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Чарлз Симик
Две есета

Владимир Пищало
за Чарлз Симик

Валтер Бенямин
за сюрреализма

Нобел 2022
Антоанета Робова  
за Ани Ерно

Мариета Гиргинова 
за Георги Господинов

Проза
Томас Бернхард

Разговори с преводачи
Меглена Боденска
Мартин Христов

Зимен литературен сезон
Амелия Личева  
за Софийския международен 
литературен фестивал
Тодора Радева за 
„Литературни срещи“

Белият лабиринт

Има нещо, което те очаква
на всеки празен лист хартия.
Така че пази се от чудовището,
което го охранява. То е невидимо,
когато се нахвърля върху ти,
а ти си въоръжен само с писалка.
И внимавай за онова момиче,
което ще ти се притече на помощ
с бързия си ум и кълбо прежда
и ще те води за носа
от един лабиринт в друг.

Чарлз Симик

Виното

Каквато и утеха да имаш за мен,
чаша старо червено вино,
прошепвай я в ухото ми
с всяка малка глътка, която отпивам,
и само в ухото ми,
в този час обявен за тържествен
от новините по радиото,
умиращите огньове на залеза,
и дърветата в двора ми
които обличат черните си палта 

Константин Костов, „Улица „11-ти август“ отвътре“, от изложбата „Il dolce far niente / Изкуството да не правиш нищо“, 2022
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Н О В О

П О К А Н А

К О Н К у р с  „ 1 3  В е К А  Б ъ л Г А р и я “

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. 

Н О В О

Едва ли има човек, прочел най-новата 
книга на толкова известната и обичана от 
читателите Здравка Евтимова, който 
би възразил на идеята, че „Резерват за 
хора и вълци“ не е просто фабула или плод 
на авторовото богато въображение, а е 
едно своеобразно огледало на българската 
действителност. 
Писателската дарба и майсторството 
на Евтимова са неизмерими. Завладяват 
читателя така, както го правят и 
персонажите от новия є роман. Богатата 
галерия от образи в него оживява. 
Четейки, имаш чувството, че можеш да 
срещнеш тези герои някъде из кътчетата 
на България, а на моменти дори си 
представяш, че ги познаваш, защото 
авторката толкова прецизно е изградила 
характерите им, че във всяка отделна ситуация всеки 
един от тях се разпознава чрез действията си, без да бъде 
назован. 
Радомир, недалеч от София, но все пак смятан за една 
„забравена гънка на географията“, е родно място на Елена 
Билкарката, Дамян, Христо, Дамяна, Сияна, Риж Димитър 
и още много други запомнящи се образи. В този малък град 
времето е спряло, радомирското население, изглежда, не 
се вълнува от технологичния и икономическия напредък 
на света. Макар и книгата да е издадена в началото на 
2022 г., историята сякаш се развива през 70-те или 80-те 
години на ХХ в. Животът на хората е обикновен, сведен 
е до селския бит и култура. Най-силно впечатление прави 
образът на баба Елена, чиято слава се носи из целия град 
– тя изцерява болните с най-различни билки, домашни 
мехлеми, вари „треви и бурени“ от най-различно естество. 
В нужда всеки се допитва първо до Елена Билкарката, 
знаейки, че тя ще го излекува със своите „отвари“. Затова 
е заслужила уважението на радомирчани: „(…) каквото 
каже баба Елена, е истина. Повече от истина е даже – 
стомана е думата є в Радомир“, пише Евтимова. 
Въпреки че Лудото Ленче, както я наричат много нейни 
съжители, е най-интересният, комичен и трогателен 
персонаж в историята, сюжетната линия не се върти 
само около нея. Писателката съсредоточава голяма 
част от вниманието си и върху сина и снахата на Елена – 
Христо и Сияна. Синът на билкарката работи в чужбина 
в търсене на по-добър живот и по-високо заплащане, 
а снаха є пренебрегва верността към съпруга си, а по-
късно я загърбва напълно, като не се съобразява както 
с установените морални и етични ценности, така и с 
факта, че в малкия провинциален град няма нищо скрито 
и убягнало от любопитните погледи. Риж Димитър става 
нейната голяма любов – богат ром, известен местен 
крадец, готов да се опълчи на всеки, засегнал егото му, 
дори и на Елена Билкарката: „Дърто! Тя избра мене. Заряза 
тъпия ти син – рече Риж Димитър. – Синът ти е буца лой, 
а хубава жена лой не яде“.  
Мъжката доброта и наивност на Христо не му 
позволяват да се сърди на жена си, нито пък да я съди за 
предателството. Може и да му изневерява, но Сияна си е 
Сияна, неговото момиче: „Не разбирам… Под клепачите 
ми, когато затворя очи, виждам Сияна – прах по улицата. 
Мека и кротка. Пълни кръвта ми, дробовете. Подиграват 
ми се в очите: „Докато ти се бъхтиш за пари и строиш 
бензиностанции в Испания, тя и Риж Димитър… Не си 
въобразявай, че като имате дъщеря, държиш жената 
в кърпа вързана. Никой не може да усуче въже, дето ще 
върже Сияна, момче. Димитър е богат“.
Особено любопитно е мнението на българите за ромите 
и техните взаимоотношения. Радомирчани уважават 
ромския етнос, двете страни съжителстват мирно 
и кротко, а макар и вторите да крадат, баба Елена и 
останалите знаят, че това е в кръвта им, тяхна природа 
е: „Хайдуците да не са зверове? – питаме ние. Не са. И те 
имат черва като вас и нас, и техните гърла искат алкохол 
като всички нормални гърла. Ние ги разбираме крадците 

В рубриката се публикуват рецензии, постъпили за конкурса  
за критически текстове на млади автори  
на фонд „13 века България“ и ЛВ. 

„резерват за хора и вълци“ – 
дневник на българското

– до трите бутилки алкохол сложихме пет 
подкови луканка. Да седнат, да пийнат, да 
замезят“.
Ромите освен с кражби и посегателства са 
известни в този край и със страстта си 
към музиката, веселието и празника, а дядо 
Васил и внукът му Васко, на чиито имена 
Евтимова посвещава настоящата книга, са 
най-обичани, защото именно те създават 
музика, а мелодиите им радват ухото, 
правят хората щастливи: 

 – Дядо, сигурно ли е, че музиката лекува? 
 – Че тя ако не лекува, кой? 

Ромите имат сигурно място в творбите 
на писателката, сред многото детайлни 
описания изпъква техният манталитет, 

вълненията и стремежите им, искреността и 
неподправеността им, а може би най-много личи любовта 
и уважението им към Господ. Канадският издател на 
Здравка Евтимова Филип Хаймс споделя: „Здравка 
Евтимова описва културата на българските роми със 
страст и пълнокръвие, които на моменти предизвикват 
сълзи в очите, а друг път – неконтролируеми спазми на 
смях“. 
Четейки, на първо място човек може да открие иронията, 
с която авторката си служи. Дори в тъжни ситуации 
персонажите и техните действия са силно иронизирани. 
Нишката от комични случки приповдига настроението 
в книгата, придава є живина, усещане за реалност. 
Кратките и насечени изречения и честите възклицания 
създават ритъма на историята. Любопитно е обаче, че 
има нещо много специално във всеки един герой, въпреки 
че на пръв поглед до един изглеждат доста обикновени, 
земни, реални. Те са независими, държат на думата си, 
имат собствени стремежи, мечти и идеали. Когато 
говори за българската писателка, американската авторка 
Кели Луче споменава: „Всеки път, когато чета Здравка 
Евтимова, се замислям за силата, която притежават 
нейните женски персонажи, за това колко непримирими са 
те, колко наситено земни са, като същевременно създават 
впечатление и за неземност“. А Габриеле Отавиани, 
неин  италиански почитател, пише: „Красотата, както 
знаем, се появява навсякъде – особено там, където никой 
не я очаква. Героите на Здравка Евтимова са изпълнени 
с упорство, ирония и милост; те не се предават на 
отвращението, а се борят с него. Уникална възможност да 
прочетете нещо изключително“. 
Красива, цветна и вълнуваща е новата история на 
Евтимова. Несъмнено романът би заинтригувал читателя 
и силно би го провокирал да се запознае и с други предходни 
книги на съвременната българска авторка. „Резерват за 
хора и вълци“ доказва, че не е обикновено художествено 
произведение, а една енциклопедия, която представя 
пъстра мозайка от типични български образи, които си 
струва да бъдат опознати. Четейки романа, човек има 
прекрасната възможност да се докосне до българския 
дух, фолклор, бит и култура. Убедена съм, че прочетена 
веднъж, книгата ще бъде препрочитана още безброй 
пъти, защото историята не може да остави равнодушен 
читателя – тя е посвоему уникална, провокира размисъл, 
доставя удоволствие и най-важното – учи на любов и 
възхищение към всичко българско.  

ЙОАННА ДиМиТрОВА

Здравка евтимова, „резерват за хора и вълци“, 
изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2022

Учените от Института за литература при 
Българска академия на науките отбелязват 
21 ноември като свой празник. В този ден 
Институтът традиционно отваря врати 
и представя пред колеги, общественост 
и медии своята разностранна 
научноизследователска дейност и 
резултатите от нея.
Официални гости ще бъдат учени от 
ръководството на Академията и сродните 
институти, представители на чуждестранни 

културни институти в София, университетски 
преподаватели, партньори от НБКМ, НЛМ, 

Столична библиотека и от редакциите на 
научната и културната периодика.
След двегодишно прекъсване тази година 
акцент в събитието ще бъде продукцията 
на Издателския център „Боян Пенев“ при 
Института за литература. 

Заповядайте в института за литература 
(бул. „Шипченски проход“ N 52, бл. 17, партер) на 

21 ноември 2022 г. (понеделник) от 15:00 ч. 

21 ноември – Ден на института за литература
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Х у Д О Ж Н и К  Н А  Б р О я

Г л А с О В е Т е  и М  ч у В А М е

Константин Костов е роден през 
1988 г. в Пловдив. Живее и работи 
в София. Завършва магистърската 
си степен в Националната 
художествена академия,  
специалност „Живопис“, в класа на 
проф. Андрей Даниел. В момента 
е главен асистент към катедра 
„Живопис“. Член-основател на група 
„Answer 51“ и член на СБХ. 
Представял е самостоятелни 

изложби, между които „Моменти с друго значение“, 
Галерия „Стубел (2020), „On time“, Галерия „Ракурси“ 
(2018), „Моята отстранена система е Париж“ в рамките 
на проекта Национални есенни изложби 2014 Пловдив / 
Отстранени системи, „Green as Red, Red as Green“, къща 
музей „Мексиканска графика“, Пловдив (2008). 
Участвал е в групови изложби и проекти на нашата 
художествена сцена като „Биографично: места на 
преживяното, сенки от миналото, сенки от бъдещето“ – 
изложба на секция „Живопис“ на СБХ (2020); „Внимание: 
Прясна боя! 33-ма млади български живописци“, СГХГ, 
куратори: Мария Василева, Владия Михайлова, Даниела 
Радева (2015); „Проф. Андрей Даниел и ученици“ – част от 
проекта „Учители и ученици“ на фондация „Въпреки“, ГХГ 
Варна, куратор Андрей Даниел; „Спорът за реалността“ 

съвсем наскоро във Ваш превод 
излезе томче с избрани пиеси 
от шведския драматург и 
писател ялмар Бергман. Какво 
е мястото на този автор в 
шведската култура? Защо 
поискахте да запознаете 
и българската публика с 
творчеството му? Още повече 
че интересът Ви към ялмар 
Бергман явно е траен, преди 
около четири години във Ваш 

превод у нас е издаден и един от романите му.
Ялмар Бергман се нарежда сред класиците на шведската 
литература от XX век. Приживе e бил безжалостно 
преследван от критиката – подобно на Стриндберг и 
Ялмар Сьодерберг. Например през 1910 г., когато излиза 
романът му „Завещанието на Негово благородие“ (чиято 
драматизация е включена в сборника), най-големият 
авторитет сред критиците Фредрик Бьок го обвинява, че 
посредством „отклонения, криволичения и странности“ 
ненужно усложнява онова, което би могло да се изрази 
по-просто. Но с времето по-угодните на критиката 
Бергманови съвременници са забравени, докато неговите 
произведения продължават да привличат нови поколения 
читатели.
Ялмар Бергман е плодовит писател. За 47-годишния си 
живот успява да напише 23 романа, 30 театрални пиеси, 
10 радиопиеси, 30 филмови сценария, есета, фейлетони 
и приказки. На шведския театър е дал това, което 
Молиер на френския: първокласен комедиен репертоар. 
„Шведенйелмови“, включена в сборника, е определяна като 
шведска национална комедия. Бергман е и преводач. За 
пръв път представя на шведски (в превод от английски) 
„Приказки от 1001 нощ“, а от италиански превежда 
„Владетелят“ на Макиавели и историческия труд 
„Величието и падението на Рим“ на Гулиелмо Фереро.
За да илюстрирам значимостта му, ще кажа, че той 
има косвена заслуга за Нобела на Уилям Фокнър. За да 
убеди колегите си от Шведската академия в качествата 
на писателя от американския Юг, експертът Густаф 
Хелстрьом сравнява Фокнъровия окръг Йокнапатофа с 
Вермланд на Селма Лагерльоф, а градчето Джеферсън с 
Вадшьопинг на Ялмар Бергман. Изтъква и друго сходство, 
че номинираният Фокнър – като Лагерльоф и Бергман – е 
едновременно и романтик, и реалист.
Ялмар Бергман ме спечели с неподражаемото си чувство 
за хумор и стилово майсторство през 2007 г., когато 
бях на специализация в Стокхолмския университет. 
Щастлива съм, че през 2018 г. този автор дебютира, макар 
и със закъснение, на български с романа „Маркюрелови от 
Вадшьопинг“ (изд. „Матком“). Именно там се появява 
фиктивният град Вадшьопинг – амалгама от Йоребру, 
родния град на писателя, Вестерос, където държи матура, 
Флоренция (Италия е духовната му родина) и приказния 
Багдад. Този трагикомичен роман е написан виртуозно, 
с гротесков, шеметен хумор, който дори заглушава 
трагичните обертонове на посланието.

Творчеството на ялмар Бергман е свързано с това 
на друг много известен творец със същата фамилия, 
ингмар Бергман. Ще разкажете ли малко повече за 
това?

Когато превеждам, „настройвам“ езиковите си сетива 
както музикантите настройват инструментите си
разговор с преводачката Меглена Боденска

Ингмар Бергман е световноизвестен като кино- и 
театрален режисьор, но на младини има и писателски 
амбиции. Към края на кариерата си, когато се оттегля от 
киното, той продължава да пише – резултат на този труд 
са двете му автобиографии и сценарии за други режисьори. 
Ялмар Бергман със своята „опияняваща словесна 
виртуозност“ е един от двамата литературни кумири на 
младия Ингмар – другият е Стриндберг. 
По-късно вдовицата на Ялмар Бергман Стина открива 
Ингмар Бергман за киното. Стина е помагала на Ялмар, 
който страда от заболяване на очите, при писането. 
Освен това тя е закърмена с театъра – дъщеря е на 
прочути актьори. Баща є Аугуст Линдберг има собствена 
театрална трупа и е един от първите популяризатори на 
Ибсен в Скандинавия.
Та в началото на 40-те години на XX в. Стина Бергман, 
вече овдовяла, оглавява новосъздадения сценарен отдел на 
Шведската кинематография. На лов за дарования, тя попада 
в студентския театър, където се играе пиеса от младия и 
никому неизвестен Ингмар Бергман. Според анекдота тя, 
впечатлена от видяното, му позвънила с мефистофелско 
предложение: „Млади момко, искам да купя душата Ви“, 
на което той отвърнал: „Не е за продан“. Така Ингмар 
Бергман е назначен за сценарист, като Стина го окуражава 
не само да преработва чужди произведения, а да пише и 
собствени сценарии. „Прощъпулникът“ му на професионална 
театрална сцена се случва с произведения на Ялмар Бергман, 
„Игралното казино“ и „Господин Слеман иде“ (включена в 
сборника). Вече постигнал известност, Ингмар Бергман 
продължава да поставя своя съименник. Именно с „Господин 
Слеман иде“ прави успешния си дебют в телевизионния 
театър през 1957 г., а през 1963 г., когато става директор 
на националната сцена Драматен, една от първите му 
постановки е на друго заглавие от сборника, „Приказката“.
Някои от ключовите мотиви на Ялмар Бергман – за 
човешките същества като марионетки, направлявани от 
неумолим кукловод, и „клоунският“ мотив, за уязвимия 
артист, който поднася сърцето си на публиката и 
превръща най-големите си страхове в комично зрелище – 
трайно преминават и в творчеството на Ингмар Бергман.
„Фани и Александър“ възсъздава буржоазния свят – с цялото 
му комично достолепие и скрита невротичност – от който 
произхождат двамата съименници. Творбата е определяна 
от шведски литературоведи като „Ялмар-Бергманов 
пастиш“.

Томът с пиеси съдържа обширен предговор за 
творчеството на ялмар Бергман, чийто автор сте 
Вие, придружили сте и всяка от пиесите в книгата 
с подробни въвеждащи бележки. Предполагам, че 
това е израз на Вашето разбиране как трябва да 
бъде въвеждан един чужд автор в приемащата го 
литература.
Самата аз като читател винаги се радвам, ако книгата ми 
предлага възможността за по-близко запознанство с автора 
и културния контекст, от който идва. Един голям любител 
на предговорите, Ерих Кестнер, сравняваше някъде 
предговора с градина пред къщата, в която ще влезеш. 
Като скандинавист с литературоведски профил ми се 
струва важно за българския читател да са достъпни 
повече текстове на тема шведска литература. 
Скандинавистиката е сравнително нова специалност 

в България, тази година се навършват 30 години от 
създаването є в СУ „Св. Климент Охридски“. Възпитаник 
съм на първия випуск от 1997 г. Числя се към новото 
поколение преводачи, отгледани с целенасочените грижи на 
много преподаватели, сред които ще откроя проф. д-р Вера 
Ганчева, за която Словото беше мисия. А такъв пример 
задължава. 
Интересът към скандинавската литература през 
последните десетилетия нарасна, след като жанрът 
„сканди ноар“ се превърна от местно в световно явление. 
Пробивът започна с „Госпожица Смила и нейното усещане 
за сняг“ на датчанина Петер Хьог от 1992 г., след което 
жанрът се утвърди с трилогията „Милениум“ на шведа 
Стиг Ларшон. Това проправи пътя за международната 
популярност и на други писатели, като проправи пътя и за 
автори от по-високи жанрове.

Превеждали сте както съвременни, така и класически 
автори. различен ли е подходът Ви в двата случая?
Когато се готвя за даден превод, се опитвам да „настроя“ 
езиковите си сетива, както музикантите настройват 
инструментите си, към най-адекватния за оригинала 
регистър на българския език. Тоест чета автори от 
сходни държави или литературни течения, които пишат 
на подобни теми. За да избера подходящи текстове, 
правя справки и предварително, но предпочитам при 
превеждането да следвам най-вече интуицията си. 
Преди авторедакцията обаче чета по-задълбочено 
литература, свързана с автора и произведението – особено 
наложително при класиците, – за да добия поглед на човек 
от епохата. Например покрай превода на „Маркюрелови 
от Вадшьопинг“, където шеговито се споменава „цар 
Фердинанд от Балканите“, за да се уверя, че правилно 
тълкувам вложения хумор, прочетох няколко мемоарни 
книги за Фердинанд Сакскобургготски – на Робер дьо 
Бурболон, на Анна Станчова, на Добри Ганчев, също и 
биографията на Стивън Констант.

споменахте нарастващия интерес към скандинавските 
автори. Кои творци и явления от шведската 
литература са все още непознати у нас, а смятате, че 
си струва да бъдат преведени?
През първата половина на XX век шведската литература 
е прониквала у нас чрез езици посредници, основно руски 
и немски, като критерий за значимост при подбора е 
бил успехът на творбата в съответната държава. След 
това започват да се появяват плахо и преводи, направени 
директно от шведски език, но промененият идеологически 
климат затваря вратите за доста творци. А и 
преводачите от шведски са били малко. В резултат на това 
много шведски класици – сред които  К. Ю. Л. Алмквист, 
Виктор Рюдберг, Ялмар Сьодерберг – са (полу)непознати 
у нас. Същото се отнася и за големи писатели от по-ново 
време, да речем Нобелистите Пер Лагерквист, Ейвинд 
Юнсон и Хари Мартинсон. Отсъстват и редица големи 
шведски поети, например Е. А. Карлфелд, Густаф Фрьодинг, 
Гунар Екельоф. 
С „Пипи Дългото чорапче“ на Астрид Линдгрен са 
израснали поколения деца у нас, но малцина знаят, че Пипи 
има и своя посестрима от ромски произход, Катици. 
Катици е героинята на едноименната поредица от 13 
автобиографични книги на Катарина Тайкон. В тях тя 
описва с много хумор своето детство през 40-те години 
на XX век. Катици не отстъпва на Пипи по безстрашие, 
изобретателност и оптимизъм. Поредицата е преведена на 
много езици, бих се радвала да се появи и на български.
Шведите са големи майстори на документалистиката, 
особено на биографичния жанр. В кръга на шегата, освен 
„Интимният живот на Ивар Крьогер, царя на кибрита“ от 
1932 г., българският читател може да избира сред още има-
няма десетина заглавия. Да вземем Астрид Линдгрен – у нас 
е издадена нейна биография, но от немска авторка и в превод 
от немски. Докато класическата биография на Линдгрен от 
шведската журналистка Маргарета Стрьомстед все още 
чака своя издател. Остават непредставени дори биографии 
на личности като Огуст Стриндберг, Селма Лагерльоф и 
Раул Валенберг.
Струва ми се, че липсват и заглавия, които да осветляват 

фактологията на Нобеловата награда за 
литература, както и шведската гледна 
точка към нея, по-специално това как 
Шведската академия е тълкувала през 
десетилетията „идейната насоченост“, 
заложена като предпоставка за отличието.

Въпросите зададе  
АНи БурОВА
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а (втора част) – куратори: Станислав Памукчиев, Петер 
Цанев, Кирил Василев, изложбена зала „Райко Алексиев“ 
СБХ, София (2018); „Младото изкуство като обект на 
желание“, Галерия „Ракурси“ (2013) и др. 
С група „Answer 51“ реализира изложбите „Ние никога не 
мислим за бъдещето. То идва достатъчно бързо“ (2015) и 
EU*/ Erotica Universalis (2017). 
Негови картини са представяни в международни изложби: 
My name is Artist – The Next Step Generation, Hugo Voeten 
Art Center, Херенталс, Белгия, куратор Весела Ножарова 
(2014); Young Art for Peace, куратор Dr. Kolja Kramer, 
MOYA Museum, Виена, Австрия (2018); „Идентичност 
чрез изкуство“, The Imperial Ancestral Temple, Пекин, 
Китай (2018); Gaze & Dialogue: Splendors of Sino – Bulgarian 
Cultural Heritages, Нинбо, Китай (2019); „The BODY. 
Menschlicher Körper“, БКИ, Берлин, Германия (2022) и др.
Носител е на наградите Flame of Peace, Vereins zur 
Förderung des Friedens, Austria (2018); Nomination for Essl Art 
Award CEE (2013); наградата на фондация „Св. св. Кирил и 
Методий“ (2010).

Репродукциите в този брой са предоставени от автора 
и са от изложбата му „Il dolce far niente / Изкуството да 
не правиш нищо“, която може да бъде видяна  в галерия 
„Ракурси“, София, от 1 до 19 ноември 2022 г.
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Теодора Тотева, „На сантиметър от 
чудото“, изд. „Жанет 45“, Пловдив, 
2022

Това е третата стихосбирка на 
Теодора Тотева. Поетическият є език 
е внимателен и деликатен, чрез него 
в стиховете се изгражда един свят, 
който е едновременно крехък, но и някак 
уравновесен, успокоен. Не защото в него 
липсва тревожност или тъга, а най-
вероятно защото авторката успява 
да изговори човешкото битие на езика 
на природното, на естеството – „Има 
няколко начина да направиш градина, / един 
от тях е да засадиш от себе си дом“.

Адолфо Биой Касарес, „Другият 
лабиринт“, съст. Красимир Тасев, прев. 
от испански Десислава Антова, лиляна 
Табакова, Красимир Тасев, предговор 
лиляна Табакова, изд. „Колибри“, с., 
2022

Този сборник с избрани разкази е втората 
сериозна среща на българския читател 
с творчеството на Биой Касарес след 
излизането на известния му роман 
„Изобретението на Морел“ през 2009 
г. Името на Биой Касарес често се 
споменава редом с това на Хорхе Луис 
Борхес. Родството в прозата на двамата 
е видимо, но Биой Касарес създава 
своя оригинална литературна вселена. 
Разказите в книгата са обединени от 
появата на фантастичното, което 
се оказва път към идентичността на 
героите.

Бала, „Голямата любов“, прев. 
от словашки Асен Милчев, изд. 
„Безсмъртни мисли“, с., 2022

Владимир Бала, който подписва книгите 
си само с фамилното си име, е един от 
най-известните съвременни словашки 
писатели. У нас вече  е познат с една от 
най-успешните си книги, „В името на 
бащата“. Краткият роман „Голямата 
любов“ разгръща историята на една 
любов, или по-точно на разпада є, на фона 
на бурното време от 90-те години на 
миналия век, а основният ключ в книгата 
и към личните, и към обществените 
отношения е специфичната авторова 
ирония.

В и Т р и Н А К А у З А Т А  Н А  К Н и Г и Т е

разговаряме непосредствено преди 
ноемврийското издание на „литературни 
срещи“. Какво да очаква публиката 
от него? При първото издание на 
фестивала през лятото доведохте в 
софия нобелистката Олга Токарчук и 
това без съмнение създава високо ниво на 
очаквания към следващите ваши прояви – 
ще успеете ли да им отговорите?
На 16 ноември сме подготвили за 
публиката международна дискусия на тема 
„Литературната 2022: по действителен 
случай“ и Литературен куиз. И двете 
събития ще се случат в центъра за 
съвременно изкуство „Топлоцентрала“, 
съответно от 18:30 и 20:30 часа. В края на 
годината искаме да фокусираме вниманието 
си върху литературните тенденции, да 
очертаем глобални литературни процеси 
и да проследим локалните особености в 
страните на участниците в дискусията. 
Заедно с партньорите ни от фондация 
„Следваща страница“ и Къщата за 
литература и превод поканихме петима 
участници:  Владимир Арсениевич – 
многократно награждаван и превеждан  
писател, творчески директор на най-
големия литературен фестивал в Белград 
„Крокодил“; Кейт Грифин – директорка на 
Националния центъра за писатели в Норич, 
който е и град на литературата; младата 
поетеса, писателка и активистка Хана 
Комар, която е участвала в протестните 
движения в Минск 2020 – 2022, била е 
хвърлена в затвора и в момента пише 
книга за това, която ще включва и 
историите на други хора, арестувани по 
политически причини; Владимир Янковски 
– писател, преводач и издател от Северна 
Македония, който е номиниран тази година 
за Европейската награда за литература, 
и Биляна Курташева – доктор по теория 
и история на литературата, доцент в 
НБУ.  Разговорът ще се води от Яна Генова 
и ще бъде на английски език. Участниците 
в него ще дискутират колко интензивно 
влияе и навлиза в художествения процес 
„действителният случай“, наистина 
ли се пише все повече нехудожествена 
литература, предпочитан жанр ли е 
„автофикцията“, която тази година 
стана още по-обсъждана и заради това, 
че Нобеловата награда за литература бе 
присъдена на Ани Ерно. Ще бъде обърнато 
внимание на голямата популярност на 
антиутопиите, екофикцията, научната 
фантастика, които създават възможните 
бъдещи светове, но всъщност третират 
проблемите на настоящето; какво 
променят в литературата войната, 
пандемията, екологичните теми, 
политическите процеси, бежанските 
кризи; дава ли включването на реалното 
допълнителна стойност на художественото 
произведение; може ли авторите да пишат 
за неща, които не са преживели. Към тази 
голяма тематична територия ще бъдат 
поставени и въпроси, свързани с интересни 
примери за литературните събития днес и 
какво се промени след две години без почти 
никакви живи срещи с публика. Динамична 
и интересна, дискусията ще бъде покана 
за разговор както към литературните 
професионалисти, така и към широката 
публика, която следи съвременната 
литература. С акцент върху съвременната 
литература ще бъде и Литературният куиз 
по-късно вечерта, за който сме приготвили 
много хубави награди.
Както виждате, „Литературните срещи“ 
през ноември ще се различават коренно 
от двата дни с Олга Токарчук през юни, 
когато препълнената зала в „Топлоцентрала“ 
слушаше разговора є с Георги Господинов, а 
на другия ден всички участваха в седемчасов 
литературен маратон с множество 
събития: театрален пърформанс, четения, 
дискусия, интерактивни инсталации, 
изложби, бързи срещи с писатели, преводачи 
и учени, поетически видеотриптих. Но 
точно такъв е и нашият замисъл. Идеята 
ни е „Литературните срещи“ да траят през 
цялата година и да представят различни 
по съдържание, мащаб, продължителност 
и акценти събития. В края на годината 

е естествено да се опитаме да направим 
преглед на най-важните книги, събития, 
награди, открояващи се тенденции. Аз винаги 
съм харесвала анкетата на „Литературен 
вестник“ за най-значимото литературно, 
театрално и т.н. събитие. И мисля, че в 
нашата среда липсва подобно осмисляне на 
литературните процеси, дебат около личния 
и професионален опит на всеки, съизмерване 
къде сме спрямо света. В плановете ни е 
„Литературни срещи ноември“ с времето 
да прерасне в международна конференция с 
възможност за целодневен дебат по подобни 
важни теми. Срещите в литературата и с 
литературата могат да бъдат разнородни: 
някои са по-магични и потапящи, други 
по-аналитични, трети – изненадващи и 
провокиращи; четвърти – съвсем лични. Но 
вярвам, че всички са ни нужни.

„литературни срещи“ са замислени като 
поредица събития в различни моменти 
от  годината. Какви са предимствата на 
такъв подход спрямо по-традиционната 
форма на концентрираните в един 
момент литературни фестивали? 
Предимство е, че всяко едно отделно 
събитие в съответния месец може да 
има свой фокус. Големите фестивали 
впечатляват с броя участници, с богата 
програма, но това струпване може да бъде 
и изтощаващо. Често публиката няма 
възможност да се наслади на различните 
срещи с писатели, да проследи всички 
интригуващи събития. Медиите също 
не обръщат внимание на всички гости, 
голяма част от по-малко познатите 
автори си остават в сянка. Рядко се 
получават и добри разговори, контакти и 
взаимоотношения между самите участници 
или с организаторите, не се зараждат нови 
партньорства и идеи. 
Предимство е също, че можеш да поддържаш 
интереса на публиката през цялата година, 
да прибавяш допълнителни акценти, 
например с подкаст, както започнахме да 
правим тази година, съвместно с нашите 
партньори.
Догодина за първи път ще осъществим 
„Литературните срещи“ както са замислени 
– със събития през април, юни и ноември. И 
ще видим дали сме прави.
 
Организацията по подобни събития е 
трудно начинание. разкрийте малко 
повече от работата „зад кулисите“ – 
колко души стоят зад „литературни 
срещи“, колко голям е екипът ви? 
сътрудничите ли си с други организации 
и институции?
Основният екип на фондация 
„Прочети София“, която осъществява 
„Литературните срещи“, сме аз и Демна 
Димитрова. И няма да крия, че е доста 
изтощително, особено като се има предвид, 
че работим и по други проекти. Работата 
е целогодишна и във всички възможни 
посоки – и проучване, и писане на проекти за 
финансиране, и създаване на партньорства, и 
работа по архива, и дълги, дълги обсъждания, 
спорове, проиграване на ситуации. В същото 
време по-големият ни проблем е да спрем 
с идеите, защото постоянно ни хрумват 
нови, увличаме се, искаме да пробваме, а в 

един момент вече нямаме сили и ресурси да 
ги осъществим. Работата в сектора, както 
и за всички останали, е доста трудна и 
недобре платена, но това е тема за отделен 
разговор. В момента част от нашия екип е 
също Ивана Хиткова като координатор, а за 
техническото протичане на събитията тази 
година отговарят Ана Радкова и Катерина 
Етимова като организатори. Безценна 
е съвместната ни работа с дизайнера 
Костадин Кокаланов от Студио „Франк“, 
който създаде страхотната ни идентичност 
и който прави всички визии за популяризация. 
Естествено е партньорството ни с 
фондация „Следваща страница“, както и с 
всички културни институти, партньори, 
подкрепящи институции. За нас е много 
важно в тази силно раздробена и разединена 
среда като нашата да се опитваме да 
изграждаме връзки, да поставяме добрата 
литература и възможно най-плътното є и 
смислено представяне над съществуващи 
или потенциални вражди, да изграждаме 
общност, при това и с международно 
значение. 

Занимавате се с осъществяването на 
културни събития от години, следите 
литературния живот – верояно не само 
у нас, а и в европа. Как бихте описали 
динамиката на литературната сцена 
у нас през изминаващата година? 
Преодоляна ли е вече паузата, която 
причиниха пандемията и ограниченията, 
свързани с нея?
Слава Богу събитията отново се провеждат 
на живо. Публиката се завърна. Към 
„Литературни срещи юни“ имаше огромен 
интерес, при това за втория ден имахме 
билети, нещо, което не се прави често за 
литературни събития в София и за щастие, 
това не спря хората. Но тук идва въпросът 
– коя е тази публика и какви очаквания 
има сега, след тези две години. Това е 
много дълга тема. Ние отделяме сериозно 
време да мислим за публиката и нейните 
потребности – в голямата си част новите 
формати, които измисляме, са продиктувани 
точно от бързо променящата се среда, 
задълбочаващи се кризи, нови очаквания и 
изисквания, други рефлекси и рефлексии. 
Тази година имах възможност да отида 
на Франкфуртския панаир на книгата и 
въпреки въодушевлението, не може да не 
се отбележи, че той сякаш се беше смалил. 
Моето усещане беше, че не само не е както 
преди, но и че никога няма да се върне това 
„преди“, а трябва да се намери нова формула. 
Разбира се, войната в Украйна беше в 
основата и сякаш дори украинската програма 
и присъствие бяха по-силни от тези на 
Испания, която беше почетен гост. Всички 
тези въпроси ще присъстват и в дискусията 
на „Литературни срещи ноември“, така че 

наистина се надявам да видя 
много хора там, които да се 
включват в разговора и да се 
получи истински дебат.

11 ноември 2022 г.

Въпросите зададе  
АНи БурОВА

В търсене на нови формули
разговор с Тодора радева, програмен директор на „литературни срещи софия“

„Литературни срещи“, 
юни 2022 г., снимка: 
Полски културен 
институт
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Анджей сташук, „изтокът“, прев. от 
полски Милена Милева, изд. „Парадокс“, 
с., 2022

Анджей Сташук вече е добре познат 
на българските читатели. Книгата му 
„Изтокът“, публикувана  в оригинал 
през 2014 г., носи отличителните 
черти на неговия почерк –  жанровата 
неопределеност, смесваща пътепис, 
фикция и размишления, любовта 
към географията и историята. В 
странстванията си героят на Сташук 
избира заобиколните пътища и 
периферните пространства, за да изследва 
сложността на миналото и проекциите 
му върху настоящето.

Цвета Делчева, „Цяло тяло“, 
изд. „ерго“, с., 2022

Колкото и банално и общо да звучи, 
темата на този роман е идентичността. 
Завръзката му се състои в една 
катастрофа и последвалите опити 
на неколцина свидетели да изяснят 
обстоятелствата около нея и да 
реконструират личността на загиналата 
жертва. Техните фрагментарни разкази 
се разбягват, свидетелствата им са по-
показателни за тях самите, отколкото 
за загиналата, целостта на спомена – 
също както тази на тялото – се оказва 
невъзможна. 

роберт Хас, „Тринайсетте дни 
на полицейския детектив Марцел 
Фабиан“, прев. от унгарски светла 
Кьосева, изд. „ерго“, с., 2022

Книгата съдържа задължителните 
елементи на криминалния роман – 
криминална интрига и образ на детектив 
особняк. Но действието се развива 
на сложно място – в край на Австро-
Унгария, населен от унгарци, сърби и 
немци, и в сложно време – на прелома на 
деветнайсети и двайсети век. Това прави 
книгата далеч по-многопластова и пъстра, 
отколкото предполага обичайният 
детективски сюжет.

В началото на декември предстои 
десетото издание на софийския 
международен литературен фестивал. 
разкажете малко повече за програмата, 
кои ще са акцентите тази година?
Мотото на СМЛФ тази година е „Четене 
с разбиране“ и за да стане ясно защо ни 
е толкова важно да акцентираме върху 
разбирането, ще представя една от 
дискусиите, която особено ясно онагледява 
идеята ни. Тя ще се проведе под заглавието 
„Форми на подмяна“ и ще се опита да 
говори за явления като заместването на 
фактите с измислици, внушаването на 
превратни тълкувания, манипулативните 
твърдения в съвременните общества. 
Покрай пандемията за пореден път станахме 
свидетели на разделението на обществото, 
на обезценяването на експертното мнение 
и вярата във всякакъв тип конспиративни 
теории. Затова и журналистът Иван 
Ибришимов ще разговаря по тези въпроси с 
историка и културолог доц. Георги Вълчев, 
литературната журналистка Силвия 
Недкова, д-р Вяра Асенова – офталмолог от 
ДКЦ XVII – София, и специалистката по 
въпросите на дезинформацията и фалшивите 
новини доц. Ралица Ковачева. Всички те ще 
се опитат да отговорят на въпроса как 
да разпознаем формите на подмяна, защо 
допуснахме тяхното разрастване и кои са 
начините да им противодействаме. 
Друг фокус на фестивала можем да видим 
през втората ключова дискусия, озаглавена 
„Преводачът – човек или машина?“. Ето как 
водещата є Дария Карапеткова анонсира 
събитието: „След многото критики и шеги 
относно качеството на машинния превод 
настъпи моментът, в който започнахме 
да си даваме сметка, че изкуственият 
интелект е  извървял сериозен път към 
подобряването на своите резултати в 
превеждането. Заплашва ли машината да 
измести човешкия професионализъм? Можем 
ли да възпроизведем по изкуствен начин 
творческото въображение на един преводач? 
Кои зони на художествената литература 
остават податливи на интерпретиране 
единствено от хората?“ За всичко това 
тя ще разговоря  със специалиста по 
информационни технологии и изкуствен 
интелект Йордан Даракчиев, с програмиста 
и журналист Георги Караманев и с преводача 
от словенски проф. Людмил Димитров. 
Колкото до другите фокуси на СМЛФ, те 
няма да са географски, както често е било 
в годините, а ще са тематични и могат да 
бъдат обобщени чрез следните питания: 
Накъде върви светът, ще има ли бъдеще 
човечеството, или все повече ще се завръща 
назад, за да изживява отново травмите от 
миналото? Но и как да мислим настоящето 
в цялото му многообразие? Защото, колкото 
и глобализиран да е светът ни, локалното 
има своето място в него. И участващите 
във фестивала писатели ще го потвърдят. 
Те идват от различни страни – Италия, 
Испания, Франция, Германия, Белгия, Унгария, 
Грузия... Идват със своите специфични 
истории, местни колорити, за да приобщят 
читателите към усещането, че – както казва 
много награждаваният испански писател, 
също участник във фестивала, Мануел 
Вилас – „сме обвързани социално и нашият 
живот винаги е свързан с другите“.
И всичко това с презумпцията, че четенето 
има смисъл тогава, когато развива 
критическите ни способности, вкуса, 
емпатията, или – накратко казано – когато е 
четене с разбиране.

Миналата година провеждането на 
фестивала трябваше да се съобрази с 
ограниченията, наложени от пандемията 
и мерките срещу нея. Но това, на пръв 
поглед парадоксално, увеличи значително 
броя чуждестранни участници – заради 
осъществяването на голяма част от 
събитията онлайн, тяхното включване 
във фестивалната програма като че ли 
се оказа логистично по-лесно. Да очакваме 
ли сериозно чуждестранно участие и 
тази година? Как ще влязат в диалог 
българските и чуждите писатели, 
тукашните и международните теми?

четене с разбиране
разговор с Амелия личева, директор на софийския международен 
литературен фестивал

Когато започвахме да подготвяме 
фестивала, все още не знаехме ще може ли 
да се провежда на живо и с публика или не, 
затова и решихме да заложим на хибридната 
форма. Тя между другото е добра по още 
една причина – много от световните автори 
избягват пътуванията – къде защото са на 
възраст и не им се предприемат презокеански 
пътувания, къде защото програмите им 
са изключително натоварени. Но това 
е положителното, на което ни научи 
пандемията – можем да организираме и 
онлайн събития и на тях да привличаме както 
големи имена, така и повече и по-разнообразна 
публика.
Започвам с това обяснение, защото едно 
от най-култовите имена на предстоящия 
фестивал е на голямата световна писателка 
Маргарет Атууд. В онлайн разговор с 
Бойко Василев тя ще говори за войните, 
утопиите и дистопиите, за Източна Европа, 
за миналото или за бъдещето е по-лесно да 
се пише. Не мога да скрия, че привличането 
на Маргарет Атууд като участник във 
фестивала ни прави изключително горди и 
специално искам да благодаря за помощта, 
която ни оказаха Мира Друмева, както и 
издателство „Ориндж“, което напоследък 
издава Атууд на български. 
Ако продължа с онлайн разговорите, ще 
кажа, че имаме и други звезди – Саманта 
Швеблин, която също е майсторка на 
дистопиите, Донал Райън, който е едно от 
големите имена на съвременната ирландска 
литература, Пол Теру, чието име свързваме с 
жанра на репортажа и който не се нуждае от 
представяне, популярната Стефания Аучи.
Но имаме и огромни звезди, които ще 
присъстват на живо. Става дума за 
две от най-големите световни имена в 
хуманитаристиката – Жизел Сапиро и 
Дейвид Дамрош. Жизел Сапиро между 
другото изследва литературните фестивали 
и тя прояви интерес и към нашия, но 
включването є дължим на контакта, който 
ни осигури с нея Милена Фучеджиева. А 
гостуването на Дамрош се осъществява 
благодарение на Галин Тиханов. Ще имаме 
удоволствието да чуем разговора между 
Дамрош и Тиханов на тема  световната 
литература от времето на Гьоте до наши 
дни. 
За миналото и неговите зони, които са 
останали непознати, за онеправданите и 
правото на памет, ще говори и любимата на 
различни поколения Рута Сепетис. А Ирис 
Волф ще ни върне към едно минало и към един 
тип диктатури, от които Източна Европа 
се надява да се е оттласнала завинаги.  
Нашите писатели, които ще участват във 
фестивала (сред които Владимир Зарев, 
Здравка Евтимова, Георги Тенев, Йордан 
Ефтимов, Йорданка Белева), не просто 
ще представят своите нови книги, но и 
чрез модераторите ще видим в какви по-
общи тенденции на съвременното писане 
се полагат и правят ли с текстовете си 
българската литература конвертируема.

Тоест онези форми на провеждане на 
събития – онлайн, хибридни и т.н., 
които миналата година се наложиха по 
необходимост, могат бъдат полезни и в 
„нормална“ ситуация и ще продължите да 
ги използвате?
Да, както казах, използваме ги и ще 
продължим да ги използваме и за в бъдеще, 
защото ни гарантират участието на големи 
звезди. И защото помагат да работим 
по нещо, което би трябвало да е кауза на 
всички ни – разширяването на публиките, 
гарантирането на по-широк достъп, и 
не на последно място – приобщаване на 
българската публика и зад граница към 
културните събития у нас.

Фестивалът се провежда в рамките 
на седмица в края на годината, но 
подготовката му със сигурност започва 
много по-рано. разкажете малко повече за 
този процес, за онази част от работата, 
която остава невидима за публиката. 
Вече работим по фестивала и за догодина, 
с което отговарям на въпроса – ако искаме 
да привличаме значими писатели, трябва да 

оферираме поне с година напред. 
Една от най-съществените трудности, 
с които се сблъскахме тази година, е 
планирането на броя участници. От АБК 
бяха силно притеснени, че авторите стават 
много, но това е част от неизбежния риск, 
който трябва да се поеме. Каним много 
автори, използваме лични връзки, контакти 
на издатели, литературни агенти, и не знаем 
кой ще приеме. Винаги има риск или да са 
малко, или да са много авторите. Но когато 
са много, опираме и до липсващ бюджет… 
И в още нещо се убедихме. Не спазваме 
квоти, но ни е важно да има баланс между 
географски фокус, какъвто ще има догодина, и 
възможност да бъдат канени големи писатели 
или такива, които издателствата смятат, 
че е важно да промотират. Може да звучи 
свръхамбициозно, но ние атакуваме Мишел 
Уелбек, Ясмина Реза, Сали Руни, Людмила 
Улицка… 

Какъв беше отзвукът от 
миналогодишното издание на фестивала – 
от страна на публиката, на участниците? 
Вашият екип се занимава със събитието 
за втора година – какъв опит натрупахте 
за това време, промени ли се някак 
визията ви за събитието, подходът ви 
към него?
Когато отчитаме онлайн гледаемост, 
тя е винаги по-голяма от тази на живите 
събития. В това отношение фестивалът 
миналата година беше много успешен. В 
същото време не можем да си позволим да 
стриймваме всичко, защото така ще убием 
идеята за общуване лице в лице, за даване на 
автографи, за срещи в буквалния смисъл на 
думата.  
Екипът тази година малко се промени. В 
момента в него са Дария Карапеткова и 
Добромир Григоров и с тях продължаваме и 
догодина. Миналата година в екипа участваха 
Мирела Иванова и Петър Чухов. Това, 
което вече е наше устойчиво убеждение, 
е, че трябва да каним големите писатели 
и хуманитаристи, защото има и такива, 
които откликват. Иска ни се да има и 
по-елитарни, но и по-масови писатели, 
за да увеличим публиките. Гледаме и към 
младежката аудитория, затова и тази година 
Рута Сепетис е важно име във фестивала. 
Най-сетне, стараем се да откликваме и на 
желанията на издателствата. Част от 
авторите са техен избор и ние тепърва ще 
ги четем, когато става дума за дебюти на 
нашия пазар.

Тазгодишното издание на фестивала е 
десето поред и тази кръгла годишнина 
няма как да не предизвика размисли за 
историята на събитието. Можем ли вече 
да говорим за традиция на софийския 
международен литературен фестивал? и 
как бихте искали да се развива занапред, 
как виждате мястото му в цялостния 
контекст на културната ни среда, на 
литературния живот?
Да, СМЛФ има вече сериозна традиция, през 
него като участници преминаха десетки 
чужди и стотици български автори. Затова 
и няма как да не отчета заслугите на Тодора 
Радева за изграждането на физиономията на 
фестивала. 
За в бъдеще ми се иска да отгледаме публики, 
да установим контакти с други литературни 
фестивали и да си разменяме събития. А 
може би някога да стане и това, за което ми 
разказа Румяна Таслакова – в Кьолн стоят на 
компютрите и чакат да обявят програмата 
на техния фестивал, за да започнат да 
купуват билети... 
Ние винаги ще бъдем малък пазар и няма 
как да сме привлекателни за автори, които 
искат да продават големи тиражи. Но ако 

българската литература 
вдигне престижа си, може и 
да започнем да привличаме 
повече световни имена. 
Най-малкото, не пречи да си 
мечтаем за това.

Въпросите зададе  
АНи БурОВА
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О Т К р и Т и я Т А  Н А  М л А Д и Т е

В и З и я

С подкрепата на 
Столична община

„Който не е живял навреме, как навреме би умрял?“, 
пита Ницше. „Мнозина умират твърде късно, а някои 
умират твърде рано“, казва също той. Никоя смърт 
не е навременна. Съществува ли смъртта, или тялото 
е тленно, а душата вечна? „Мисълта отговаря за 
бъдещето, паметта отговаря за миналото, а душата 
– тя е винаги в сегашно време!“, пише в романа 
си „Късна смърт“ Иван Станков. Това е първият 
роман на  професора по българска литература във 
Великотърновския университет. Автор на сборници 
с разкази и носител на няколко литературни награди, 
с публикуването на тази книга Иван Станков 
отново доказва, че умело борави не само в полето на 
литературноисторическия и преводаческия език, но 
и на художествения. Книгата отразява ревността 
на Станков към текста и прецизната му работа със 
словото.  Заглавието на романа много точно отразява 
тежкия товар на сюжета, в чийто център стои 
ненавременната смърт. Книгата събира в себе си 
човешки истории, кореспонденции, дневникови бележки, 
библейски мотиви и много мъдрост, натрупана във 
времената на три епохи. Ерос и Танатос са силно 
застъпени. „Късна смърт“ е прецизно балансирана в 
композиционно отношение – повествователният разказ 
е разделен по равно между двамата герои Аристотел 
Теодоров и Богдан Чизмаров, а през погледа на двамата 
е въведена Деляна Новакова. Между тях се оформя 
любовен триъгълник. Героите през цялото време искат 
да се срещнат, но не могат. Сякаш има някакво невидимо 
пространство, което непрестанно ги държи далеч един 
от друг и така те извървяват три различни пътя. 
„Късна смърт“ е хроника на българската съдба 
от времето след Освобождението до наши дни. 

Историческите събития са пречупени 
през съдбата на тримата герои, които 
доживяват  библейска възраст. Трудно 
бихме могли да изведем линеен разказ в 
книгата, тъй като повествованието 
постоянно преплита спомен и 
настояще. В романа липсва съществена 
колизия между героите. Аристотел 
Теодоров и Богдан Чизмаров са коренно 
различни. Единият събира съдбите на 

хората в папки, а другият в родословно дърво. Те нищо 
лошо не правят един на друг, не влизат в конфликт, дори 
си помагат на бойното поле. Затова и накрая няма какво 
да си простят. В последната, 17-а глава на романа, се 
събират, за да умрат заедно. Иван Станков успява да 
удържи двете сюжетни линии да не се пресичат. Така 
„Късна смърт“ сякаш съдържа в себе си два романа. 
Аристотел Теодоров е учител в провинциално градче, а 
Богдан Чизмаров – майор. Аристотел е кротък, добър, 
болезнено чувствителен, страдащ. Виждаме го да търси 
истината за света и Бог, знанието е голяма и неутолима 
жажда, затова „през годините имаше чувството, че ако 
успее да си обясни света докрай, ще разбере самия Бог“. 
Живее чрез спомена и непрестанно пътува в сънищата. 
Кривата на живота му е белязана от множество лични 
трагедии, които се опитва да преболедува. Образът 
му прилича много на библейския Йов. Въпреки всички 
страдания той успява да запази доброто у себе си. 
Богдан Чизмаров е не по-малко интригуващ персонаж. 
Той е антипод на Аристотел. Уверен, че е различен, 
той е мълчалив, умее да пази тайни, затова се издига 
във военната йерархия. Високомерен е и амбициозен да 
съгради света, който иска. Смята, че всичко зависи от 
човека, затова „най-много се ядосваше на онези, които 
слагаха някакъв си бог в началото на всички причинно-
следствени вериги“. Униформата за него е параван, който 
му позволява да прикрие себе си пред другите. От топоса 
на подземието, където съхранява папките със съдбите 
на хората, които след 44-та година ще се превърнат 
в експлозия, тръгва усещането за неговата особена 
демоничност, чудовищност. 
Интересен е и образът на Деляна Новакова, чиято 
смърт също не идва навреме. Тя е въведена през погледа 
на двамата мъже. В разказа за Аристотел е представена 
като изключителната жена, след която всеки се обръща. 
Любовта му към нея е изпепеляваща. Обожествява я, 
прекланя се пред нея като пред божество, и трупа думи 
пред Деляна така, както вярващите старици трупат 
дарове пред иконите. В разказа на Чизмаров тя е видяна 
като изключително спокойна, хладнокръвна. Той я вижда 
хладна и уравновесена, защото отношението є към него е 
такова. 
Зад разказа за съдбите на героите прозират множество 

исторически 
събития – войни, 
въстания, преврати, 
бунтове, животът 
от времето на 
тоталитаризма 
и падането на 
комунизма, за 
да се превърнат 
героите в наши 
съвременници. Но 
„Късна смърт“ не е 
исторически роман. 
Не се задълбочава 
в историческите 
събития, не 
коментира, 
а щрихира 
резонирането им в 
човешките души. В 
книгата присъства 
една тема, 
характерна изобщо за прозата на Станков – паметта за 
литературата и отношението към нея. Тя се проявява 
чрез цитати, както и чрез второстепенни персонажи 
като мълчаливеца Йовков, който присъства като герой 
в романа на Станков. Различията между двамата главни 
герои прозират и в отношението към литературата. За 
Чизмаров това, което пише Йовков, са „интелигентски 
мъглявини“, а за Аристотел литературата е един 
прекрасен свят. 
Когато човек не умре навреме, той започва да живее в 
спомените, което превръща битието му в протяжно 
умиране. Аристотел Теодоров се пита „живее ли 
наистина, или просто е все още жив?“. Отложената 
смърт е научила двамата герои на Иван Станков какво 
точно значи животът. 

ДАНиелА КОНАКчиЙсКА

иван станков, „Късна смърт“, изд. „Хермес“, 
Пловдив, 2022

Ненавременна смърт

“Il dolce far niente” е една от най-популярните и 
любими италиански фрази, едновременно близка и 
далечна, дълбоко философска и излъскано комерсиална. 
Сладкото нищоправене, което свързваме с италианския 
начин на живот и средиземноморската атмосфера, 
с безцелното, статично вглеждане в света и 
съсредоточеното, активно възприемане на живота, нещо 
неустоимо, недостижимо и трудно (макар и успешно) 
преводимо. Това е чистото и просто удоволствие от 
съществуването тук и сега, удоволствието, което 
усещаме, щом дръпнем шалтера на историята. Не 
мислим за миналото, бъдещето не съществува, намираме 
се в мига преди то да се роди, в единствения миг, в който 
всичко се случва. Не гоним срокове, очаквания, не бягаме 
от страхове, не се крием, не работим. Съзерцаваме, ядем 
паста, усмихваме се.
Изложбата на Константин Костов в галерия „Ракурси“ 
“Il dolce far niente / Изкуството да не правиш нищо“ 
провокира именно тези асоциации със заглавието си, 
но само за да ги подложи на щателен анализ, на (не)
възможно търсене и да ги превърне в средство за 
употреба. Спокойното нищоправене в подзаглавието 
е вече изкуство – не е априорно зададената лекота на 
бездействието, а специфично умение, което постепенно 
се култивира и което все повече се губи в забързаното 
и стресиращо всекидневие. Самият автор си мисли 
с припозната носталгия за безвъзвратно изгубената 
възможност на художниците от едно време да 
стоят с часове, съзерцавайки света наоколо или някое 
произведение на изкуството. Тези моменти – есенцията 
на творческото битие, днес са само фрагментни 
проблясъци в хаотичния делник. И все пак си остават 
основен стимул за творчество.
„Изкуството да не правиш нищо“ иронично препраща 
към този свят, продължавайки да надгражда авторовите 
идеи за субективността от предишните му изложби. 
Скептичното отношение към творците и изобщо 
към нищоправенето като към безполезно лентяйство, 

нарушаващо капиталистическата 
концепция за продуктивност, е 
опровергано с деликатно намигване 
към зрителя. Картините, привидно 
разкриващи банални предмети и 

места за отдих, крият вътрешна динамика и 
безпокойство. Моментите, в които си мислим, 
че тялото не прави нищо, са моментите, когато 
съзнанието попива всичко и работи на пълни 
обороти. Особено показателна и въздействаща е 
водещата картина на изложбата – „Дълго кафе за 
кратко време (кафе „ИНТЕЛИГЕНТ“ в Балчик)“, 
където слово и образ изграждат представата 
за сладостно безделие – зелени, изящни столове, 
жизнерадостно жълта маса. Картината 
обаче предава мига „след“, човешката фигура 
забързано се е оттеглила, от кафето е останала 
единствено празната чаша, а там някъде, почти 
незабележимо, на пода стоят няколко червени 
линии – като отблясъци от изгрев или като 
кръв – ярка следа за доскоро бушувалите емоции, 
мисловни процеси и раждането на една идея. 
Провокациите към човешкия ум са във всеки 
обект, минаващ през филтъра на отвореното 
субективно съзнание. Бездействието не значи 
безпределно спокойствие, наоколо винаги се 
скатават ръждиви мисли, съкровища, болки 
и пирони, книжни страници, чакащи своето 
осмисляне. Дори напротив, в света, в който 
живеем, il dolce far niente става все по-
невъзможно. 
Особено любопитен е социално-психологическият 
пласт в изложбата на Костов. Встрани от 
буквалното, отново с лека дистанция и ирония той 
поглежда към проблемите на съвремието – пътят 
навън е затворен в „Улица „11 август“ отвътре“, 
подрастващите столетници стоят зад веригата на 
противоепидемичните решения. „Дълбоко в калта“ 
предава принципно сладък, медитативен момент от 
деня – взимането на вана, в който обаче насажданият 
страх и катраненочерните мисли метафорично ни давят. 
„Всеобща тревога“ е може би най-повествователното 
платно. Плажното безгрижие е нарушено от 
предизвестие за буря – шумната гръмотевица (или 
медийно послание) всява ужас в разбягалите се тела, 
единствено самотна четяща фигура остава в слънчевата 
сладко-безделнишка половина на картината, напомняща 
отново за избора на субективното възприятие, за 
усилието dolce far niente. Референцията към „Серотонин“ 
на Мишел Уелбек пък е шеговита критика към 

песимистичните констатации на големия писател, след 
които читателят се нуждае от хапче серотонин. А може 
би илюстрация на абсолютната депресия от социалната 
безизходица и глад за изгубеното сладко безделие. Отново 
– въпрос на гледна точка.
Екзистенциалната тежест се наблюдава навсякъде около 
нас. Със своята живопис обаче – ярка, многопластова и 
парадоксална, Костов ни напомня да не забравяме живота 
(инверсивното “Memento mori”), защото след него 
остават само стърчащите гробове. 

елиЗА МлАДеНОВА

Константин Костов, „Il dolce far niente / 
изкуството да не правиш нищо“, галерия „ракурси“, 
1 – 19 ноември 2022

изкуството да не правиш нищо Константин Костов, „Серотонин (по Мишел Уелбек)“, от изложбата 
„Il dolce far niente / Изкуството да не правиш нищо“, 2022
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Научноизследователската дейност на Георги Господинов 
е органична част от неговата творческа нагласа 
и възприемане на света. Научните му занимания и 
текстове са друг вид продължения, предхождащи или 
следхождащи творческите му текстове, те са друг 
концептуален вход към темите и проблемите, които 
занимават автора повече от две десетилетия. Още 
дисертационният му труд „Поезията на Вапцаров в 
медиа културния контекст на 30-те и 40-те години на 
ХХ век“ прави впечатление с новаторския подход към 
творчеството на Н. Вапцаров и с интердисциплинарната 
тяга в научния стил на автора. 
Новата литературоведска книга на автора „В 
пукнатините на канона. Провинции, аероплани, лексикони“ 
най-напред беше представена като хабилитационен 
труд и обсъдена в секция „Нова и съвременна българска 
литература“ на Института за литература при БАН. 
Още тогава ми направи впечатление особената и 
настоятелна линия в изследването да търси и анализира 
процепите и пробойните в литературния канон 
през малко известни и дори неизвестни текстове на 
литературата в първата част на книгата. Да повдига 
историческата завеса към социалистическото ни минало 
като ежедневие и литература, идеология и изкуство, 
история и политика през документа и личния разказ, през 
визуалния код, лексиконите, образите и текстовете на 
банкнотите, календарите и т.н., да разчита огромния 
емпиричен свод от материална и духовна култура на 
близкото минало по един необичаен  и провокативен начин 
във втората си част. В увода Господинов аргументира 
избрания в изследването си методологически подход, 
който споява отделните текстове в единен  и плътен 
литературоведски и социокултурен разказ. В него 
доминира личният поглед на изследователя, който 
вписва своите емоции и познание в изследователския си 
процес. Господинов избира стратегията на „въвлеченото 
литературознание“, аргументирано от Михаил 
Неделчев в книгата му „Литературноисторическата 
реконструкция“, синхронна на една нова система 
на създаване на знания в хуманитаристиката и 
обществените науки, която Галин Тиханов нарича „знание 
на участието“ в цикъла от лекции „Съпротивата срещу 
теорията“. Като се позовава в увода на посочените 
изследвания, допълнени от работите на Яни Милчаков в 
полето на една социология на литературата, авторът 
разгръща в пълнота техните възможности в двете 
части на книгата си, а резултатите, които постига, 
са наистина впечатляващи и приносни в развитието на 
българската хуманитаристика. 
Книгата се състои от две части, споени от три 
полета на изследване – литература, контекст и 
всекидневие, и аргументирани в подредбата си от 
въведение, което ги подвежда  под общ знаменател, 
и заключение, което затвърждава направените 
изводи и постигнатите резултати. Първата част на 
книгата е литературноисторическа и включва осем 
текста. В нея ключово е мястото на литературната 
творба, през която се разчитат контексти и се 
изграждат литературнокритически тези. Тази нагласа 
в изследването определя и интердисциплинарния 
подход, в който се засичат литература, културна 
история и социология. И още първите изследвания 
върху творби като „Ней“ на Ботев и „Теменуги“ на 
Яворов  илюстрират широките възможности на 
„въвлеченото литературознание“, което сблъсква 
различни прочити, провокира и опровергава наложени 
от канона интерпретации. В увода към книгата си 
Господинов сам насочва вниманието към „фукоисткия 
ключ в интерпретацията“, събрал в едно знания 
от ботаниката, социологията и литературната 
история, чиято несводимост на пръв поглед само 
откроява слепотата на литературната история в 
даден период. Всеки един от текстовете в първата 
част ни предлага един микросюжет, който внимателно 
се реконструира с помощта на различни контексти. 
Особено интересен и богат на разнородни контексти 
е материалът „Провинцията като авангард“, който 
се фокусира върху раждането на футуризма през 20-те 
години у нас и хвърля светлина върху един прелюбопитен 
епизод от българската история – обсадата на Одрин 
от българската войска по време на Балканската война 
през 1912 г., повлиял ранния футуризъм и родил идеята 
за “parole in liberta” („думи на свобода“). Господинов 
извършва сериозна литературноархеологическа 
работа, за да реконструира българската следа в 
творчеството на папата на италианския футуризъм 
Томазо Маринети и изследва ролята на „българския 
аероплан“ в написването на първата манифестна поема 
на футуризма от Маринети „ZANG TUMB TUMB“. 
Новаторско е и изследването на футуризма като 
литературно-анархистична и стилистична закваска на 
една провинция, която живее и мисли авангардистки, 
за съжаление несъстоял се като течение, но дал 

професионална заявка за съществуване през 20-те 
години у нас. Авторът анализира и творчеството на 
Кирил Кръстев като част от европейската модерност. 
Проследява съдбата на неговия талантлив синкретичен 
почерк през различните десетилетия на идеологически 
вписвания и отписвания от официалната литература и 
обяснимото му отсъствие от българската култура на 
социализма. Изследователят е един от първите, който 
микроскопски изследва трите броя на единственото 
футуристично списание „Кресчендо“ в контекстите 
на неговата поява и пресъздава живописната 
футуристична среда и авангардистки настроения у нас 
чрез груповия портрет на ямболските футуристи. Така 
литературноисторическата сага около перипетиите 
на състоялия се/несъстоял се ямболски футуризъм се 
оказва пълен с изненади литературен сюжет, значима 
част от историята на българския литературен авангард. 
Важно е да се отбележи, че публикации по този материал 
авторът представя и в чуждестранни издания, с което 
прави видима литературата на авангарда и зад граница. 
В отделните глави на труда привлечените различни 
контексти образуват пъстра мозайка, от която се 
слепва и расте поредната литературна микроистория, 
врязваща се в тялото на канона. Силно впечатление прави 
и тезата на литературния микросюжет за житейската 
и литературна самота на Вапцаров в главата „Самотата 
Вапцаров“. Литературна и екзистенциална, тази 
самота е разчетена през творбата му „Селска хроника“, 
Соболевата акция, полицейския обиск, съдебното дело 
и езика на институциите. В този свод от разнородни 
текстове и факти се конструира вълнуващият разказ 
за непосилната самота на непризнатия приживе като 
поет механик Вапцаров. Знаменателното е, че именно 
през процепите на историята за един пропаганден 
текст наднича отказаното литературно битие на 
книгата му „Моторни песни“, която критиците 
свързват с възможното спасение на поета от ръцете 
на Гестапо при втория процес срещу него. Подобно 
литературоведско разследване Господинов ни поднася 
и в прочита си на прочутата новела на Г. Марков 
„Жените на Варшава“, подложена на двоен критически 
срез чрез анализирането є в два различни контекста – 
локален, на историческото є случване, и универсален – 
през разказите от типа на „Декамерон“ и Шехерезада. 
Самото наименование на текста „Варшавите ни“, 
подобно на „Теменугите ни“, странно приближава 
разглежданите творби до всекидневието ни, превръща 
ги в лично преживяване, в лична история, която може да 
е част от нас именно с познаването на контекстите, 
с нашата близост и живеене в тях. Авторът свободно 
си служи с индуктивния и дедуктивния подход, като 
разлага познатите интерпретации на разглежданите 
литературни текстове и търси пробойните, 
зевовете в метатекстовете за тях, пренебрегваното 
и нетрайното, за да освети премълчаваното и 
недовидяното, останало „вън от кадъра“, да зададе 
своите въпроси и хипотези. И както отбелязах дотук, 
тези отговори са под формата на микросюжети, 
съградени от много и различни контексти. В тях 
доминира гласът на изследователя, неговият 
личен разказ, така характерен за типа „въвлечено 
литературознание“. Той звучи новаторски убедително 
и примамливо и в последните две части от първата 
част на книгата – „Литературният вестник като 
кентавър“ и „Към една ненаписана „История на тъгата 
в българската литература“. В тях отново се сговарят 
различни полета на знанието, работи се с пропуснатото, 
неканоничното, непризнатото. Разглеждането на 
литературния вестник като медия става ключ за 
разбирането на постмодерната ситуация на 90-те години 
у нас. Господинов и тук показва своята професионална 
ерудиция и подготовка да „играе“ с контекстите от 
историята и всекидневието на културата. С измамната 
лекота на жонгльор прехвърля фактите, размества 
ги като пешки на шахматна дъска, за да освети 
скритото в междудисциплинарните пространства ново 
знание. Постмодерната ситуация на 90-те е тъкмо 
благодатната среда за различен ъгъл на четене на конона 
и за неговото трансформиране, за травестийното 
заиграване с негови жанрове, авторски стилове и почерци.
Приносна за мен е и втората част на книгата. Тя се 
състои от пет глави и заключение, в които доминира 
интересът към социалния контекст. Изследването 
ни потапя в историите и явленията на една позната 
за редица от нас действителност на битието 
по времето на социализма. Авторът внимателно 
изследва различните полета извън литературата като 
лексикона и детското писмо (главата „Лексиконът. 
Към дискурса на детството и юношеството през 
социализма“), идейните послания на живописта от 
времето на късния соц, затворени в депата на СГХГ 
(главата „Следобедът на една идеология – визуалният 
разказ“), образите и текстовете, вписани в българските 

От пукнатините на канона  
към сърцевината на литературата

банкноти (главата „Невидимата антология. Банкноти 
и литература“). Господинов въвежда нов и необичаен 
предмет на изследване на литературата – живеенето 
на редовия човек по време на комунизма в неговата 
предметна битийност и надниква с любопитство в 
зоните на принудителното мълчание. Втората част 
на изследването е изключително важна с ключовите 
въпроси, които поставя и обяснява – „защо социализмът 
е структурно асъбитиен“, защо в него се спъва всеки 
опит за личен, частен разказ. Господинов изследва 
немотата на тоталитарния опит, десетилетното 
мълчание и гузността на българина. Плодотворна е 
идеята му да разчете през визуалния код тематичното 
и идейно сходство между поезията на Борис Христов 
и българската живопис от този период, в които 
доминира усещането за спрялото време, за летаргията, 
празнотата и нищослучването. Интересни са именно 
социологическите срезове и опитите на автора да обясни 
как публичният и официалният дискурс не могат да 
се справят с дефицитите на смислено съществуване 
във времето на соца. Главата „Свенливи дефицити. 
Еротичният разказ като медицина и физкултура“ 
надниква под чаршафите на официалния соцморал, 
повежда своя разговор за табутата, свързани със секса и 
интимното битие на социалистическия човек. 
Втората част на книгата чрез методиката на  
интердисциплинарното разследване, чрез емпирията 
на ежедневното лансира ново и непознато знание за 
битието на „живелите социализма“. То е част от подхода 
на микроисторията от 70-те и 80-те години на ХХ в., 
която бележи нова крачка в развитието на западната 
хуманитаристика. През мрежа от цитирания и позовавания 
изследователят аргументира методологическия подход, 
приложен във втората част на труда. Позоваването в 
текста на микроисториците Карло Гинзбург, Джовани 
Леви и Жак-Франсоа Рьовел сигнализира за избрания 
от автора метод в изследване на огромното тяло от 
емпиричен материал, събрано от проекти в различни 
полета на науката като история на литературата, 
социология на литературата, социална психология, 
културна антропология, история. Именно интересът 
към маргиналното в различните му прояви  е част от 
патоса на микроисторията, чиято основна цел е да 
огледа под лупата на микроскопа явленията и фактите 
от различните сфери на живота, убягнали от погледа 
на макроисторика и официозния наратив. Господинов 
щедро черпи от тези методи и с пословично усърдие 
изследва разнородните сегменти на бита и предметната 
култура, анализира скритите явления в ежедневието и в 
поведението на редовия човек, живял социализма. Той влиза 
в детайлите, прави пъзел от косвени знаци, за да получи 
цялостната картина на явлението – живота по времето 
на тоталитаризма. Като микроисторик той е свободен 
в изследователската си практика да работи с различни 
инструменти, за да стигне до истината, да я разшифрова 
и сглоби. В края на своето наблюдение бих изтъкнала 
и неповторимата реторика и стилистика на книгата. 
Стилът на големия разказвач на истории и стилът на 
литературния изследовател и изпитател се преплитат, 
допълват, апострофират на моменти, диалогизират и 
създават едно увлекателно и новаторско изследване, в 
което фактите говорят и трансформират моделите, през 
които мислим света на литературата и културата.

 МАриеТА иВАНОВА-ГирГиНОВА

Георги Господинов, „В пукнатините на канона. 
Провинции, аероплани, лексикони“, 
 изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2021
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КАМелия НиКОлОВА Направлението „езоповска режисура“  

в българския театър през 60-те, 70-те  
и 80-те години на ХХ век и леон Даниел

През 2022 г. се навършват 95 години от рождението 
на Леон Даниел (1927-2008) – един от емблематичните 
режисьори в българския театър от втората половина на 
ХХ век. Да си спомним за него с този текст.

Безспорно най-значимото, макар и специфично и 
противоречиво наследство на българския театър от 
епохата на комунизма, което не изчезва веднага и без следа 
– подобно на театъра на праволинейния социалистически 
реализъм – заедно с политическата система, която го е 
създала като един от своите пропагандни инструменти, 
е направлението на т.нар. „езоповска режисура“. В своя 
целенасочен, програмен вид то се появява в средата 
на 60-те години на ХХ в. и до края на периода на НРБ, 
т.е. до края на 80-те, именно в него са създадени най-
стойностните спектакли и се утвърждават най-
интересните режисьорски имена, част от които 
се включват в естетическата трансформация на 
българската сцена и след политическата промяна. 
Началото на „езоповската режисура“ поставя 
знаменитият спектакъл на Леон Даниел „Хамлет“, появил 
се през май 1965 г. на сцената на  театър “Народна сцена“ 
(така през сезона 1964/1965 за кратко е преименуван 
Театърът на въоръжените сили, днес театър „Българска 
армия“) и свален от нея само след няколко представления. 
За начало на „езоповската режисура“ в някои от 
немногобройните изследователски текстове върху 
българския театър в годините на НРБ се споменават и 
други спектакли, най-вече постановката “Крал Пиф-Паф, 
но не е там работата“ от Вадим Користильов на Юлия 
Огнянова, създадена през 1959 г. в Бургаския театър. 
Точното изясняване на естетическата и рецептивната 
стратегия на това направление обаче не оставя съмнение, 
че неговият първи целенасочено заявен жест е именно 
„Хамлет“ на Леон Даниел. 
Възникването на „езоповската режисура“ е пряка и 
симптоматична проява на специфичната социокултурна 
ситуация в България от средата на 50-те до края на 60-
те години на миналия век. Периодът 1956-1968 е времето 
на новата политика на „размразяване“, започнала в 
страните в Източна Европа след смъртта на Сталин и 
конкретно след програмното є обявяване от ХХ конгрес 
на Съветската комунистическа партия, състоял се през 
февруари 1956 г., и превърнала се в официална държавна 
програма в страната след Априлския пленум на БКП, 
проведен месец по-късно, и Унгарското въстание от 
есента същата година. Най-кратко тази програма 
може да бъде описана като външни призиви за свобода 
и разнообразие в социалния живот и изкуството и 
въвеждане на нови скрити механизми и практики за 
политическа стагнация и контрол над личността. Именно 
тази нова двойствена идеологическа среда, когато част от 
креативния театър и специално режисьорът е заставен 
да търси възможни (или по-точно казано – безопасни)  
пътища за изказване на критичното си отношение 
към социалния живот и на личните си естетически 
пристрастия, различаващи се от установения канон, 
става естественият материал и катализатор за 
формиране на модела на „езоповската режисура“.  
Най-общо „езоповската режисура“ може да бъде определена 
като най-продуктивното изобретение на постановчика 
и въобще на театъра като цяло в годините на комунизма 
у нас, което му позволява да повдига актуални социални 
и екзистенциални въпроси и да търси отговори, които 
официалната идеология не допуска, въпреки публичната 
си пропагандна риторика за творческа свобода и градивна 
социална критика. Особено подходящи за тази цел се 
оказват класическите драматургични текстове, които 
са максимално отдалечени от конкретните реалии 
на тогавашната социалистическа действителност и 
заедно с това по правило поставят базисни въпроси на 
социалното устройство и човешкото съществуване. 
Ето защо преобладаващият репертоар на режисьорите 
от направлението на „езоповската режисура“ са големи 
класически текстове. От тях те се опитват да създадат 
находчиви спектакли, в които зад външно спазеното 
правилно идеологическо послание се прокрадват директни 
политически алюзии и по-дълбоки анализи и внушения.
Както вече казах, началото на „езоповската режисура“ 
поставя спектакълът „Хамлет“ на Леон Даниел. 
Работата на този режисьор от края на 50-те до средата 

на 60-те години на ХХ в. е най-яркият 
и красноречив пример за напрегнатото 
съществуване на режисьора между 

лимитираната свобода и тоталния контрол в епохата на 
НРБ. Неговият „Хамлет“ е емблематичният резултат 
на това съществуване. Показана премиерно на 14 май 1965 
г. в Театъра на българската армия, постановката има 
шумен успех, но само след няколко представления е свалена 
от афиша, а режисьорът е принуден да напусне. Въпреки 
краткия си живот спектакълът обаче оказва огромно 
влияние върху последвалото развитие на театралното 
изкуство в страната до политическата промяна през 1989 
г. и особено върху българската режисура, като є предлага 
навременен постановъчен модел, който веднага намира 
последователи. 
Постановката на „Хамлет“ в Театъра на българската 
армия е замислена значително по-рано от появата си в 
средата на 1965 г., тя е била амбициозното намерение 
на режисьора и на театъра за участие в мащабното 
честване в България на 400-годишнината от рождението 
на Шекспир. През 1964 г. Леон Даниел вече е един от 
наложилите се режисьори. Театърът обаче изненадващо 
не присъства в иначе обширния афиш на Шекспировия 
форум, а премиерата на трагедията за датския принц 
се състои чак в самия край на сезона 1964/65, на 14 май 
1965 г. Причината за тази рязка промяна е обявяването 
на неговия спектакъл „Поетът и планината“ за 
проблематичен от идеологическа гледна точка на Третия 
преглед на българската драма и театър. Оценка, която 
за коментирания период е най-сериозният недостатък 
на едно представление, водещ до повече или по-малко 
драматични последствия и санкции за режисьора и за 
театъра.
Подобно неприемане на негов спектакъл по това време вече 
не е нещо ново за Леон Даниел. Започнал професионалната 
си кариера след завършването на режисьорското си 
образование в Ленинград през сезона 1951/52 в Русенския 
театър, той бързо се откроява като интересен 
млад режисьор, който убедено поддържа метода на 
социалистическия реализъм, като настойчиво заявява 
обаче и интереса си към Брехтовия театър и специално 
мнението си, че основните идеи и изразни средства на  
този театър не противоречат на социалистическия 
реализъм, а са сред важните „инструменти“ за 
създаването на новото социалистическо изкуство. По 
това време Леон Даниел се сближава с Юлия Огнянова и 
Вили Цанков и тримата установяват, че имат сходни 
естетически позиции. Те са категорично ляво настроени 
театрали, които обаче възприемат социалистическия 
реализъм в театъра по-широко, предпочитайки 
откровената театрална условност и директното 
и сценично изразително политическо изказване пред 
наподобителната „житейска достоверност“ на 
идеологическото послание. Открояването им като 
интересни и търсещи личности става причина през сезона 
1957/58 г. тримата, заедно с току-що дипломиралия се 
във ВИТИЗ млад режисьор Методи Андонов, да бъдат 
поканени да направят „театър на съмишленици“ в 
Бургаския театър. Работата на четиримата в Бургас от 
сезона 1957/58 до сезона 1959/60 и специално „бургаският 
период“ на Леон Даниел са доста подробно описани през 
последните години в редица изследвания, затова в този 
кратък текст няма да се спирам върху тях. Тук само 
ще обобщя, че така нареченият „Бургаски експеримент“ 
(заедно със създаването на Сатиричния театър) е първата 
програмна театралната проява на новата политика на 
„размразяване“ в страната. Съдбата на бургаската група 
– създаването є по идея и чрез пряката покана и подкрепа 
на тогавашният заместник-министър на културата 
Иван Башев, появата по време на тригодишното є 
съществуване на редица оригинални, социално критични 
в духа на търсената „градивна критика“ и новаторски по 
отношение на театралния език постановки и разпадането 
є чрез уволнението на Леон Даниел в края на 1959 г. 
след отрицателния прием от официалните кръгове на 
постановката му „Сизиф и смъртта“ (от Робер Мерл, 
1959) е красноречив резултат от философията и начина на 
функциониране на спомената политика. 
В спектаклите си в Бургас Леон Даниел, подобно на 
другите трима режисьори, се доверява на официално 
широко пропагандираната тогава нужда от „градивна 
критика“ и залага на директното политическо 
изказване, ярко и ясно изразено на сцената по Брехт. 
Така например пиесата „Сизиф и смъртта“ е прочетена 
от режисьора като философска притча извън времето 
и пространството, в която въпросите, коментирани 
от съвременна журналистка (Леда Тасева), Сизиф 
(Досьо Досев) и Смъртта (Ицхак Финци) се отнасят 
за всяка епоха и за всяко обществено устройство. След 
уволнението си обаче именно за подобно директно 
изказване на социална критика той търси нов начин 
да бъде социално актуален, създавайки модела на 
„езоповската режисура“ с постановката си на „Хамлет“.
Както е известно, Шекспир и специално трагедията му 
„Хамлет“ е считана за особено опасна от Сталин и през 

целия период на сталинизма не е поставяна в Съветска 
Русия, а след Втората световна война – и в страните от 
Източния блок и конкретно в България. След смъртта на 
Сталин през 1953 г. избухва истински взрив от постановки 
на трагедията в Русия и Източна Европа. В България 
тази реабилитация на Шекспир и „Хамлет“ отеква още 
през 1954 г., когато започват инициативи за отбелязване 
на 390-годишнината от рождението на английския 
драматург, последвани от появата на първата следвоенна 
постановка на „Хамлет“ у нас в провокативен нов прочит 
на Вили Цанков във Варненския театър през сезона 1956/57. 
При описването на цялостния социокултурен и конкретно 
театрален контекст, в който се появява сценичният 
прочит на Леон Даниел, не трябва да бъде пропуснат 
и фактът, че през 1961 г. в Полша излиза знаменитата 
книга на Ян Кот „Шекспир – наш съвременник“, белязала 
необратимо интерпретациите на Шекспировата 
драматургия и специално на „Хамлет“ в европейски мащаб 
и безспорно добре позната и в България, ако не в оригинал, 
то поне като идеи и анализи от различни източници 
– разкази, критични коментари в рецензии за полски 
спектакли и др. 
„Хамлет“ обобщава в себе си по дързък, изобретателен 
и открито заявен начин основни (дотогава разпръснати) 
търсения и вече трайно формирани характеристики на 
театъра на Леон Даниел, като тяхната добре осъзната 
и премислена концентрация задава, както вече стана 
дума, нов модел на правене на театър в условията на 
идеологическа цензура (и автоцензура) – т.нар. „езоповска 
режисура“. (Ненапразно Леон Даниел започва участието 
си в „бургаския експеримент“ с „Езоп“ на Гилерме 
Фигейреду и след това още три пъти прави същия 
спектакъл – в Пловдив (1960), Враца (1969) и София, в 
ТБА (1992). Спектакълът всъщност дава и името на 
направлението.) Кои са основните характеристики на 
театъра на Леон Даниел, формирани в режисьорското 
му развитие до появата на „Хамлет“ през 1965 г. и в 
какъв подбор и пропорции те очертават стратегията 
на „езоповската режисура“? Най-кратко представени, 
тези характеристики се свеждат до пет основни: 1) 
категорично заявен интерес към съвременния живот; 
2) целенасочено рационално тълкуване и анализ както 
на непосредствения социален контекст, така и на 
драматургичния текст; 3) убедена лява политическа 
ориентация и нейното четливо изразяване чрез 
спектакъла; 4) разглеждане на всеки драматургичен 
текст като притча в духа на Брехтовата „епичност“ 
и 5) интелектуален актьор, който осъществява 
отстранената си коментаторска функция (по 
Брехт) чрез максимално реалистично и достоверно, 
натурно присъствие на сцената. Именно тези основни 
характеристики, подредени в строга и ясна формула, 
очертават стратегията на „езоповската режисура“.
В своя „Хамлет“ през 1965 г. Леон Даниел се заема да 
оголи „социалния механизъм“ (по Ян Кот), да покаже как 
функционира едно общество в режима на диктатура 
въобще, но и съвсем конкретно – в режима на сталинизма. 
Неговият Хамлет (Наум Шопов, Петър Чернев) е гневен 
и резигнирал млад човек, облечен в странен, извънвременен 
исторически костюм, доминиран от емблематичното за 
60-те години на миналия век черно поло, който, опитвайки 
се да разкрие виновника за собствената си трагедия, 
несправедливостта, извършена към него (убийството 
на баща му и предателството на майка му), все повече 
прониква в несправедливостта и престъпната същност 
на цялата обществена система. Така неговият основен 
опонент Клавдий се оказва просто официалният символ, 
емблемата на открилия се „социален механизъм“ – Клавдий 
е облечен целият в червено, говори високопарно кухи фрази, 
а на главата му вместо обичайната корона е поставена 
особена шапка, напомняща каскет – знак, препращащ 
директно към Сталин, но и към Ленин и Тодор Живков. 
Именно тази неочаквано откроила се в спектакъла верига 
от подобия, водеща и до настоящето (на 60-те години в 
България) и неговите идеологически емблеми предизвиква 
отрицателния официален прием на спектакъла и неговото 
сваляне от афиша след няколко представления. Но също 
така именно убедително демонстрираното от режисьора 
майсторство в „Хамлет“ да се говори от сцената 
за проблеми на действителността, чийто коментар 
официалната власт не допуска, чрез умел „езоповски“ 
прочит на класически текстове, се превръща в еталон 
за следване от голяма част от останалите режисьори и 
води до утвърждаването на „езоповската режисура“ като 
важна посока в българската сценична практика до 1989 г. 
Показателно е, че отново Леон Даниел в  самия край 
на НРБ, в късната 1988-ма обявява и отмяната на 
„езоповската режисура“, поставяйки дълго отсъствалия 
на българската сцена програмен текст на абсурдизма „В 
очакване на Годо“ на Бекет.

КАМелия НиКОлОВА
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от стр. 1

Моята любима
По Д. Хармс

Върху лицето є – надпис с дребни буквички 
очите є са две амбразури.
Стоп, ще започна отначало.
Очите є са мухи, кръжащи в мляко.
Очите є са вампирски бебета.

По дяволите очите є.
Нека ви кажа за устата є.
Устата є е червената къщичка,
в която вълкът изяжда бабата.

Ах, забравете за устата є.
Искам да говоря за гърдите є.
Надзъртам в тях от време на време
и дори това е повече от достатъчно
за да загубя главата си,
така че по-добре да ви разкажа за краката є.

Когато ги кръстосва на дивана
е като тъмничар, който разгъва колет
и в този колет има коледна торта
и в тази торта – сладка малка пила,
която простенва името є, докато пили веригите ми.

Вечности

Малко магазинче, само паяжини
и сенки ли продаваш?
Видях бледото си отражение
в твоя затъмнен интериор

като джентълмена крадец,
колебаещ се
между перлената огърлица
и старинния часовник на стената.

Дъждовните капки замъглиха останалото,
потекоха надолу по стъклото,
към което притиснах чело
сякаш за да охладя треската.

Черната пеперуда

Призрачният кораб на живота ми,
натоварен догоре с ковчези
отплава
заедно с вечерния прилив.

Приятели в добрите времена

Еди с дългите къдрици, плюс Джоуи и аз,
като Исус и двамата разбойници
разпнати един до друг на черната дъска,
гърбовете ни превити от провала
докато си чакаме наказанието.

Господ се смили над тях, избърса
душите им с гъбата.
А моята не. Аз останах там, където бях,
стисках парченцето тебешир 
дълго след като всички си бяха отишли.

Нощта вече бе паднала навсякъде,
трудно можеше да си сигурен кои числа
трябваше да бъдат събрани 
или извадени и дали изобщо някой ме
гледаше, докато се опитвах за последно.

Превод от английски: сОНя АНДОНОВА

Чарлз Симик

Чарлз Симик

Съзнанието е единственият дом, който имаме. –
ДИКИНСЪН

Когато мисля за стихотворенията на Емили Дикинсън, 
в ума ми идват два образа – китайски кутии и куклени 
театри. Образът на кутия вътре в друга кутия има 
общо с космологията, а театрите и куклите – с 
психологията. Те, разбира се, са тясно свързани.
Интимната необятност на съзнанието е темата, която 
постоянно занимава Дикинсън. Представям си я как 
седи в стаята си часове наред със затворени очи и се 
вглежда навътре в себе си. Да си съзнателен, означава да 
си отделен, да си съставен от много части. Има толкова 
много Азове в мен. Целият свят се помещава в нашата 
вътрешна стая. Видения, мистерии и тайни мисли.
„Колко странно е всичко това“, сигурно си е казвала 
Дикинсън.
Всяка вселена е затворена в друга вселена. Тя отваря 
кутии, кутиите на Пандора. В едната има ужас, в 
следващата – страхопочитание и екстаз. Тя не може да 
остави кутиите сами. Нейното въображение и любов 
към истината заговорничат срещу нея. Има толкова 
много кутии. Толкова често тя е убедена, че е стигнала 
до последната кутия, но при по-внимателно вглеждане 
се оказва, че в кутията се съдържа още една кутия. 
Външността лъже – това е урокът. Погажда є номер, 
така както на всички нас, които искаме да достигнем до 
истината за нещата.
„Както е горе, така е и долу“, твърдял Хермес 
Трисмегист. Емерсън мислел същото. Той вярвал, 
че яснотата и повишеното разбиране са следствие 
от познанието за този първичен закон на нашето 
съществуване. Преживяването на Дикинсън за 
самата себе си е много различно. Азът за нея е място 
на парадокси, оксиморони и безкрайни неясноти. 
Тя приветства всяка една от тях по начина, по 
който Емерсън приветства своите просветления. 
„Невъзможността възбужда като виното“, казва ни тя.
Дали е вярвала в Бог? И да, и не. Може би Бог е най-
хитрата от всички тези кутии, които влизат една в 
друга? По-вероятно е Бог да е просто още една кутия. 

Нито най-малката, нито най-голямата, която можете 
да си представите. Там има кутии, за които дори Бог не 
знае нищо.
Във всяка кутия има театър. Всички сенки, които Азът 
хвърля, Светът и безкрайната Вселена. Пиесата се 
играе, може би винаги една и съща пиеса. Само декорите 
и костюмите са различни във всяка кутия. Куклите 
разиграват Големите въпроси – или по-скоро Дикинсън им 
позволява да играят сами себе си. А тя седи омагьосана и 
ги гледа.
Мизансценът в някои от театрите е християнски – Бог 
и неговият Син,  безсмъртието и змията в Рая. Раят 
изглежда като цирк в едно от нейните стихотворения. 
Когато палатката е изчезнала, това, което остава, е 
„километри Поглед втренчен“. Междувременно пиесата 
за Страстите и Мъченичеството на Емили Дикинсън 
продължава да се играе в палатката и под открито небе. 
Няма съмнение, поне що се отнася до мен, че истинско 
страдание се случва сред тези кукли.
В някои други театри декорите все едно са нарисувани 
от Де Кирико. В тях има игра на абстрактни 
съществителни с главни букви, въплътени сред 
метафизичен пейзаж от прави линии и изчезващи точки. 
Нули и алгебри се разхождат из „Километри и Километри 
от Нищо“ и разговарят. „Истината е плешива и 
студена“, казва тя. Истината е ужасяващ манекен, 
както подозираше и Силвия Плат. Това е театър на 
метафизичния ужас.
Смъртта присъства във всички пиеси. Смъртта е един 
вид церемониалмайстор, отваря кутии, а други крие в 
джобовете си. Азът е раздвоен. Дикинсън е както на 
сцената, така и сред публиката, наблюдавайки сама себе 
си. „Битката, водена между Душата и Никой“ е това, 
което всички гледаме.
И удивителното е, че тя прави възможно всичко това да 
се случи в рамките на една-единствена лирическа поема. 
При Дикинсън имаме кратко стихотворение, което 
изгражда и разрушава космологии. Тя разбира, че и двете – 
както стихотворението, така и нашето съзнание,  са 
театър. Или по-скоро много театри.

„Кой освен мен знае какво е Ариадна“, пише Ницше. Емили 
Дикинсън е знаела много по-добре от него.

Превод от английски: сОНя АНДОНОВА* Написано през 1986 г. за изданието на сп. „Ironwood“, 
посветено на Емили Дикинсън. – Б. а.

чарлз симик, един от най-значимите съвременни световни поети, е роден в Югославия през 1938 г. и емигрира 
в сАЩ през 1954 г. От 1959 г. насам активно публикува свои произведения и този вече шейсетгодишен път в 

поезията обхваща четиридесет стихосбирки. симик е и носител на много международни награди, сред 
които наградата „Пулицър“ за поезия през 1990 г. и наградата „уолъс стивънс“ на Академията на американските 

поети (2007). Поетичният стил на чарлз симик не се поддава на лесно категоризиране, макар да е разпознаваем 
поради своята оригиналност, минимализъм, използването на ясни образи и уникалното съчетание на ирония 

и енигма. Някои от най-известните поетични творби на симик хвърлят ръкавица към традиционната 
разделителна линия между одушевеното и неодушевеното. Публикуваните тук стихотворения са от негови книги с 

поезия от последните години, в които симик отново се доказва като поет на човешкия опит.
Освен че е един от най-известните американски 

поети, чарлз симик е и талантлив есеист, автор на десет книги с проза и есета и е активен сътрудник на New 
York Review of Books. избраните за настоящата публикация есета  са от книгата „Животът на образите“ (The Life 
of Images, 2015), която съдържа негови избрани текстове, писани в течение на двадесет и пет години. Те изследват 

разнообразни теми, вариращи от поезията, литературната критика и философията до други изкуства като 
киното и фотографията, или пък съдържат автентични спомени от детството на симик в разтърсената от 

войната страна.  В есетата си този поет с нетрадиционен глас споделя своето светоусещане и предлага интимен 
поглед към вътрешния си свят.

 
с. А. 

Китайски кутии и куклени театри*

Константин 
Костов, „Дълго 
кафе за кратко 
време (Кафе 
„ИНТЕЛИгЕНТ“, 
Балчик)”, от 
изложбата „Il 
dolce far niente / 
Изкуството да не 
правиш нищо“, 2022
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Чарлз Симик

Миналия май при първото ми пътуване до Лисабон най-
накрая успях да видя „Изкушението на св. Антоний“ на 
Йеронимус Бош. В дъждовната сутрин на един делничен 
ден Националният музей за старинно изкуство, преустроен 
дворец от XVII в., изглеждаше затворен. С един приятел 
си купихме билети от тъмното фоайе и после не срещахме 
никого, освен от време на време по някой пазач, дремещ 
прав. В музея бе така тихо, че всеки път, когато се 
спирахме пред някоя картина, чувахме дъха си. В двореца 
се съхранява най-голямата в света колекция португалски 
картини от XV и XVI в., почернели от времето и силно 
нуждаещи се от почистване. Дълго обикаляхме из зали с 
предимно религиозни картини, възхитихме се от няколко 
произведения тук-там, позадържахме се известно време в 
крилото на приложните изкуства пред прекрасния японски 
параван с изобразена португалска делегация, акостираща в 
Нагасаки през XVI в., и накрая трябваше да попитаме една 
жена от персонала относно местонахождението на Бош. 
Прекосихме няколко подобни на пещери стаи. Мъчениците, 
изтезавани на картините, сякаш бяха точно толкова 
изненадани от нашата внезапна поява, колкото бяхме и ние 
от тяхната, и точно когато започнахме да подозираме, 
че сме разбрали дадените ни указания погрешно, видяхме 
олтарната картина, много по-голяма, отколкото очаквахме 
да бъде. Триптихът стоеше на леко издигната платформа, 
добре осветен и прясно почистен, неговите червени, 
сини и жълти краски бяха ярки и наситени, детайлите 
живи, цялата картина просто спираше дъха. Не е малко 
постижение за една картина да може все още да шокира след 
почти пет века. Колко други произведения на изкуството 
могат да направят това? Стояхме пред триптиха 
абсолютно зашеметени, поразени и изключително 
щастливи, мислейки си „Не може да съществува друг свят 
освен този“. Изненадващо, цялата тази трескава дейност, 
с нейните безбройни гротескови детайли и в трите части 
създаваха впечатление за съгласуваност и цел. Разбира се, 
бях чел достатъчно за Бош преди и знаех, че богословският 
и философският смисъл на тази и повечето от другите 
му картини остават неуловими, въпреки многобройните 
опити за разгадаване на тяхната мистерия; при все това 
не можех да избягам от усещането, че в тази картина 
всичко е съгласувано и има някакъв смисъл по един все още 
неизвестен нам начин. Тъй като за Бош не се знае много, с 
изключение на годините, в които е живял – ок. 1450-1516, в 
град Хертогенбос в Нидерландия, широко са разпространени 
спекулациите относно оригиналността на неговото 
изкуство. Изворите на неговата иконография са търсени 
в идеите на разни еретически секти и секти на Страшния 
съд, алхимични практики, средновековни магии, астрология 
и най-убедително според мен в бестиариите, във 
фантастичните пътеписи и фолклор. Наричан е мистик, 
моралист, сатирик, шизофреник и дори реалист. Черната 
чума, грабежите и кланета по време на Стогодишната 
война, изгаряния на вещици, също като много от ужасите 
на нашия век, ми дойдоха на ум, когато за първи път видях 
триптиха. Необикновеното нещо при Бош е, че неговата 
визия е някак си едновременно старинна, но и модерна. 
Припомних си стихотворението на Рембо „Алхимия на 
словото“: „Приучих се към простата халюцинация. Съвсем 
ясно виждах джамия на мястото на някоя фабрика, училище 
за барабанчици, ръководено от ангели, каляски по небесните 
пътища, зала на дъното на езеро, чудовища, мистерии. 
Заглавие на водевил възправяше ужаси пред мен“1.
Бош е неоспоримият предшественик на всичко в 
изкуството и литературата преди Гоя и Блейк, в което 
царува въображението. 

Всички тези и други разсъждения, разбира се, ми дойдоха 
по-късно. Изправени пред картината, аз просто се опитвах 
да се ориентирам. Изкушението на св. Антоний, припомних 
си, се е случило в египетската пустиня, но това, което 
видях пред себе си, беше смесица от различни видове 
пейзажи със сгради от различни исторически периоди. Тези 
разрушени кули, гробници и дворци изглеждаха като декори 
на някаква изгубена опера, написана в съавторство с маркиз 
дьо Сад. Изкушението на светите люде е била стандартна 
тема по времето на Бош, но докато традицията преди него 
е разчитала на неколцина дяволи, то той е сътворил едно 
цялостно и огромно хибридно създание, един демон, като 
че ли съставен от хора, животни, растения и неодушевени 
предмети.

Преувеличаването и изкривяването на чертите винаги са 
били основна част от създаването на комични изображения, 
но Бош прави нещо друго. Той е визионер колажист. Той 
рисува като човек, който може да достигне до реалността 
единствено като първо нареже всичко и след това го сглоби 
наново. Като Лотреамон, който пише в стихотворение, 
„красиво като срещата на шевна машина и чадър на 
масата за дисекция“, той играе играта да съединява 
привидно несъединяеми реалности, правейки резултатите 

1 Превод Кирил Кадийски – Бел. прев.

да изглеждат неизбежни и оставяйки ни да преосмислим 
значението на репрезентирането. Един от най-ранните 
му коментатори, монахът Хосе де Сигуенца, през 1605 г. 
казва: „Разликата, която според мен съществува между 
картините на този човек и картините на всички останали, 
е, че другите се опитват да рисуват човека такъв, какъвто 
изглежда отвън, докато единствено той е имал дързостта 
да го нарисува такъв, какъвто е отвътре“. С други думи, 
испанецът разглежда гротеските на Бош като форма на 
натурализъм.

Междувременно ето я пред очите ни и истинската 
картина, на която можем да се насладим. Небето е гъсто 
изпълнено със странни летящи приспособления, достойни 
за филма „Лудия Макс“. Вместо метли, хората и дяволите 
яздят риби, птици и ветроходни кораби, сякаш това е най-
нормалното нещо. Един демон прави стойка на ръце върху 
летяща коса. Щъркелът има мачта на кораб, прикрепена 
към опашката му. Свети Антоний произнася молитва 
върху гигантска жаба, докато до него един инкуб размахва 
клон с няколко сухи листа по него сякаш за да го бие и да го 
накара да върви по-бързо.

А отдолу е още по-зле. Едно село гори и димът закрива 
част от небето. Армията, вероятно виновна за 
подпалването на селото, весело марширува, водачът є е 
на бял кон. Страхотно тържествено алегорично шествие 
от гротескни същества се вие през трите части на 
картината. Те са облечени като знатни мъже и жени, 
които на пръв поглед изглеждат сякаш носят карнавални 
маски, докато не забележите, че частите на тялото им 
принадлежат към други видове. Дървесни стволове, клони, 
дори глинен съд и много други малко вероятни елементи 
съставляват останалата част от телата им. Един мъж 
носи бухал на главата си, а друг – ябълка. Вътре във всяко 
същество има множество чудовища, които се крият, 
поглъщат се или се борят да излязат. Жестокост, безумие 
и разврат владеят всяко едно кътче.

Това, което веднага привлече вниманието ми, беше 
параклисът в централната част на триптиха, в който 
Исус стои с лице, обърнато към нас и очевидно суматохата 
навън го е прекъснала в молитвата му. Невероятното е, 
той изглежда все едно се моли на самия себе си, разпнат 
на кръста. В съседство има нещо, което прилича на 
венецианско палацо. В палатка на покрива му един монах и 
няколко жени пият вино, докато над раменете им гола жена 
се гмурка от парапета в канала и още един дебел монах, вече 
съблечен, и с хавлия през раменете, предпазливо се спуска 
надолу по стръмните стъпала, наблюдавани отвътре в 
двореца от едра стара крава и голяма птица, носеща висока 
стълба.

Колкото повече изучавах картината, толкова повече ме 
обземаше някакво въодушевление. Бях възхитен точно 
както се случва с най-впечатляващите образи във филмите 
на Фелини и Пазолини или с някои възмутителни сравнения 
в стихотворения на Ръсел Едсън или Джеймс Тейт. Не 
съществува радост като тази, която носи някой наистина 
скандален образ на ръба на богохулството. При Бош 
безчестието и невинността постоянно се докосват. За да 
бъде нарисувана истинската картина на света, изглежда 
казва Бош, трябва да бъдат включени и двете неща – това, 
което хората виждат, когато отворят очите си, и това, 
което виждат, когато затворят очите си. Бош не ни 
разкрива кое кое е. За него видимото и невидимото са част 
от един и същи пейзаж.

Отне ми известно време, за да започна да обръщам 
внимание на светеца отшелник и неговата история. В 
лявото крило го виждаме, подпомаган по пътя си от трима 
другари, един от които е самият Йероним. Свети Антоний 
е изтощен от битката с демоните. Те пресичат малък 
мост, под който монах и демонично същество четат нещо  
– писмо или може би списък от инструкции за следващия 
кръг от изкушения. Подобен на птица пратеник с фуния 
на главата и кънки на краката доставя още едно послание. 
Над наведената глава на светеца риба на колела превозва 
църковна камбанария в каруца. Гигант на четири крака, 
точно като от пътешествията на Гъливер, с наметало от 
трева на раменете му и стрела, стърчаща от  челото му, 
занемял гледа случващото се в небето. В горния заден край в 
малка къща, почти смачкана от тежестта му, е входът на 
публичен дом и една жена наднича през прозореца в търсене 
на клиенти.

Заинтересува ме и човекът с черната шапка кюнец и 
червения халат, небрежно излегнал се в централния панел 
с гръб към нас, който прилича на фокусника в известната 
картина на Бош „Фокусникът“. Той ли е директорът на 
този Theatrum Mundi? Той спокойно наблюдава прасеглавия 
свещеник, който чете от син молитвеник, сякаш се явява 
на прослушване за роля, докато мъртва жена с кухо дърво за 
боне и стискаща в ръцете си живо дете чака своя ред. Той 
самият разбира ли какво е създал, или е толкова объркан, 
колкото и ние? Зад гърба му огромен плод, подобен на 
домат, се е разпукал от зрялост. Демон с конска глава, 
подрънкващ на арфа, извежда пътя от нея, яздейки оскубана 
гъска, която носи ботуши, от чийто отрязан врат наднича 
друго животинско лице.

Всеки един от нас е синтез на реално и нереално. Всички 
носим маска. Дори в собствените си умове ние полагаме 
постоянни усилия да се скрием от себе си само за да 

бъдем многократно разкрити. Бош не се е нуждаел от 
Фройд и Юнг, за да му кажат, че вътрешният ни живот е 
гротесков и скандален. Той също така е знаел нещо, което 
те са оценявали напълно. Светът вътре в нас е комичен. 
Картините на Бош не могат да бъдат разбрани, без да бъде 
оценен техният буен хумор.

Сатаната е измъкнал всички възможни трикове от адската 
си торба, но светецът продължава да се моли. Вижда себе 
си заобиколен от рояк кошмарни същества и хареми от голи 
жени, но неговото самообладание не го изоставя. Накрая 
Сатаната е изпратил собствената жена на светеца. В 
десния панел ние я виждаме как непристойно наднича иззад 
едно кухо дърво, драпирано с червен плат, който един пиян 
демон дърпа назад. Светецът е спокоен като осветената 
от слънцето поляна в края на гората до горящото село 
или като онзи елен, който пасе на покрива на руината в 
централния панел. Това са спокойните кътчета на живота, 
забравен от трагедията, за които Одън говори в своето 
велико стихотворение „Musée des Beaux Arts“. Бош също 
знае тази истина. В „Изкачването на Голгота“, нарисувана 
от външната страна на дясното крило на триптиха, 
виждаме Христос, рухнал под тежестта на своя кръст, 
докато едно малко момче, седнало на раменете на баща си, 
предлага ябълка на един от мъжете, които измъчват нашия 
Господ. Отново и отново Бош настоява, че там, където 
има зло, има и невинност. Никой никога не ги е виждал 
в такава близост. Това прави картините му толкова 
ужасяващи.

Вероятно първоначалната цел на Бош е била дидактична. 
Изкушението е повод да призове смъртните грехове и 
да предупреждава срещу тях, но неговото въображение 
погубва първоначалния импулс. Подозирам, че накрая 
се е наслаждавал на „демоничната красота“ на своите 
творения. И което е още по-пагубното, неговият навик 
да поставя едни до други фантастични и реалистични 
детайли придава на картините му един далеч по-двусмислен 
поглед върху творението и човечеството. И изкуство, 
което трябва да бъде кристално ясно за вярващите, в 
крайна сметка се оказва изкуство, богато на неприятни 
намеци. Въображението на всеки художник изправя огледало 
пред реалността, както външната, така и вътрешната, 
но как тези две реалности най-накрая ще се смесят в 
отражението, собственикът на огледалото може дори да 
не подозира. Това е така, защото всички дяволи вътре в нас 
са поети, а за щастие, и ангелите са такива.

На улицата времето се изясни, така че решихме да се 
поразходим, докато намерим място за обяд. Лисабон 
е голям, оживен град с много хълмове и спиращи дъха 
гледки към река Тежу, която се влива в Атлантика 
няколко мили след пристанището. Това, което придава 
на града отличителния му характер, е лабиринтът от 
стари квартали с тесни, калдъръмени улици, къщите им, 
облицовани с плочки и боядисани в ярки цветове. Един 
сляп човек излезе зад ъгъла и се блъсна в мен, като ме удари 
силно с белия си бастун. Иска ми се да можех да кажа, 
че приличаше на св. Антоний, но той не приличаше. В 
ресторанта един висок, слаб и брадат сервитьор, който ни 
сервира сушена наденица, калмари на скара и яхния от пиле 
и змиорка със скариди, ни изглеждаше смътно познат, но не 
можахме да определим защо. Споменахме Вашку да Гама и 
няколко други стари мореплаватели и с това приключихме. 
Късно същата нощ се събудих, седнах в леглото и видях 
цялата картина ясно, а в централния панел очертаният 
профил на „фокусника“ в червено имаше острата брада на 
нашия сервитьор.

Превод от английски: сОНя АНДОНОВА

Дяволът е поет

Константин Костов, „Ръждиви мисли и съкровища“, от 
изложбата „Il dolce far niente / Изкуството да не правиш нищо“, 
2022
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сръбският писател Владимир Пищало е роден през 
1960 г. в сараево. Завършва Юридическия факултет в 

Белград. работи в редица университети в сАЩ, където 
преподава американска история. В момента е директор 

на Народната библиотека в Белград. Автор на поезия 
в проза, разкази, романи, преводач. На български са 

издадени романите му „Милениум в Белград“ и „Тесла – 
портрет сред маски“. 

Поместените тук есета са от книгата на Владимир 
Пищало „Значението на жокера“, излязла през 2019 г.

Очила за нощно слънце 
За чарлз симич1

Виждам го като хлапе на улица „Майка Йевросима“, на 
което час по час някой му подвиква:
– Ей, да знаеш: Перо се заканва да те спука от бой.
Когато отива на училище, избира заобиколни пътища – 
през дворовете.
Виждам го гладен да наблюдава следвоенния Белград: 
сноби, военни, пришълци от провинцията с окаяни жени и 
окаяни деца в някакви сиви дворища.
Виждам гадателя Десан да се звери в непонятните 
драскотини на дланта на Душко Симич и да заявява:
– Таквоз нещо никогаш не съм виждáл.
В тези линии всичко е било объркано – живот, щастие, 
любов, съдба.
Виждам го малко по-голям да броди по нощните парижки 
булеварди със слънчеви очила. Дали му ги е продала 
фирмата Робер Деснос&Андре Бретон?
Чакал е да го пуснат да замине за Америка.
Бил е слаб ученик.
„Историята на западната литература е непрекъсната 
свада между поета и учителя – пише по-късно този 
слаб ученик. – Мечтата на преподавателя е да чете 
литературата без въображение. Жаждата за неуважение 
беше първото, което ме привлече към поезията.“
Във Франция значенията на нещата са били непоклатими. 
Известно било какво точно бъдеще очаква момче като 
него. Щяло да е голям успех, ако добута до автомонтьор.
Неосъщественият автомонтьор по-късно става 
американски академик. Този академик повтаря: „Случаят 
е лирическа сила“.
Виждам го сред група емигранти в малка квартира в 
Париж. Изстудявали са шампанското, като са го слагали 
в тоалетната чиния и постоянно пускали водата. Тук му 
показали един мъж с мустаци.
– Тоя е подписал Тройния пакт.
Мъжът не му направил особено впечатление. Особено 
когато след обяда почнали да играят футбол и Драгиша 
Цветкович изпуснал гол, като топката минала между 
краката му.
Чарлз Симич е описал себе си като опитно зайче в 
лабораторията на историята. Желязната завеса е 
разделила семейството му. Нито той, нито майка 
му са виждали баща му десет години. Срещнали се в 
Ню Йорк в един августовски ден на 1954-та. Майката 
и бащата може би вече не са се харесвали. Бащата и 
синът са изпуснали момента да общуват като баща 
и син и цял живот са разговаряли като двама другари, 
философствали, пиели, ходели на вечери. Таймс Скуер е 
запалил своите реклами. В европейските градове е имало 
ред. Тук шестнайсетгодишният младеж е нарушил 
правилата. Почувствал е силата на жокера. Наоколо се 
е ширела пълна разкрепостеност. И Душко Симич, и Ню 
Йорк са се променяли на всяка крачка.
„Каквито и идеи за света да сте донесли, Америка ги 
подрива – пише младият пришълец и добавя: Ню Йорк е 
твърде сложен град за само един бог или дявол.“

l
Биографията на Чарлз Симич опровергава 
конспиративните теории. Според тези теории няма 
изключение от правилото.
„В теориите на конспирацията гравитацията е 
абсолютна – пише иронично Симич. – Самолетите не 
могат да летят.“
Полетът на въображението е определил неговия 
живот. Като син на библиотекар и библиотекарка си 
представям как се влюбва в американските библиотеки. 
Излиза от тях, грабнал под мишница книги и плочи, 
недостъпни дотогава за него. Благодарение на това 
огромно богатство става това, което е. Казва, че 
джазът го е направил поет и американец.
Основните обсесии на Чарлз Симич са въображението и 
еросът. Еросът е въображение.
Като баща си обича храната и философията.
– Често по-добре си спомням какво съм ял, отколкото 
какво съм мислил – ми каза веднъж.
И себе си, и Америка е изучавал от поетите.
„Има поети, които се отнасят с теб като с глупак, и 
поети, които се отнасят с теб като с поет“ – пише.
Сръбското опитно зайче в лабораторията на историята 
Чарлз Симич се превърна в модерен американски поет. За 

1 Рожденото име на поета е Душан Симич. В Сърбия днес 
той е познат като Чарлз Симич, с непромененото си сръбско 
презиме. В превода тук следваме сръбската традиция заради 
спецификата на текста и по желание на автора му. – Бел. прев.

него простотата е метафизика. Способен е да се учуди 
на врана, кацнала на покрива на църква, или на стари 
обувки. Впрочем както много други добри поети, го 
вдъхновяват повечето неща, огрени от слънцето.
По въпроса за отношението на критиците към него 
казва: „Първо ти казват, че си кретен. После – че 
си много талантливо момче. Пак ти казват, че 
си кретен. След това – че си сред най-значимите 
представители на средното поколение. И пак – че си 
кретен. По-късно – че си жив класик. И отново – че си 
кретен“.
Виждам го как приема наградите. Много. Виждам го 
как чете книги. Много. Виждам го в ресторантите. В 
много. Виждам го как отваря бутилки. Виждам го как 
се разхожда със своите кучета. Виждам го как държи 
внучката си. Чувам го как като Борхес казва:
– От крехки неща съм създаден от загадъчното време.
Виждам човека, който се е изненадвал от всичко 
случило се в живота му.
Той е безусловно скептичен към философските 
системи, които винаги са го интересували. Вместо 
в системата, вярва в детайла. „Желанието ми е да 
създам някакъв вид не-жанр от фикция, автобиография, 
есе, поезия и разбира се, шега“ – пише.
Чарлз Симич асоциира порядъчността с 
диктатурата. Според него професорите носят 
слънчеви очила през нощта. За тях няма изключение 
от правилото. Нашият поет подозира, че може би 
именно нарушаването на правилата е дефиниция за 
поезия. Понякога вярва в Бога, понякога не вярва. 
„Лирическото стихотворение е често скандално 
изявление, че личното е публично, локалното е 
универсално и преходното – вечно“, заключава той.

Обитателят на „Хотел Безсъние“2

Тези бележки възникнаха в Лас Вегас – град на хотели със 
странни имена. На покрива на хотел „Безсъние“ свети 
неонов жокер. Някои казват, че той се намира между 
„Дворецът на Цезар“ и „Фатаморгана“. Други – че сфинксът 
на „Луксор“ се блещи право в него. На трети им се привижда 
зад „Дамата на късмета“. Не мога да преценя. Пристигнах 
през нощта, работих през нощта и не съм напускал хотел 
„Безсъние“. Известно е, че той принадлежи на веригата, 
построена в Чикаго, Ню Йорк и Ню Хемпшир от Чарлз 
Симич.
Превеждайки стихотворенията на Симич от тази книга, 
прескачах кревати от пирони и слушах как предметите се 
одумват на езика на тишината. Целият „Хотел Безсъние“ 
ми прилича на картонен театър, изрязан от автора. По 
стените са надраскани стихове и откъси от есета. Трябва 
да ги преведа. Мога само да погаля лампата и да помоля Духа 
да пренесе целия хотел на друго място, но така, че „всичко 
това да остане така, както си е било“.
Ще започна с едно стихотворение рисунка. Отдръпвам се, за 
да го видя по-добре. Ето го:

Безкраен брой линии
Които ме сприятеляват с предметите и създанията
Така че диаграмата
На който и да е миг от живота ми
Прилича на детска драсканица.

„Бащата на нашата самота е дете!“ – продължава Симич. 
А как да общуваме с него? На Божиите загадки е най-добре 
да се отговори с игра! Ако вярваме на Симич, има само три 
вида игри: игра на криеница, игра на любов и ледената игра на 
самота.

игра на криеница
Започнах тази игра, като прочетох всяка буква, написана 
в „Хотел Безсъние“. Не намерих скритата картинка в 
стихотворенията, а в библиографското каре. Тук в петит 
пишеше: (Чарлз Симич 1938 – ).
На пръв поглед невинното тиренце ми напомни 
старите гравюри, на които океанът се излива в бездна. 
Драматичната игра на криеница се разгръща между човека, 
живеещ от лявата страна на тирето, и Бога, пребиваващ 
от дясната страна.
„Мисля, че Бог не съществува – каза ми веднъж Кен Калфус. 
– А ако съществува, той ще разбере...“
Всички сме изпитали до каква степен Съществуването е 
залято от Несъществуването. Не зная защо би било по-
различно при Бога. Понякога той е Горящия храст. Друг път 
се умъртвява като вирус. И тъкмо поетът си помисли, 
че го няма, и Бог използва фокуснически трик – издърпва 
покривката, а чиниите и чашите остават на масата. По 
същия начин улици, къщи и дървета остават на мястото 
си, но в празнота. Хайде, оправяй се, поете!
Чарлз Симич умее.
Поетовата реакция е паническа и координирана, реакция 
на котка, хвърлена във въздуха, която се обръща, за да се 
посрещне на крака. И именно в това необичайно положение 
времето спира и поетът забелязва. Забелязва между 
пространствата, еднакво отдалечен от всяко нещо. 
Вижда явленията неглижирани. Вижда как са зависими от 

2 Текстът „Обитателят на „Хотел Безсъние“ е написан като 
увод към моя превод на стихосбирката на Чарлз Симич „Хотел 
Безсъние“. – Бел. авт.

химическите реакции помежду им. Явленията не искат да 
се знае доколко са промискуитетни. Затова има английска 
пословица: „Не могат да се сравняват ябълки и портокали“. 
На сръбски звучи по-интересно: „Не могат да се сравняват 
баби и жаби“. Говорейки за едно, поетът ни говори за друго. 
Как го прави не знаем, нито каква дисциплина е нужна за 
онова, което изглежда като свобода. Но когато му се удаде, 
резултатът е „като пламване на тайните на света през 
празните аквариуми и птичите клетки в задната част на 
някой дюкян“.
Поетическата метафора е непрерязаната пъпна връв между 
явленията.
Ролята на метафората е да бъде блестящ поглед в 
холограмната свързаност на нещата.
Ако светът потъне като „Титаник“, бихме могли да го 
възстановим целия благодарение на добрата метафора.
„Тишината е единственият език, на който говори Бог“ 
– твърди Чарлз Симич. А писмото, с което си служи, 
е картинно писмо. Нека побързаме! Няма време да се 
обръщаме подир книжни обяснения, иначе Горящия храст 
ще каже на Стълба от сол: „Умът обича неизвестността, 
той обича образите, смисълът на които е неизвестен, тъй 
като и смисълът на самия ум е неизвестен“ – би казал Рене 
Маргит.
Нека хвърлим поглед на някои от гледките, които срещаме 
в „Хотел Безсъние“.

Вятърът вдигна високо полите на жената, за да възвести 
пролетта, и тя се засмя,  покривайки се.

главите на хиляди Офелии и Валентиновци плават по 
Бродуей.

Татко иска да събуди приятеля си, за да му покаже 
как със сянката си мухата върху картата затъмнява 
континентите.

Човек в Сицилия вдига чаша за наздравица със „сарацинския 
вятър и месечина“.

Малкият слепец ръфа главата на куклата.

При внезапния полъх хилавото дръвче затрепери като 
Емануел Сведенборг при разговор с духовете на Осмо Авеню.

Какво означават те, картините от галерията на „Хотел 
Безсъние“? Някой нарича поета „хващач“ на езика на 
бейзбола, а не хвърляч. Те са „хванати, уловени“.
– А какво представляват?
– Това! Това! – посочва Симич с пръст.
Картината стига в пресечната точка на двете форми 
на времето: вечността и настоящия момент. Случаят 
оформя стихотворението. Формата на вечното е 
моментното.
„Моите най-добри картини са по-умни от мен“ – казва 
авторът.

игра на любов
Преди да стигнем до любовта, трябва да победим 
триглавата ламя, свила се на кълбо в „Хотел Безсъние“. 
Всяка нейна глава представлява един вид страх.
Първата е ирационалният страх. Заплашва ни с въпроса 
на Парменид. Как така е Нещо, а не е Нищо? Отговорът 
на поета е: Кой казва, че е изобщо Нещо? За илюстрация 
ни предлага картини на семейство и училище, смесени 
със затвор и сиропиталище, картини на празнотата. 
Осакатеност и лудост се загатват от най-обикновени 
ситуации. От стиховете на Симич ни облъхва 
атмосферата на нещо безусловно страшно. Не става въпрос 
за нещо конкретно, плаши ни самата идея за страха.
Втората глава на ламята се зъби от улиците на големите 
американски градове. Тя олицетворява социалния страх. 
В стихотворенията на Симич бездомниците спят прави. 
Същият онзи сляп малчуган проси, ръфайки главата на 
куклата. На всеки ъгъл е разпънат по един човек. Ето, 
подават се нечии възлести крака от картонена кутия, 
която е дом на бездомника. Луда бездомница говори 
гальовно на вързопите си, сякаш са деца. Мъж изкрещява 
насред улицата и продължава, като че ли нищо не се е 
случило.
Третата глава на ламята е метафизическият страх. 
Овчарят обича агнето и като „малко агънце“, и като 
агнешко печено. Природата на любовта е такава, 
че „човек не може да обича ближния си, а само по-
далечния“ (Достоевски). Живото същество ръфа 
себе си като Химера от Арецо. Нашият автор ще 
изпита жал към свинята – грозно, вонящо, презряно 
създание, обречено на клане. Ще възложи на Ангела 
„да є вдъхне надежда с онези безкрайни неща“, 
вместо да се възхищава на себе си в касапския нож 
„като в курвенско огледало“. Симич има предвид, че 
аутистичните шарани се прозяват в рибарниците, 
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кокошките ядат собствените си цвъкни, обогатени 
с протеини, телетата не виждат нищо, освен своите 
боксове. Поетът всеки път изпитва угризения на 
съвестта при споменаването на месари и кланици. 
И същият този поет с радостни очи очаква своята 
порция ядене, обръщайки вилицата си нагоре като 
Посейдон. На едно място той казва: „Има обсебеност, 
апетит, това е всичко“. Добре. В такъв случай именно 
непростимото зло (апетитът) ни свързва с живота, 
докато обсесията (моралът) ни отчуждава от него. 
Няма изход. Творецът е отредил живите създания да 
съществуват, изяждайки се помежду си. Светът е 
страшно място. Само онзи, когото не спрат трите глави 
на ламята, може да изрече и чуе на това място думите 
на любовта. Думите са „великолепна бедност“. И едва 
когато се проговори за любовта, се вижда колко несръчно 
е усилието да се изразят с четвъртити думи, хе-хе, обли 
чувства. Чарлз Симич смята, че езикът на любовта е в 
много лошо състояние и е нужна много силна емоция да се 
превъзмогне това.
Такава силна емоция намираме в стихотворението му 
„Безкрай“. Отчаяно дързък любовник тръгва да търси 
жена из Манхатън „на късмет“. Градът е като „сграда на 
опера при пожар“. Шансовете да я намери са по-малки от 
шансовете да го удари гръм. Но при Симич Въображението 
и Еросът са синоними.
Бъртранд Ръсел заявява, че не може да се докаже дали 
ягодата е вкусна или не е. Само онзи, който обича ягоди, 
изпитва на този свят едно удоволствие повече. В 
стихотворението „Струпване на облаци“ се ядат диви 
ягоди със сметана. В стихотворението „Някои нощи“ 
устата на госпожица Риз е изцапана с ягоди и крем.
В сянката на трите страшни глави на ламята „любовта 
е онази кьорава кокошка, която понякога намира зърно“. А 
когато това се случи, настава „ден, досущ скрита радост в 
измислен свят“.
На рецепцията на „Хотел Безсъние“ пише:
„Вътре срещаме всеки, едва навън сме наистина сами“.
Тази красива мисъл няма да ни защити от онова, което 
наричаме:

ледената игра на самота
Дете стои пред огледало. В един момент отражението 
отсреща става страшно. Паникьосаното дете се обръща 
и бяга. Възрастният човек няма къде да избяга. Трябва да 
остане с това.
В своята самота детето е заобиколено от предмети. 
Родителите се изненадват, когато видят, че детето им 
си играе по-дълго с лъжица, отколкото със скъпа кукла. 
За детето всички предмети са играчки. „Истинската 
играчка е поетичен обект“ – смята поетът.
Подобно на Васко Попа, Симич се интересува от 
предметите. „Непознатото в теб и непознатото в тях 
се привличат.“ Обектите не понасят фрази, обяснява 
той. „Няма да стигнете далеч с егото си, ако се опитате 
да се обърнете към камък... Нарцисизмът е неприличен 
между сфинксовете! Симич разговаря с камъка, ножа, 
вилицата, обувките. Борхес предупреждава: Всеки 
предмет, веднъж видян, иска никога да не бъде забравен. 
И най-незначителният детайл, ако се срещне с нашите 
обсесии, може да се превърне в плоча, която прескача.
Виждам поета в последната стая, зазидана в 
тишина. Над него трепти паяк, голям колкото чадър. 
Прашасалият прозорец гледа към пустата улица. 
Отсреща е месарницата, където касапският пън със 
сатъра и ножа свети като олтар. Парен локомотив 
изпълва улицата с гукането на голяма гугутка.
На екрана се появяват немигащи очи със съобщението: 
„Повечето хора, страдащи от безсъние, получават 
новините от АВС, а не от някой друг източник“.
После на екрана се появява богинята Безсъние в блестяща 
карета, в която са впрегнати обсесиите.
Затова лъжицата на масата е обсебена от духа на 
Калигула.
„Гледай в мен – казва тя. – Аз съм твоята идеална 
любовница. Аз съм Грета Гарбо. Дай ми главната роля в 
своя живот. Недей да имаш други богове освен мен.“
Лъжицата започва да расте, докато не надмине 
Крайслеровия дворец. След което, подобно на женска 
богомолка, се надвесва над него и започва любовна игра.
Около себе си откривам Ню Йорк.
Из нощния град се скита „човекът от тълпата“ Джоузеф 
Корнел, а от ъгъла наднича и го следва Чарлз Симич. 
Града, в новото му въплъщение, са градили строителите 
на лабиринта в Кносос. Блестят магазини по ъглите, 
портиери дремят в стъклени аквариуми, работят пекари 
на бейгъли и джаз музиканти. Стъкленият купол на 
машината за дъвки се превръща в Мадона в Сантерия на 
предутринното хотелско фоайе.

Това е своего рода специфичен американски и сръбски 
сюрреализъм.
„Ню Йорк е средновековен град – ми казва Чарлз Симич. – 
Тук хората правят някои неща, които никой вече не прави: 
гълтат малки папагалчета, свирят на триони. На един ъгъл 
в Чайнатаун кокошка предсказва съдбата. Клъвва някоя 
карта – клъв! – и това е съдбата ти.“
Евтините магазинчета и ателиета за химическо чистене 
издължават своите сенки. Нюйоркският филиал на 
„Хотел Безсъние“ е целият в петна и паяжини. В тези 
стихотворения иронично, но постоянно се появяват 
пророци: електрическа врачка, после „Циганка“ с магазин 
на ъгъла, след това „Госпожица Нострадамус“ и Десан – 
смутеният гадател по дланта на Симич.
Поетът избягва произвеждането на „красиви мистични 
картини“. Винаги в метафизическо стихотворение 
„капва“ малко обикновен, разпознаваем живот. Гледките 
следователно не са измислени, но повечето стихотворения 
носят атмосферата на съня. Това е защото очите не са 
само приемници, но и проектори, дори най-конкретните 
житейски ситуации биват заразени от нашия вътрешен 
свят.
Предците на хората от нюйоркските улици са били обект 
на жестоки карикатури по времето, когато с шума около 
филма на Чарли Чаплин „Емигрантът“ са акостирали на 
Лонг Айлънд. Американският поет удостоява техните 
потомци с благородническа титла. В стихотворенията на 
Симич зулусите и хетите поздравяват Джордж Вашингтон, 
бледият Конфуций бърше пода на кафенетата с еднакви 
движения, Одисей прави гръцки баклави, Орлеанската 
дева с пълна с карфици уста работи в ателие за химическо 
чистене. Виждал съм в Ню Йорк Икар, който с риск за 
живота си кара ролери между автомобилите и през смесени 
етнопаради.
Безпорядъкът в града е свещен. Бъркотията и тълпите, с 
които се отличава Америка,  според нашия поет са лечебни.
– Какво ли щеше да се случи – размишлява той, – ако 
„божественият предтеча на всички нас“ Артюр Рембо 
вместо в Абисиния беше отишъл в Америка?
Това щеше да удължи живота на поета и някой нов Барнъм 
щеше да го показва в своя цирк като най-стария човек на 
света. А какво – питаме се – щеше да стане с Франц Кафка, 
ако беше събрал смелост и дошъл в Америка?
Благодарение на опита си в „Асикурациони Дженерали“ 
Кафка щеше да продава застраховки на шошоните и 
можеше да се добере до славата на най-срамежливия врач, 
който някога племето е имало.
Отношението към предметите в „Хотел Безсъние“ е 
едновременно образно и рационално. Големият спектакъл на 
нощта „е разперил черните си криле в Новия свят, сякаш 
никога вече няма да ги прибере“. Жокерът е американска 
измислица. Авторът е в непрекъснато търсене на 
корените на тукашното въображение, на начина, по който 
американецът мечтае и си представя. Откриването 
на Америка ще продължи във всички времена. На едно 
място Симич казва: „Частта от Америка, която днес ще 
открием, е кино с два черно-бели хоръра“.
Майсторството на съвременния поет е в това „да 
премахва йерархията на красотата и да се отваря към 
съвременните митове“. Според Симич „само такава 
всеобхватна естетика може да придаде смисъл на 
американската реалност“.

l
– Какво предпочиташ да видиш: картина на Рембранд или 
фойерверк?
– Фойерверк.

l
Честването на Деня на независимостта – 4 юли 1993-та, 
всъщност беше отпразнуване на пълнолунието. Луната 
открива Америка едва през ХV век. А днес със своите 
континенти, огромна, се рее над Фримонт Стрийт.

l
„Уикли уърлд нюз“ публикува на първа страница 
„официална снимка“ на Хилари Клинтън, жената на 
американския президент, с извънземно бебе в прегръдките 
си. Извънземните, твърди изданието, са помогнали на 
изборната кампания на Бил Клинтън.
Какво ще стане с нас?

l
Водите на Мисисипи и Мисури са достигнали най-високото 
си ниво за последните двайсет години. Хиляди хора, 
останали без покрив, се спасяват с лодки. Положението от 
ден на ден се влошава.
„Беше чудесно – каза една баба по телевизията. – Това е най-
хубавото нещо, което се е случило в Ханибал.“

l
Поетът и преводачът излизат от „Хотел Безсъние“ и се 
качват в колата.
– Америка е добра страна – казва преводачът, – тук човек 
може да бъде глупав.
– О, може – отговаря гордо поетът.
После Чарлз Симич врътва ключа на колата и в мига, в 
който моторът живва, си спомня за една югославска 
реклама от 30-те години:
Автомобил – какво ще кажеш
Вози те където желаеш!

сръбската Америка
Чарлз Симич и баща му Джока влезли във френския 
ресторант на западната 55-а улица в Ню Йорк. Бащата 
и синът се заприказвали. Говорили за Гурджиев, за 
неизбежността на страданието, което кристализира 
душата, за щуротиите на чичо Бора, за особеностите 
на сръбския характер. Ресторантът бил организиран 
по системата на „влака“. Келнерът идвал и си отивал, 
донасяйки различни ястия. Бащата и синът си говорели. 
Когато дошло време за десерта, те се спогледали и 
попитали:
– А какво всъщност ядохме?
Повикали келнера и му наредили:
– Донесете още един път от всичко това.
Този път се хранили внимателно.
Когато отново стигнали до края, келнерът донесъл 
бутилка, наподобяваща малък кристален лампион. Налял им 
коняк за сметка на заведението и попитал:
– Вие винаги ли се храните така?
– Не! – отговорили философски настроените баща и син. – 
Само когато сме гладни.
Има няколко истории с Чарли, които разказвам като че ли 
са мои. Тази е една от тях. Обичам я, защото тя отразява 
определен светоглед. Бащата на Чарли – Джока Симич, е бил 
електроинженер с добра заплата, но вечно в дългове, вечно 
изкушен да похарчи парите за наема за ресторант или за нов 
костюм. Джока обличал скъп костюм, а в малкото джобче 
вместо цвете слагал люта чушка. Когато за последен път 
му станало лошо, докторът го попитал:
– Господин Симич, мога ли да направя нещо за вас?
– Може ли пица? – отговорил Джока.
Докторът помислил, че е получил удар. Не е било удар. 
Било е нещо много по-дълбоко – неговото отношение 
към живота. Джоковите предци са лежали на одъра и са 
измисляли нецензурни народни песни. Като нормален сръбски 
дадаист Джока с тайфа безделници е чакал в белградската 
кръчма „При червения петел“ да се появи някой наивен 
посетител, след което да захванат най-сериозни разговори 
за това къде се намира центърът на света и да предполагат 
различни точки в кръчмата. Чарлз Симич е наследник на 
тази традиция.
Мел Брукс се похвалил веднъж, че има лош вкус, съчетан 
с интелектуална дълбочина. Вкусът на Чарлз Симич, 
що се отнася до облеклото, виното, вътрешния дизайн, 
превъзхожда вкуса на повечето хора. Той познава отлично 
живописта, киното, музиката и една дузина литературни 
традиции. В какво отношение всъщност мога да говоря 
за „лош“ вкус? В конвенционалния! Говорим за правото на 
човека на каламбури. Говорим за създаването на своя форма. 
Говорим за азазеловското право на люта чушка в джоба. 
Говорим за мъдреца суфист, който обичал да се държи 
смахнато и карал учениците си да го записват. Говорим за 
убеждението на Чарли, че стратегиите на смеха и поезията 
са едни и същи. Смехът, както е казал Хавелок Елис, е 
религиозен опит, защото свидетелства за еманципацията 
на душата. Говорим за поезията, която е котешки концерт 
под прозореца на стаята, в която се пише официалната 
история.
Ето за какво си мисля, докато чета книгата с интервюта 
на Весна Роганович „Дяволът свири на кръстопътя“. И като 
журналист, и като преводач през годините Весна Роганович 
приближи в значителна степен творчеството на Чарлз 
Симич до сръбските читатели. В книгата „Дяволът свири 
на кръстопътя“ тя се изявява в рядка за журналиста роля 
– на есеист. За това наистина е необходимо познаването на 
творчеството на интервюирания и естествено – любов. 
Роганович отбелязва, че почти трите десетилетия, които 
обхващат тези интервюта, са хроника на непрекъснатия 
поетически възход на Симич. Това е вярно. Поезията 
обикновено зависи от цветовете и соковете на младостта. 
Редки са поетите, които стават по-добри през втората 
половина на живота си.
Чарлз Симич е човек, над чиято люлка са се ръкували 
Сталин и Хитлер, но който съумява да не е злопаметен 
в живота, поет, който се изненадва от всичко в 
биографията си. С рядка, бих казал – свята самоирония, 
Симич смята, че хората са предимно дърдорковци и глупаци 
и че ние самите през по-голямата част от времето си 
се вписваме в тази категория. Той мисли, че музите се 
навъртат около безотговорни и объркани хора като 
него и баща му. В своите стихотворения в проза Симич 
свързва несъчетаемото. Откъсва редица мистични 
гледки от безформена маса. Създава своя форма, която 
му дава възможност да прескача между метафизиката, 
гастрономията, историята, шегата и мистицизма. Той 
живее в горите на Ню Хемпшир, но въображението му 
е останало в Ню Йорк – града, в който всички векове и 
култури са се смесили.
Веднъж се разхождахме с Чарли из Ню Йорк, който 
приличаше на застинал фойерверк. Попитах го:
– Бостън е създаден с намерението да бъде град върху хълм, 
християнска общност, по-добра от която и да е преди. 
Но Ню Йорк не е. Основали са го холандците единствено с 
комерсиална цел и въпреки това е пълен със сърце и душа. 
Как така?
– Емигрантите – отговори той. – Емигрантите са я 
донесли.
Един от тези емигранти е и Чарлз Симич. Неговата 
изненадваща, поетична, сюрреалистична Америка е сръбска 
Америка.

Превод от сръбски: ЖелА ГеОрГиеВА
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Антоанета Робова

Ани Ерно е сред най-разпознаваемите и утвърдени 
съвременни писатели във френскоезичното литературно 
поле. Превеждана на близо четиридесет езика и включена 
в учебните програми на гимназии и университети, 
Нобеловата лауреатка продължава традицията на социално 
ангажираното и интелектуално-философско отстояване на 
позициите на феминизма по следите на Симон дьо Бовоар 
и Вирджиния Улф, без обаче да се вписва в обособените 
модели за „женско писане“. Авторката е повлияна от 
канонични френски автори като Флобер, Пруст, Камю и 
Сартър, но съумява да изгради свой собствен почерк, чиято 
неутралност засилва реализма на описаните събития. 
Възприеман от някои критици и читатели като форма 
на безстилие, отказът от орнаменталната метафорика 
и фигуративността на изящното слово всъщност 
представлява осмислен вариант на този „бял почерк“, 
чието зараждане Ролан Барт свързва с „Чужденецът“ 
на Камю и чиято задача е „да се мине оттатък 
Литературата, използвайки нещо като рудиментарен 
език“1. Този трудно достижим „бял почерк“, при който 
пишещият човек се освобождава от патоса и словесната 
художественост, за да потърси прозрачната острота на 
думите като инструмент, не се основава на занаятчийска 
виртуозност или на психосоматична изобразителност, а 
цели да минимизира изкуственото в изкуството. 
Парадоксалното във волята на Ерно да отхвърли 
изкуството в името на документалната точност и 
автентичността на своя почерк е отчетено още при 
първото є участие в знаковото предаване за книги 
„Apostrophes“2. Известният френски интелектуалец Бернар 
Пиво апострофира набиращата популярност през 1984 
г. писателка, че умишлената и отстоявана простота 
на писането в романа „Мястото“3 е „от порядъка на 
изкуството“. Или както отбелязва писателят Ален Боске 
в същото предаване: „Вие се бунтувате срещу изкуството, 
правейки изкуство“. Това телевизионно участие на Ерно 
е важен етап по пътя от призванието на някогашната 
студентка, отделила се от скромната си социална среда 
посредством учението, към признанието на нейното 
творчество. Книгата „Мястото“ впрочем е важен жалон 
и от гледна точка на прецизирането на литературния 
проект на Ерно. С нея тя навлиза във все по-вярната 
фактологически форма на автобиографизъм, формулирайки 
и конкретния модус на своя бял почерк: т.нар. „равен 
почерк“ (écriture plate). В началото на болезнения разказ 
за смъртта на баща си разказвачката, припокриваща се с 
авторката по силата на замисъла на тази творба, си спомня 
за зараждането на книгата си в болката от загубата на 
родител. Авторката дефинира залозите на своя „равен 
почерк“ или „равен стил“ (според официалния превод на 
български език):

Отскоро знам, че романът е невъзможен. За да опиша 
един живот, подчинен на нуждата, нямам право да тръгна 
нито от изкуството, нито от стремежа да създам 
„нещо увлекателно“ или „вълнуващо“. Ще събера думите, 
жестовете, вкусовете на моя баща, забележителните 
факти от живота му, всички явни знаци на едно 
съществуване, споделено и от мен. 
Никаква поезия на спомена, нито ликуваща насмешливост. 
Равният стил ми се налага естествено, същият, който 
използвах някога в писмата до родителите си, за да им 
съобщя важни новини.4

„Мястото“ очертава своеобразна вододелна линия във 
флуидното, но еднородно в своеобразието си творчество, 
подхранвано от наносите на спомена, скрепявано от 
хода на времето и отпечатъка му върху субективната и 
колективната памет. Удостоената с наградата „Рьонодо“ 
(през 1984) книга се отличава от предишните три 
творби5 на Ерно, в които тя преработва елементи от 
женското битие, романизирайки изживяното. Постепенно 
романната обвивка на сюжетите се стопява и все по-
натуралистично се избистря качествено нова форма на 
автобиографично писане, при която личното преживяване 
има все по-обхватно, универсално звучене на съ-преживяно. 
Съкровеният, делничният или неизречимият женски опит 
придобива плътност и се издига до предмет на литературна 
проза, която нерядко скандализира със своята недвусмислена 
прямота. Във Франция жанрът „автосоциобиография“ се 

1 Барт, Ролан. Нулева степен на почерка. Митологии. Прев. Асен 
Чаушев, Весела Антонова, Галина Меламед, Стоян Атанасов. 
София: Колибри, 2004, 66-67.
2 Ernaux, Annie. La Place. Archive INA, 06/04/1984. URL : https://
youtu.be/uaM_Hw_Qca4.  
3 Ernaux, Annie. La Place. Paris : Gallimard, 1983.
4 Ерно, Ани. Мястото. Прев. Светлана Даскалова. В: Саган, 
Франсоаз. С най-хубав спомен; Модиано, Патрик. Добри 
момчета; Ерно, Ани. Мястото. Съст. Николай Стоянов. Прев. 
Николай Стоянов, Христо Даиев, Анна Тонева, Светлана 
Даскалова. София: Народна култура, 1986, с. 229.
5 На български език засега са преведени и публикувани две книги 
на Ани Ерно: Мястото през 1986 г. и Обикновена страст 
през 1993 г. (Прев. Нона Стефанова. София: Прозорец, 1993.) 
Тъй като не разполагаме с официални преводи на заглавията 
и текстовете на останалите двадесет излезли на френски 
език книги на писателката, в тази статия при необходимост 
предлагам мои примерни преводи. 

свързва с името и творчеството на Ерно, която дефинира 
тази хибридна разновидност на автобиографичното писане, 
обвързвайки я със социологията. В книгата, озаглавена „Една 
жена“ и посветена на смъртта на майка є,  писателката 
уточнява смесения характер на подхода си: „Това не е 
биография, нито роман естествено, може би е нещо между 
литературата, социологията и историята“6. 
Особено осезаемо в книгите на Ерно е отварянето на 
литературата към извънлитературното. Още от  
70-те години на миналия век творчеството є съдържа 
предвестници на литературни тенденции, които 
стават все по-отчетливи при прехода към новото 
хилядолетие. Отказът от експерименталния формализъм 
и самоцелната автотеличност, преоткриването на 
непосредствената действителност7 като суровина за 
литературата, отварянето на повествованието към 
социалното, интермедиалното и политическото са сред 
тези специфики, които се открояват все повече като общи 
литературни тенденции към края на XX и през първите 
десетилетия на XXI век. Сред приносите на авторката за 
феминистичните каузи е детабуизирането на мъчителни 
теми като аборта, разнообразните проявления на мъжка 
доминация, стереотипните възприятия за традиционните 
роли, отредени на жените. Но тя пише и по общочовешки 
проблеми като онкологичните и неврологичните 
заболявания, социалните неравенства, травматичните 
житейски епизоди, смъртта и отсъствието, срама 
и траура... Влиянието на Симон дьо Бовоар и на Пиер 
Бурдийо е доловимо в прозата и светогледа на Ани Ерно. Тя 
успява да се еманципира благодарение на литературата и 
образованието си, да обнови и обогати автобиографичния 
жанр, да придобие широка популярност и критическо 
признание, дори да спечели Нобелова награда за литература, 
превръщайки се в първата френска писателка носителка на 
това високо отличие. 
Ерно впрочем отхвърля утвърдения по-общ термин 
„автобиография“, пояснявайки, че местоимението „аз“ в 
нейното творчество е „колективна“8 и „трансперсонална“9 
форма. Волята за универсализация на Аза в съчетание 
със свръхреалистично, пестеливо повествование и 
изчистен изказ благоприятстват емпатичния отговор 
при рецепцията и силното въздействие на прозата върху 
нейните читателки и читатели. Те често разпознават свои 
житейски несгоди, унижения или изпитания в откровените 
до болка истински истории на писателката, преминала от 
една социална прослойка в друга, отчуждавайки се до голяма 
степен от първоначалната си среда. Единадесет творби на 
Ерно, както и откъси от дневници и снимки, са събрани в 
престижната колекция „Quarto“ на издателство „Галимар“ 
през 2011 г. Авторката озаглавява тома „Écrire la vie“ –  
банално, но и трудно преводимо словосъчетание, означаващо 
както да се описва, така и да се пише (за) живота. Тя 

6 Ernaux, Annie. Une femme. Paris : Gallimard, 1987, p. 106. 
7 Университетският преподавател и литературен теоретик А. 
Гефен изтъква „социологическия реализъм“ на Ани Ерно, както 
и нейния литературен принос „да се реполитизира умишлено 
еготистичният и автаркичен жанр на автобиографията“ и 
оприличава писането є с други нови „форми на минимализъм и 
фактуална литература“ (Gefen, Alexandre. L’idée de littérature. De 
l’art pour l’art aux écritures d’intervention. Paris : Corti, 2021, p. 170). 
8 Charpentier, Isabelle. « “Quelque part entre la littérature, la 
sociologie et l’histoire…” », COnTEXTES [En ligne], 1 | 2006. Mis 
en ligne le 15 septembre 2006, consulté le 02 novembre 2022. URL 
: http://journals.openedition.org/contextes/74 ; DOI : https://doi.
org/10.4000/contextes.74.  
9 Ernaux, Annie. « Vers un je transpersonnel ». Dans : Lecarme, 
Jacques (dir.) Autofiction & Cie. RITM n°6, Université de Paris X, 
1994, p. 221.

уточнява, че описва „[н]е своя живот, нито нечий живот, 
нито дори един живот. А живота с неговото съдържание, 
което е еднакво за всички, но се изпитва индивидуално от 
всеки“10. 
Първоначалният страх, свързан с публикуването и 
критическите прочити, отслабва след излизането и 
благоприятната рецепция на първия є роман, озаглавен 
„Празните шкафове“11, в който темата за аборта се 
разгръща в перспективата на героиня на име Дениз – 
автофикционална проекция на авторката. Ерно се завръща 
към този епизод от живота си и съпътстващия го ужас в 
книгата „Събитието“12. В нея разказът за случилото се в 
далечната вече 1963 г. се води от първо лице, въз основа на 
дневника от съответния период, описващ преживяното 
от студентката, прибягнала до незаконната оперативна 
манипулация. От дистанцията на изтеклото време и 
след настъпилите социални промени, известната през 
2000 г. писателка отново се ангажира с възстановка на 
травматичния спомен от младостта си. Тя отбелязва 
необходимостта да се завърне към това болезнено 
преживяване, защото в противен случай „допринася[м] да се 
затъмни реалността на жените и застава[м] от страната 
на мъжката доминация на света“13. Когато екранизацията 
на „Събитието“14 е представена на редица филмови 
фестивали и в киносалони по цял свят през 2021, зрителите 
имат възможност да се потопят в обезпокоителния 
сюжет на творбата на езика на киното. 
През 2008 г. Ани Ерно завършва и издава най-комплексната 
си и цялостна в авто-социо-биографичен план творба, 
озаглавена „Годините“15. Книгата е отличена с редица 
награди и се възприема като magnum opus на писателката, 
кулминация и синтез на творчеството є – „тотален 
роман“, какъвто е и един от отпадналите варианти за 
негово заглавие. „Книгата на цял един живот“16 проследява 
еволюцията на обществото през втората половина на 
XX век до първите години на новото хилядолетие през 
призмата на авторовия Аз и глас. Формата наподобява 
поток на съзнанието, стройна фабула отсъства, доколкото 
разказът следва лъкатушещия ход на спомените, 
задвижвани от стари снимки. Фотографските екфразиси, 
характерни за творчеството на Ерно, в тази книга 
изпълняват документална и мнезична функция – отпращат 
към миналото и се превръщат в негови знаци и следи. 
Повествованието е изтъкано от познати от предишните 
є книги преживявания, преплетени със събития от 
политическия, културния, историческия живот, както 
и с най-разнородни сведения относно ежедневието, бита, 
новите технологии. В търсене на паметта за миналото, 
авторката сглобява многообразните отрязъци от 
действителността със спомените от изтичащото си 
човешко време в тази творба, по която мисли още от 1986 
г. Публикуването на превода є на английски език през 2017 г. 
се свързва с повишаването на интереса към творчеството 
на Ерно не само в англоезичните държави. 
Пишещата (за) живота си от близо половин век авторка 
свободно избира да превърне творчеството си в 
свидетелство за преживяното през годините, да преведе на 
езика на литературата мълчанието по определени, често 
„женски“ теми и да ги изговори в режим на универсална 
съ-преживяемост. Своеобразното животописание на 
Ерно отразява нейния обикновен, но нагарчащ житейски 
опит, както и този на немалка част от четящите. 
Субективното се натоварва с колективна значимост, а 
личният спомен навява общовалидни асоциации. Тъкмо 
тази отвореност към читателя и общожитейската 
проблематика, подхранваща автобиографичните 
лайтмотиви и социалните модулации в гласа на Ерно, 
обуславят честото отъждествяване на четящите с 
пишещата. Авторката споделя в редица интервюта, че 
получава писма и признания от свои читател(к)и, според 
които тя е разказала техните преживявания и истории в 
своите книги: „Вие държахте писалката вместо мен“17.

10 Fort, Pierre-Louis (dir.). Cahier de l’Herne n°138 : Annie 
Ernaux. Paris : Editions de l’Herne, 2022, p. 22. Откъсът е от 
предговора на излезлия през месец май т. г. монографичен 
брой от поредицата „Cahiers de l’Herne“, чиято цел е да 
представи траекторията на значими творци от сферата на 
хуманитаристиката през погледа на техни съвременници от 
различни области на изкуството и познанието. 
11 Ernaux, Annie. Les Armoires vides. Paris : Gallimard, 1974.
12 Ernaux, Annie. L’Événement. Paris : Gallimard, 2000.
13 Ibid., p. 53. 
14 Филмът на писателката и режисьорка Одри Диван е удостоен 
с няколко кинонагради, сред които и „Златен лъв“ във Венеция 
през 2021 г. 
15 Ernaux, Annie. Les Années. Paris : Gallimard, 2008. Според 
наличната в пресата информация книгата „Годините“ ще излезе 
в превод на български език през 2022 г. 
16 По думите на писателката Делфин дьо Виган, която още 
от началото на 90-те години на XX в. е вярна читателка на 
творчеството на Ани Ерно (Cahier de l’Herne n°138, op. cit., p. 
143-144). 
17 Cahier de l’Herne n°138, op. cit., p. 31.

Ани ерно и паметта за (съ)преживяното

Константин Костов, „Дълбоко в калта“, от изложбата „Il dolce 
far niente / Изкуството да не правиш нищо“, 2022
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Валтер Бенямин

Поместеният тук текст на Валтер Бенямин досега 
не е превеждан на български и  се отнася до една 
сравнително пуста откъм местни изследвания 

тема: сюрреализма. Той е включен в предстоящо 
издание със заглавие „сюрреализъм и критическа 

теория“, подготвяно от издателска къща „КХ 
– Критика и Хуманизъм“. Книгата, която ще се 

появи след месец, включва още един важен тект на 
Бенямин – „сюрреализмът – последната снимка на 

европейската интелигенция“, както и коментар 
по темата на Теодор В. Адорно („Поглед назад 

към сюрреализма“). изданието е придружено от 
обстойна контекстуализираща текстовете студия 

на преводача и съставителя на книгата професор 
стилиян Йотов. 

Настоящата година е юбилейна за Валтер Бенямин 
– навършват се 130 години от рождението му. иК 

„КХ – Критика и Хуманизъм“ я отбелязва с кратка 
поредица от издания, от която досега са излезли 

„Към критика на насилието“ и „Произведението 
на изкуството в епохата на неговата техническа 

възпроизводимост“; очакваната книга ще бъде трета 
в поредицата.

Вече има нещо нередно в това да се сънува Синьото 
цвете1. Ако днес някой се събуди като Хайнрих фон 
Офтердинген, би трябвало да се е успал. Историята 
на съня предстои да бъде написана, а да се вникне в нея, 
би значело решителна победа над суеверието относно 
природната предопределеност със средствата на 
историческото озарение. Сънуването има своя дял 
в историята. Неговата статистика би проникнала 
отвъд миловидния анекдотичен пейзаж в безплодието 
на едно бойно поле. Сънищата са заповядвали войни, а 
войните от прастари времена са определяли правда и 
неправда, дори граници на сънищата.
Сънят вече не разкрива някаква синя далечина. Той е 
станал сив. Но сивият слой прах върху нещата е  
най-добрата му част. Сега сънищата са пряк път към 
баналното. Завинаги и окончателно техниката отнема 
външния облик на нещата – подобно на банкноти, 
обречени да станат невалидни. Сега ръката посяга 
още веднъж насън и опипва познатите контури за 
сбогом. Тя докосва предметите на протърканите 
от пипане места. Което не винаги става по най-
подходящия начин: децата не обхващат чашата, те 
бъркат вътре в нея. И от коя своя страна нещото се 
показва в сънищата? Кое е онова най-изтъркано от 
пипане място? Това е страната, износена от навика 
и гарнирана с евтини сентенции. Страната, откъм 
която нещото се представя в сънищата, е кичът.
С плясък падат на земята фантазните образи 
на нещата, като страници от илюстрованата 
книга на Лепорело2 „Сънят“. Под всяка страница 
стоят сентенции. „Най-красивата ми любовница е 
безделието“, „Лъскав медал за най-голямата скука“, 
„В коридора има някой, който ме желае до смърт“.3 
Сюрреалистите съчиняваха подобни стихове и 
техни приятели художници ги пренасяха в книгата 
с илюстрации. „Повторения“ [Répétitions] нарича 
Пол Елюар един такъв свой поетичен сборник, на 
чийто фронтиспис Макс Ернст е нарисувал четири 
малки момчета. Те са извърнали гръб към читателя, 
към учителя си и към неговата катедра и през 
една балюстрада се взират в балон, който се рее 
във въздуха. Закрепен на върха си, на парапета се 
поклаща огромен молив. Повторението на детското 
преживяване дава повод за размисъл: когато сме 
били малки, тягостният протест срещу света на 
родителите ни все още не е съществувал. Като деца 
в този свят ние сме ги превъзхождали. С баналното 
– когато го уловим – улавяме и доброто, което – ето 
виж! – е толкова наблизо.
1 Образ от съня на Хайнрих фон Офтердинген, герой на 
едноименен недовършен роман на Новалис (1772–1801), 
публикуван посмъртно през 1802 г. Името на героя препраща 
към предполагаем, но недоказан средновековен певец. „Синьото 
цвете“ е основен мотив в съня му, символ с множество 
значения, който прелива в образа на любимата. – Бел. прев.
2 Лeпорело – слугата на Дон Жуан от едноименната опера на 
Моцарт, който разнася със себе си каталог със завоеванията 
на своя господар. Този регистър е под формата на нагънат 
като хармоника свитък. През  XIX в. съществува издателство 
„Лeпорело“, което издава такива книжки-хармоники за деца; 
днес е само име на детско издателство в Швейцария. – Бел. 
прев. 
3 ориг. форма: „Ma plus belle maîtresse, c’est la paresse“, „Une 
médaille vernie pour le plus grand ennui“, „Dans le corridor il y a 
quelqu’un qui me veut à la mort“. – Бел. прев.

Защото сантименталността на родителите ни, 
многократно пречистена, e добра тъкмо в това, 
че показва най-рафинираната картина на нашето 
изживяване. Отвлечената им реч, горчива като 
жлъчка, се свива за нас в намачкан ребус; орнаментът 
на разговора се оказва изпълнен с най-съкровени 
лъкатушения и заплитания. Там, вътре има душевна 
привързаност, има любов, има и кич. „Сюрреализмът 
е призван да възобнови диалога в неговата есенциална 
истина. Партньорите са освободени от принудата на 
учтивостта. Говорещият няма да извежда тези. А по 
принцип отговорът не се интересува от самолюбието 
на онзи, който говори. Защото в ума на слушащия 
думата и образите му служат  само като трамплин.“ 
Красиви прозрения от „Манифест на сюрреализма“ на 
Брьотон. Те изграждат формулата на диалогичното 
недоразумение, ще рече – на живото в диалога. Защото 
„недоразумение“ се нарича ритмиката, с която 
единствено вярната действителност си пробива път 
в разговора. Колкото по-истинно може да говори даден 
човек, толкова по-успешно той бива погрешно разбран.
Във „Вълнà от сънища“ [Vague de rêves] Луи Арагон 
разказва как Париж бива обхванат от мания по 
сънуване. Младите хора вярват, че са разкрили 
тайната на поезията – в действителност те я 
прекъсват, както правят и с всички най-интензивни 
сили на онова време. Преди заспиване Сен-Пол Ру окачва 
на вратата си табела: „Поетът работи“ [Le poète 
travaille]. И всичко това, за да се проникне до сърцето 
на отменените неща. За да бъдат разгадани контурите 
на баналното, подобно на картина със скрити фигури; 

Кичът на сънищата
Глоси към сюрреализма

Нови шестстишия и други форми

Атлант(и)
На Бени

Атлантите на моя свят
един по един – отиват си
и небесният свод
застрашително слиза надолу,
над главата ми тегне –
протягам ръце.

Не е този, за който си мислите

Инатих се тридесет години
да съм верен на език без бъдеще –
трябваше отдавна да ми мине,
ала бавно ехото заглъхва.

Тъй тихо гръмотевицата беше паднала
върху земя за водопадни струи жадна.

По стар мотив

Лебедова песен
или лебедов семестър –
все едно:
всичко у мен нека бъде 
от лебед нагоре.

Всекидневно чудо

Малкото ми сили, Боже, умножи –
давам Ти ги като рибите и хлябовете,
думи, пълни с власт, над тях кажи
и ще стане чудо – много се надявам! 

Имам нужда всеки ден от него, 
за да стигна накъдето гледам.

Пуристично

Ковид криза,
трафик информация
и друга словесна шлака
извира отвсякъде –
мой български език,
стеснен, затлачен, комплексиран!
Да беше Вазов жив,
обзет от плам свещен,
престижа ти да защити,
но мъртъв е,
нов Вазов нужен ти е днес
да словотворства и да вярва –
имало е и ще има за кого да се хаби.

Eрих Кестнер в Сторител

Добре е, хиляди пъти по-добре е
да слушаш Ерих Кестнер – вместо новините:
получаваш порция почтено, здраво мислене,
може да се случи и сълза лъчиста да пролееш.

А какво те ползват изпълненията фалцетни
на загубилите мяра и за честност, и за чест?

Нещо като нищо
На Ваня

Вече мога да подреждам деня си
само чрез писане:
в молитвен дневник
(ако стана достатъчно рано),
в „тетрадка за впечатления“
и в друга – за задачи
(ходят винаги с мен в раницата ми),
в „бордовия“ дневник на колата
(имам и такъв, с многотомно бъдеще),
в лаптопа, разбира се, как
(свършеното трябва да се отразява)
и с това не изчерпвам всичко – 
не е ли потресаващо?
А Иисус, 
както пише отец Ян Твардовски,
не е написал нищо
(ако не броим онова на пясъка),
не и Евангелието,
писал е само с кръвта Си
кръстообразно –
също като нас, нали, –
клети мастилени плъхове
с топуркащи краченца. 

Облогът на Паскал

На Тебе, Господи, заложих
и се надявам да спечеля –
в живот, до невъзможност сложен,
безхитростните Ти повели

в дълбочина подреждат всичко.
И ни спасяват от себичност.

18.08., Успение на св. Иван Рилски

 
Преминаване

Между деня и мен –
една дума само,
едно име –
шепна го.

за да бъде изведен наяве един потулен в гористите 
дебри „Вилхелм Тел“ или да се даде отговор на въпроса: 
„Къде е невястата?“. Скритите картини отдавна вече 
са разкрити от психоанализата като схематизми на 
сънуването. С подобна увереност сюрреалистите са 
по следите не толкова на душата, колкото на нещата. 
Те издирват тотемното дърво на предметите в 
гъсталака на праисторията. Най-горната, най-последна 
гримаса на този тотем е кичът. Той е сетната 
маска на баналното, с която се дегизираме в съня и в 
разговора, за да поемем в себе си силата на отмрелия 
предметен свят.
Това, което наричахме изкуство, започва едва на 
разстояние два метра от тялото. Сега обаче кичът 
приближава света на предметите към човека; 
предметният свят се поддава на опипващия му 
захват и в крайна сметка изгражда своите фигури 
вътре в него. Новият човек съдържа в себе си цялата 
квинтесенция на старите форми и това, което се 
образува в сблъсъка му с една заобикаляща го среда 
от втората половина на XIX в. – както в сънищата, 
така също в думите и образите на дадени творци, 
– е едно същество, което би трябвало да се нарича 
„мебелираният човек“4.

Превод от немски: сТилияН ЙОТОВ

4 Изразът е на самия Бенямин и е предмет на множество 
дискусии. – Бел. прев.

Калин Михайлов
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Томас Бернхард

(откъс)

В неголямата книга със стъписващо заглавие 
„умираштият Гьоте“ (грешката е вярна!) са събрани 

четири разказа на Томас Бернхард, брилянтни и 
саркастични по начин, който е присъщ само на него. 

Тук поместваме началото на единия от разказите, 
които Бернхард е искал да издаде заедно, но така и не 

му е стигнало жизненото време да го направи. след 
по-малко от месец книгата ще бъде публикувана от 

издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“ в 
превод на Теодора Карамелска.

Докато самият аз винаги произнасях твърде високо и 
винаги твърде високо най-вече думата мъчение, казах аз, 
за него винаги е било обичайно да произнася всичко твърде 
тихо, поради което през цялото време, докато бяхме 
заедно, ни беше трудно, особено когато, както бяхме 
свикнали много често към края на зимата, ходехме в 
гората, всеки дeн, както изрично казах, без заобикалки, 
безмълвно, в самоочевидно разбирателство; бяхме 
свикнали с един ритъм на ходене, казах аз, който 
съответстваше на ритъма на чувствата и мислите ни, 
но съответстваше повече на моите чувства и мисли, 
отколкото на неговите, и от този ритъм на ходене 
бяхме развили един изцяло съответстващ му ритъм на 
говорене, най-вече високо в планината, където толкова 
често бяхме ходили с родителите си, които два пъти 
годишно ходеха на планина и винаги ни принуждаваха да 
ходим с тях на планина, въпреки че мразехме планините. 
Той винаги е мразел планините точно колкото и аз и в 
началото на познанството ни нашата ненавист към 
планините беше тъкмо онова средство, което първо ни 
сближи, а накрая ни обвърза за години и десетилетия 
наред. Самите приготовления на нашите родители за 
планините ни настройваха срещу тях, а с това и срещу 
планините, срещу свежия въздух и срещу непрестанно 
бленуваното от родителите ни спокойствие, което те 
смятаха, че намират в планините и само в планините, но 
никога не намираха в тях, както знаем; това как само 
говореха за предстоящия високопланински преход, как 
опаковаха багажа си за високопланинския преход и ни 
натрапваха опаковането на багажа си за високопланинския 
преход, ни настройваше срещу намерението им да се 
качат високо в планината и срещу страстта им към 
високите планини, и в крайна сметка срещу безумието 
им по високите планини, и ние бяхме отвратени от 
намерението им да се качат високо в планината, и от 
страстта, както и от безумието им по високите 
планини. Родителите ти имаха много по-силна страст 
към високите планини от моите, казах аз и отново го 
казах твърде високо за него, вероятно поради тази 
причина и не получих отговор, така че на свой ред казах, 
че родителите му винаги носеха яркозелени чорапи от 
вълна, не като на моите – от яркочервена вълна, 
родителите му носеха тези яркозелени вълнени чорапи, за 
да не се набиват изобщо на очи сред природата, докато 
моите обуваха своите яркочервени, за да се набиват на 
очи сред природата, родителите му винаги с всички сили 
твърдяха, че възнамеряват да не се набиват на очи сред 
природата, докато родителите ми винаги с всички сили 
държаха да се набиват на очи сред природата, 
родителите му непрекъснато повтаряха, че носят 
яркозелени чорапи, за да не се набиват на очи сред 
природата, родителите ми непрекъснато повтаряха, че 
носят яркочервени, за да се набиват на очи сред 
природата, и родителите му обясняваха яркозелените си 
чорапи със същото упорство, както моите – своите 
яркочервени. И през цялото време настояваха, че сами са 
изплели тези яркозелени и яркочервени чорапи, виждах 
майка ти винаги да плете тези яркозелени чорапи, казах 
аз, а моята яркочервени, сякаш майка ми нямаше нищо 
друго в главата си, казах аз, докато съмваше, освен да 
плете тези яркочервени чорапи, а твоята – тези 
яркозелени. И към яркозелените чорапи родителите ти 
винаги носеха яркозелени плетени шапки, казах аз, а 
моите – яркочервени. Наистина, при злополука високо в 
планината пострадалите по-лесно биват намирани с 
яркочервени чорапи и с яркочервени плетени шапки, 
отколкото другите, му казах аз, но той не отвърна нищо. 
Неговите родители винаги бяха гледали на мен с 
недоверие, казах аз, бяха ме допускали в дома си винаги 
само с недоверие и заради това тяхно недоверие винаги 
ми е било ужасно да посещавам дома на родителите му, 
точно толкова недоверчиви спрямо него обаче бяха и 
моите родители и така неговите родители много често 
не допускаха да го търся, както и обратно, моите – да ме 
търси той, докато аз нямах по-съкровено желание от 
това той да ме посети, защото през цялото си детство 
и дълго време след това го възприемах като спасител от 
родителската тъмница, която винаги съм усещал като 
смъртоносна. Знаех обаче и че със своите родители той 
се чувстваше по същия начин, че домът на родителите 
му бе същата тъмница за него. Ненапразно в единомислие 

наричахме домовете на родителите си винаги само 
сивата къща. Докато бяхме в домовете на родителите 
си, наистина бяхме заключени в две тъмници и ако 
единият вярваше, че е затворен в страховита тъмница, 
то скоро другият му обясняваше, че има по-страховита, 
защото смяташе своята за такава. Родителските 
домове винаги са тъмници и малцина могат да избягат 
от там, му казах, повечето хора, а това значи, така си 
мисля, към деветдесет и осем процента, остават 
заключени в тази тъмница до живот, биват попарени в 
тази тъмница и съсипвани, и накрая наистина умират в 
там. Но аз избягах, казах му аз, на шестнайсет избягах 
от тази тъмница и оттогава насам бягам. Родителите 
му винаги са ми показвали колко жестоки могат да бъдат 
родителите, както и обратно, моите на него – колко 
ужасни са родителите. Когато се срещахме между 
къщите на родителите си, на пейката под тиса, казах, 
спомняш си, говорехме си за родителските ни тъмници и 
че е невъзможно да избягаме от тях, правехме планове, но 
веднага след това ги отхвърляхме заради абсолютната 
безизходност, непрекъснато обсъждахме утежняването 
на механизма за наказания на родителите ни, срещу 
който не можехме да направим нищо. Родителите ти 
винаги ме упрекваха, че съм там, му казах, както нашите 
отправяха същия упрек към теб, те ме наказваха с това, 
че непрекъснато ме определяха като натрапника, който 
спъва съпружеското и следователно човешкото им 
развитие и в крайна сметка го е унищожил, както 
вашите винаги ти казваха, че ти си ги унищожил, казах 
аз. Когато се прибираше у дома, посрещаха те само със 
заплахи, както нашите – мен, когато се прибирах у дома, 
най-вече с онази убийствена заплаха, че аз съм тяхната 
смърт. Нямаше как да знаем, че са ни направили от 
свободни частици, казах аз, когато го научих, беше 
твърде късно, за да мога да го използвам за отбрана. 
Родителите ми се опитваха все повече да ме държат в 
единична килия, казах аз, както и теб все повече те 
държаха в единична килия. Пролуките въздух, които 
имахме в началото – и тях постепенно зазидаха. Накрая 
вече нямахме въздух, казах аз. Стените, които издигнаха 
около нас, бяха станали все по-дебели, скоро не чувахме 
нищо повече, защото през тези дебели стени вече нищо 
от външния свят не стигаше до нас. Майка ти носеше 
косата си винаги разпусната, казах аз, моята – винаги 
строго прибрана. С времето тя ми втълпяваше все по-
неразбираеми неща, съвсем неразбираеми, му казах аз, но 
когато є казвах, че не я разбирам, ме наказваше. 
Отношението ми към нея беше само отношението на 
наказателен механизъм, така че с времето поведението 
ми към нея стана единствено послушно. Както ти, казах 
аз, който също винаги си се държал послушно спрямо 
майка си, непрекъснато страхувайки се да не получиш 
удар по главата или ругатня. В неделите, за които 
постоянно се говореше, че са изпълнени с мир, у дома 
беше ад, казах аз. Още самото събуждане не беше нищо 
друго, освен поглед към ада, казах аз, когато се миех, се 
страхувах, че не го правя правилно, така че сапунът 
често ми се изплъзваше, казах аз, и пълзях по пода, за да го 
търся, треперейки с цялото си тяло, ти знаеш. Изобщо 
не можех да се среша, защото нямах нужното 
спокойствие. Докато се обличах, непрекъснато ме беше 
страх, че майка ми може да дойде и да ми издърпа ухото 
по някаква неизвестна за мен причина, понеже бях 
пристегнал колана около кръста си твърде много или пък 
твърде хлабаво, или заради липсващо копче на ризата, 
заради намачкан ръб на панталона или защото бях 

Виждане

подпухнал от плач. На закуска винаги се появявах като 
съвършено преуморен от живота, почти напълно рухнал 
човек, сядах на масата като позора на семейството. И 
те веднага и при всички положения ми даваха да разбера, 
че съм позорът на семейството; защо ми бяха дали име, 
мислех си много често, след като от самото начало ме 
наричаха позора на семейството, какъвто съм бил винаги 
и останах завинаги. Като се върна назад във времето, 
казах му аз, виждам, че и с теб не се е случвало нищо 
друго, вероятно си разказвал за това по-малко, 
отколкото аз, казах, ти винаги си говорил за това по-
малко, обаче си понасял същото, казах, у вас е било съвсем 
същото, както у нас, онова, което се отнася до теб, 
засяга и мен. Мълчанието, с което майка ми 
злоупотребяваше винаги, казах аз, и което винаги дълбоко 
нараняваше душата ми. Мълчанието беше средството на 
майка ми да ме нарани смъртоносно. Баща ми винаги 
безмълвно понасяше това възмутително поведение, 
наблюдател на моето унищожение от страна на майка 
ми. Като се върна назад във времето, с майка ти и баща 
ти беше съвсем същото. Те живееха добре, казах аз, но те 
съществуваха само като ме унищожаваха. Като те 
унищожаваха с течение на времето, родителите ти също 
живееха наистина добре в дома си, за теб обаче той беше 
само тъмница, която приживе вече не можеше да 
напуснеш, защото за разлика от мен, който бях избягал, 
ти никога не избяга, защото никога не си имал силата за 
това. После пълнеха раниците си, казах аз, и при това се 
наслаждаваха на презрението, с което им отвръщах при 
тази възможност. Мразех всичко, което приготвяха в 
тези раници, резервните чорапи, резервните плетени 
шапки, както казваха те, вурстовете, хляба, маслото, 
сиренето, бинтовете и т.н., и т.н. Накрая баща ми 
винаги пъхаше вътре и Библията, от която после четеше 
на глас при планинската хижа. Винаги едни и същи откъси 
с един и същи тон, спомняш си. И трябваше да слушаме и 
не биваше да казваме нищо. През цялото време на тези 
високопланински преходи не биваше да казваме нищо. Ако 
кажехме нещо, то се разглеждаше като безочие и 
незабавно следваше наказание. Тогава трябваше да се 
катерим все по-бързо нагоре, по-стремглаво надолу, при 
определени обстоятелства, понеже говоренето ни беше 
голямо колкото провинение или дори колкото 
престъпление, се стигаше до нечуваното възражение, 
когато бяхме жадни, да не пием нищо, когато бяхме 
гладни, да не ядем нищо. Усещах коравосърдечието на 
майка ми най-вече по време на тези високопланински 
преходи, нейната неумолимост. Баща ми беше винаги 
само наблюдател на коравосърдечието и на 
неумолимостта є, нито веднъж, спомням си, баща ми не 
е прекъсвал наблюдението си с коментар за или против 
нея, да не говорим да є се противопостави. Майка ми 
беше жестоката, баща ми наблюдаваше тази 
жестокост, казах аз, и родителите ти бяха съвсем 
същите. И твоят баща не каза нищо, когато майка ти 
те измъчваше с думи и едва не те уби с удари на щеката. 
Бащите оставяха майките да удовлетворят своето 
унищожаващо безумие и не ги закачаха. Ще умрем от 
родителите си, казах аз. 
[…]

Превод от немски:  
ТеОДОрА КАрАМелсКА

Константин Костов, „Всеобща тревога“, от изложбата „Il dolce far niente / Изкуството да не правиш нищо“, 2022
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20 години след излизането на първото издание на 
„изповедите на един буржоа“ („стигмати“, 2002), 
знаковата творба на Шандор Мараи се появява в 
нов преработен превод. Какво се промени през тези 
години в усещането ти за този текст като преводач? 
Настъпиха ли значителни промени в новото издание?
Това беше моя любима книга от студентските години, 
която винаги съм искал да преведа на български. Беше 
и голямо предизвикателство, понеже дотогава не бях 
работил върху цялостен роман, при това на значима 
фигура в унгарската литература. Грабна ме това, че 
Мараи разказва за една отмираща европейска класа, 
тази на буржоазията, с любов и дълбока носталгия, и 
сякаш иска мястото є в световната история да бъде 
съхранено и продължено, да има приемственост. Защото 
отделни личности от гражданското съсловие са били 
двигатели на световния прогрес в определени исторически 
епохи, тласкали са човечеството към нови открития 
и предизвикателства в социалната, политическата 
и икономическата сфера. В последния, трети том на 
„Изповедите“, излязъл под заглавие „Исках да мълча“, Мараи 
изрежда всички тези достижения и изказва надеждата, 
че съюзът на буржоазията с прогресивните сили има 
обещаващо бъдеще.
Мисля, че през годините натрупах значителен преводачески 
опит в различни жанрове на унгарската литература. За 
новото издание на „Изповедите“, като изключим финалния 
том „Исках да мълча“, направих нов прочит на редица 
пасажи, преосмислих ги и ги коригирах. Искам да спомена 
името на Светла Кьосева, редактор на книгата, която 
има съществен принос към предишното и настоящото 
издание с професионалната си намеса и отличното владеене 
на унгарски. Самата тя е изявена преводачка на унгарска 
литература. Тоест новото издание беше подложено на 
прецизен, внимателен прочит и преценка на стария превод, 
като добавихме и непреведената до момента, излязла 
междувременно, пост мортем, трета част на книгата.

Какви са големите предизвикателства в това да 
превеждаш Мараи?
Самият превод като процес е голямо предизвикателство 
за всеки един преводач, дори за корифеите. Унгарският език 
борави с обратна синтактична конструкция, често си 
служи със сложни подчинени и съставни изречения, което 
значително усложнява осмислянето на синтактично ниво. 
Допълнителна тежест е липсата на адекватен унгарско-
български речник, като изключим морално остарелия и 
непълен такъв от 1956 г. и малкия джобен речник на Бьодеи 
от зората на демокрацията, други помощни средства 
почти липсват. Преводачът от немай-къде се вижда 
принуден да ползва чуждоезикови и специализирани речници. 
При Мараи основна трудност за мен представляваше 
лексиката, защото той борави с множество остарели думи 
и понятия, архаизми, цитира исторически процеси, фигури, 
както и разбира се, лоша шега неведнъж ми погаждаше 
словоредът, който, както споменах, в унгарския е обърнат, 
и се налагаше Светла да пренарежда вече преведеното 
изречение.

Къде попада творбата на Мараи в контекста на 
останалите произведения на унгарската литература 
от периода преди Втората световна война?
Шандор Мараи е един от най-плодовитите унгарски 
писатели, творил е във всички литературни жанрове. 
Изявява се и като талантлив журналист, признава, че 
школата на журналистиката го е научила на много като 
писател. Настоящата му книга, поне за мен, е уникална 
като изказ и писателско верую, макар че е написана на 
34-годишна възраст, тя удивлява със своята зрялост и 
завършеност. Третият том „Исках да мълча“ излиза доста 
по-късно, почти осемдесет години след публикуването на 
„Изповедите“, и е най-вече плод на горчивите констатации 
на писателя, породени от териториалното окастряне на 
Унгария по силата на Трианонския мирен договор, както 
и заради провалената поземлена реформа, погрома във 
Втората световна война, масовото, макар и закъсняло 
заколение на унгарските евреи, настъплението на 
болшевизма в Европа. Знам за подобни изповедни творби, 
написани в по-ново време, например мемоарните записки на 
Андраш Шютьо, Дьорд Конрад и др.

Какво съдържа непознатият за българските читатели 
трети том „исках да мълча“?
Писателят вече е в зряла творческа възраст, той 
размишлява върху писателското си битие, върху успехите, 
постигнати на журналистическата и театралната сцена, 
върху смисъла на живота си и същевременно разисква 
политическите и икономическите процеси, които движат 

унгарското общество от 30-те до 50-те години на 
ХХ век. Ръкописът на третия том е открит сред куп 
други непубликувани записки, съхранени в полученото в 
Литературния музей „Петьофи“ писателско наследство: 
кореспонденция, недовършени ръкописи, чернови и прочее, 
струпани в близо 20 кашона. Докато приоритет за 
автора според мен в първите два тома на „Изповедите“ е 
литературната мемоаристика, то в третия том той си 
позволява да коментира темата в есеистично-нравствен 
дух. Това прави преценката му много по-критична и 
остра, изява намира горещото му журналистическо перо. 
Истината е, че приживе Мараи не е желаел продължението 
„Исках да мълча“ да бъде публикувано извън пределите на 
Унгария, възнамерявал е да съхрани тези в известен смисъл 
компрометиращи страници от унгарската история само 
за своите, унгарците. Тоест с достойнство свидетелства 
за трагедията не само на една класа, а и на един народ, една 
нация.

В каква посока Втората световна война променя Мараи 
като писател и космополитен дух? 
Втората световна война е изпитание за човешкия дух. 
Тя е касапница не само физически, за стотиците хиляди 
войничета, изпратени на сигурна смърт, но разяжда и вече 
зараждащите се либерални идеали, хуманистичната идея, 
всичко прогресивно в човешката история. Да не забравяме, 
че след нея в половин Европа се възцарява болшевизмът, 
нанесъл още по-големи поражения, и то в световен мащаб. 
Искрено се надявам, че няма да доживеем Трета световна 
война, може би наистина последна за човечеството. 
Войната е съпроводена с човешка трагедия и за самия 
Мараи, умира неговият син, когото така дълго са очаквали 
със съпругата му след години бездетен брак. Това сломява 
човека Мараи, за него войната е вече само съпътстващо 
събитие, нищо повече от продължил с години кошмар. По-
късно той трезво отчита непоправимите последствия от 
непремислената, нерешителна политика на европейските 
правителства след възцаряването на нацизма и преди 
избухването на Втората световна война, загубите от 
военните поражения, затъването в тресавището на 
посредствеността, скудоумието, болшевишкия дух, 
командния милитаризъм на комунистическата идеология. 
В крайна сметка излага решение за световно избавление 
от кризата, което обаче на практика намира своето 
приложение само в развитите демокрации.

след края на войната марксистките критици 
определят Мараи като „буржоазен автор“, той 
бива принуден да емигрира, а после тежко приема 
потушаването на унгарската революция от 1956 г. 
Какви са големите разочарования на идеалиста Мараи?  
Шандор Мараи, няколко години след възцаряването на 
болшевишкия режим в Унгария, емигрира, напускайки 
родината (само да спомена, че писателят е роден в 
град Каша/Кошице, тогава органична част от Австро-
Унгарската империя, впоследствие отцепен и присъединен 
към Словакия), като оттегля безапелационно авторските 
си права от унгарска територия. Фактически до 1989 г. 
публикуването му в Унгария е невъзможно, и то не защото 

унгарските власти не биха го допуснали, а защото самият 
Мараи, като доблестен гражданин, е наложил възбрана върху 
издаването на творбите си.
Определението „буржоазен автор“ беше характерно 
и за нашите географски ширини, нека си припомним 
литературното наследство на Николай Райнов, Яна Язова, в 
миналото и на писателски личности като Иван Вазов, Пейо 
Яворов, Димитър Талев, клеймосвани от комунистическия 
режим като „буржоазни“ автори. В случая с Мараи обаче 
говорим по-скоро за разочарование от новата болшевишка 
идеология, която той вече е предрекъл, същевременно 
отрича, и разочарование най-вече от пасивността 
на класата, към която се числи, от сервилността на 
страната, чийто гражданин все още е. Решението му е 
окончателно и безвъзвратно. Шандор Мараи слага сам край 
на живота си през февруари 1989 г. в Сан Диего, Калифорния, 
недочакал падането на Берлинската стена.

светът отново е във война, продължава ли 
творчеството на Мараи и идеите му да са все така 
актуални?
Като голям световен мислител, не само голям световен 
писател, какъвто според мен е Мараи, нито творчеството 
му, нито идеите му биха загубили актуалността си когато 
и да било. Разбира се, сега ситуацията е по-различна, 
но погледнато реално, болшевизмът на един световен 
диктатор, тиранин на мракобеснически режим всъщност 
разпали нова братоубийствена, ненавистна война досами 
сърцето на Европа, и то само за да утоли апетитите 
на една тясна политическа прослойка, така нар. „нова 
буржоазия“. Целта на тази „нова буржоазия“ обаче не е 
световният прогрес, а личното облагодетелстване. И 
войната за кой ли път се скрива зад удобни хуманистични 
лозунги като „смърт на фашизма, свобода за народа“.

Още с появата си Мараи беше добре приет от 
българската читателска аудитория, на какво отдаваш 
това? Очакваш ли добра рецепция и на новия превод? 
Както споменах, „Изповедите“ е уникална като писателски 
изказ, като мироглед и трактовка на начина на живот на 
една класа, изиграла важна роля в световната история. 
Нормално е читателският интерес да е повишен, още 
повече че Шандор Мараи е известна писателска фигура 
не само в Европа, а и по света. Един от романите му, 
„Свещите изгарят докрай“ (Стигмати, 2006), след 
преиздаването си в началото на 2000 г. предизвика 
читателски фурор в цяла Европа, мои колеги преводачи 
от западноевропейски страни дори ми се похвалиха, че 
карат чисто нови автомобили само от хонорарите от 
преводаческия си труд. Ние в България все пак успяхме, ако 
не нови автомобили, поне нови лачени обуща да си купим, по 
буржоазному.
Да, вече има много положителни отзиви за новото издание и 
книгата в някои по-малки софийски книжарници за момента 
дори е изчерпана.

24.10.2022 г.

Въпросите зададе ВлАДислАВ ХрисТОВ

За превода на един роман – равносметка
разговор с преводача Мартин Христов
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