св. Паисий 
Хилендарски и ранните византийски химнографски текстове на 
Църквата. В рубриката „Християнство и култура“ е включен 
текстът на Майкъл Едуардс Вярата е знание, а в темата 
„Библеистика“ – текстът на Десислава Тодорова Невидимото 
действие на Бога в книгата Естир. Новото издание на 
Фондация „Комунитас“ Професорско каре е представено с 
разговора, посветен на Теодицеята . Броят е илюстриран с 
картини на Леда Паташева от изложбата „Ангели“.

„Съдбата на Паметника 
на съветската армия“ – 
това е темата на брой 
08 на сп. „Култура“. 
„Паметник на травмата 
и срама“ – така го 
определя проф. Александър 
Кьосев, а журналистката 
Юлиана Методиева, 
която поде инициативата 
„Мрак за светлина“ (със 
спиране на осветлението 
на монумента), пита: 
„Кога най-сетне ще се 
сбогуваме с комунизма?“. 
Кметът на столичния 
район „Средец“ Трайчо 
Трайков анализира „страха 

от Кремъл“, заради който е невъзможно да се намери решение 
на казуса, а актьорът Руси Чанев предлага своето решение 
– изграждането на това място на музей на тоталитаризма, 
който, изпълнен в стил Кристо, да носи името на писателя 
Георги Марков.
И още: писателката Людмила Улицка за това защо „Русия се 
нуждае от команда свободно“; политологът Робърт Каплан 
за „демокрацията, световния ред и империите“; философът 
Джорджо Агамбен за „ангелите и демоните“. В броя може 
да прочетете също така интервюта с проф. Георги Фотев, 
Виктор Чучков, Дьорд Палфи, Атанас Куртев и Милен 
Кукошаров. А също и лекция на словенския режисьор Йерней 
Лоренци, „портрет в отговори“ на актрисата Мария 
Каварджикова, както и размисъл in memoriam на Жан-Люк 
Годар, в който големият кинорежисьор споделя „защо прави 
кино“. Фотографиите в броя са на Румяна Бояджиева, а 
разказът е дело на Силвия Чолева. 

П Р Е В О Д А Ч Е С К И  О Б М Е Н

Ясна Ясна Жмак

Ясна Жмак (1984) е родена в Пула. Работи като 
сценарист и драматург, понастоящем е преподавател 

в Академията за драматично изкуство към 
Университета в Загреб и се обучава за психодрама 

терапевт. Пише и публикува кратки разкази и критика. 
Водила е работилници по писане, драматургия и 

феминизъм. Живее в Загреб. Отскоро авторката 
допълва името си на Ясна Ясна Жмак.

Димана Митева е родена в Русе, завършила е  Славянска 
филология в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” и се занимава с превод от хърватски и 
словенски език. Сред превежданите от нея автори 
са Броня Жакел („Бялото се пере на деветдесет“, 

ИК „Матком”, 2021) и Беким Сейранович („Твой син 
Хъкълбери Фин”, изд. „Ерго”, 2020).

За избрания разказ „двойното отрицание“
Представеният разказ е от книгата на Жмак „Moja 
ti“, издадена през 2015 г. от издателство Profil Knjiga. 
Историите могат да се четат и поотделно, но и като 
романова цялост. В тях се преплитат истина и фикция, 
интимни и социални въпроси, любов и писане, а отделно 
внимание авторката отделя на езика, на неговите красота и 
гъвкавост, непреводимост и непреходност.

двойното отрицание 
Не може да не пишеш за това – каза ми ти и след това нищо 
повече не ми беше ясно. Започнах да виждам навсякъде около 
себе си само отрицания, отричания, негативности, помислих, 
че краят на предното изречение може би все пак би трябвало 
да гласи: след това нищо повече не ми беше неясно, и вече 
дори не можех да се сетя за какво толкова не съм можела 
да не пиша, вероятно за нещо невъзможно, което и без това 
няма как да е възможно.
И докато ти се присмиваше на моите мъчения, защото 
добре знаеш, че за мен двойното отрицание е terra incognita в 
хърватския език, аз панически се опитвах да преизчисля това 
твое двойно отрицателно изречение в някакво положително, 
някакво утвърдително, някакво такова, което бих могла да 
разбера. Както два минуса дават плюс, мислех си, така и две 
не вероятно могат да дадат едно да, и в този случай твоето 
изречение би могло да гласи: Да, можеш да пишеш за това.
Но тогава се сетих, че си го бях помислила и когато по същия 
начин бях опитала да превърна изречението Никой никога 
никъде нищо не е направил в някакво с по-малко отрицания. 
Това завърши така, че още същия ден върнах пиесата, в 
която намерих това изречение, в антиквариата, от който 
я бях купила, защото цял следобед прекарах в опити да 
дешифрирам онова, което авторът, съвсем дословно, е искал 
да каже. Въпреки че след първото прочитане я разбрах много 
добре, когато схванах, че това е пълно отрицание, нейната 
непроходимост изведнъж ми стана непоносима, изведнъж 
вече нищо не разбирах и не можех да не направя друго, освен 
да я върна там, откъдето беше дошла заедно с книгата, в 
която беше отпечатана.
Същото се случва всеки път, когато някой употреби пред 
мен малко повече отрицания, въпреки че обикновено и две 

В продължение на три „дълги уикенда“ през септември и октомври в Къщата за литература и превод в София се 
проведе Есенното студио за литературен превод. Четвъртото му поредно издание беше малко по-различно от 
предходните с фокуса си върху балкански езици и с участието и на преводачи от български от Албания, Северна 
Македония, Сърбия и Хърватия. 
Студиото даде възможност на преводачите да обменят опит, да разширят кръга си от контакти и да работят 
заедно с мотивирани колеги и изтъкнати специалисти в приятната атмосфера на Къщата за литература и превод. 
Програмата включваше лекции и дискусии по практически и теоретични проблеми на превода, както и работилници 
по консенсусен превод и т.нар. „кошери” – преводачески работилници по конкретен превод на участник в Студиото.
Тук ви предлагаме откъс от непубликувания превод на Димана Митева на хърватската авторка Ясна Ясна Жмак от 
книгата є с разкази „Moja ti“, който беше обсъждан в един от „кошерите” с ментор Русанка Ляпова. 
Есенното студио за литературен превод е инициатива на фондация „Следваща страница“. Четвъртото му издание е 
съфинансирано от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и от Национален фонд „Култура“.

са съвсем достатъчни. Защото, разбира се, освен двойните, 
съществуват и множествени отрицания, и разбира се, 
езикът не е математика и изреченията (не) могат да се 
съкращават като уравнения и така тези мои преизчисления 
винаги се оказват абсолютно безсмислени, абсолютно 
необмислени.
Затова всеки път, когато някой употреби пред мен някакво 
двойно отрицание, аз тутакси усещам сякаш вървя по 
тънък-тънък лед, който аха-аха да се пропука, и най-често се 
правя, че не съм чула какво е казано преди миг, с надеждата, 
че ще се появи някой, който ще ми преведе това изречение на 
понятен за мен език.
Целият този ад с двойните отрицания всъщност започна 
вкъщи отдавна, когато двете току-що се бяхме запознали, и 
те за малко да станат отговорни за прекъсването на нашата 
връзка, която тогава още не беше връзка, а заради двойните 
отрицания за малко никога и да не стане такава.
Звучи ми невероятно, че две малки не за малко не разрушиха 
всичко, което дотогава бяхме построили, но когато на 
летището ми каза: Не искам да не те виждам, на мен ми се 
подкосиха краката, защото не знаех какво всъщност искаш 
да ми кажеш, дали току-що завинаги се сбогува с мен или 
само беше непоправимо романтична.
Затова вместо отговор само се усмихнах и прекарах 
следващата седмица в това, да си блъскам главата относно 
това какво всъщност ми беше заявила.
Обича ме, не ме обича – въртеше се из главата ми и въпреки 
че по принцип съм против такъв вид насилие, се надявах, че 
двойното отрицание някой ден все пак ще бъде тържествено 
зачеркнато от хърватския език.
За щастие, ти, знаейки за моите проблеми с логическите 
операции, реши дилемата веднага след като се прибра, като 
ме попита: Кое по-точно от това, че не искам повече да не 
те виждам, не разбра? – а аз искрено ти отговорих – Всичко.
Когато ми стана ясно какво си искала да ми кажеш, си 
отдъхнах, но оттогава съм двойно алергична към двойните 
отрицания, а ти, въпреки че го знаеш, или точно заради 
това, често-често ми предлагаш малко материал за 
главоблъскане, защото си уверена, че един ден ще овладея 
това препятствие, че не мога да продължа да живея без да 
зная какво реално означава Нито да, нито не.
Така беше и днес, когато ми каза, че не мога да не пиша за 
това, а на мен, след първоначалния шок, най-накрая ми блесна, 
че това, че не разбирам нещо, не трябва да е причина да не 
седна и да не превърна това непонятно нещо в една кратка 
история.

П О К А Н А

На 1 ноември от 18 часа във „Фокс Бук кафе“ ще бъде 
представен Италианският брой на „Литературен 
вестник“. Тогава ще бъде обявен и победителят в 
конкурса за анотация „Четвърта корица“, организиран 
съвместно с издателство „Лемур“.
Цялото събитие се организира с любезната подкрепа на 
Италианския културен институт в София. 

Въпросът за мащаба
израстват като имигранти в Италия. И наистина, 
едно от наименованията на това явление е мигрантска 
литература (авторки като полуиндийката Габриела 
Курувила или албанката Орнела Ворпси са представени 
у нас в антологията „Съвременни италиански разкази“). 
Към днешна дата списъкът с имена е респектиращо 
дълъг и впечатляващо интегриран в основната тъкан 
на автентичната италианска литературна общност: 
алжирецът Амара Лакус, сомалийката Иджаба Шего, 
знаменитият турчин Ферзан Йозпетек... За родената в 
Братислава Яна Каршайова италианският език е не само 
творчески, но и политически и социален избор. Тази година 
тя влезе в номинациите за наградата „Стрега“ с дебютния 
си роман, написан на италиански. Какво да кажем за Джумпа 
Лахири – вероятно най-звездния пример за авторка, която 
не само черпи, но от 2019 г. и внася от своя авторитет, за 

да затвърди ореола на италианския език като своеобразна 
творческа лингва франка. 
През октомври римското издателство „Воланд“, което 
свързваме с публикуването на Георги Господинов в 
Италия, издава дебютния сборник с разкази на българката 
Стилияна Милкова. Добре позната на читателите на ЛВ, 
доц. Милкова преподава сравнително литературознание 
в Обърлин Колидж в САЩ и е специалист по италианска 
и руска литература, преводач и автор на монография, 
посветена на Елена Феранте. Със сборника Storia delle prime 
volte, откъси от който предпремиерно ще прочетете в 
този брой на ЛВ, тя се вписва в забележителната компания 
от автори, които внасят в езика на една бляскава култура 
допълнителен колорит, свежа творческа енергия, поглед 
отвън. 
Както споменахме – безспорен признак за мащаб. Безспорен 
повод един език да чества себе си.



  Литературен вестник 26.10-1.11.2022      3

Т ъ й  Р Е Ч Е  Р Е Д А К Т О Р ъ Т

Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

Защо днешният 
средностатистически 
световен читател обича 
автори като Паулу Коелю 
или Никълъс Спаркс, а 
българският добавя към 
тях и Мария Лалева? Този 
въпрос може да има по-остри 
и по-щадящи отговори. Но 
и острият, и щадящият се 
пресичат в едно – този тип 
четива задоволяват едни 
духовни потребности, които 
изискват сладникави отговори 
и самозаблуди, нуждаят се и 
експлоатират ефектите от 

„емоционалния рекет“ по удачното определение на Дария 
Карапеткова. Ако бяха  литература от висока проба, 
тогава и смъртта, и загубата, и питането за смисъла, 
и отговорите, които се намират или продължават 
да отсъстват, щяха да са разтърсващи. Но когато 
литературността е хлабава, а клишето структурира и 
словото, и сюжета, вкарването на тези теми ни потапя 
в посредствеността и се оказваме пленници на ерзаца. 
Лошото е обаче, че всичко това става заразително, 
защото въпросните автори и книги са отгледали немалка 
публика, и към тази публика започват да се стремят и 
някои добри писатели. Така се раждат книги, които имат 
своите достойнства и биха могли да са отлични, ако не 
са се поддали на мейнстрийма. По-надолу ще се опитаме 
да поговорим точно за една такава книга – „Супергерои“ 
на Паоло Дженовезе, която върви с етикета „Любовна 
история за цял живот“ и при която част от казаното 
би могло да се оправдае и с факта, че е мислена и за 
адаптиране в киното. Защото авторът є е сценарист 

и режисьор и често сам адаптира съдържанието на 
романите си в своите филми. Но понеже „Супергерои“ 
все пак е нещо повече от сценарий, ще се опитаме да го 
обгледаме в контекста на казаното.
Едно от големите достойнства на романа е неговата 
съвременност. Това е книга за днешното, за хората тук 
и сега, за младите, с техния начин на живот, техните 
разбирания, техните вълнения. Неслучайно в романа го 
има Милано с някои важни локации, има го наемането на 
жилища, местенето, пътуванията, университетския 
живот, ИКЕА, атентата в Барселона, и най-вече – 
чупливостта на бъдещето, усещането за ефимерност и 
желанието да се живее с настоящето, макар и миналото 
да застига и да възпрепятства. Централните персонажи 
допринасят за тази съвременност на книгата, защото 
жената е художничка на комикси и чрез работата и 
популярността на комиксите є се удвоява линията за 
тънката граница между реалност и въображаемо, онази 
все по-засилваща се линия на днешното, в която младите 
трудно излизат от своите фикционални светове и се 
идентифицират със супергероите и всепозволеността. 
Има я идеята, че каквото и да е изкуството, то може 
да ни продължи, да дари безсмъртие, памет. Мъжът 
пък е физик, разсъждава за времето, за неговата 
относителност, закономерно намесва Айнщайн, важни са 
му числата, и така Дженовезе се вписва в онази традиция 
на съвременни писатели, които през науката – най-вече 
математика и физика, се опитват да обяснят света, да 
структурират човешките отношения, да разсъждават 
дори за бог и човешкото по отношение на него. В този 
смисъл връзките със „Самотата на простите числа“ 
на Паоло Джордано са някак неизбежни, още повече че 
говорим за италиански писатели, за които самотата и 
трудното събиране на двойката са структуриращите 
елементи на повествованието.

Удвояването на сюжета в комиксите, натоварването 
на този тип изкуство с функциите на онова, което 
обикновено очакваме от високото, проблематизирането 
на идеята как реалните преживявания и дори реплики 
могат да се превръщат в канава на изкуството, тоест 
защитата на идеята за автобиографичността в 
изкуството, дискутирането на темата за истината, 
премълчаването и неистовата нужда от искреност, 
позната ни още от Ибсеновата драматургия, са важните 
теми в „Супергерои“, доколкото те представят 
визията на съвременността към тези изконни теми. 
Добре намерена е и аналогията със супергероите и 
внушението, че в днешния свят супергеройството не 
е криворазбраната идея, че всичко може, а се свежда до 
постигането на някои банални, но изконни ценности 
– съхраняването на любовта и приятелството, 
създаването на дете.
Но проблемът на тази иначе добра и важна откъм 
посланията си книга е в защитаването на всички идеи 
през сантиментализма, очакваното клише, въпросния 
емоционален рекет и профанизирането на медицинската 
тематика. Предозирането на сантименталното винаги 
има обратен ефект и всъщност отслабва и обезсилва 
иначе същественото, което може да се отстоява (при 
това по-добре) и без читателят да трябва да плаче и да 
се умилява. Както го прави една Сали Руни. Без патетика 
и лесни трикове. 

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Паоло Дженовезе, „Супергерои“, прев. от италиански 
Мария Добрева, изд. „Колибри“, С., 2022
     

Тази година предстои десетото юбилейно издание на 
Софийския международен литературен фестивал, 
затова ми се иска да се върнем малко към историята 
на фестивала. Разкажете как се роди идеята за него.
Аз не бих го нарекла идея, а просто предложение към 
Асоциация „Българска книга“ – да организира ежегоден 
международен литературен фестивал в рамките на 
Международния панаир на книгата през месец декември. 
Предложението се роди по чисто практически повод 
– допреди десетина години асоциацията провеждаше 
пресконференция преди началото на панаира, на която 
присъствах като представителка на Управителния 
съвет с ресор „Връзки с медиите“. Винаги, на всяка 
пресконференция, журналистите задаваха резонния 
въпрос „Какво ново?“. Този въпрос ме изпотяваше – 
един панаир няма какво толкова ново да предложи, та 
да предизвика бурния интерес и на журналисти, и на 
читатели. И моят резонен отговор беше: „Издателите 
предлагат няколко хиляди нови книги“. Това обаче 
се разбираше от само себе си – нали е панаир, това 
им е работата на издателите. От друга страна, 
в литературната програма се представяха нови 
произведения, но само на български автори и нямаше 
обединяваща нишка. 
Тогава, оглеждайки се какво правят колегите ни в други 
страни, предложих АБК да организира фестивал – с 
участието на чужди писатели, с акцент, с подбрани от 
експертно жури автори (разбира се и български), който 
да тече едновременно с панаира и двете събития да се 
допълват – творчество + пазар на творчеството.

Проучвахте ли историята на други литературни 
фестивали? Има ли някакви свои специфики 
българският?
Не мисля, че сме изучавали в подробности историята на 
други фестивали. За нас беше важно да се представят 
чужди автори с вече издадени на български език книги, 
те да бъдат налични в търговската мрежа и да бъдат 
подбрани от експерти – първо, разбира се, заради 
тяхната експертиза, и второ, за да се избегне конфликт 
на интереси. Насочихме се към представянето на цели 
литератури – балкански, скандинавски. Фестивалът 
като организация се ръководи от фестивален екип, а 
програмата се изготвя от програмен директор (екип), 
експерт в областта на литературата, като включва и 
дискусии, и специални събития.
Искам да подчертая, че голяма част от фестивала 

всяка година е посветена на българската литература – 
представят се автори с книга, издадена през изминалата 
година, т.е. имаме изцяло актуална програма. 
Фестивалната програма се различава от традиционната 
културна програма на панаира, която се изготвя от екипа 
на АБК. 

Кои са най-силните издания на фестивала според Вас? 
Кои писатели Вие лично посрещнахте с най-голям 
интерес?
Считам, че всички издания бяха изключително интересни, 
така че не мога да посоча най-силния в творческо 
отношение. Но доколкото от финансирането зависят 
допълнителните активности и възможностите за 
промотиране, най-силни бяха скандинавският и немският 
фестивал.
За писателите се въздържам, понеже като издателка 
и член на АБК мога да попадна в неприятна ситуация 
спрямо колеги.

Можем ли да очакваме някакви промени в посоката, 
която ще поеме фестивалът през следващите години, 
или ще заложите на създадената традиция?
Развитието на фестивала е колективно решение 
между АБК и програмния екип. Зависи, колкото и да е 
неприятно, и от възможностите за финансиране. Аз мога 
само да си кажа мнението – а то е: не съм привърженичка 
на революционните промени, считам, че традицията 
е лицето на едно начинание, но това не изключва 
нововъведения, особено когато практиката ги изисква.

Наскоро излезе едно важно проучване за четенето, 
направено по поръчка на АБК от „Алфа Рисърч“. Защо 
намаляват хората, които четат? Какво Вие като 
издател правите, за да насърчавате четенето?
Четенето – като източник на информация – има много 
силни конкуренти. Които са визуално по-атрактивни и 
разбираемо привличат особено младата публика. Като 
източник на развлечение и удоволствие – тук също има 
конкуренция, но дали то ще стане такъв източник, 
зависи от подготовката и навиците, създадени от най-
ранна детска възраст. Т.е. от семейството на първо 
място. А там, мисля, има много работа, която не е по 
силите на един издател. Другите държави са го измислили 
– трябват само държавници, които да проумеят 
нуждата и значението на четенето и да вземат примери. 
Не струва безумни пари. 

Колкото до насърчаването на четенето – не мисля, че 
издателството има кой знае какви мощни инструменти 
за въздействие, освен да се стреми да издава интересни 
книги, най-вече за децата, и да ги промотира чрез 
събития, което се опитваме да правим през последните 
години.

Има ли писатели, които бихте искали да представите 
на българската публика и които все още са непознати 
за нея?
Да, много са, трудно ми е да ги изброя, и все в спектъра 
детско-юношеска литература, за възрастовите групи 
7-10, 11-14, 15-18. Изключително важна възраст, в която 
децата, за съжаление, престават да четат. В Европа 
има много силни нови, съвременни имена, немалко 
от тези неизвестни в България автори сме издали в 
поредицата „Европейски разказвачи“ и бихме заложили 
други техни произведения, но опитът ни показва, че 
децата предпочитат „Дръндьо“, а родителите (вкл. 
бабите) търсят само познатото от тяхното детство 
или книжките от списъка на „госпожата“. Но след Ерих 

Кестнер и Астрид Линдгрен писатели все 
пак не са спрели да се раждат.

Разговора води  
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Защо обичаме да предозираме?

Трябват само държавници, които да проумеят нуждата и значението 
на четенето и да вземат примери. Не струва безумни пари
Разговор с Василка Ванчева

Василка Ванчева



4Литературен вестник 26.10-1.11.2022

Итало Калвино, „Паломар“, прев. 
от италиански Божан Христов, 
изд. „Колибри“, С., 2022, 152 с., 18 лв.

Итало Калвино е добре познат на 
българската публика и заради усилията 
на изд. „Колибри“ да представя неговите 
текстове. „Паломар“ е последното 
произведение на един от най-големите 
италиански писатели на ХХ в., което 
критиката определя като притча за 
границите на погледа, за вътрешното 
зрение, за способността ни да познаваме 
и да се самоопознаваме, за изграждането 
на себе си в контекста на културната 
история на човечеството.

Алберто Анджела, „Клеопатра. 
Царицата, която предизвика Рим 
и покори вечността“, прев. от 
италиански Толя Радева, изд. „Колибри“, 
С., 2022, 488 с., 26 лв.

Алберто Анджела е италиански археолог, 
антрополог, журналист, документалист, 
известен на българската публика не 
само с книгите си, но и с предаването си 
„Одисей“, което води по италианската 
телевизия RAI UNO. След разказите за 
Древния Рим тук той се фокусира върху 
образа на Клеопатра – една силна жена, 
която успява да се наложи в мъжкия 
свят и да предложи успешен модел на 
управление, дал отпечатък и върху 
бъдещето на западния свят.

Паоло Дженовезе, „Супергерои“, 
прев. от италиански Мария Добрева, 
изд. „Колибри“, С., 2022, 304 с., 20 лв.

Паоло Дженовезе е италиански писател, 
сценарист и режисьор. Режисира филми 
по собствените си сценарии, сред които 
много успешните „Мястото“, „За 
всичко е виновен Фройд“, „Съвършено 
непознати“. Романът, който „Колибри“ 
издава и чиято адаптация също е в 
основата на филм, разказва една любовна 
история на фона на проблемите на 
всекидневието и по-глобалните теми на 
днешния ден.

В И Т Р И Н А Ж И В И Я Т  Е З И К

Ако приемем, че езикът се променя, кой 
е основният двигател на тази промяна, 
младите хора ли са? И ако е така, в 
каква посока те променят езика? 
Езикът се променя, за да отразява 
новостите, които съпътстват 
живота ни. Двигател на тези промени е 
ставащото в заобикалящия ни свят – ако 
се появи нов продукт или нова технология, 
ние неизбежно търсим начин да ги назовем 
по някакъв начин. Както и обратно – 
ако не използваме нещо, думата за него 
става рядка, превръща се в архаизъм или 
в историзъм – запазва се в текстовете, 
но се употребява все по-рядко. Това също 
е езикова промяна. Така че двигател на 
промените в езика е всичко онова, което 
се случва около нас. Младите – ако под 
това разбираме най-често хората между 
20 и 30 г., са активна част от езиковата 
общност, те, естествено, са най-
възприемчиви към новостите. 
Ако се отнасяме към промените в езика 
негативно, е естествено да разпознаваме 
в младите „обичайните заподозрени“. 
Както казва Уилям Лабов, един от 
бащите на социолингвистиката, макар 
да е естествено зрелите хора с опит 
да приветстват новостите в живота, 
„никой не посреща новостите в езика с 
аплодисменти“, защото не смята, че са 
по-добър начин за назоваване на нещата 
от този в детството му. Така усилията 
на училището за овладяването на 
писмения стандарт не на последно място 
дават като резултат по-консервативно 
отношение на езиковата общност към 
езиковите промени, чийто генезис е в 
устната реч. Стига се дотам, че дори да 
са с „терапевтична“ функция (термин на 
Роман Якобсон), промените по правило се 
окачествяват от общественото мнение 
като деструктивни, като проява на 
неграмотност, нихилизъм, неуважение 
и дори предателство към езика – все 
емоционални реакции, прояви на нагласата 
езикова лоялност в емоционалния є аспект 
и на нагласата осъзнаване на нормата (в 
писмения є обработен вариант).  
Смятам обаче, че е важно да се 
позоваваме на факти, когато говорим 
за ролята на младите в езика. В 
проведеното съвсем наскоро първо 
у нас широкомащабно изследване 
на езиковите нагласи младите се 
открояват като изключително активна 
група по езиковите въпроси. На един 
от въпросите в анкетата доколко се 
спазват писмените правила в различни 
области, младите между 18 и 29 г. са 
напълно обективни, когато най-често 
споделят мнението, че в интернет 
форумите и най-вече в чатовете 
правилата се спазват в най-малка степен, 

т.е. те прокарват ясна граница между 
официална и неофициална комуникация, 
а критичността им издава, че те добре 
владеят писмения стандарт. На въпроса 
пък дали правилата на писмения книжовен 
език са остарели и неадекватни и трябва 
да бъдат осъвременени, отговорите на 
младите не се различават съществено 
от отговорите на останалите 
групи анкетирани и поддържат в 
мнозинство мнението, че не се налага 
промяна в действащите писмени 
правила. В този смисъл е пресилено 
да се противопоставят младите на 
останалите.    

Смятате ли, че те използват повече 
невербални методи на комуникация?
Ако имате предвид, че младите са 
пристрастени към използването на 
емотикони и мемета, да. Защото 
това е най-вече форма на езикова 
игра в неофициалната комуникация, 
а не сигнал за дефицит на вербални 
умения. Често пъти правилата на 
книжовния език – правопис и граматика 
– се нарушават умишлено, за да се 
създаде комичен ефект или да се изрази 
негативна оценка. Но забележете, това 
е възможно само ако добре се познават 
правилата на книжовния език. А в това 
отношение младите също са добре 
подготвени – нека не забравяме, че 
тъкмо те са преминали през матурата 
по български език и литература, станала 
задължителна от 2008 г. насам, в която 
акцент са владеенето на книжовните 
норми за правопис, граматика, 
пунктуация, както и правилата за 
създаване на писмен текст. 
Що се отнася до спазването на тези 

правила в неофициалното общуване 
в мрежата, младите в нашето 
изследване на езиковите нагласи 
категорично споделят мнението, че 
във форумите и блоговете, а най-вече 
в чатовете книжовните правила се 
спазват в най-малка степен. Докато 
хората, прехвърлили 60-те, най-често 
отговарят, че не могат да преценят, 
тъй като нямат техния опит в 
мрежата. Интернет общуването е 
територия на младите. Изводът за 
тях обаче е, че те също споделят 
нагласата осъзнаване на нормата във 
висока степен и възприемат книжовния 
език като еталон за правилност. Този 
извод, основан на внимателен преглед 
на данните от анкетата, която 
проведохме, опровергава общественото 
мнение, че младите неглижират 
нормите и са твърде либерално 
настроени към тях.

Каква е ролята на английския за 
профила на младежкия сленг? 
Без да съм експерт в областта на 
младежкия сленг, ще започна оттам, 
че през последните три десетилетия 
английски влияе осезаемо върху 
останалите книжовни европейски езици 
в текстовете във всички обществени 
сфери – информационни технологии, 
икономика, финанси, политика, наука. 
Българският сленг като нестандартна 
(некнижовна) формация също черпи от 
английски и според мен за това влияе 
и фактът, че днес младите като цяло 
не само изучават английски, но имат 
много по-пряк контакт с устната му 
форма. Сленгизми като човече, копеле, 
брато, приятелю съжителстват с 
еквивалентите си от английски мен, дюуд, 
бро, мейт; дрън-дрън пък се измества все 
повече от бла-бла. Навлезли устойчиво 
са и типични сленгови абревиатури 
като OMG (ОМГ) за израз на изненада, 
LOL! (ЛОЛ) за Ха-ха и под. В писмената 
си форма те са типични за чатовете. 
Там кирилицата и латиницата са 
осъвместени. Ще видим както ББ, така 
и BY (бай-бай), но и бъгвам се (побърквам 
се, ядосвам се). Сред предпочитаните на 
латиница в чатовете пък са например 
BBS (Be back soon; Ще се върна скоро); 
BRB (Be right back; Ей сега се връщам); 
CU (See you; До скоро); F2F (Face to face; 
Очи в очи); ILU (I love you; Обичам те); 
ILU2 (I love you too; И аз те обичам); 
J/C (Just checking; Само проверявам); 
JAM (Just a minute; Само минутка); JJ (Just 
joking; Само се шегувам); L8R (Later; По-
късно)  и др. Не бива да окачествяваме 
това като елементарно бягство от 
кирилицата, а по-скоро като резултат от 
свободно боравене с клавиатурата.
Английски обаче играе роля и като 
образец за съкращаване на български 
изрази: БР (Браво!); ПЗ  (Поздрави!); 
ДДЗ (Де да знам); НП (Няма проблеми); 
регвам се (регистрирам се) и др. Те биха 
могли да се определят като графични 
сленгизми. Силно разпространени са, тъй 
като младите предпочитат писмената 
неофициална комуникация като по-
щадяща пред разговорите по джиесем. 
Типично за сленгизмите е, че остават 
част от езиковия репертоар на огромна 
част от носителите на езика, защото 
почти всеки от нас през определен период 
от живота си е член на младежка социална 
общност. Независимо дали иска или не, 
участникът в тези общности придобива 
пасивни или активни умения да използва 
сленг или поне да разбира сленга на своето 
време. 

Този променен език прониква ли в 
медиите, в литературата?
Нека най-напред да подчертая, че 
става въпрос основно за проникване на 
лексика. Придвижването на лексика от 

Изводите от нашата анкета опровергават 
общественото мнение, че младите неглижират нормите 
Разговор с проф. Руска Станчева,  
специалист по съвременен български език от ИБЕ, БАН

Руска Станчева

В ателието на Павел Койчев
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Ж И В И Я Т  Е З И К В И Т Р И Н А

Джорджо Вазари, „Животописи 
на велики художници, скулптори 
и архитекти“. Том 2, прев. от 
италиански Ина Кирякова, изд.  
„Изток-Запад“, С., 2022, 224 с., 29 лв. 

Вазари остава в историята не само като 
художник, но и като писател заради 
забележителните си „Животописи 
на велики художници, скулптори и 
архитекти“ – биографична книга в 
три части, посветена на живота 
и творчеството на италианските 
ренесансови творци. И до днес 
изследователите черпят от неговия 
труд основни сведения за съдбата на 
Микеланджело, Джото, Леонардо да Винчи, 
Фра Анджелико, Филипо Липи и редица 
други.

Виола Ардоне, „Олива Денаро“, 
прев. от италиански Вера Петрова, 
изд. „Обсидиан“, С., 2022, 312 с., 19 лв.

Виола Ардоне нашумя като писателка, 
която създава романите си по 
действителни, при това малко известни 
случаи. Героинята є, чийто прототип е 
реална жена от Сицилия, намира сили да се 
разбунтува срещу правилата, към които 
от малка я приучават, когато става 
жертва на насилие. Самата Виола Ардоне 
е родена в Неапол през 1974 г., преподава 
италиански и латински език в лицея 
„Де Карло“ в Джулиано и е авторка на 
романите „Рецептата на бурното сърце“ 
(2012), „Революция на чувствата“ (2016) 
и на една от най-успешните италиански 
книги през 2019 г. – „Детският влак“, 
която e издадена в 28 страни.

Джанлука Гото, „Пътешественикът, 
който откри pura vida“, прев. от 
италиански Тонина Манфреди, 
изд. „Ера“, С., 2022, 378 с., 17,99 лв.

Джанлука Гото е роден в Торино, живял е 
в Австралия и Канада. Днес пише книги 
и статии, докато пътува по света – в 
Европа, но и в Южна Америка и Азия. 
Романите му се продават в огромни 
тиражи. А преведеният на български 
разказва за уроците по живеене и 
възможностите щастието да се 
усвоява.

младежкия сленг към 
разговорния вариант 
на книжовния език 
става чрез медиите 
и художествената 
литература. В 
медиите това 
проникване е най-
често през устната 
реч, докато в 
литературата това 
придвижване е чрез 
писмения текст. 
Тенденцията към по-
широка употреба на 
сленгови средства 
в творбите от 
съвременната 
литература е основно 
на лексикално-
фразеологично равнище 
и датира от 60-те 
години на миналия 
век. Тъй като сленгът 
е нов тип поетика, 
основният мотив да 
се заема от неговите 
средства, е преди 
всичко експериментът, 
а след това вече 
естетическата 
позиция, насочена 
към диференциране 
на изразните 
средства. В литературата сленгът 
присъства най-вече с цел индивидуалната 
характеристика на героите и 
специфициране на социалния им статус. 
Добре известно е, че диалектите, 
сленгът, аргото са силни изобразителни 
средства поради свойствената им 
салиентност (очебийност) в текст, в 
който разказвачът използва средствата 
на книжовния език. Не е изолирано 
явление и употребата на сленгизми и 
разказ в аз-форма, тъй като така се 
създава атмосфера на автентичност 
и това кара читателя да припознае 
себе си. Тази двуликост на разказвача 
герой противопоставя на чисто 
езиково равнище книжовния език, 
който е приоритетен за разказвача, и 
некнижовните средства, които са по-
скоро типичен приоритет на героя. 
Сленгът в речта на героите може да 
се окачестви и като езикова проекция 
на младежко самочувствие, търсещо 
демонстрация в „по-необикновен“ езиков 
изказ. Емоционално-оценъчната функция 
на сленга се обвързва със спонтанната, 
първично реагиращата, емоционалната 
природа на човека, която е контрапункт 
на разсъдъчната, интелектуалната, 
премерената реч от сферата на 
книжовния език. Изразните средства на 
сленга не са в състояние да изразяват 
точно тази разсъдъчна природа и те 
винаги се свързват с емоционалната 
реакция.

Наблюдаваме ли разрив между 
поколенията, очертан от езика? 
Можем ли да кажем, че бабите и 
дядовците могат и да не се разберат 
със своите внуци, макар и всички 
формално да говорят на български?
Мисля, че подобна оценка е пресилена. 
Книжовният език е доминиращ в 
днешната комуникация. Няма нещо, 
което да не може да се изрази със 
средствата на стандарта. Той е онзи 
стабилен, но гъвкав мост, по който 
се движат уверено всички поколения. 
Срещата им е успешна чрез явлението, 
което в социолингвистиката се определя 
като превключване на кода. Младите, 
както и всички останали, подбират 
езиковите средства според ситуацията, 
за да  общуват  успешно. Те не само 
че добре владеят стандарта, тъй 
като задължително преминават през 
етапа на училищното образование, но 
според нашето изследване на езиковите 
нагласи споделят наравно с останалите 
възрастови групи две езикови основни 
нагласи – езикова лоялност и осъзнаване 
на книжовната норма. Както всяко 
поколение, и те ще оставят и своя 
отпечатък върху езика.

Има ли някакъв специфичен български 
език на младежите с български 
произход, които са билингва и учат 
български само в неделните училища?
За щастие, вече има големи изследвания 
на т.нар. „смесен език“ на българите, 

които са се установили трайно извън 
България. Ще посоча изследванията на 
проф. Ана Кочева за езика на виенските 
българи и на доц. Катя Исса за езика на 
българите в Австралия. Общият извод, 
до който достигат и двете авторки, 
е, че характерна черта на устно-
разговорната форма на смесения 
език е, че във фонетично и граматично 
отношение той има по-стабилен 
характер, а в лексикално отношение е с 
вариативен характер. Макар като цяло 
да се установява положителна нагласа 
към българския език у българите зад 
граница, е ясно, че той функционира в 
условията на силен натиск от страна 
на съответния официален език. В този 
смисъл неделните училища могат да 
осигурят донякъде възможност за 
реинтеграция на младите българи, които 
биха избрали да се установят в България 
– вече има немалко такива случаи, 
когато родителите остават да живеят 
в чужбина, но децата им решават да 
следват или да работят в България. 
Струва ми се обаче, че политиката на 
поддържане на неделните училища е 
недостатъчно ефективна и е необходимо 
да се търсят и други форми, които 
да осигуряват повече възможности за 
младите хора с български корени, родени 
и живеещи извън България.  

Разговора води  
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА 

В ателието на Павел Койчев

Н А Г Р А Д А

Джузепе дел’Агата получи специалната награда на журито 
на Pisa Book Translation Awards за превода си на “Времеубежище” 
от Г. Господинов. Наградата е учредена през 2021 г. съвместно 
с Департамента по филология, литература и езикознание 
на Пизанския университет и е насочена към независимите 

издателства, които участват с художествена проза, 
публикувана през 2021 г. Отличените заглавия се подбират от 
научното жури. Тази година лауреати са Сара Реджани за превода 
на Кен Киси “Sometimes a Great Notion”, Сузана Басо за цялостна 
дейност и Лаура Колтели за преводите си на поезия.
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A B R O A D

Скъпи Джузепе (Пепино, подсказват ми тук),

Наистина съжалявам, че не можах да участвам в 
представянето на „Времеубежище“ в Монтесилвано. 
Бях прочел книгата, любезно дадена ми от Масимо и 
Мариция, и се канех да ти говоря за нея или да се изкажа, 
в случай че дойда на срещата, директно пред публика, 
в братско-разговорен дух. Смъртта на мой близък 
приятел, болен от дълго време, точно в този ден не 
ме предразполагаше към кротки беседи и литературни 
забавления, душата ми беше свита, посърнала, 
разтърсена от тъжни мисли.
Много се радвам на запознанството си с теб и 
Дориана. Доверени приятели те описваха като надарен 
с проникновен ум и жизнерадост. Аз открих повече, 
отколкото очаквах. Веднага постигнахме сърдечно 
разбирателство, трескаво очакване, безспорно 
приятелство (литературно и не само). Оставаме 
с взаимен ангажимент за размяна на писма, за по-
интензивен разговор, за лични срещи, желателни и 
продължителни. Засега приеми тази кратка бележка за 
книгата, която прочетох с любопитството на неофит 
и обмислих с предпазливостта на любител на всичко 
литературно.

Веднага бързам да кажа, че не харесвам лесно – ставам 
подозрителен всеки път, щом славата се усмихне на 
някой писател. В този случай не съм сгрешил. Хубав 
стил и хубав – четивен – превод. Наградите, които 
си получил и които ще получиш, са напълно заслужени. 
Същото важи за наградите за книгата и автора. Твърде 
слабо познавам българската действителност, култура, 
обществена и политическа история, отвъд онова, което 
се казва и пише (всъщност рядко и недобре) в печата 
и в интернет. Делото в посока опознаване, превод 
в същинския смисъл на превеждане на този и други 
нетитулувани автори е достойно повече от всяко друго 
нещо. Сякаш си отместил надгробна плоча от забравен 
нейде саркофаг, избърсал си насъбрания прах, почистил си 
образа, върнал си го към нов живот. Не само е достойно 
изваждането на бял свят на една действителност, 
която съществува и за която не знаем нищо, но 
хвърляш светлина и върху изненадващия облик на един 
интелектуалец от международна величина. Множество 
и различни са културните му позовавания, източниците, 
от които черпи, ироничният и вездесъщ поглед, с който 
ни представя разказаните случки и персонажи. Какъв ти 
неугледен и изостанал свят! Тук присъства свежестта 
(обезоръжаваща и скептична) на едно живо, нервно, 
многозначно писане, бих казал почти метаморфно, което 
те изненадва с изобилието си от повествователни 
хватки и хитроумни находки.

По мое мнение идеята за клиника за минало, за лечение 
на това особено заболяване на духа, което мъчи нашите 
съвременници, е наистина превъзходна. Това показва 
настоящото ни объркване не само относно европейските 
политически събития (по-специално в тази изтормозена 
източна зона, където е България), но и относно 
ежедневието, моралните, културни, обществени рупори 
на всички нас. Особено оцених начина да се слага финал 
на цял откъс с язвителни, резки, отсечени фрази, като 
например при Гаустин, който казва в началото по повод 
„облака мушици“ и „залеза на живота им“: „При тях няма 
метафори“. „Вечната тъга“ на българите, Швейцария 
като място, където да отидеш да остарееш и да умреш, 
мисълта за многото хора, които биха предпочели да 
живеят в своето „времеубежище“, защитени от всичко 
и всички, ми се струва хубава метафора за това, че днес 
не съществува друго освен „спомена за щастие“. Може 
да се живее, или да се продължи да се живее, „за“ този 
спомен или „в“ този спомен. В тези финални изречения 
има някаква осмиваща нравоучителност.
Струва ми се, че е много различен настоящият 
контекст, в който хората не гледат на бъдещето с вяра, 
независимо че всички официални изказвания говорят за 
„най-светли бъднини“, а се уповават на онази носталгия, 
смятана от всички за магия, почти поетично желание да 
се установят там, където нищо не боли и не ни наранява. 
Въпросът е: какво се е случило? Защо сме стигнали 
дотук? И Господинов ни го разкрива индиректно, 
кръжейки около проблема, като проследява отблизо 
перипетиите на героите, като подкрепя начинанията, 
намеренията, илюзиите им. В един момент ти хрумва, 
че зад този така развеселен, бохемски и също така 
фатално самоосмиващ се свят стоят Гогол и Кафка, 
наред с останалите. Не е ли това източният отговор 

на Паралелната акция от „Човекът 
без качества“ на Музил? Там искаха 
да величаят прелестите на Какания с 

възроден дух на противостоене на „вулгарните“ времена, 
които се задават, а тук се говори след бурята, след като 
вулгарността (разбирана като изхабяване на всички 
възможности, предоставени на обществото през ХХ 
век) стабилно се е установила сред нас. Храним се с нея 
обилно.
Повтарям, че не познавам българската културна 
действителност, но Господинов ми изглежда със западна 
интелектуална закваска, много западна, а именно 
притежаващ онази способност да отиграва с лекота, 
с опитен стил (Високият стил?), самокритично 
деконструирайки митовете, които са ни изградили: 
сладките мадлени, „бърлогата“ и стаята на Грегор 
Замза, Елсинор-затвор, дома на Орфей, Борхесовите 
„фикции“, клиниката на Фуко, призрака на комунизма, 
колективната деменция като голяма метафора и т. н. ... 
С това не искам да кажа, че авторът изчерпва задачата 
си с тази иронично-разрушителна искра – той, напротив, 
умее да бъде хаплив относно новите катаклизми, които 
връхлитат Европа (Германия над всичко, Унгария на 
унгарците или България на три морета). Ако това е 
наследството, което открихме с края на комунизма, 
трябва да разберем нуждата от убежище в минало по 
наш вкус. Как да се сърдим на нуждаещите се от това! 
„Миналото навсякъде се надигаше, наливаше се с кръв и 
оживяваше“.
Този цитат от с. 150 ми се струва показателен за това, 
което непохватно се опитах да кажа: „Боже мой, ако 
стюардесите, тези непробиваеми същества, имат 
чувство за хумор, светът не е изгубен още“. Обобщава 
много неща. Има някаква динамика, подривна сила, която 
обаче не се изчерпва с лесната фраза. Както у Булгаков, 
социалната сатира беше предложение за нещо различно, за 
обръщане на тенденцията, а не само тъжно приемане на 
всеобщото опустошение.  
Разбира се, човек може да се озадачи от изречения 
като „Ако нещо може да спаси тази държава от 
целия кич, който се изсипва отгоре є, помислих си, 
то ще е само мързелът и безхаберието“, но после, 
при по-добро обмисляне, става ясно до каква степен 
смиреното отношение (точно обратното на еуфорията, 
която съпътства раждането на национализмите и 

тоталитаризмите) представлява трън в плътта за 
режимите, нуждаещи се от разпалени поддръжници, 
разгорещени от вяра и идеология. Раните още болят. 

Пропускам още много, което тук няма да успея да 
коментирам. Благодаря ти за възможността да прочета 
и обсъдя това стойностно произведение.

Най-искрени и сърдечни поздрави. 

Пинето, 18 август 2022                                                                               
  

Превод от италиански: ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА

За „Времеубежище“
Писмо от Винченцо ди Марко до Джузепе дел’Агата

Павел 
Койчев 
„Градежът“

1. Елица КръстЕва

Марко Балцано, „Като се върна“                   

История, която разкрива белезите на осъдените да 
преследват щастието извън родината си. 
Даниела напуска Румъния и заминава за Милано, където 
така бленуваното желание да осигури по-добър живот 
на децата си є се струва постижимо. Но онова, 
което я очаква, е далеч от представите є. Работата 
є като гледачка я изтощава. Изгубила надежда и 
воля, се превръща в инквизитор на своя собствен 
живот. Следите, които е оставила, са заличени и 
щастието се оказва мираж. Докато се опитва да събере 
сили, съдбата є нанася нов удар. Синът є изпада в кома 
и тя приема това като знак, че разрушените мостове 
на взаимоотношенията могат да бъдат изградени 
наново. Но дали децата є ще успеят да разберат цената, 
която е платила? Дали няма да се окаже, че животът е 
ограбил безвъзвратно и техните души?
Това е история, която пречупва представите  за живота 
на емигрантите. 
Болезнено откровен разказ за безусловната майчина 
любов. 

Катерина Бонвичини, „Годината на нашата любов“

Може ли времето да заличи връзките, които са изградени 
с любов? 
„Годината на нашата любов“ е история, която представя 
приятелството в различна светлина. Събитията 
обхващат периода 1975 – 2013 г. и изтъкват 
особеностите на политическия живот в съвременна 
Италия. Валерио и Оливия са от различни обществени 
прослойки, но съдбата им е отредила да живеят заедно в 
луксозната вила на семейство Морганти в Болоня. 
Оливия е наследница на индустриална империя и 

Преди седмици отправихме към нашите читатели следната покана: 
Четете ли анотациите за книгите, поместени на четвърта корица? Ръководите ли се от тях при избора? 
Харесвате ли ги? Във връзка с предстоящия си брой, посветен на Италия, ЛВ обявява експресен конкурс за 
анотация „Четвърта корица“! Предлагаме на вашето внимание  италианските заглавия от каталога на 
издателство „Лемур“. Търсим анотация за някое от тях, която: да Е информативна, ефектна, балансирана; 
да НЕ Е бъбрива, патетична, клиширана. Изпратете ни вашата версия! Жури от екипа на вестника и 
издателството ще посочи своя фаворит на представянето на Италианския брой и ще награди победителя със 
слава, годишен абонамент за ЛВ и набор от заглавия на изд. „Лемур“.

Предлагаме на вниманието ви получените анотации. Победителят ще бъде обявен на представянето на 
Италианския брой на 1 ноември от 18 ч. във „Фокс Бук кафе“. Очакваме ви!

въвеждането є във висшето общество е от огромно 
значение за родителите є. Но приятелството є с 
Валерио, дете на хора от работническата класа, може 
да се окаже пагубно за бъдещето є. Пътищата им 
се разделят, но в тях остава споменът за първата 
им целувка. Годините минават, а приятелството им 
става все по-всеотдайно. Времето се опитва да ги 
отдалечи,  но те правят всичко по силите си, за да си 
откраднат още един миг, за да се срещнат отново. 
Докато Оливия се радва на свободата, която є дават 
парите, Валерио се опитва да гради кариера, към която 
не изпитва топли чувства. Страната е разтърсена от 
политически кризи и това не вещае нищо добро.
Това е една любовна история, която претърпява падения 
и възходи, но продължава да води своите битки, защото 
само истинските чувства не избледняват. 
         
Илария Тути, „Цветя над ада“

На фона на красиви, заскрежени пейзажи се преплитат 
съдби, които в миналото са поставили началото на 
невиждана жестокост. 
Малкото градче Травени, намиращо се на границата 
между Италия и Австрия, става безмълвен свидетел на 
зловещо убийство. Главен инспектор Тереза Баталия се 
заема със случая. Тя е умна и находчива, инстинктите 
є са изострени и разчита емоциите на хората. Но 
като жена е принудена да се бори с предразсъдъците 
на колегите си от италианската полиция. А когато в 
разследването се намесва млад инспектор, нещата се 
усложняват. Тя няма намерение да се сдобива с партньор, 
защото не вярва на никого. 
Случващото се в Травени събужда ужасяващи спомени, 
от които иска да избяга, но демоните я дебнат 
навсякъде. Случаят очертава следи, които водят до 
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Как решихте да се явите на конкурс за лектор по 
български език в Италия?
По никакъв начин не беше спонтанно. Беше обмислено 
и желано решение. Път към нови професионални 
територии. Винаги съм се интересувала от работата 
на лекторите, покрай някои мои служебни задължения 
съм присъствала на редица техни работни срещи и 
конференции, както и на конференции на студенти от 
лекторатите. Намирам тази работа за вдъхновяваща, 
мисионерска, възрожденска по някакъв начин и сега, към 
края на първия ми „мандат“, това усещане не ме напуска.
Решението ми да поема към Италия беше рисковано 
решение, защото не говорех изобщо италиански, но 
въпреки това реших да кандидатствам, разчитайки на 
знанията си по други чужди езици, ако се наложеше…

Кога научихте италиански? Четете ли на 
италиански? Кои съвременни италиански писатели 
харесвате?
Италиански започнах да уча в Неапол. Най-напред – в 
университета „Ориентале“, в Центъра за чужди езици. 
Първата година, трябва да призная, беше трудна, 
трудна в езиково отношение, защото и малкото 
литературен италиански, който научавах по време 
на курса, се разбиваше в бариерата на говоримия 
език тук, неаполитанския, което създаваше у мен 
усещането за липса на какъвто и да било напредък. Но 
пък в университета заварих група студенти, чудесни за 
общуване, аз ги учех на български, те мен – на италиански. 
С голяма част от тях до ден днешен (тъй като повечето 
вече се дипломираха) сме в контакт, каня ги да участват 
в конференции, организираме различни инициативи. Те са 
нашите инфлуенсъри. 
По време на пандемията ученето на италиански се 
отложи, тъй като усилията ми бяха насочени към 
подготовка на качествено дистанционно обучение. 
На италиански чета – както оригинална, така и 
преводна литература, макар че все още подбирам 
книги, отговарящи на равнището ми на италиански 
език. С последната ми преподавателка по италиански 
език открих автор, който отговори на личните ми 
предпочитания към литературен жанр, а именно – късия 
разказ (авторът пише и романи, разбира се). Казва се 
Джанрико Карофильо (Gianrico Carofiglio), всъщност 
доста популярен и продуктивен италиански съвременен 
автор. Книгата му с къси разкази „Passeggeri notturni“, 
която ми помогна много и в езиково отношение, е 
сборник с истории на ръба между документалното и 
фикционалното, ретроспективни истории, някои от 
които с неочакван край. Кратки поучителни текстове с 
прекрасен, достъпен съвременен език. 
От предишното поколение разказвачи бих посочила Дино 
Будзати (с неговия сборник къси разкази „La boutique del 
mistero”).
Неапол е град, в който има богат културен живот, всяка 
вечер човек може да попадне на неочаквано събитие – 
изложба, литературно четене, концерти; град, в който 
многобройните църкви живеят за своята съвременна 
публика, превръщайки се в изложбени и концертни 
зали, дом на един от най-престижните оперни театри 
в света – „Сан Карло“. Освен това Неапол е един от 
центровете на кинематографията в Италия. Снимат 
се изключително много филми и сериали. И това е 
частица от чара на този град – снимачните площадки, 
с които градът е пълен, те пренасят в други времена и 
нрави… Така че който има нужда от култура – от улични 
пърформанси до най-рафинирани форми, тук не може да 
остане „гладен“. 

Ще работите ли с езика и когато се върнете в 
България?
Надявам се, да. Нямам точна представа как ще ми служи, 
но няма как да изхвърлиш от езиковия си репертоар, а и 
изобщо от живота си, език и култура, от която си бил 
част няколко наситени години.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се 
сблъсквате като лектор?
Най-трудно е началото. Да осъзнаеш новата среда, 
да се ориентираш в системата и структурата на 
университета, да усетиш манталитета на студентите. 
Техните потребности и лимити. Трудно е също така да 
привлечем студенти в първи курс, защото, трябва да 
призная, България все още не се познава добре от младите 
хора. Били сме част от СССР, от бивша Югославия… 
явно им се струваме достатъчно малки, че да си 
позволим да бъдем независима държава. Правим каквото 
можем, но все още усещаме липси... Организираме 
семинари, които тази година дадоха обилен плод, който 
се изрази в интерес към лектората по български език. 
Бих искала нашата държава, нашите институции да ни 
затрупат с рекламни материали, да имаме специално 

внимание на държавните празници… после, веднъж 
привлечени, студентите бързо обикват България, езика, 
културата. В началото обаче е трудно. 

На какво се опитвате да научите вашите студенти?
Те сами искат да научат. А аз само им помагам да 
научат това, което искат. Ако някой се интересува от 
литература, организираме среща с Георги Господинов и те 
имат невероятната възможност лично да разговарят с 
него. Ако някой има научни претенции, предоставяме му 
възможности за изследвания и публикации в реферирани 
български научни издания. Ако някой се интересува от 
политика, даваме подкрепа в търсене на подходящи 
източници, свързваме го с политолози и социолози, 
помагаме в превода на специализирани текстове.  

Имате ли студенти, които са били изкушени да се 
посветят на българистиката?
Да, имам такива студенти. Разбира се, българистиката 
е широко понятие с много изследователски полета. Това, 
от което най-много сякаш се вълнуват студентите, са 
историята, литературата, преводът.

Как се възприема българската култура в Италия? 
Има ли нещо, което впечатлява италианците?
Не бих казала, че мога да говоря за впечатленията на 
италианците като цяло за нас, българите, за България. 
Имала съм случайни срещи с хора от различни региони, 
посетили България. Мисля, че най-големият комплимент, 
който съм чувала, са достъпните цени. 
От друга страна, студентите, които посещават 
летните езикови школи в София и Велико Търново, се 
връщат обогатени и влюбени в страната ни. Това е 
обещаващо! 
По отношение на стереотипите – има едно популярно 
международно изследване, в което нациите се оглеждат 
в огледалото на стереотипите една спрямо друга. 
Това изследване е онагледено с т.нар. „карти на 
предразсъдъците“, създадени от българския художник 
Янко Цветков. Визията на италианците за България: 
върху картата на нашата страна стои думата „badante”, 
т.е. България е страната, която снабдява Италия с 
бавачки и асистенти на възрастни хора. 
Трябва да имаме предвид също така, че българската 
общност в Италия има различен статут в зависимост 
от региона – Италия е доста различна на север, в 
центъра и на юг. В Милано българската общност има 
едни черти, в Кампания – други. Благодарение на местни 
културни асоциации местата на българска историческа 
и литература памет в съответния регион стават 
достъпни за италианските граждани.
Тук обаче трябва да добавя, че често разчитаме на 
остарели и неработещи инструменти за популяризация 
на българската култура. Един пример. Едно от най-
набиваните в съзнанието на италианците „българско 
място“ в Италия е градчето Челе ди Булгерия (Celle 
di Bulgheria) поради факта, че в него има паметник на 
Алцек (разбира се, има паметник, защото Алцек, брат 
на хан Аспарух, се е заселил през 7. век по тези места при 
разселването на прабългарските племена, а паметникът е 
открит празнично през 2016 г.). В местната пицария има 
пица, наречена Pizza Bulgara. Историята е важна, но за 
съжаление, при моето посещение в градчето това лято 
не открих нищо от ентусиазма от 2016 г. Никой не се 
чувства „далечен братовчед“ (както може да се прочете 
в не един български източник) на съвременните българи. 
Казаха ми, че хората дори се дразнят, ако почнат да ги 
питат за България и за Алцек. 

Конвертируема ли е българската литература?
За да отговоря на този въпрос, направих едно бързо 
проучване. Отидох в най-голямата книжарница в Неапол, 
част от най-голямата верига в Италия – „Фелтринели“, 

и попитах: Бихте ли ми показали в момента какви 
налични заглавия от български автори имате? Две 
налични книги: „Физика на тъгата“ на Г. Господинов и 
„Към езерото“ на К. Касабова (Il lago, красиво томче). Не 
е важно колко заглавия се превеждат годишно, важно е 
какво читателят може да намери в книжарницата, за да 
си го купи и да го прочете. 
Следя една от най-големите социални групи за съвременна 
литература с повече от 180 000 членове (Leggo letteratura 
contemporanea). За трите години, през които я следя, 
е споменато няколко пъти отново само името на Г. 
Господинов. Той наистина е явление в Италия, с верни 
почитатели и сериозна публика. 
Но не съм сигурна, че младите читатели познават дори и 
него. 
Познавам в общи линии (без претенции за 
изчерпателност) българската литература, преведена на 
италиански език, и смятам, че сме длъжници на поезията. 
България има прекрасни съвременни поети.  

Чувствате ли се забравени от българските 
институции?
Вече отговорих частично на този въпрос. Досега помощ 
сме получавали от Българския културен институт в Рим. 
Действително, колкото по-малка е една страна, толкова 
повече усилия са нужни, за да се направи видима и желана. 
Езикът се учи, ако има (някакъв) интерес към страната. 
Убедена съм в това.

Какви политики трябва да предприеме българската 
държава, за да стимулира българистиката по света?
Местни политики. Нямаме нужда от гръмки национални 
стратегии и мегаплатформи, които малко хора 
използват. Българистиката трябва да се поощрява на 
място, във всеки конкретен университет. Борбата е 
за всеки студент. Няма преведена на съответния език 
научна и художествена литература. Не на английски, 
защото това е дискриминация, а на съответния език. 
Нужни са повече малки проекти. Не мога да кажа на 
студентите ни: отиваме на конференция във Виена, 
там ще представим нашата работа, ще се запознаете 
с ваши колеги от други университети, но ще трябва да 
си платите всички разходи. Като лектор, бих искала 
да имам средства, за да организирам инициативи 
за студентите. Защо това е важна инвестиция? 
Защото вече имаме студенти, които правят сериозни 
изследвания, свързани с различни сфери на обществения 
и научния живот в България. Имаме студенти, които 
заминават да живеят и да учат в България с намерението 
да се развиват там. Трябва институциите да работят 
съвместно – МОН, Министерството на културата, 
Външно министерство, университетите. 

Трудно ли е да си българин в Италия? Има ли все още 
някакви стереотипи, които не са преодолени?
Мисля, че споделих някои свои наблюдения по въпроса. 
Ще добавя само, че напоследък, може би и поради 
кризата, предизвикана от пандемията, за доста 
български семейства поне тук, в Кампания, се оказа 
трудно да поддържат удовлетворително равнище на 
жизнен стандарт. Самите италианци не се чувстват 
сигурни в доходите си и ограничават разходите си. 
Доста семейства предпочетоха да се върнат в България. 
Допускам, че някои от тях отново ще емигрират в скоро 
време. Трябва да се работи с българските мигранти, 
трябва да се подпомагат най-вече семействата с деца 
в училищна възраст. Тук никой няма лошо отношение 
към нашите деца, всички са отлично приети в училище, 
постигат отлични резултати. Понякога обаче това 
„разкрачване“ на родителите между България и Италия 
(или която и да е друга държава) създава проблеми. Има и 
немалко деца, необхванати в нито една училищна мрежа 
– нито българската, нито италианската. Най-често 
това са младежи между 14 и 18 години. Не зная, може би 
Агенцията за българите в чужбина трябва да се погрижи 
за тези семейства. 

Как гледате на идеята за създаването на Български 
национален културен институт?
По принцип идеята е добра. Изтрива чувството, че сме 
малки и не заслужаваме такова представителство в 
чужбина. От друга страна, зависи какви цели си поставя 
този институт. Да почита и оценностява миналото 
ни в контекста на световната история, но най-вече да 
е гарант за бъдещето на българския език, литература и 
култура в Европа и света. 

Разговора води АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Езикът се учи, ако има интерес към страната
Разговор с Мая Падешка (Неапол)

Мая Падешка
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Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

От 29 септември до 3 октомври се състояха няколко 
събития, свързани с творчеството на една от 
емблематичните фигури на сценичното изкуство 
– Ромео Кастелучи. Догодина очакваме неговото 
гостуване в България със спектакъла “Bros”. Защо 
избрахте тази личност и какви бяха основните 
мотиви за създаването на проекта „Светът на 
Кастелучи“ в „Топлоцентрала“?
Тук е моментът да се върна малко назад и да разкажа 
как научих за Ромео Кастелучи. Разбрах за него от 
Хайнер Гьобелс, когото бях поканил през 2017 г. Той 
е от поколението между Робърт Уилсън и Ромео 
Кастелучи. Ако сметнем, че Робърт Уилсън и Пина Бауш 
са родителите на авангарда през 60-те години, а Ромео 
Кастелучи и Ян Фабър са децата, то Хайнер Гьобелс се  
намира някъде между тях. Той за първи път ми показа 
работа на Кастелучи, това беше „The rite of spring” 
по Стравински. То е направено без танцьори, а само с 
машини. В произведението се синхронизира движението 
на тези машини, които разпръскват прах в различна 
дебелина струи. Любопитното е, че този прах е направен 
от стриването на кости на животни. Това много ме 
впечатли и запомних името му. Тогава прочетох, че 
според него е много трудно човешкото движение да хване 
гънките на тази музика, защото тя е много експресивна. 
Именно затова е решил да се откаже от човешкото 
присъствие и да заложи на машината. Ромео Кастелучи 
е много добър пример за това, че е възможно да има 
театрална ситуация и силен ефект у зрителя дори да 
няма човешко присъствие на сцената. На мен тогава ми 
беше любопитно дали е възможно да се прави театър 
без актьор, тъй като по дефиницията на Питър Брук 
театърът е един играещ и един гледащ. Именно затова 
Хайнер Гьобелс ми показа Кастелучи. След тази случка 
започнах да следя работата на Кастелучи и разбрах, че 
той е изключително деен. Той има към 100 сценични 
произведения, а е само на 62 години. В интервю с Георги 
Тошев Кастелучи каза, че за следващите 4-5 години има 
много ясни и интензивни планове какво иска да направи, 
но после иска радикално да се изненада с нещо свързано с 
животни или кино.
Около ковид пандемията успях да гледам много откъси 
от негови постановки, които силно ме впечатлиха. 
Като навлязох в света на Кастелучи, започнах да гледам 
и оперите му, които изключително ме завладяха. В 
интерес на истината не съм особено голям почитател на 
оперите, но тези на Кастелучи сякаш отвориха едно ново 
измерение пред мен към оперното изкуство, което не 
съм мислил, че е възможно. Той подхожда с една свобода 
към това изкуство, като например включва музикални 
произведения, които не са писани за сценично изпълнение. 
Това са например „Матеус пасион“ на Бах, „Реквием“ на 
Моцарт.
След което нещата с „Топлоцентрала“ се развиха и 
започнах да се оглеждам за големи имена на интригуващи 
артисти, които вече са изградили свой почерк. По този 
начин се появиха имената на Саша Валц, Ян Фабър и 
Кастелучи. Един мой приятел ме свърза с мениджъра 
на Кастелучи и по този начин се свързах и със самия 
него. Разказахме му за „Топлоцентрала“ и след това се 
стигна до момента, в който бях поканен на премиерата 
на „Bros” в Болоня през 2021 г. Това за мен беше много 
силно и разтърсващо преживяване. Става дума за 
спектакъл, който е замислен така, че да може да пътува. 
В него освен машини има и хора. Спектакълът започва 
с един възрастен мъж, завършва с дете, като в него 
участват и 23 полицаи. Важно е да се каже, че детето 
и полицаите се избират в страната, в която гостува 
самият спектакъл. На практика Кастелучи пътува с 
екипа си, възрастния мъж и две машини. На място се 
работи с дете и с 23-ма мъже, като голяма част от тях 
трябва да са натуршчици. Те като за начало се срещат 
с Ромео Кастелучи, след което подписват договор, 
че се съгласяват на определени правила. На следващия 
ден е срещата с асистентите му и на третия ден 
те вече са на сцена. Спектакълът е наистина много 
впечатляващ и изобразява философията на Кастелучи 
за тоталния театър и как той трябва да въздейства 
на всички центрове едновременно. Спектакълът 
представя много силна визия и образи, като част от 
тях са притеснителни. Това е така, защото са свързани 
с тоталитаризма, раждането на фашизма, десните 
идеологии. Същото така и с начина, по който машината 

и човекът си взаимодействат. Свързан е и с култови 
образи като Бекет, по някакъв начин наподобява и 
тайнствен ритуал. Изключително многопластов и 
комплексен спектакъл, който гледах два пъти и втрия 
път ми въздейства още по-силно. Всичко това ме доведе 
до идеята, че би било много добре този спектакъл да 
дойде в България. Неговото живо присъствие за два дни 
тук ми отне около две години, за да може и да се случи. 
Преди „Bros” гледах инсталацията „Третият райх“, 
която също силно ми въздейства. Тогава дойде идеята 
идването на Кастелучи да се случи в две стъпки, тъй 
като малко хора в България са запознати с тази личност. 
Първата да бъде като запознанство, тоест това, 
което вече се случи в края на септември и началото на 
октомври. Тогава показахме филма „Театрон“, който 
е документален и описва неговото творчество. След 
което показахме трилогията „Божествена комедия“, 
която е едно от най-големите му произведения, правено 
през 2008 г. за фестивала в Авиньон. Спектакълът сам по 
себе си е много радикален и въздействащ. 
Направихме първата крачка и сега започваме да се 
подготвяме за следващата, която е да покажем „Bros”. 
Спектакълът ще се играе два пъти в края на май месец 
2023 г. Дните, които сме отбелязали са 25 и 29 май, 
когато ще се случи идването на самия Ромео Кастелучи 
и репетициите, за които обясних. Много характерно за 
Кастелучи е работата му с композитора Скот Гибънс, 
чието озвучаване е много съществена част както от 
„Третият райх“, така и в „Bros”.

Според вас с какво е важно присъствието на Ромео 
Кастелучи в българската действителност?
Мисля, че българската театрална действителност има 
много бели петна за големи световни творци, с които не 
сме имали пряк досег. Поради тази причина адмирирам 
това, че Робърт Уилсън направи спектакъл в Народния 
театър, сега и Йерней Лоренци. Важното тук е, че те 
работят с български артисти. Смятам, че това дори 
е по-ценно от това да дойде спектакъл на някой голям 
режисьор, да се изиграе и да си отиде. Много по-ценно е 
да се направи нещо с българските артисти, за да могат 
те да видят и да преживеят друг театрален подход. 
Именно затова е хубаво да се покаже театър, който е по-
политически, по-социален, с крайна и радикална позиция. 
Театър, който да не се притеснява да отегчи, да обругае 
зрителя. Това е нещо, от което българският театър 
има нужда. Затова и тук в „Топлоцентрала“ направихме 
спектакъл с хореография на Саша Валц. Сега планираме 
подобно нещо и с Ян Фабър, както и с Ромео Кастелучи. 
По този начин българските артисти и публика се 
сблъскват по-отблизо с различен начин на театрално 
мислене. Всичко това само може да обогати пейзажа тук, 
както и да вдъхновява.

Освен със спектакъла „Bros” през май догодина, Ромео 
Кастелучи ще присъства ли по друг начин в България 
след това? 
Много се надявам. Между другото, не само Ромео 
Кастелучи, но цялата фамилия е много любопитна. 
Бившата му съпруга и сестра му също са артисти. Те 
работят с танц, с деца, с визуални изкуства. Бихме 
могли да продължим с нещо, което сестра му би 
направила. Все пак всяко нещо поражда следващото. 
Ние направихме първата стъпка, от която имаме 

много хубави впечатления с екипа на Кастелучи, който 
беше тук. Георги Тошев направи прекрасно интервю с 
Ромео Кастелучи ден преди началото на тази програма, 
която нарекохме „Светът на Кастелучи“. Сега ни 
предстои следващата стъпка, а какво ще последва след 
нея, ще видим. Неговата философия е наистина много 
различна. Той, както и Хайнер Гьобелс, смята, че всеки 
театрален елемент от представлението е еднакво 
важен. В класическия театър най-важен е актьорът, 
който е в центъра и всичко му се подчинява, а за тях 
абсолютно всички елементи са еднакво важни. Това 
напомня на философската система на зен, където нищо 
не се определя като по-важно от друго. Всичко се приема 
като една съвкупност, в която отделните елементи са 
абсолютно равностойни и си комуникират. 

По какъв начин подходихте към избора на 
творбите? Каква беше основната идея да  покажете 
точно „Театрон“ и „Божествена комедия“ и 
видеоинсталацията-пърформанс „Третият райх“?
Професор Камелия Николова спомена на лекцията след 
„Театрон“, че това е произведението му, трилогията, в 
която той е най-концентриран и се вижда най-доброто 
от него. Аз бих казал, че просто това е наистина едно 
концептуално творение, което много изненадва и 
довежда театралното възприятие до точка на опасност, 
в която не знаеш какво ще се случи в следващия момент. 
Всеки един момент имаш чувството, че нещо опасно 
става и не знаеш как ще продължи. Което е много трудно 
да се създаде на сцена. Изисква огромна смелост, доверие 
и някаква форма дори на лудост от страна на режисьора. 
Да навлезеш в опасни територии, където нищо не е 
сигурно, не се знае какво ще стане. Един режисьор винаги 
може да се спаси с нещо познато и така да успокои 
тревогата, която всеки един от нас преживява, когато 
е в територията на неизвестното, където е опасно и 
смъртта дебне отвсякъде.

През май догодина да очакваме ли това неизвестно?
Да. Смятам, че тук въздействието ще е много силно, 
защото голямата зала в „Топлоцентрала“ е много по-
малка от залите, в които представлението „Bros” се е 
играло досега. Същото важи и за „Третият райх“, който 
мина вече. Когато гледах „Bros”, спектакълът се игра 
в класически театър, тип опера с множество ложи. 
По някакъв начин сцената се гледа отгоре и подиумът 
е на около 6 метра от първия ред. Смятам, че тук 
въздействието ще е още по-силно заради интимността, 
която ще се създаде в нашата зала, чийто първи ред не е 
на повече от един метър от сцената. Тоест всичко тук 
ще е много по-прибрано и тази черна кутия, която се 
постигна при нас, добрата звукова акустика и силната 
музикална система, която имаме за размера зала, мисля, 
че ще създаде много силен ефект. Това ще подпомогне 
разбирането на спектакъла, защото той е без думи. Това 
е театър на образите, на взаимодействието на хората 
с предмети помежду им. Той е просто едно пътуване 
из визуалния свят на Кастелучи, който подобно на 
Тарковски и на Дейвид Линч пресъздава свят, в който 
потъваш, който ти изостря сетивата и не знаеш какво 
ще се случи, а това понякога е много страшно. С огромно 
нетърпение очаквам „Bros” да се случи тук. Мисля, че ще 
е едно незабравимо преживяване.

Един отдавна очакван българо-италиански 
театрален проект: „Светът на Кастелучи“ 
в „Топлоцентрала“ в София
С Веселин Димов – директор на „Топлоцентрала“ и инициатор на проекта 
„Светът на Кастелучи“, разговаря Анита Ангелова
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Микеле Гравино

Когато през 2014 г. 
предстоеше публикуването 
на „С други думи“, първата 
книга на Джумпа Лахири, 
написана директно на 
италиански, един вестник 
излезе със заглавието: 
„Джумпа има любовник“. 
Любовникът беше тъкмо 
италианският език, обект 
на любов от пръв поглед, 
колкото неочаквана, толкова 
всеобемаща за писателката, 
родена през 1967 г. в Лондон 
от родители бенгалци и 
израснала в Съединените 
щати, която вече имаше 
два езика: бенгалския 
на родителите си и 
естествено, английския, на 
който публикува с огромен 
успех. Дебютната є книга, 
„Преводачът на болести“, 
печели „Пулицър“ през 2000 
г.; по романа „Името“ Мира 
Наир прави филм между 
Холивуд и Боливуд; още 
с появата си сборникът 
разкази „Непривична земя“ 
достига първото място в 
класацията на бестселърите 
на „Ню Йорк Таймс“.
След това, преди точно 
десет години, тя пристига 
в Рим за период на обучение 
в Американската академия: 
„Искам да поживея поне 
една година в Италия, 
помолих мъжа си, само една“, 
разказва тя днес. И една 
стара страст (Лахири има 
докторат по изследване на 
Ренесанса) се превръща в 
изгаряща любов, такава, че 
да я накара да купи жилище 
тук (апартамент с тераса на склона на хълма Яникул, 
където я интервюираме) и да прекарва тук отпуските 
си на университетски преподавател в САЩ. Ала за нея 
Италия не е баналното buen retiro, приятно убежище, 
както за много други богати чужденци, сред които 
Гор Видал, който след петдесет години, прекарани 
в Равело, продължаваше да дава интервюта само на 
английски. Не, Джумпа се влюбва преди всичко в езика: 
избира го, изучава го, прави го свой. Днес, обяснява 
тя, италианският, на който разговаряме, не е вече 
неудържим любовник – както в онова злостно старо 
заглавие, – а партньор в трайна връзка, „без умората, 
досадата, фрустрацията, които могат да усложнят 
брака. Наистина е моята половинка, нещо повече, 
както се казва на английски, my better half, моята по-
добра половинка“.
От онази 2014 г. Джумпа Лахири пише и публикува само 
на нашия език: на английски са излезли само преводи (на 
нейни книги или на други автори, най-вече Доменико 
Старноне) и една антология на италиански разкази 
от ХХ в. След есеистичните „С други думи“ (In altre 
parole) и „Дрехата на книгите“ (Il vestito dei libri), 
мемоарния роман „Къде се намирам“ (Dove mi trovo) 
и стиховете от „Тетрадката на Нерина“ (Il quaderno 
di Nerina), на 13 септември излезе (в „Гуанда“, открай 
време нейно издателство) новата книга „Римски 
разкази“ (Racconti romani). Заглавието е очевидно жест 
към Алберто Моравия и едноименните му сборници, 
публикувани между 1954 и 1959 г. „Моравия е първият 
автор, който ме научи да чета на италиански – 
моят Вергилий, който ме придружи в откриването 
на тази литературна вселена“, обяснява Лахири. „У 
него харесвам чистия, точен език, както и избора на 
кратката форма, за да композира гигантска фреска на 
града, на ежедневието в него, на напрежението между 
социалните класи. Разказът е жанр, който често е 
недооценяван, но аз мисля, че е много подходящ за Рим 
– тук всички разказват; дори от двуминутна среща на 
улицата си тръгваш с малка история, подарък, който 
да отнесеш у дома.“
В разказите си Моравия дава глас на римляните 
от времето непосредствено след края на Втората 
световна война, пролетарии или дребна буржоазия, 
изправени пред трудностите на възстановяването 
и първите знаци за настъпването на Dolce vita 
и икономическия бум. Лахири избира да разкаже 
града през очите на онези, които като нея не му 
принадлежат напълно, но по някакъв начин са го 
избрали – преди всичко чужденци, първо или второ 
поколение имигранти, току-що пристигнали туристи, 
заможни преселници, на които предстои да си заминат 

в края на академичната година или на временната им 
длъжност към някоя международна организация. В 
последния разказ, „Данте Алигиери“, млада американка 
с вероятни индийски корени – етническият произход 
на персонажите никога не се уточнява, само се 
подсказва – случайно избира италианския като учебен 
предмет и в крайна сметка става специалист по него, 
като заживява между двата бряга на Атлантическия 
океан. „Ала това не е единствената автобиографична 
история“, споделя авторката. „Има частица от мен 
в почти всички герои на книгата. Това са хора, които 
винаги се чувстват малко не на място, търсят си дом 
или може би имат твърде много домове, твърде много 
животи.“
„И все пак за мен всички те са римляни“, продължава 
тя. „Рим е това – непрекъсната метаморфоза, 
течение, в което да се гмурнеш, и италианският език 
ми дава ритъма, за да го следвам; парадоксално е, но 
на английски съм по-умерена, страхувам се повече.“ 
Градът е разказан много пестеливо откъм средства, 
местата почти никога не са назовани по име, носещите 
колони на Великата красота едва се споменават в полза 
на по-малко известни, но по-посещавани от авторката 
ъгълчета. Като Стълбите на барабанчика (Scalea del 
Tamburino), рампата със 126 стъпала, която свързва 
Монтеверде с Трастевере, точно под римския є дом: 
Лахири я поставя в центъра на дълга поредица от 
разкази, с главозамайващата є панорама и парчетата 
от бирени бутилки – остатъци от вечерните срещи 
на младежите от квартала, които са заплаха за 
стъпалата на онзи, който дръзне да върви сред тях.
Е, да, защото влюбването не пречи на писателката 
да разказва и за един неприятен, недружелюбен, 
на моменти жесток Рим. „Тази негова страна 
съществува, както във всички големи градове, макар 
много американци да предпочитат да имат невярна, 
идилична представа за него. Колко пъти са ми казвали: 
в Италия не може да ти се случи нищо лошо! Не, 
разбира се, ако ходиш там само на почивка.“ И така, 
разказите є изследват и ограничеността на една 
интелектуална буржоазия, изобличават големите и 
малки ежедневни расизми, понасяни от имигрантите. 
„Интересувам се много от преживяванията на онези, 
които се преселват тук и се опитват да пуснат 
корени“, разказва тя. „Обикновено пристигат първо 
мъжете, после докарват и жените, едва след това 
децата си; това е дълъг и сложен процес. Имах 
възможност да го наблюдавам отблизо, срещайки се с 
чужденците, които работят на кварталния пазар, и 
успявайки да установя контакт с тях благодарение и 

Джумпа Лахири разказва Рим. На италиански

на това, че говоря бенгалски. Всъщност продължавам 
да работя по темите от първите си книги – 
исках само да променя мястото на действието и 
перспективата в сравнение с историите за индийци, 
преселили се в Америка като родителите ми. Ала 
нямам послания, които да изпращам; и в това съм 
последователка на Моравия – литературата не е 
политика; ако успея да накарам хората да се замислят, 
ако променя нечия гледна точка, това е добре, но 
нямам идеологическа програма, не това е целта ми.“
След няколко години в Принстън Джумпа Лахири ще 
се завърне в университета, където е учила – колежа 
„Барнард“ към Колумбийския университет в Ню 
Йорк, за да преподава творческо писане, италиански 
език и превод. Но преди това ще прекара една година 
творчески отпуск в Рим: „Ще трябва да направя малко 
реклама на „Разказите“, казва тя, но след това ще се 
посветя изцяло на Овидий.“ Заедно със специалист 
по класическа филология е започнала да превежда 
„Метаморфози“; преводът ще е на английски, но тя 
си води записки на италиански и използва речника 
IL на Кастильони и Мариоти, подобно на поколения 
италиански гимназисти. „Овидий е пътеводна звезда 
за мен – поетът, който разказва Рим отвътре, а 
след това е прогонен и трябва да го премисли от 
изгнаничеството си. В моя скромен случай се чувствам 
като в неговата ситуация: да си тук и да не си тук, 
присъствие и носталгия. Има я и онази изумителна 
дума, която той използва често – блуждая (errare), 
която означава както греша, така и скитам… Да 
чета и превеждам Овидий под същото небе, е сбъдната 
мечта.“
В далечна точка на това небе, отвъд прекрасната 
поредица от куполи и покриви, която се вижда от 
терасата, се издига облак гъст черен дим – един от 
многото пожари, които това лято опустошават 
римските околности. „В края на книгата ми, заключава 
Лахири, една жена изрича, привидно без връзка: „Какъв 
гаден град. Но колко е красив.“

Превод ИВА МАНОВА

Източник: сп. „Венерди“, 26 август 2022
https://www.repubblica.it/venerdi/2022/08/25/news/jhumpa_
lahiri_metamorfosi_romane-362710296/

В ателието на Павел Койчев
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Как решихте да се явите на конкурс за лектор по 
български език в Италия?
Мои колеги много ми въздействаха за това решение, 
за което съм им много благодарна. Бях в такъв етап 
от живота си и реших да опитам. Исках да придобия 
нов опит в чуждоезиковото преподаване, вече и 
извън пределите на България – това беше основната 
мотивация, както и да разширя професионалния си 
хоризонт и да обогатя себе си.

Кога научихте италиански? Четете ли на 
италиански? Кои съвременни италиански писатели 
харесвате?
Когато пристигнах, се записах на курс по италиански 
и малко след това започнах да правя опити и да чета, 
за да мога да напредна по-бързо. Първите години бяха 
доста интензивни в това отношение, от днешна гледна 
точка мога да ги определя като изследване и потапяне в 
чуждата култура. Бяха ми нужни, за да намеря опорните 
пунктове, пресечните точки между културите, езиците, 
социума, всекидневието, за да открия мостовете, върху 
които да стъпя, за да мога да провокирам студентите 
с различни теми, методи и подходи на преподаване. 
Непрекъснатият стимул е разковничето, а без човек 
да познава чуждата култура, едва ли е възможно да 
бъде стимулиран, а една от първите възможности 
за това е литературата, в която навлизам 
постепенно, благодарение на моя син, на приятели 
и колеги, на проекти, в които участваме. Имам 
афинитет към женската литература и в 
Италия той се затвърди, особено след като 
проучих италиански изследвания, които се 
занимават с взаимоотношенията между 
език и пол, съвременни феминистки дебати и 
течения. От друга страна, естествено, ме 
заинтригува и темата за женската фигура 
в италианското общество и в културата и 
традициите, от историческа перспектива, 
за жените като литературни образи, но 
също така ме вдъхновиха и италиански 
писателки, които не бях познавала 
до идването ми в Италия, например 
Грация Деледа, която е втората жена, 
получила Нобелова награда за литература 
през 1926 г., или Сибила Алерамо, чийто 
автобиографичен роман се счита за едно 
от първите феминистки вдъхновения в 
италианската литература. Естествено, 
ключови фигури са Елса Моранте, Наталия 
Гинзбург, Алда Мерини, но трябва непременно 
да споменем и феномена на съвременната 
италианска литература Елена Феранте, както 
и други известни и извън Италия авторки 
като Сузана Тамаро, Маргарет Мацантини, 
Франческа Меландри, Виола Ло Моро, несъмнено и 
журналистката Ориана Фалачи.

Ще работите ли с езика и когато се върнете в 
България?
Да, работя и винаги бих работила с езика. 
Дългогодишното преподаване на български език като 
чужд само на италианци премина през множество 
дидактически търсения и лутания, които допринесоха за 
избора и прилагането на определени подходи. В работата 
си със студентите се основавам на италианския като 
майчин език, но също така и на всички езици, които 
студентите владеят, като тук значение има и нивото, 
разбира се. Използвам съпоставителен подход и правя 
непрекъснато паралели между двата езика, акцентирам 
върху приликите и разликите между езиците. В 
случаи на много добро владеене и на други езици те 
също биват включвани както в методиката, така и 
в ресурсите, предназначени за практическа работа. 
Опитът ми показва, че този подход в повечето случаи 
е функционален и при нефилолози. Паметта обича 
майчиния си език, затова и винаги го предпочита и 
толерира и в този смисъл преподаването посредством 
родния език е определящо за всяка възрастова група 
според мен. Жонглирането с езиците е много добра 
техника и при преподаването на български език като 
чужд (а и не само) на деца и юноши. Това показва и 
моят опит в Българското училище в Милано. Да не 
говорим, че все по-често смесените бракове са твърде 
„смесени“, т.е. не са само между българи и италианци, 
от една страна, а като добавим и страните, в които 
потенциално ги отвежда работата, и езиците, които 

се говорят в тях – палитрата става твърде обширна. 
Темата е изключително интересна и съблазнителна от 
изследователска перспектива.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се 
сблъсквате като лектор?
Финалът на отговора на предходния въпрос съдържа 
доста предизвикателства за съвременния преподавател 
по български език извън България изобщо.
Конкретно като лектор в Университета Ка’Фоскари 
предизвикателство за мен са резултатите на фона на 
минималния брой часове, предвидени за едногодишните 
курсове по отделните, т.нар. „малки“ езици, в чиято 
категория попада и българският език. Тук затвърдих 
индивидуалния си подход и готовност да посветя 

времето си на всеки студент. Научих се да ги опознавам, 
да се грижа за всеки един, да отделям необходимото му 
време, да успея да работя с всеки и индивидуално, и в 
групата, да бъда много гъвкава, анализираща и отворена 
към потребностите и интересите на личността им, но 
и на поколенията, а също така и в динамичния свят, в 
който живеем. 
Всеки час е предизвикателство за мен – 
експериментирането с подходи, начините, по които 
представям категории, по които коментирам и 
онагледявам, всеки елемент от преподавателския 
процес, техники за ефективност, избор на структура, 
съдържание и ресурси. Предизвикателства са и всички 
идеи, които ми хрумват по време на часа, импровизирани 
и изживени, благодарение на групата, на провокирания у 
всекиго интерес, на стимулирането.
Ние, преподавателите, лекторите, учителите… 
сме благословени с тази професия. Тя е низ от 
предизвикателства и променливи, които ни карат 
непрекъснато да търсим и изследваме, държат ни винаги 
будни и почти винаги вдъхновени, ентисуазирани и пълни 
с идеи. 

На какво се опитвате да научите Вашите студенти?
Опитвам се да им покажа разнообразната и пребогата 
палитра и нюанси на нашия език. Запознавам ги и с 
културата, разбира се, с традициите, историята, 

географията – зависи от техните интереси, самите 
студенти ме водят, но винаги се опитвам да им покажа 
пъстротата на България като една безкрайност, като 
пъзел, в който всеки един от тях може да открие 
своето парченце или частица. Опитвам се да им предам 
собствения си интерес и хъс, да им давам също така и  
кураж, и смисъл, и възможности за изява, и вяра… всичко, 
което бих могла, което те търсят и желаят.
Много се радвам, че в годините си изградихме една 
общност на студентите по български език, които се 
опознават, споделят и обменят опит, имат съвместни 
участия в конференции и проекти, търсят възможности 
за стаж, печелят стипендии, в т.ч. и за летните школи в 
Софийския и във Великотърновския университет.

Имате ли студенти, които са били изкушени да се 
посветят на българистиката?
Да, и с проф. Илияна Кръпова сме много горди с тях. 
Имаме вече няколко, които включиха българския език в 
своите изследователски търсения още в магистърските 
си тези, други продължиха и в докторантските си 
проекти, активно проучват и работят върху някои 

конструкции в българския, представят резултатите 
си на конференции, имат вече и публикации. За нас 

това е голямо постижение и чест.  

Как се възприема българската култура в 
Италия? Има ли нещо, което впечатлява 
италианците?
Българската история и култура, традициите 
и обичаите пленяват студентите и будят 
много силен интерес винаги, без значение 
какъв е основният им фокус, специалност 
или специфични интереси.

Конвертируема ли е българската 
литература?
Не съм компетентна в тази област 
и ми е трудно да отговоря на този 
въпрос. На пръв поглед, а и като твърде 
„малка“ литература, вероятно е трудно 
конвертируема, но положена в световния, 
европейския и национален облик, ме кара да 
я смятам за такава, защото българската 
литература е и световна литература, 
любопитна и интригуваща със своята 
многопластовост и разноликост.  

Чувствате ли се забравени от 
българските институции?

Не, в никакъв случай, напротив.

Какви политики трябва да предприеме 
българската държава, за да стимулира 

българистиката по света?
Последните години все по-активно българската 

държава работи в тази посока. Стъпките са 
комплексни и се отнасят до всеки един спектър 

– от изготвянето на единен стандарт, подготовка 
на учебни материали и електронни платформи до 
отчитане на спецификите в различните държави, 
политиките и особеностите на всеки университет/
институт/училище. Да не говорим, че условията за 
лекторите значително се подобриха и все още се търсят 
и предприемат промени именно с тази цел. Вероятно 
трябва време за сформирането на национални екипи от 
добри специалисти, с разнолик опит и единен фокус, не 
институционално разделени. 

Трудно ли е да си българин в Италия? Има ли все още 
някакви стереотипи, които не са преодолени?
Възможно е, но не съм сигурна, лично не съм го изпитвала. 
Средата, в която съм аз, е доста различна и мога само да 
бъда благодарна и за отношението, и за всеотдайността, 
и за отзивчивостта, които срещнах по пътя си, особено 
в началото, когато всяка помощ е безценна. И все пак 
лекторският живот е доста изолиран и самотен и със 
сигурност не е за всеки.

Как гледате на идеята за създаването на Български 
национален културен институт?
Виждам смисъл в разширяване на дейността и 
ресурсите на съществуващите български културни 
институти извън България, защото там България има 
нужда да бъде представяна и популяризирана в пъти 
повече, а те (институтите) вероятно не разполагат с 
толкова средства и възможности, в Италия например 
Българският културен институт не предлага и никога не 
е предлагал дори курсове по български език. 

Разговора води АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Ние сме благословени с тази професия.  
Тя е низ от предизвикателства и променливи
Разговор с Ася Асенова (Венеция)

Ася Асенова
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Какво е да си директор на Българско училище в 
Италия?
За мен лично е една огромна отговорност – морална и 
професионална. 
Често ние сме в ролята на медиатор между децата, 
родителите, преподавателите, обществото, което, 
както знаем, често вменява на образователната система 
морални и културно-национални императиви. Който 
успее да се справи с тази роля на медиатор, да прецени 
правилно кога да казва „да“ и кога „не“, да го прави също 
в правилната форма, така че да мотивира този избор, 
може да бъде успешен и полезен за каузата.

Какви деца идват в него? Как родителите им 
мотивират избора да ги пращат и в Българско 
училище?
Децата ни са прекрасни и работата с тях е всъщност 
„нашата награда“. Децата ни са любопитни, имат една 
широка и цветна визия за света. „Качени на нашите 
рамене“, те гледат широкия свят и го изучават, приемат 
и променят. 
Мотивацията е ключовата дума в комуникацията с 
родителите. Ние сме в постоянна връзка с родителите, 
за да можем да поддържаме тази мотивация. Тя, разбира 
се, започва в семейството, но се култивира и в училище. 
Всяко едно семейство е различно, зависи много колко е 
силна връзката с България, колко е голямо семейството, 
роднините в България, бабите и дядовците несъмнено 
са един силен мотиватор. Но и само начинът, по който 
се говори за България. Или важността, която се дава на 
това детето да знае повече езици и да познава повече 
култури. 
Някои от нашите ученици владеят прекрасно български 
език. Самият факт, че печелят награди за преводи, го 
доказва. Допреди 5-6 години повечето деца идваха при 
нас с добро владеене на езика. От няколко години все по-
често записаните деца владеят малко или дори никак 
български език. Имаме деца, които са второ поколение 
тук, в Италия. Тогава, естествено, е много по-трудно 
да се предаде езикът. Имаме доста деца от смесени 
семейства, при тях също е изключително трудно езикът 
да се предаде в семейството. Това, разбира се, по никакъв 
начин не ни демотивира, напротив. Търсим начин да сме 
полезни на тези деца във възможно по-голяма степен. 
Учим нови методики на преподаване на български език 
като чужд, опитваме се да бъдем по-компетентни, 
за да сме по-полезни. Това е единственият начин да се 
справим с тази ситуация. Възхищавам се на семейства, 
които имат огромни трудности да предадат езика на 
децата си, въпреки това не се отказват, инвестират 
време, желание, обич. И израз на това е също фактът, че 
ги водят при нас, понякога в единствения почивен ден, 
понякога от стотици километри, понякога полагайки 
неимоверни усилия да поддържат мотивацията на тези 
деца.

Налага ли се да преподавате през италиански?
Да, в началните класове ограничаваме употребата до 
минимум. Но например, когато обясняваме граматически 
категории, е изключително важно да направим паралел 
с италианската граматика. По този начин децата 
разбират и осмислят по-добре категориите. Да не 
забравяме, че българският език за тези деца обикновено 
е втори език и тези деца вече имат от италианското 
училище една готова идея за езикова структура. Какво 
по-добро от това да се опрем именно на нея. Още повече 
че ние имаме паралелки за деца, които по-слабо познават 
български език, в които прилагаме методиката за 
български език като чужд. 

По-лесно ли се работи с деца, които са билингви?
Да, по-лесно се работи и по-лесно се общува. Това са деца, 
които, за щастие, имат възможността да получат идея 
за света от поне два различни ъгъла. Деца, които знаят, 
че в живота има повече от една гледна точка. 
Специално за моето поколение това не беше възможно. 
И мисля, че ние трябваше да изразходваме изключително 
много жизнена енергия, за да се пренастроим, да разберем, 
че истината понякога е повече от една, да научим 
смисъла на думата „толерантност“ и т.н. 

Какво обичат да четат вашите ученици?
Четенето е трудно за децата, това е тема, върху която 
работим много. При всички случаи четат съвременна 
литература. Не успяват да се справят с остарели думи, 
с поетически термини. С думи, чието значение за тях е 
непознато, дори думи от близкото минало. Т.е. четат 
текстове, които са съвременни, с ясен език, кратки 
изречения. 
За да ги мотивираме да работят с по-сложни текстове, 

работим много върху създаване и превод на поезия, 
участваме в конкурси, имаме от години Фестивал на 
творческото писане. 

Каква е вашата мотивация, за да се заемете с 
подобна работа? Пресилено ли е да говорим за мисия?
Да, мисля, че можем да говорим за мисия, да. 
Удовлетворението в работата с децата е наистина 
огромно. Но то идва именно от идеята, че това, което 
правим, е смислено, ценно, важно. 

Имате ли наблюдения как се вписват българите в 
Италия?
Италия е държава, която е разделена на различни 
културни и икономически зони. Всяка една от тях 
е специфична. Конкретно град Милано е известен с 
трудолюбието на жителите, с идеята за ефикасност, 
оптимизация, постоянно движение напред. 
В този контекст мога да кажа, че българите се вписват 
чудесно. Имаме адвокати, психолози, музиканти, 
компютърни специалисти, финансисти, които са 
изключително високо оценени тук.  
Личното ми впечатление е, че българите сме много 
адаптивни, успяваме да се настроим към всяко общество, 
към всеки ритъм.

Намирате ли, че има допирни точки между двете 
култури?
Да, определено има сходни елементи между двете 
култури. Например ако говорим за нашите кукери и 
Мамутонес (Mamuthones) в Сардиния. Но и извън тези 
културни сходства мисля, че има сходство в характера, 
приоритетите, вкуса. 

В Италия в момента растат рамо до рамо поколения деца от 
различен произход, различни култури. Има толкова цветове, 
нюанси, светлосенки. И това е прекрасно
Разговор с Гергана Христова (Милано)

Възможно ли е да се преподава междукултурен диалог? 
Да, необходимо е да се преподава междукултурен диалог. 
Ако ние не разберем това, то нашите деца ще го 
преподават на нас. В Италия в момента растат рамо 
до рамо поколения деца от различен произход, различни 
култури. Има толкова цветове, нюанси, светлосенки. 
И това е прекрасно, нашите деца един ден дори няма 
да могат да осъзнаят културните и цивилизационни 
проблеми, с които ние в момента се опитваме да се 
справим. 

Какво може да направи българската държава за 
Българските училища?
Тук пак ще повторя вълшебната думичка „мотивация“. 
С това може да помогне държавата. Всички институции 
трябва да работят в посока издигане на авторитета на 
държавата и в частност на езика и културата. Това е и 
наш дълг и приоритетна задача. Колкото повече успехи 
постигаме в тази насока, колкото повече натежава този 
авторитет, толкова повече се повдига мотивацията на 
семействата и респективно на децата. И толкова по-
полезна и ефективна би била нашата работа. И толкова 
по-успешна нашата мисия.

Разговора води АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Гергана Христова
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Стилияна Милкова

Черният правоъгълник

27 април 2020

Когато го видях за последен път, не знаех, че ще е 
последен. 
Екранът го обгръщаше като рамка. Интернет връзката 
трепереше – останала без дъх, отслабнала, изтощена. 
Един черен правоъгълник окупираше погледа и очите ми 
пропадаха в нищото, мъчех се да различа очертанията 
на картината, която майка ми описваше. Дядо ми 
изпънат на леглото, вцепенен от болка и страх, гласът 
му – оперен бас – едва доловим. Сърцето му трепереше, 
тялото се беше предало. Представих си как майка ми и 
баба ми седят до него като стражи. 
Екранът, неравното дишане на връзката, внезапно 
изгасна. На следващата сутрин разбрах, че преди да 
издъхне, дядо ми беше запял. 

Светлинка
 Над покривите на Торино, сред ефирните пазви на 
мъглата, лети светлинка. Тази светлинка съм аз 
– искряща точка в нощното небе. Трептя, рея се, 
отдавам се на вятъра, танцувам прегърната с него. 
Интензивността ми се променя, варира, но не изгасвам. 
Пламъкът ми е постоянен. Поддържа го невидимата 
светлина, която изпълва човешките тела – наричат 
я любов, надежда, доброта, смелост, решителност, 
вдъхновение, щедрост. Когато тя прелива, се разпръсва 
във вселената, а аз я улавям я и я връщам на хората, по-
ярка, по-силна.

Да надникнем в онзи прозорец там. Жена и момиче 
седят край кухненската маса. Чаша вино, чаша мляко. 
Жената – тя е майката – говори. Дъщеря є изглежда 
потънала в разказа, слуша с полуотворена уста. Късно 
е, почти време за лягане, но не им се спи. Майката 
става и излиза от стаята. Дъщерята гледа небето през 
прозореца. Приближават се облаци, натежали от дъжд. 
Майката се връща с книга в ръка. Сяда отново, посяга 
разсеяно към чашата си, отпива глътка вино. След това 
разгръща книгата, търси нещо, започва да чете. Дъщеря 
є се приближава и я прегръща. Остават така известно 
време, после майката избърсва сълзите си, момичето се 
усмихва и поглежда отново през прозореца: облаците са 
изчезнали, вижда се луната, кръгла и нажежена. 

Ела, ела, побързай. Забелязваш ли тази фигурка там 
долу? Наблюдавам това момче от няколко дена, 
откакто почина дядо му. Обикаля из двора, студено 
му е, устните му треперят. Забравило е якето си 
вкъщи, но няма време да се върне и да си го вземе. 

Загубило е играчка и я 
търси в храстите, наднича 
в балконите на първите 
етажи, оглежда се на всички 
посоки. Загубило е самолета 
от хартия, който дядо му 
измайстори преди да умре. 
Само този спомен има от 
него и затова момчето 
продължава да обикаля из 
двора, все по-зъзнещо и 
разтревожено. Едно пламъче 
осветява земята около него, 
стопля го и окуражено, 
детето подновява усилията 
си. Сърцето му бие силно, 
представя си, че ръката на 
дядо му стиска неговата и 
го напътства. 

Мъж и жена вървят по 
алеята край река По. 
Спорят. Тя се спира, казва 
му нещо и се обръща, за да си 
тръгне. Но той я сграбчва 
за рамото и я повлича към 
себе си. Заможно семейство 
са, имат малък син. Жената 
отскоро е напуснала съпруга 
си. Не понася повече 
виковете, шамарите, 
насилието. Взела е детето 

и е отишла при майка си в Торино. Сега той се опитва 
да я убеди да се върне вкъщи. Но тя няма да се съгласи, 
непреклонна е. Знае, че заради доброто на детето ще 
намери смелостта и решителността, които досега 
са є липсвали. Този път няма да се предаде. Образът на 
детето, спящо спокойно и щастливо, є дава сили да се 
освободи от съпруга си. Казва му „Стига“ и си тръгва. 
Да я придружим, да є осветим пътя?

Запалена лампа в стая на последния етаж на блок 
в квартала „Сан Салварио“. Прозорецът е отворен 
въпреки студа. Вътре един млад мъж седи наведен над 
чертеж с огромни размери, около него на бюрото са 
разхвърляни писалки, моливи и четки, листове паус и 
хартия. Той е гениален архитект, който отказва да 
използва компютър. Работи на ръка, мери, изчислява, 
чертае, оцветява. Ще будува цяла нощ – само след 
няколко дена трябва да предаде дипломната си работа, 
но изостава. Очите му се затварят, главата му 
клюмва, за миг заспива, но леденият въздух, проникващ 
в стаята, му действа като будилник. И страстта към 
архитектурата му помага да не се откаже от безумния 
си проект за музей на светлината. 

Да последваме ли онзи мъж, който пресича моста 
„Росини“? От часове скита из града, все сам. Придвижва 
се от бар на бар, пие чаша бяло вино тук, чаша уиски 
там, приказва със сервитьорите и с другите клиенти, 
всички го познават, харесват го. Той е писател и сега 
се връща вкъщи, за да запише идеите, дошли му на ум, 
докато е обикалял заведенията. Вкъщи ще си налее 

още една чаша вино 
или уиски, ще седне на 
дивана и ще се потопи в 
сюжета на нощните си 
наблюдения, в римите 
на всекидневието. Може 
би ще задреме или пък 
ще се обади на някой 
приятел отвъд океана, 
за да запълни с гласове 
апартамента. Накрая ще 
потъне в леглото си и ще 
сънува чудни картини: 
отново е дете и рита 
топка, но не в двора, а 
във въздуха, хвърчи бързо 
като самолет. 

Над покривите на 
Торино, сред облаците, 
възпламенени от зората, 
лети светлинка. Тази 
светлинка съм аз. 
Ставам все по-ярка, 
разраствам се и се 
сливам със слънцето. 

Даниела Падоан

Няма защо да чакаме, докато след петдесетина години, 
както предвиждат демографските изследвания, една 
четвърт от населението на страната ни ще се състои 
от имигранти: днес вече е разколебана идеята, че да 
бъдеш италианец означава да си от местно потекло. И 
все пак рафтовете на книжарниците продължават да 
са разделени на италиански и чуждестранни писатели: в 
раздела на италианците се разполага голямата фамилия, 
която се простира от Джовани Арпино до Елио Виторини, 
минавайки през Брианца на Карло Емилио Гада и района 
Ланге на Бепе Фенольо, а авторите с екзотични имена – 
независимо дали пишат на италиански или дори са родени 
в Италия (може би дори от майка италианка) – са 
наредени по рафтовете с чуждестранна литература. 
Признаването на пълно езиково гражданство – един 
вид право по месторождение за онези, чието раждане 
за литературата е било на нашия език – изглежда 
последното табу на глобализацията ни: творчеството на 
италианските писатели, произхождащи от многото „други 
места“ по света, все още няма общоприето название 
и най-често използваните формулировки („мигрантска 
литература на италиански език“, „транснационална 
литература“, „италоезична литература“, „постколониална 
литература“) запазват една неопределеност между 
признаване на художествената стойност, политическа 
оценка и антропологичен поглед. 
Защо културните институции, академичните среди, 
книжният пазар и не на последно място читателите 

изглежда предпоставят като необходима някаква 
граница, някакъв етикет за идентичност на основата на 
произхода? Приемайки за изходна точка тези разсъждения, 
през първите три месеца на 2012 г. на страниците на 
ежедневниците се проведе разгорещен дебат, който 
провокира непредвидени сценарии. Почти всички мнения 
бяха изказани от италиански автори от чужд произход, 
които полемизираха, иронизираха, проблематизираха 
запазената за тях пазарна ниша, оформена от 
специализирани издателства, специализирани литературни 
премии, преподавателски места и университетски курсове 
по това, което се е превърнало в напълно завършена 
дисциплина: символично гето, където риториката на 
мултикултурализма, интеграцията, смесения произход 
означава – въпреки добрите намерения – разграничаването 
на едно „ние“ и едно „те“. Нашите писатели „от другаде“ 
обаче не искат права, нито видимостта, придавана 
на културно-политическия „феномен“: искат да ги 
оценяват по качеството на творчеството им, което – 
когато достигне нивото на литература – е италианска 
литература. Което ни води директно до ключовия въпрос: 
Какво е днес италианската литература? Белите села на 
Централна Америка, керваните през пустинята, чаените 
плантации, нашарени от цветовете на саритата, вече не 
са екзотични дреболии, сладости на въображаемия свят 
на колониализма, който Едуард Саид веднъж завинаги 
нарече „ориентализъм“, а материали, които съставляват 
нашата литература. Нашите персийски, уругвайски, 
северноафрикански, сомалийски писатели подхранват 
италианската литература със своите спомени, мечти, 

фрагменти от сънища; с майчините си приказки; с 
ритуалите на съзряването, преживени по други места: 
любови, вкусове, миризми, звуци, възприети другаде, 
или усвоени чрез разказите и традициите на родители 
преселници. Ала преселничеството е кодът на нашия свят, 
а писането за преселничеството е проход към разбирането 
за всички. „Поетът хибрид“, твърди Бижан Дзармандили, 
италиански писател, роден в Техеран, „е безцеремонно 
призован да припомня, че в епохите на велики миграции 
географията изчезва, но – враждебна и упорита – остава 
идеята за раса, етнос, религия, език.
Имигрантската литература или, както предпочитам 
да я наричам, изгнаническата литература се ражда от 
едно огромно и изключително движение на цели маси: 
милиони мъже и жени, които се придвижват от един 
континент към друг, поставяйки началото на култура, 
съставена от елементи, които налагат изменения във 
всички култури, участващи в процеса“. Резултатът 
от подобно движение е не само в необикновената 
и витална поетична продукция, а и в постоянното 
прекодиране на настоящето. Румънският философ Емил 
Чоран, който винаги е писал на френски, твърдеше, че 
човек обитава не толкова една страна, колкото един 
език. Езикът е първото разменено място, обещание за 
общност и пространство на връзка. Личният речник, 
индивидуалната мелодия, чиято метрика е биография на 
всеки, се превръщат в политическо място и хоризонт, в 
съпротива спрямо претенцията на властта да притежава 
даден език. „Нямам друго освен езика, а и той не е мой“, 
пишеше Жак Дерида, посочвайки пропускливостта, 

Италиански писатели от другаде: в посока към едно 
литературно гражданство

Стилияна Милкова, сн. Дженифър Манна
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Данило Манера

Сардзанският армейски ветеринарен лекар поручик 
Аурелио Делфи беше извън Италия от октомври 1916 г., 
когато отплава от Таранто за Солун с 35-ата дивизия на 
кралската армия, тогава под командването на генерал 
Петити ди Рорето, която щеше да се присъедини към 
Френската източна армия на генерал Сарай. Това беше 
специален отряд с числен състав от над четиридесет 
хиляди и водеше със себе си десет хиляди коня. Половината 
и от едните, и от другите останаха завинаги в Македония. 
На суровия планински фронт на завоя на Черна, близо 
до Монастир, се водеше окопна война с яростни атаки 
и контраатаки, но без резултат. В разгара на тежки 
бомбардировки пехотните дивизии редуваха огневата 
линия с кратки почивки в негостоприемни долини, сред 
бедни села, със затруднения при снабдяването с провизии 
и катастрофални комуникации. Изтощителна и патова 
ситуация, в която хората страдаха дори повече от 
животните поради суровите зими и мръсните блата 
и ставаха жертви на малария, тиф, чревна амебиаза. 
Близо половин милион български войници с няколко 
австро-германски части при същите ужасни условия 
се съпротивляваха срещу още по-многобройни френски, 
английски, сръбски, италиански и гръцки полкове в 
продължение на две години.
Повратният момент настъпи в края на лятото на 
1918 г. Френският генерал Франше д’Еспере, новият 
главнокомандващ, съсредоточи мощни ударни сили от 
войски и военна техника в района на Добро поле, щурмува 
противника с артилерия и на 15 септември в утринната 
мъгла предприе офанзива, която направи пробив в българо-
германския фронт и в отбраната им зейна голяма пробойна. 
На 21 септември, двадесет и седмият рожден ден на 
Аурелио, беше дадена заповедта за всеобщо настъпление. 
Отбраната отстъпваше и българската армия се 
оттегляше по долината на Вардар, като се съпротивляваше 
само на места и оставяше след себе си безброй пленници 
и значително военно оборудване. 35-ата дивизия, която 
през юни 1917 г. беше преминала под командването на 
генерал Момбели, също се придвижи към Прилеп, Крушево 
и масива на Баба планина. Призори на 30 септември при 
вече готовата за решителна атака срещу обкръжените 
врагове дивизия пристигна заповедта за прекратяване на 
военните действия, тъй като на предишния ден в Солун 
България беше подписала примирие, което предвиждаше 
демобилизация, изтегляне, разоръжаване и окупация на 
някои части на страната. На 3 октомври българските и 
австро-германските сили, останали в Македония, предадоха 
оръжията си. Същия ден на престола на България се възкачи 
цар Борис III след абдикацията на баща си, Фердинанд I 
Сакскобургготски, който веднага замина в изгнание.
И така, докато в Италия същата тази война приключваше 
с битката при Виторио Венето, превземането на Тренто 
и Триест и примирието от Вила Джусти, Аурелио заедно с 
бригадата „Ивреа“ прехвърли поредната планинска верига и 
слезе в българското градче с минерални извори Кюстендил, 
където на 11 ноември отбеляза празника на св. Мартин, 
покровител на пехотните войски. От там тръгна за 
София, където пристигна навреме, за да свири в малък 

оркестров концерт; накрая полкът му беше прехвърлен в 
северозападната област Враца с нощен влак.
В клаузите на капитулацията българите бяха постигнали на 
тяхна територия да няма балкански окупационни войски, 
тоест сръбски или гръцки. А италианците бяха най-добре 
приетите сред съюзниците включително поради факта, че 
французите бяха изпратили някои страховити колониални 
батальони от сенегалци и араби. Но сърдечният прием, 
който получиха във Враца, надмина всички очаквания. 
Градските големци им устроиха не един банкет, по време 
на който местният етикет задължаваше човек да пие 
до припадък и да слуша тенор в редингот с огромни 
засукани мустаци, който изпълняваше „О, соле мио“ и 
„Наздравицата“ от „Травиата“.
Това беше противоречиво веселие, съпътствано от 
очевидни признаци на траур, присъстващи във всяко 
семейство. По думите на Йосиф народът мразел тази 
война, която го довела до глад, приписвал я на авантюризма 
на царя, избран от средите на австро-унгарската 
аристокрация. И не били глухи за новините, идващи 
от революционна Русия. Освен това в по-голямата си 
част тази област подкрепяла Земеделската партия на 
Стамболийски, противник на участието във войната и 
съответно прекарал доста време в затвора. Що се отнася 
до офицерите, въпреки пронизващото усещане за поражение 
за армията, смятана за най-голямата на Балканите, и 
вечния реваншизъм на завладените територии Македония, 
Южна Добруджа, Беломорска Тракия, помирителното 
поведение на бившите италиански врагове им се струвало 
дори по-приемливо, отколкото високомерието, показано от 
бившите германски съюзници по време на конфликта.
При малко по-дълбоко вглеждане се разбираше, че 
българските военни чувстваха недоумение и объркване, 
включително и за случилото се в бурните дни в края 
на септември – братоубийствен сблъсък, който се 
възприемаше като сянка в историята на дългогодишните 
борби за независимост. Аурелио чу много бегло за това, 
докато преминаваше през Югозападна България, и след 
това в София. Доби по-ясна представа само благодарение 
на Йосиф и на Крум Древногорски, артилерийски капитан, 
който говореше френски, обичаше конете и веднага му беше 
станал симпатичен, дотолкова, че тримата често бяха 
заедно.
След рухването на фронта в Добро поле значителен брой 
разгромени, изнемощели и недоволни български войници бяха 
предприели открит бунт. На 24 септември няколко хиляди 
пристигнаха в Кюстендил, където арестуваха офицерите 
от щабквартирата на действащата армия. От там се 
насочиха към Радомир с намерението да отидат в София, 
за да накажат отговорните за конфликта и виновните за 
бедствието. На 25 септември министър-председателят 
Александър Малинов освободи от затвора политическите 
водачи на Българския земеделски народен съюз Александър 
Стамболийски и Райко Даскалов, като ги изпрати при 
бунтовниците, за да ги убедят чрез своята популярност 
да се откажат мирно. Вместо това двамата оглавиха 
антимонархическия бунт – на 27 септември в Радомир беше 
провъзгласена републиката.
Правителството, което преговаряше за мир, въпреки че 
цар Фердинанд искаше да продължи войната, беше решено 
да си възвърне контрола над ситуацията и да обезоръжи 

Из „Балада за изгубените планини“

гостоприемството и преди всичко невъзможността на 
езика да бъде наистина притежаван като собствен, да 
се присвоява. Тъй както и литературата ни не е наша: 
може да бъде ухажвана и обичана от синхали, хървати, 
ганайци, които познават Данте и Пазолини не по училищно 
задължение, а понеже са ги срещнали и избрали, понеже са 
ги обикнали в бесен ръкопашен бой. Езикът ни може да се 
обитава, да му се придават нови смисли, без нуждата да се 
иска разрешение: нещо подобно става и с демографските 
показатели на държавите, изтощени от старостта 
си и от повтарянето на псалмодията за произхода. 
Приложена към хора, които до такава степен пускат 
корени в дадено място, че постигат интимност с езика, 
думата „мигрант“ – заета от Жил Дельоз и адаптирана 
към риториките под надслов „право на бягство“ – се 
превръща в абстрактна траектория, която не обхваща 
„мръсния живот“, замесен от дни, отношения, ежедневие 
– това, което, напротив, прави литературата, която по 
природа говори не за множества, а за индивиди. Сегашното 
причастие (каквато е думата „мигрант“ като част на 
речта в италианския – б.прев.) имплицитно внушава, 
че актът на мигрирането е фиксирано състояние, не 
позволява да имаш дом, жилище, дори и в езика. 

Улични издателства и писатели 
За да схванем значимостта на преселничеството, 
въведено в нашата литература от писатели от другаде, 
трябва критично да се оценят резултатите на всеки от 
тях. Как? С какви инструменти? Като за начало можем 
да се доверим на преценката на големи и средно големи 
издателства. Такъв е случаят с автори като Хамид 
Дзиарати, Анилда Ибрахими, Николай Лилин, Елвира 
Донес, Орнела Ворпси, Амара Лакус, Бижан Дзармандили, 
Иджаба Шего, Кристина Али Фара. Освен това имаме 

малките и смели издателства като „Фара“, „Беза“, 
„Ек енд Стра“, „Раюела“, които ни запознаха с автори 
като Гезим Хадждари, Мирча Буткован, Кристиана де 
Калдас Брито, Милтон Фернандес. Ала съществува 
и неизмеримата вселена на автори, които поради 
извънмерност на желанието за изразяване и нуждата да 
оцеляват, започват сами да отпечатват и продават 
своята поезия и проза – така наречените улични 
писатели. Някои от тях, след като виждат и отказват 
скъперническите оферти на платените издателства, 
често преживявани от тях като обидни, прокарват в 
самота изключителни пътеки. Такъв е случаят на Члирим 
Муча, пристигнал в Италия преди двадесет години, 
който месеци наред спи във вагоните на централната 
гара в Милано, храни се в кухнята на „Каритас“, няколко 
пъти е екстрадиран като нелегален имигрант, хваща 
се на всякаква работа и междувременно пише стихове 
и разкази, преподава хайку и лимерик. Лека-полека 
основава съвсем малко издателство, което публикува 
произведенията на автори в неговото положение. Така 
книгата се превръща в път и връзка, създава малки 
общности, живее паралелен и скрит от сферата на 
големите издателства живот. 

Базата данни Basili
През 1997 г. Армандо Ниши, изследовател по сравнителна 
литература в Италия и Европа, основава Basili, на която 
е и ръководител – електронна база данни на писатели 
имигранти в Италия, които пишат и публикуват на 
италиански език. Проектът първоначално е финансиран 
от Националния съвет за научни изследвания, а през 2001 
г. получава финансова подкрепа от Департамента по 
италианистика и сценични изкуства на Университета 
„Сапиенца“ в Рим. 

Шенгенската зона на литературата 
Действителността около нас се променя в непрекъсната 
поредица от изненади и парадокси – като парадокса, който 
представлява писателят от албански произход Кармине 
Абате, роден в езиково-културния анклав Карфици в 
Калабрия, където, преди да тръгне на училище говори само 
на арбърешки език; книгите му, написани на италиански 
и преведени по света, са населени от герои от гръцко-
византийската традиция: дали книгите му принадлежат 
на италианската, мигрантската, постколониалната 
или албанската литература? А към каква категория се 
отнася творчеството на Жаделен Мабиала Гангбо, роден 
в Република Конго, израснал между Имола и Болоня и сега 
живеещ в Лондон, където продължава да пише романите 
си, в които широко използва емилианския диалект? И 
още нещо: защо автори, които от десетилетия живеят 
в Италия и пишат на италиански като Фльор Яги, 
Джорджо Пресбургер и Хелена Янечек, родени съответно 
в Цюрих, Будапеща и Мюнхен, макар да не са загубили 
означението си като „чужденци“, никога не биха били 
определяни като писатели мигранти? Съществува ли 
нещо като „Шенгенска зона“ и за литературата? Играта 
на идентичности е фантастична игра с матрьошки, които 
влизат една в друга, пълни с толкова изключения, че вече да 
няма правила, станали безполезни поради прекомерност. А 
отвън е светът.

Превод от италиански: ИВА МАНОВА
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отцепниците или да ги разстреля 
за дезертьорство. За отбраната 
на София разполагаше с няколко 
пехотни роти с картечници 
и батареи, конен ескадрон, 
съставен от юнкери от Военната 
академия, и немски подкрепления 
с още оръдия. Те се разположиха 
по склоновете на Витоша. На 
28 септември дълъг конвой, 
натоварен с напуснали фронта 
войници, пристигна на входа на 
столицата, на гара „Захарна фабрика“. Според някои били 
започнати преговори, но след това от вагоните открили 
огън. Според други артилерията веднага подложила влака 
на обстрел. Със сигурност имаше много загинали и ранени, 
преди да се предадат.
Но по-голямата част от републиканските сили бяха 
достигнали околностите на София, минавайки през 
Перник и село Владая, разделени на четири колони, 
които посрещнаха с хладно оръжие лоялистките военни 
сили в Княжево, Бояна и Горна баня на 29-и. На 30-и, 
докато в Македония италианците получаваха заповед за 
прекратяване на военните действия поради примирието, 
започна контраатаката, която разгроми бунтовническите 
редици с картечници, отново с много сериозни загуби. 
Даскалов, ранен, избяга в планината и се предаде на 
съюзниците. Стамболийски беше принуден да живее в 
нелегалност.
Сега и двамата се бяха върнали поради амнистията 
от 31 декември 1918 г. и вече участваха в българския 
политически живот. Офицерите, с които дружеше Аурелио, 
демонстрираха, може би и заради разбираемата нужда да 
се уповават на надеждата, голямо уважение към новия цар, 
който, макар и млад, беше преживял „двете национални 
катастрофи“, както наричаха изхода от Балканските и от 
неотдавна приключилата война, и щеше да търси решение 
за издигането на страната. Борис III, подчертаваше 
Йосиф, винаги зает с ролята си на посредник, беше син на 
италианска принцеса, Мария Луиза Бурбон-Пармска, умряла 
млада след раждане през 1899 г. Цар Фердинанд се беше 
оженил за нея шест години по-рано, близо до Лука.
Вила „Борбоне деле Пианоре“ беше в Камайоре, във 
Версилия, но като чу за Лука, в съзнанието на Аурелио 
изплуваха спомени. Първата му мисъл се насочи към 
кавалерийския полк на Лука, който оперираше в Македония 
и достигна до София, и в него служеха колеги ветеринари, с 
които често се беше консултирал. Но после се върнаха най-
далечните спомени от излет с колеги от университета, 
шумни шеги под безгрижното небе между крепостните 
стени и улица „Филунго“ и руменината по бузите на млада 
жена, чийто глас и лице сега му беше трудно да си спомни 
изцяло, и този кратък вихър от образи сякаш принадлежеше 
на почти неправдоподобно и може би невъзвратимо време.

Превод от италиански: 
НИНА КАРАМАНОВА
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Г-жо Серкова, преподавате италиански език в 
гимназиалния курс на софийското 105 СОУ „Атанас 
Далчев“ достатъчно отдавна, за да имате материал 
за някои обобщения. По-лесно или по-трудно се справят 
учениците спрямо началото на работата Ви с тях? 
Последните години заради наложената изолация изгубихме 
връзка и всички живяхме много по-затворено, бяхме 
принудени да общуваме предимно през онлайн платформи 
или по телефона и забелязвам нещо, което ме радва 
изключително много – че учениците копнеят за живото 
общуване и всъщност точно сега имат голямо желание да 
бъдат в училище, да бъдат в час и се стараят, това е моето 
наблюдение. Все по-трудно им е да се съсредоточават и да 
извършват повтарящи се действия, което е неизменна част 
при трайното запаметяване на нова информация. Именно 
това е най-голямото предизвикателство пред учителите 
– как да поднасяме новото знание по интригуващ начин и в 
същото време да им помагаме да развиват умения за учене, 
които често липсват. Като, разбира се, не забравяме, че 
всеки има индивидуален стил на учене, а за да го открие 
и усъвършенства, са необходими време, търпение и 
упоритост. 
Относно обобщенията и статистиките – те със 
сигурност са полезни, но след като извлека нужната 
ми информация, т.е. на какво трябва задължително да 
наблягам, се стремя да ги забравям в директната работа 
в клас, защото е лесно да попадна в капана им и от гората 
да не видя дърветата. Като че ли не се говори много за 
това, че за да бъдеш добър учител, трябва непрекъснато да 
работиш и върху себе си, а не само с учениците. Опитвам се 
да остана осъзната в тази посока.

Може ли да се говори за натиск на английския език върху 
по-слабо популярните други чужди езици у нас? Трудно 
ли свикват децата с различните от този хегемонен 
модел езикови навици?
Английският език вече се е наложил трайно в лексиката 
на повечето млади хора у нас.  И не само на младите. Това 
е пряко последствие от глобализацията и се наблюдава 
повече от 30 години. Сигурна съм, че за моите ученици е 
ценно да владеят английски език, защото обществото и 
сферата на труда ще го изискват като умение от тях. 
Имаше едно много силно залитане в посока на изучаването 
на английски език в последните години, но като че ли все 
по-често и родители, и ученици са със съзнанието, че чужд 
език означава различен от английския, т.е. владеенето 
на базов английски и друг език може да осигури повече 
възможности за развитие, да ги превърне в квалифицирани 
специалисти, следователно да им гарантира по-добро 
бъдеще. Що се отнася до втория въпрос – на първо място, 
няма нищо, с което децата да свикват трудно, в природата 
им е да са по-гъвкави от възрастните и вроденото им 
любопитство все още е силно, то е най-големият съюзник 
на всеки учител. На второ място, италианската граматика 
е сходна по структура с граматиката на българския език 
и често, което е парадокс, започват да разбират по-добре 
българската граматика, докато изучават италиански 
език. Най-голямото предизвикателство е как да вкарат 
съзнателно повече италиански език в ежедневието си, 
за да стават все по-добри в овладяването му. Защото 
английският език е навсякъде – като включиш компютъра 
или телевизора, се излива буквално отвсякъде, затова 
им предлагам да сложат италиански език, когато играят 
на компютърни игри или в настройките на телефона, 
да гледат италиански филми, да слушат италианска 
музика или да си пускат италианска телевизия. Лично аз 
използвам познанията им по английски, като им показвам 
едно приложение, в което могат да учат италиански през 
английски език и това им харесва, защото е лесно да го 
правят на телефона, докато пътуват в метрото например 
или вечер, преди да заспят. Учениците  казват с усмивка, че 
английският се учи поради необходимост, а италианският 
от любов, но знаят много добре, че различните умения ще 
им дадат предимство в бъдещата им реализация.

Темата на тазгодишното издание на Седмицата на 
италианския език по света е езикът на младите. Как 
говорят и пишат Вашите ученици? Важно ли е за тях 
да са грамотни?
Те общуват предимно онлайн и предпочитат да пишат, а 
не да говорят. Използват сложни изречения, а това води до 
разширяване на изказа. В говоримия език може да използваш 
много по-кратки изречения, езика на тялото, интонацията. 
От тази гледна точка като че ли започна едно възраждане 
на грамотността при младите хора. Все още не е толкова 
уловимо, но когато споделят на кого какво впечатление му 

прави при общуване, когато ги 

слушам как се коригират един друг, съм на мнение, че именно 
това се случва. Езикът е отражение на действителността. 
Всяко поколение има свой изказ. Прави ми впечатление, 
че по-често говорят за чувствата си, нещо, което 
предишните поколения не правехме, следователно им е 
необходима по-богата лексика, за да ги изкажат. В същото 
време настанаха страшни времена за словореда в българския 
език. Предлозите се изнасят в края на изречението и 
звучат откровено смешно, но те невинаги се усещат, че го 
правят, което, както и употребата на идиоми (смесват 
българските идиоми, не ги знаят, а английските превеждат 
буквално), разбира се, е под влияние на английския език. 

Завършили сте Италианска филология и МП „Преводач-
редактор“. Какъв беше Вашият личен стимул да се 
занимавате с италиански език навремето? Сегашните 
младежи по какви причини го избират?
Всеки има индивидуален вкус, който обхваща всички сетива. 
Явно моите са настроени на италианска вълна, защото дори 
когато ми е било трудно, съм продължавала с желание да 
го уча, нещо, което предавам и на моите ученици. Влюбих 
се в италианския език сравнително късно и това беше 
зряла любов, която доведе до осъзнат избор, защото аз 
самата започнах да уча Италианска филология на 33 години. 
Изборите на сегашните младежи са обусловени от различни 
мотиви. Като започнем с давлението на родителите, образа 
на Италия, съществуващ в представите им, присъщата 
мелодичност на италианския език поради наличието на 
многото гласни в думите, желанието за продължаване на 
образованието в университет в Италия и т.н., причините 
са многобройни.  Винаги отделяме време да говорим в 
часовете по какъв начин може да използват италианския 
език в бъдеще. Говорим и за това, че когато овладееш дадено 
умение, никой не може да ти го отнеме, то става част 
от теб. Да учиш чужд език, означава и да се потопиш в 
различна култура, а това изживяване е прекрасно, когато 
говорим за италианския език, защото Италия е дала 
много на света като култура, изкуство, история, мода и 
кулинария. Италия е на първо място в класациите за най-
много съсредоточени обекти на световното културно 

Учениците  казват с усмивка, че английският се учи 
поради необходимост, а италианският от любов
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наследство на територията на една държава. Радвам се, 
когато видя, че посредством италианския език опознават 
света и разширяват собствените си граници и вярвания.

Вие постигнахте сериозни успехи в работата с ученици 
по проекти за създаване на буктрейлъри на български 
и италиански език. Разкажете малко повече за това. 
Какви са литературните вкусове на младежите?
Поради развитието на интернет младежите боравят 
предимно с образи и картини, нуждаят се от повече 
технически умения и именно заради това, когато създават 
проекти в часовете по италиански език, търсим заедно 
задачи, които да им дадат възможност за комплексно 
изразяване. От няколко години започнахме да работим 
по създаването на буктрейлъри, или трейлъри на книги. 
Свързах се с училище в гр. Бреша, Италия, в което от 
години работят в тази посока, и по тяхна инициатива 
заедно с училища от още две европейски държави разписахме 
проект по програма „Еразъм+“. Проектът имаше огромен 
успех и доведе до създаването на Европейски фестивал за 
буктрейлъри, който вече се провежда ежегодно в гр. Бреша. 
Надявам се ученици от цяла България да продължат да 
участват. 
Бях изненадана от разнообразието от литературни 
вкусове. Изводът е, че младите читатели са всеядни. 
Тенденцията е разнообразие. Изборът на книги включва 
чиклит романи, историческа литература, произведения на 
български автори както от миналото, така и съвременни и 
разбира се, световната класика. Изненадах се, че на няколко 
пъти бяха избрали книги в стил магически реализъм, което 
по някакъв начин е в синхрон с фентъзи романите, така 
обичани и популяризирани в последните години. Защо казвам, 
че е в синхрон? Защото явно все повече липсват красотата, 
вълшебството и магията в ежедневието и ги търсим в 
книгите. Както преди, така и сега има млади хора, които 
обичат да четат, и такива, които не обичат. Това не се е 
променило и според мен няма да се промени. 

Разговора води ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА

Нина Серкова
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Как решихте да се явите на 
конкурс за лектор по български език 
в Италия?
Попаднах случайно на обявата в 
период, в който рутината беше 
започнала да ми тежи. Мисля, 
че конкурсът беше преобявен за 
трети път. Вероятно защото 
„Форли, Италия“ не звучи като 
„Рим, Италия“. Всъщност и до 
ден днешен мястото не успява да 
заслужи интереса на потенциалните 
български лектори. Потърсих 
информация и се оказа, че един от най-
високо класираните университети в 
световните ранглисти, Болонският, 
е разхвърлян около Болоня – Римини, 
Чезена, Форли… Градът приютявал 
няколко департамента, които се 
отличават с върхови постижения, и 
дори го наричали „punta di diamante“ 
(„диамантът в короната“). Това беше 
достатъчно.

Кога научихте италиански? 
Четете ли на италиански? Кои 
съвременни италиански писатели 
харесвате? 
Езика научих (силно казано, още го 
уча) в Италия. Често обичам да 
се шегувам, че за добро или лошо, 
моят италиански е италианският 
на студентите ми. Откакто съм 
в България, чета, но предпочитам 
да слушам, включително 
аудиокниги. Очите за работа, 
ушите – за удоволствие изглежда е 
разпределението. Докато се движа из 
София, винаги съм с „Ревът на заека“ 
– популярна сутрешна радиопрограма, 
любима на много италианци. Не само 
винаги ме разсмива, но и ми дава 
връзката със злободневните теми и 
настроения в страната. Италия ми 
липсва и така компенсирам донякъде. 
Колкото до съвременните италиански 
писатели – те са уморяващо много. 
Често съм купувала книги заради ярко 
положителните им рецензии, а съм 
оставала разочарована. Но това ми се 
случва и с книги, писани на други езици. 
А ако трябва да посоча едно име – 
Елена Феранте – беше от първите, и 
май си остава италианският писател, 
от когото съм прочела най-много книги.

Ще работите ли с езика и сега, когато се върнахте в 
България?
Чета публикации по лингвистика. Например в последно 
време се занимавам със странния феномен членувано 
показателно местоимение (като „такъвия народ на 
Слави“), който се оказа не толкова странен в италиански. 
Така че, да, каквото и да работя, винаги искам да видя 
какво показва този романски език, какво имат да кажат 
по проблема италианските езиковеди, сред които има 
наистина брилянтни умове.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се 
сблъскахте като лектор?
Във Форли лекторът работи под мотото „и сам воинът е 
воин“ – без катедра по български или дори славянски езици, 
а часове се водят за два департамента (по устен и писмен 
превод и по политология). Българският е избираем и се 
конкурира с още пет езика. Друга трудност бяха многото 
и разнообразни допълнителни инициативи, които трябваше 
да се вместят в рамките на една доста къса академична 
година – ръководството на дипломни работи, преводи за 
Празника на българското кино в Рим, конференции, конкурси, 
студентски театрални представления. Но винаги, без 
изключение, когато съм имала нужда от съдействие, съм 
го получавала – и не говоря за действия проформа, а за 
активно, тясно сътрудничество, за отделено лично време 
дори. Искрено съм признателна за това на колегата русист 
проф. Светлана Славкова и на директора на департамента 
за превод проф. Рафаел Лозано Мирайес (Rafael Lozano 
Miralles).

На какво се опитвахте да научите Вашите 
студенти?
Освен на български, на друго не се е налагало да ги уча. 
Вероятно защото летвата за влизане в двата факултета 
е много висока, приетите студенти са хора с ясни цели, 
изградени умения и воля за работа. Беше удоволствие да 

наблюдавам спонтанните им съпоставителни анализи 
и бързината, с която се ориентираха в граматиката 
на българския – трети, за някои дори и четвърти 
език. Имаше го и естественото любопитство към 
непознатата култура. С две думи, не ми се е налагало 
да стимулирам интерес, да „възпитавам“ в критично 
мислене или да убеждавам, че трябва да се учи. Давах 
на студентите си свободата да работят по собствени 
проекти – преводи и изследвания по теми, които ги 
вълнуват. Така преставаха да мислят за вложено време, 
за оценки, радваха се на труда си и се гордееха.

Имате ли студенти, които са били изкушени да се 
посветят на българистиката?
Във Форли български се преподава на преводачи и 
политолози, не на филолози. Но когато преди две години 
България отново не успя да изпрати лектор, двама от 
най-добрите ми студенти, Матео Чима и Лоренцо 
Тестини, се явиха на конкурс, спечелиха го и поеха 
семинарните занятия. Джорджа Спадони, която (както 
и Лоренцо) завърши магистърската програма „Преводач-
редактор“ на СУ, и Джада Фратини и сега активно 
превеждат от български. За съжаление, с българистика 
трудно се изкарва хляб. Нерядко след пенсионирането 
на дългогодишния доайен няма кой да поеме щафетата, 
защото дори и да е имал своите ученици, те не могат 
да чакат вечно за конкурс. Няма сигурност, няма 
приемственост. Това може да се промени само в 
резултат на редица дългосрочни държавни политики, 
включително финансови.

Как се възприема българската култура в Италия? 
Има ли нещо, което впечатлява италианците?
Не мога да правя обобщения. В медиите България има 
по-скоро негативен образ, а средностатистическият 
италианец по-скоро асоциира със страната ни някое 
име на спортист или актьор, тук-таме са чували 
за българската маслодайна роза. Георги Господинов 

Не е лесно да впечатлиш нация,  
за която активният културен живот е норма 
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определено е познат, харесван, четен; 
виждала съм аудиторията да плаче 
по време на литературното четене 
в рамките на срещата с Аксиния 
Михайлова, в края на прожекция на 
български филм. Но да впечатлиш 
нация, за която активният 
културен живот е норма и която 
има лесен и бърз достъп до чуждите 
постижения, не е лесно. Една случка. 
Първо излизане в центъра на София 
с италиански студенти, дошли по 
„Еразъм“. Бяхме пили по едно вино 
(не мавруд) и се прибирахме. За 
довиждане ги питах как се чувстват 
и чух отговора: „Ами, всичко 
нормално, но как ходите по тия 
тротоари в тая тъмница?“. Цяла 
вечер не бяха спрели да се препъват 
в разбитите плочки под оскъдно 
улично осветление. В България 
италианците изпитват глад за 
естетика. И за спокойствието не 
да си гледаш в краката, а да вдигнеш 
поглед към другите неща.

Конвертируема ли е българската 
литература?
Да. Какво количество от нея е 
конвертируемо, е друг въпрос. 

Чувствахте ли се забравени от 
българските институции?
И да, и не. Дълго време и 
изпращащите университети, и 
държавата гледаше на лекторите 
като на съмнително вложение. 
Виждам положителни знаци едва в 
последните години. Промени, които 
говорят за по-голяма чуваемост, 
за повече грижа. Но докато аз бях 
лектор, подкрепата от страна 
на институциите беше въпрос на 
решение на даден човек, който заема 
съответната длъжност в определен 
момент. А подкрепата трябва да 
се изразява в практики и политики, 
които не зависят от личен избор.

Какви политики трябва да 
предприеме българската държава, 
за да стимулира българистиката 
по света?
Тази година участвах в няколко 

срещи по темата, организирани по държавна инициатива. 
Вече е в ход и национална научна програма за развитие и 
утвърждаване на българистиката, която има детайлно 
разработен план за действие. В него виждам голяма 
част от стратегиите, които от години, да не кажа 
от десетилетия насам, различни поколения българисти 
настояват да станат част от държавната политика. 
Моментът е особено подходящ за активна работа 
и като се има предвид, че по политически причини 
русистиката, която доминираше, отстъпва и отваря 
място на другите славянски езици и култури.

Трудно ли е да си българин в Италия? Има ли все още 
някакви стереотипи, които не са преодолени?
За много италианци е трудно в Италия заради 
предразсъдъци, заради бюрокрация, по икономически 
причини и т.н. Няма как да е лесно за един имигрант и 
да, не сме от нациите, които се радват на положителни 
стереотипи като англичани и американци например. 
Хубавото е, че поне по мои наблюдения младите хора не 
са обременени от негативни предварителни нагласи към 
българите.

Как гледате на идеята за създаването на Български 
национален културен институт?
Задължително е да има такъв. Стига да не се превърне 
в инструмент за трупане на властови, а оттам и на 
всякакъв друг капитал за някои лица и групи. Тогава няма 
да е национален.

 Разговора води АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Ласка Ласкова
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Училището в Австрия през далечната 1978 г., и жена, 
която е принудена да затвори сетивата си и да живее с 
измъчената си съвест. Убиецът става все по-уверен и по 
всичко личи, че няма да се спре, докато не получи така 
жадуваното възмездие. 
Дали главен инспектор Баталия ще съумее да събере 
частите от зловещия пъзел?
Напрегнат трилър, който смразява костите. „Цветя 
над ада“ показва колко е важно да бъдем съпричастни към 
чуждите болки и страдания. 

2. Наталия БогдаНова

Марко Балцано, „Оставам тук“

Животът на Трина, млада жена от градчето Курон в 
Южен Тирол, не е лесен, но тя храбро посреща всяко 
предизвикателство – фашистите, които є забраняват 
да бъде учителка, нацистите, които я принуждават да 
бяга заедно с мъжа си дезертьор, и непреклонната сила 
на индустриалната революция, която заплашва града є. 
„Оставам тук“ е роман за силата и слабостите на една 
жена и майка, която е принудена да изгражда живота си 
отново и отново, събирайки отломките от разбитите 
мечти за бъдещето. 
Марко Балцано представя историята на Курон по един 
ефирен начин, който неусетно се увива около читателя и 
дълго не позволява да се забрави прочетеното. Романът 
„Оставам тук“ е носител на множество награди, сред 
които „Марио Ригони Стърн“ и „Багута“.

3. ЙоаННа димитрова

Катерина Бонвичини, „Годината на нашата любов“
Една вълнуваща история за силно жадуваната, но 
неслучила се любов…
Валерио Карневале и Оливия Морганти израстват заедно 
в пищната резиденция на семейство Морганти в Болоня. 
Детството им е щуро, изпълнено с пътешествия и 
приключения, и най-вече споделено, въпреки че двамата 
принадлежат на две различни социални класи – Морганти 
са видни индустриалци, спечелили уважението и 
възхищението на своите сънародници, а Валерио е синът 
на техните камериерка и градинар. Настъпва моментът 
на тяхната раздяла – Валерио е принуден да се премести 
в Рим, а Оливия продължава светския си живот в родния 
град. Далеч един от друг, те бавно настъпват в живота, 
правят планове за бъдещето си, стремят се към различни 
идеали, фантазират, но едновременно с това мислено се 
завръщат към онези безвъзвратно изминали години на 
щастие. 
В един съдбоносен ден обаче животът ги събира във 
вилата на Морганти – денят, в който започва тяхната 
бурна младежка любов. Годините се нижат една подир 
друга, Валерио се издига в обществената йерархия, 
гради успешна кариера на фона на нестабилната 
политическа обстановка в Италия, в центъра на която 
изпъква фигурата на Силвио Берлускони. Двамата 
отново са далеч един от друг. Между тях има хиляди 
фактори, които им пречат да изживеят истински 
любовта си. Съдбата понякога кръстосва пътищата 
им, но само за миг, който изглежда, им е достатъчен 
да дадат свобода на чувствата си. Ще поемат ли 
обаче заедно по пътя на живота, зависи изцяло от тях 
самите. 
А ще възтържествува ли Годината на тяхната любов, 
зависи от това дали ще послушат гласа на сърцето си! 

4. мария игНатова

Доменико Дара, „Малинверно“

В Тимпамара има една библиотека. Тя се намира точно 
между мястото, където умират хората, и мястото, 
където умират книгите. Книжарници няма – защото 
първия урок, който жителите научават, е, че няма 
завинаги да притежават онова, което обичат. 
В този град у хората туптят думи – всяка споделена 
книга може да се отъждестви с обич, докато един 
ръкопис се оказва последната глава от нечий живот. 
Там думите разказват истории, те са паметта, те 
утешават. Самотата за всеки настъпва рязко като 
счупване на кост, но любовта устоява, крие се в 
гънките на кожата, неподвластна на какъвто и да е 
край – по същия начин написаното продължава да диша 
дълго след като вятърът отнесе хартията. 
„Малинверно“ тежи, за да напомни колко тежки 
могат да бъдат думите и историите, които хората 
изплитат с тях, а единственият начин да олекнат, е 
да бъдат разказани. И всъщност куцият библиотекар 
Астолфо не е толкова по-различен от останалите, 
защото всяка душа куца, когато я боли.

5. свЕтослав гЕоргиЕв

Марко Балцано, „Оставам тук“

Войната е безскрупулна и унищожителна. Тя отнема 
и малкото човещина, останала в нас, изкарвайки на 
преден план неподозирани демони, подтикващи ни към 
най-мрачните пориви на нашата природа. Но Трина 
ни показва, че можем да останем невъзприемчиви към 
това, стига да се борим за нашите мечти и идеали. Още 
от раждането си тя живее в малкия италиански град 
Курон, намиращ се в Южен Тирол. По време на Втората 
световна война мястото се озовава на границата между 
нацистка Германия и фашистка Италия, което коренно 
променя начина на живот на всички негови жители.
Трина много силно иска да бъде учител, за да има близък 
контакт с децата, но дейността є е сериозно ограничена 
от възгледите на фашистите. Въпреки всичко тя 
намира начини, благодарение на които да се занимава с 
нейното призвание. Омъжва се за любовта на живота 
си, а няколко години след това, намиращи се под натиска 
на нацистите, със съпруга си се оказват дезертьори 
в Алпите, където се опитват да спасят своя живот. 
Съдбата обаче им поднася още предизвикателства – 
синът им Михаел е горд последовател на Райха, а дъщеря 
им Марика успява да избяга от Италия, с което отнема и 
последната надежда за оцеляване на своите родители.
Въпреки всичко Трина намира сили за живот, влагайки 
последната своя надежда в родния си град. Новите 
управляващи са на път да потопят Курон, за да го 
превърнат в язовир, без да изпитват каквато и да е 
вина за жителите там. Водена от чувство за гордост 
и закрила, Трина използва думите като най-силното си 
оръжие с една-единствена цел: да защити своите спомени 
и мястото, на което е преминал целият є живот.
Град Курон е една от най-емблематичните 
забележителности на Италия. И днес тук атмосферата 
е тежка и наситена с емоции. Това кара Марко Балцано 
да обърне внимание на историята на това място и 
да я запечата завинаги между две корици. Романът, 
който пише, е толкова значим, че се нарежда сред 
най-продаваните творби в съвременната италианска 
литература.

6. алЕКсаНдра Павлова

Марко Балцано, „Оставам тук“

Трина – една селянка от Курон, си спомня живота в 
родното място по време на войната с немците през 1923 
година. Тежестта на немските ограничения пада върху 
нея, но тя не се предава и не се отказва от живота и 
желанията си. Като учителка, тя е умна и образована и 
използва словото като оръжие.
Писателят Марко Балцано успява по трогателен начин 
да опише живота и трудностите на жителите на 
Курон. Книгата му става хит в Италия и печели награда 
„Стрега“ през 2018 година. 
 Какво се случва на Трина накрая? На какво е способна, за 
да спаси себе си и любимите си хора? Ще осъществи ли 
мечтите си?

7. ЙоаН иваНов 
Доменико Дара, „Малинверно“

Тимпамара е италианско градче с фабрика за обработване 
на хартия, в която умират стотици книги всеки ден, 
но в което всеки спасява по някоя страница в джоба 
си. Място, в което по улиците се срещат хора с имена 
като Фаустино, Мопасан, а дори и Викторюго написано 
и произнесено по този начин. Градче, чийто единствен 
библиотекар е и пазачът на общинското гробище. От 
човек, живеещ в книгите, той се превръща в пазителят 
на мъртвите, който обаче умее да говори на сърцата на 
живите.
Един роман за любовта, и за любовта към историите. 
Историите, в които главният герой умира в края, 
историите, които дописваме сами, историите, които 
остават и които те карат да чувстваш, да наслагваш, 
да спрягаш всички глаголи на света, да заслепяваш, но 
най-вече да помниш имената на хората – Малинверно.

8. вЕроНиКа иваНова

Марко Балцано, „Като се върна“

Романът „Като се върна“ по  интуитивен 
и  неромантичен начин загатва за лицата на 
майчинството, за женската идентичност и 
свързаност, както с поколенията. Какво се случва, 
когато едно дете, с риск за живота си, се опитва 
да върне майка си – на границата между живота и 

смъртта, там, където слънчогледите надигат глави и 
майка му се връща. Връща се, за да разбере, че е корен, 
че от нея зависи дали дървото ще даде добри или лоши 
плодове, връща се към собствената си женска история, 
която може да бъде разказана само на роден език. 
История, която върви през поколенията като тънко, 
заплашващо да се скъса, но всъщност удивително 
устойчиво въже-връзка. Авторът по деликатен 
начин осмисля и придава ценност на необходимата 
саможертва, в името на хората, които обичаме. 
Миграцията е и невъзможното бягство от раните от 
миналото, от срещата със собствената вина и съвест. 
Белезите са тези отличителни и интимни знаци, 
които придават идентичност и лице, които помагат 
на обичта да се възроди и да ни направи цялостни, 
помагат ни да подредим собствена стая на спомените, 
да разкажем историята за себе си, интегрирайки я,  
за да успеем да продължим – травмата, превърната 
в история, е нещо, с което човек може да започне да 
живее отново.

9. маргарита Бурмова, Славянска филология,  
II курс
Доменико Дара, „Малинверно“

Астолфо Малинверно е единственият библиотекар 
и спасител на книги в малкото градче Тимпамара – 
мястото, където хората носят имена на литературни 
персонажи, а стихотворенията са просто разговори. 
Животът на Малинверно рязко се променя в деня, в 
който общинският пратеник му поверява новата, 
нелека длъжност – пазач на гробището. Вечер 
библиотекар и спасител на книги от местната 
фабрика за хартия, сутрин – пазач на гробището – 
Малинверно разкрива любовта и самотата на живота 
си, в една същински приказна атмосфера. 

Доменико Дара с елегантност обследва стадиите 
на самотата и нейната парадоксална природа. 
„Малинверно“ е роман, пленяващ читателя с мрачната 
си красота, философски осмислящ безграничността на 
любовта и минаващ отвъд всяка илюзорно поставена 
граница. 

10. соНя Кирилова ХолдъН  
Стефания Аучи, „Сицилианските лъвове“

Парченца живот, които заедно се съчетават в една 
забележителна рисунка – свидетелство за една 
нелека, но вълнуваща човешка история. Издигане от 
нищетата на продавци на подправки до богатството 
на притежатели на кораби и търговци на вино, които 
търкат рамене със сицилианския аристократичен 
елит. 
Гласове. Съдби. Паоло, Иняцио, Джузепина, Винченцо, 
Джулия... Фамилия Флорио помества своето име 
в златното битие на Палермо от 18. в. и изисква 
признание. Търговски нюх, амбиция, искане... Паоло 
Флорио желае повече от живота и заедно с брат 
си преселва семейството си от родната Калабрия 
в заветния и многолик Палермо, където е намерила 
убежище династията на Бурбоните. По-късно, 
Винченцо – синът на Паоло, остава верен на семейната 
амбиция и при него тя се превръща в обсебеност 
за могъщество. Силни мъже, зад които се издигат 
изключителни жени. Възходът обаче носи своята цена, 
а завоюваното неизбежно води до загуба. 
Стефания Аучи е коренна сицилианка и години наред 
е преподавала на деца от трудните квартали на 
Палермо. Писателското є призвание се откроява още 
в началото на нейното сътрудничество с множество 
онлайн издания. Името є нашумява най-вече след 
публикуването на историческия роман „Флоренция“ 
(2015) и на очерка „Лошото училище“ (2017), на който 
е съавтор. След изключителния световен успех на 
романа є „Сицилианските лъвове“ (2019), първата част 
на сагата за семейство Флорио, Аучи се затвърждава 
като един от най-интересните и ценени съвременни 
италиански автори. 


