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Боян Биолчев на 80:
 Здравка Евтимова
 Стоян Атанасов
 Амелия Личева 
 Панайот Карагьозов
 Добромир Григоров
 Маргрета Григорова
 Огнян Ковачев
 Камен Рикев
 Росица Чернокожева
 Кристиян Янев

 Саманта Швеблин 

 Анастас Герджиков

 Бойко Пенчев

 Мохсин Хамид

Обречени ли са 
литературните 
фестивали?

 Калоян Игнатовски

  Разговор  
с Людмила Еленкова

 Надежда Стоянова

 Ибан Салдуа

Граничното деление между живота ми 
и нечията смърт

Граничното деление между живота ми и нечията 
 смърт
минава край диванчето пред телевизора,
необезпокояван пристан, който дава достъп
до хляба на насъщния ни ужас.
В лицето на несправедливостта, всевластно
спасила ни на сухо, за да изгледаме
крушението невредими,
да бъдем праведни ще се равнява
едва на минималната ни лепта
приличие, която да дадем на нас самите,
просители на смисъл,
а също и на бога, разпоредил се безнаказано
да бъдем настанени на брега,
от правилната страна на екрана.

Превод от италиански: ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА

Валерио Магрели

До Коледа стихотворението на Валерио 
Магрели пътува в мотрисите на софийското 
метро заедно със стихотворенията на още 
13 автори, сред които и Георги Господинов. 
Инициативата е по проекта „Поезия в 
метрото“, дело на Полския културен 
институт в София и на Столична община.  

Рисунка Стела Стефанова
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Х у Д О ж Н И К  Н А  Б Р О Я

О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А Д И Т ЕН О В О

Списание „Християнство 
и култура“ отбелязва 
своята 20-та годишнина с 
извънреден юбилеен брой, 
който се разпространява 
заедно с брой 175. В 
центъра на брой 175/Есен е 
проблемът „Християнство 
и истина“, където 
присъстват текстовете 
на Борис Маринов 
Насъщното богословие на 
Диоклийски митр. Калистос 

(Уеър), на о. Сава Кокудев Дърво Йесеево и на о. Павел 
Флоренски Емпирея и Емпирия. Темата „Християнство 
и съвременност“ е представена със статията на Смилен 
Марков КОВИД-19 и православието: несигурност 
и уязвимост в контекста на Божията икономия, а 
рубриката „Християнство и философия“ включва 
текстовете на Йозеф Бохенски Мисленето и на Георги 
Каприев Божествената същност и природните енергии 
на Бога според Филотей Кокин в неговите две слова 
за Таворската светлина срещу Акинидин. В рубриката 
„Библеистика“ е представена статията на о. Теодор 
Стойчев История, богословие и мисия в Посланията на 
свети апостол Павел, а в „Християнство и история“ 
– втората част от текста на Василиос Сирос Между 
Химера и Харибда, а темата „Християнство и 
изкуство“ е представена с текста на Павел Игнатов Из 
църковномузикалното минало на град Поморие. Броят е 
илюстриран с фотографии на Валерий Пощаров. 

 Юбилейният извънреден 
брой представя четири 
разговора по актуални 
теми от областта 
на християнството и 
културата с участието на 
членове на редакционната 
колегия на списанието и 
изтъкнати интелектуалци. 
В разговора, посветен 
на Кризите и Църквата 
участват Калин Янакиев, 

Георги Каприев, Владимир Градев, Момчил Методиев, 
Смилен Марков, о. Петко Вълов, а темата Християните 
като общност е разисквана в разговор между о. Василий 
Шаган, пастор Даниел Топалски, Ренета Трифонова и о. 
Сава Кокудев. Развитието на Богословското образование 
в България е обсъдено от Клара Тонева, архим. Мелетий 
(Спасов), о. Теодор Стойчев, Мариян Стоядинов и 
Венцислав Каравълчев, а по темата Християнство и 
изкуство разговорят Теодора Димова, Слава Янакиева, 
Димитър Радев, Благой Бойчев, о. Добромир Димитров и 
Георги Арнаудов. Наред с тези разговори, броят включва 
и интервю с румънската поетеса Ана Бландиана под 
заглавие Чувството, че никога не съм оставена сама, е 
моята дефиниция за Бога, есето на Т. С. Елиът Единство 
и различие: секта и култ, размислите на Шарл Пеги Клио, 
или диалог между историята и езическата душа, както и 
текста на Джонатан Дън Превод.

Как Пруст променя 
модерното писане – 100 
години по-късно? Това е 
темата на новия брой 
09 на сп. „Култура“: 
разговор с Юлиан 
Жилиев за „изгубеното 
време“, есето на Марсел 
Пруст „Смъртта на 
катедралите“, текстове 
от Жил Дельоз и Валтер 

Бенямин. И още: есето „Антихрист“ на Йозеф Рот и 
франкфуртската реч на Сергий Жадан; интервюта с 
Ани Ерно, Дмитрий Глуховски и Аманда Стерс. А също 
и Александър Секулов, Теодор Ушев, Красимир Терзиев, 
Пламен Бейков и Норман Бийкър. Разказът в броя е на 
Михаил Вешим, а фотографиите са на Лиляна Караджова.  

С подкрепата на 
Столична община

В книгата на Алекс Михаилидис “Η σιωπηλή ασθενής”1 се 
разказва за психично болна жена на име Алисия, която е 
убила мъжа си по особено жесток начин. Затворена е в 
психиатрия и в продължение на години не казва нито дума. 
Тя е художник и говори чрез своите рисунки, също така си 
води таен дневник. Рисунките є са вдъхновени главно от 
старогръцките митове, най-вече от мита за Алкестида. 
Действието се развива в Англия, което се обяснява с 
факта, че авторът е кипърец, живеещ там. 
През годините на мълчанието на Алисия полицията 
разследва случая, но той остава неразгадан. Само един-
единствен човек – нейният психиатър Тео, може да я 
накара да проговори. 
Психиатърът подобно на Алисия е имал тежко детство и 
е получил помощ от добра психоложка. Тя го е излекувала и 
му е давала мъдри съвети и така е обогатила житейския 
му опит. С времето му е станала близка приятелка. 
Алисия също е имала тежко детство. Майка є е починала, 
а баща є не полага никакви грижи за нея. Оставена е на 
грижите на злата си леля. Ходела е на психолог, който 
є давал наркотични вещества под претекст, че са 
лекарства. 
Когато става зряла личност, тя се премества в Лондон. 
Там оставя картините си в галерията на най-добрия си 
приятел – художника Жан, който е обсебен от Алисия, 
колекционира всички нейни творби и я представлява. Той 
ревнува от Габриел, защото харесва Алисия и смята, че 
Габриел не е за нея. 
Тео е загрижен за младата жена и е единственият, 
който може да я накара да проговори. Заинтересуван от 
случая на Алисия, той започва да разпитва всички нейни 
близки и роднини. Постепенно чрез сеансите Teo спечелва 
доверието є и Алисия му дава своя дневник. В един от 
последните им сеанси тя дори му прошепва ключови 
1 (гр.) Тихият пациент; англ: The silent patient. 

думички, които могат да му бъдат полезни да разреши 
случая. 
Към края на книгата Алисия решава да се самоубие, като 
се предозира с наркотици. Приета е в болница в тежка 
кома и така и не се събужда.
Едва в края на романа постепенно се разкрива истината. 
Оказва се, че Габриел – мъжът на Алисия, є е изневерявал с 
Кети – жената на Тео. Всичко, което Тео правел за Алисия 
и интересът му към нея, било с цел да заблуди останалите. 
Той много обичал жена си и  не искал да се разделя с нея, 
затова когато разбира, че тя му изневерява, решава да 
си отмъсти. Преследва Алисия в продължение на няколко 
месеца. Една вечер, носейки маска, влиза с взлом в къщата 
на Алисия и Габриел и ги завързва за столове. Заплашва, 
че ще убие Алисия, ако Габриел не се жертва заради нея. 
Габриел заявява, че не иска да умира и по този начин 
предава съпругата си. Доволен от това, Тео си тръгва, а 
Алисия е съкрушена. Тя прострелва мъжа си пет пъти в 
главата и прави неуспешен опит за самоубийство. 
Авторът успява да задържи вниманието на читателя 
с динамичната интрига и с психологическата обрисовка 
на героите. Той разкрива вътрешните им борби, редува 
връщането в миналото на Алисия чрез нейния дневник 
с настоящето, като описва преживяванията є в 
психиатрията. Също така читателят е заинтригуван 

от перипетиите, през които преминава 
Тео, за да се прикрие. Накрая дневникът 
на Алисия попада случайно в ръцете на 
един полицай, който разгадава случая и 
арестува Тео.
Книгата е бестселър и е обявена за най-
добрия трилър от „Ню Йорк Таймс“ и 
„Сънди Таймс“ през 2019 година.
                                                                                                  

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА

Рисунките в броя са от откритата 
през октомври в галерия „Възраждане“ 
изложба живопис „Между земята и 
небето“ на Стела Стефанова. Авторката 
работи предимно с дърво, което бива 
изрисувано, резбовано и украсено с 
всевъзможни други предмети, които 

доопределят концепцията на творбата. Един светъл 
наив с приказни елементи, една празнична колоритност 
правят от всяка творба зрелищно приключение.
Стела Стефанова е родена в Пловдив през 1979 г. 
Работила е в сферата на рекламата и вътрешния 
интериор. От 2018 г. е член на Дружеството на 
пловдивските художници. През 2021 г. е удостоена с 
второ място на биеналето „Наив България 2021“. Има 
множество самостоятелни изложби.
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The silent patient 

Казвате, че когато сте чели „Алкестида“ на Еврипид за 
пръв път през тийнейджърските си години, Ви е повлиял. 
По какъв начин и защо решихте да работите върху тази 
тема след толкова години?
Сблъсках се за пръв път с „Алкестида“ когато бях на 13 
години. Не е от трагедиите, които се показват често, 
защото е проблематична. Алкестида умира, за да спаси 
съпруга си и когато се завръща при живите в края на 
трагедията, отказва да говори. Трудно е да измъкнеш нещо 
от мълчанието є, когато се завръща при съпруга си. Щастлива 
ли е, че го вижда? Ядосана ли е, че я е оставил да умре? Нещо в 
тази история ме тормозеше в продължение на много години и 
постоянно мислех как да я преразкажа. Първо като театрално 
представление, после като късометражен филм и накрая в  
психиатрична история, всичко това се превърна в роман.

Първите две части на историята Ви започват с откъс от 
„Въведение в психоанализата“ на Зигмунд Фройд. Какво е 
отношението Ви към психотерапията и психоанализата? 
Имате ли личен опит?
Да, мога да кажа, че бях много объркан като тийнейджър 
– депресиран, притеснителен, невротичен. Ходех на 
психотерапия дълги години, самостоятелно и групово. 
Също така съм следвал психотерапия, въпреки че не 
завърших обучението си, защото реших, че съм писател, не 
психотерапевт. Смятам, че всичко зависи от способностите 
на психотерапевта. Ако имаш чудесен терапевт, както 
имах аз, можеш да прогресираш много. За жалост, усещам, 
че истински талантливите специалисти са малко, така че 
предполагам, че отношението ми към психотерапията не е 
ясно, нещо, което със сигурност си личи в книгата.

Психотерапевтът Тео Фейбер казва в началото на 
книгата: „учим психология, за да излекуваме себе си“. В 
крайна сметка може ли писането на психологически теми 
и  изследването върху методите и резултатите им да е 
терапевтично?

Разговор с Алекс Михаилидис
Не съм сигурен. Въпреки че докато следвах, работех две години 
в психиатрично отделение за тийнейджъри и това беше 
преживяване, което промени живота ми. Беше много невинно, 
докоснах се до проблемни тийнейджъри, които бяха преживели 
много. Работата ми с тях, опитът ми да им помогна да 
станат по-добри и да ги виждам да се лекуват по някакъв 
начин ми помогна да се докосна и да излекувам самия себе си. 
Тогава не знаех, че ще напиша „Тихият пациент“. По-късно, 
когато ми се наложи да използвам една лична случка заради една 
сцена на убийство, си помислих веднага за психиатричното 
отделение и как бих могъл да я съживя, след като я познавах 
толкова добре. Така вместо детектив реших героят ми да 
бъде психотерапевт, след като можех да пиша много добре за 
него.

Да, твърди се, че писателите клонят към теми, които 
познават добре, но защо направихте главната героиня 
художник? Това беше ли начин да изразите любовта си към 
съвременното изкуство? 
Не, идеята да направя Алисия художник се дължи изцяло на 
драматургични и разказвателни причини. В действителност 
идеята ми я предложи Ума Търман, с която работихме 
заедно по един филм. Обсъждахме много около писането и тя 
ме научи на много неща, тъй като знае много за филмовата 
индустрия от всички страни. Предложи ми Алисия да е 
художник, защото не говори, така че да може да общува чрез 
творбите си и да изкарва вътрешните си намерения и мисли 
на платното. Беше фантастична идея и реших да я запазя.

Следването Ви в киноинститута в Лос Анджелис включва 
писане на сценарий. Предполагам, че техниката Ви в 
„Тихият пациент“ е много кинематографична. Нарочно ли 
го направихте?
Мисля, че всички писатели се влияят от киното днес дори 
и да не си го признават. Това е част от нас и нашия начин 
на мислене. Дълбоко съм вдъхновен от сценаристи, особено 
от имена като Хичкок и Били Уайлдър, за които мислех през 
цялото време докато пишех. Освен това имам затруднена 
концентрация и искам нещата да се развиват бързо. Научих и 
това от киното.

живеете в Лондон, където се развива и историята 
Ви. Какви предизвикателства срещнахте, пишейки 
полицейско-психологически трилър в един град, който 
почти всички познават?
Мисля, че сюжетът на един роман, особено полицейски, е 
много важен. Атмосферата е всичко. Така че, въпреки че знам, 
че Лондон е емблематичен, съществуват много важни точки 
като психиатрични клиники или Хамстед Хит, където живея, 
които не са толкова известни и знаех, че мога да го предам 
по убедителен и реалистичен начин, който публиката не е 
виждала. Следващият ми разказ пък се осъществява в колеж в 
Кеймбридж. Това е нещо, по което мога да пиша реалистично 
и много хора не го знаят. Мисля, че става въпрос за един трик, 
за една добра полицейска история или за една мистериозна 
книга. Да си припомним Агата Кристи и емблематичните є 
местоположения, които са винаги различни, винаги затворени 
и с различна атмосфера.
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Т Ъ Й  Р Е Ч Е  Р Е Д А К Т О Р Ъ Т

Едно от най-интересните 
бутикови издателства на 
българския пазар в момента 
е „Лабиринт“. В политиката 
му влиза представянето на 
много от финалистите или 
носителите на наградата 
„Букър“ от последните 
години, на провокативни 
писатели като Сузана Кларк 
или Саманта Швеблин, на 
нобелиста Казуо Ишигуро… 
В този контекст се вписва и 
южноамериканецът Деймън 
Галгът с неговия роман 
„Обещанието“ в майсторски 
превод на Калоян Игнатовски. 
С него Галгът печели „Букър“ 
за 2021 г. Писателят е и 
един от важните гласове 
в съвременната световна 
литература, често сравняван 
с Кутси, но и с автори като 
Вирджиния Улф, Джеймс 
Джойс, Уилям Фокнър.
Както се вижда, традицията, 
в която е поставян Галгът, 
е модернистичната. Затова 
и можем да кажем, че той е 
един от представителите 
на това, което редица 
теоретици днес определят 
като метамодернизъм. Ще 
споменем само изследванията 
на Дейвид Джеймс  и 
Ърмила Сешагири, които 
насочват вниманието 
си към съвременната проза и твърдят, че в част 
от нея се наблюдава завръщане към модернизма. 
Тъкмо този тип проза те характеризират като 
метамодернистична, определяйки метамодернизма като 
договаряне между модерното и постмодерното и като 
белязано от движенията между типично съвременен 
ангажимент и подчертано постмодерно оттласкване. 
Метамодернистките разкази се разграничават от 
по-ранния постмодернизъм чрез самосъзнателни, 
последователни визии за несъгласие и отчуждаване. 
По тази причина метамодернизмът е по-практично 
понятие, което ясно може да бъде идентифицирано 
в самата литература на ниво разкази и техники. 
Неслучайно Джеймс и Сешагири разглеждат писането 
на автори от типа на Дж. М. Кутси, Казуо Ишигуро, 
Иън Макюън, Синтия Озик, Зейди Смит като примери 
за творци, които трансформират, а и доразвиват 
модернистичното наследство, но вече обърнато към 
духа на новото време, новите културни и исторически 
събития. Казано малко по-точно, метамодернизмът 
разглежда модернизма като епоха, естетика и архив, 

възникнал в края на ХIХ и 
началото на ХХ в., който 
рефлектира в новите 
текстове в най-различни 
„пози“ и импулси. В 
новата проза можем 
да видим „разказите на 
модернизма“ веднъж на 
ниво експериментална 
форма, естетика на 
прекъсване, нелинейност 
(примерно при Джулиан 
Барнс или Тайе Селаси), 
от друга, на ниво самите 
фикции („Изкупление“ 
на Иън Макюън). 
Метамодернизмът 
плаща дан на 
модернистичния стил 
(както е при писането 
на Казуо Ишигуро или 
Майкъл Ондатджи); 
превръща се в тема на 
цели романи по линия 
на проникването в 
потока на съзнанието 
(„Часовете“ на Майкъл 
Кънингам), рефлектира 
в писането на биографии 
на писатели от това 
време от други писатели 
(Колъм Тойбин за 
Хенри Джеймс и Едит 
Уортън), или неговата 
загуба и копнежът 
по него структурира 
съвременния свят 

(романите на Али Смит). В цялата тази панорама място 
намира и Деймън Галгът с фината игра на гледни точки, 
на смяна на позицията на повествователя, похвати, 
които удивително много напомнят разказваческите 
техники на Вирджиния Улф. Този свободно движещ се 
разказвач при Галгът е едновременно и близък до героите, 
и дистанциран, той е едновременно сериозен и ироничен, 
като в рамките на едно и също изречение сякаш имаме 
придържане към гледната точка на даден герой, но и 
отклонение от нея, което дава основание на критиците 
да говорят за това, че романът е написан като че ли в 
две времеви категории – бърза и по-бавна.  
Що се отнася до темите и общото звучене на текста, 
натрапващите се аналогии са с „Мъртвите“ на Джойс, 
с „Врява и безумство“, и най-вече – с „Докато лежах 
и умирах“ на Фокнър. Последният текст е един 
от четирите класически романа на американския 
нобелист (като Великите трагедии на Шекспир), 
където виртуозността се носи от гласовия хаос, който 
представлява повествованието. Чрез различния глас на 
персонажите се маркират не просто мислите им, не 

Изкуството на късия разказ се постига трудно. Но у 
читателя оставя усещане за лекота. Подобно на малка 
картина пред погледа на зрителя, повествователната 
миниатюра се вмества лесно в нашето съзнание с 
всичките си подробности. Не сме имали време да се 
разсеем. Пък и не бихме могли. В почерка на Биолчев има 
нещо магнетично, той въздейства неусетно: уж ни среща 
с фрагмент от действителността, а фрагментът се 
оказва майсторски нарисувана картина.
Биолчев разказва пестеливо, с подчертан вкус към 
елипсата, видяна или преживяна от него случка, сякаш 
просто за да регистрира даден миг. Ала ето че уловеният 
миг спира вниманието ни с малка визуална подробност. 
Нея Биолчев превръща в метафора, впоследствие я 
подхваща отново, но вече заредена с друг смисъл. Нерядко 
разгърнатата метафора носи основното „послание“ на 
разказа („Пух“, „Цветя“, „Жульо и Ромея“, „Графът“, 
„Белег“). Тъкмо в това мислене посредством образното 
откриваме поетичния поглед на Биолчев към света. 
Неговата изострена чувствителност към визуалното 
се допълва с будно морално съзнание. Биолчев мисли за 
човешкото поведение през образите и картините, които 
съзира в природата и градския пейзаж, кара природата 
да ни говори за нас, хората, и тъкмо в това има нещо 
магическо, макар и далеч от всякаква фантастика.
Биолчев не афишира никаква привързаност към 
модели в късия разказ. С кратките си диалози, често 
обвити в леко абсурдна тоналност, със стоицизма на 
повествователния „аз“, той напомня за Хемингуей, 
но едва ли подобен паралел опира до най-важното. 

Като разказвач Биолчев принадлежи безспорно към 
модерността. За разлика от традиционния тип кратко 
повествование, в центъра на което стои забележително 
събитие, разказите на Биолчев странят от всичко 
мащабно, покъртително и предизвикващо всеобщ отзвук. 
Случващото се в тях е по-скоро незначително. Но 
получава смисъл, философска и естетическа стойност 
чрез начина, по който го възприема разказвачът. Същото 
се отнася и за персонажите на Биолчев: това не са 
герои от романтичен тип. Често пъти впечатляват 
със своята посредственост, понякога са откровени 
неудачници. И тъкмо от тази събитийна и ценностна 
недостатъчност Биолчев извлича своите наблюдения и 
сентенции за живота.
Те не възхваляват, не утвърждават, но избистрят 
погледа ни, показват ни колко поука може да се открие 
в пошлото и посредственото. В света на Биолчев 
красивото и грозното, доброто и злото съжителстват, 
преминават неусетно едно в друго така, както 
погледът на писателя прокарва пресечни линии между 
животинското и човешкото, природата и обществото, 
миналото и настоящето. Появата на лебед в морето 
навежда на мисли за човешката жестокост („Пух“); 
споменът за един студентски флирт („Цветя“) хвърля 
светлина върху половинчатостите на любовта („Когато 
една любов се покорява на пречки, значи ги търси“, с. 12) и 
върху неведомото в нашия живот („Животът не е нотна 
тетрадка под палката на целеустремен диригент, а 
калейдоскоп в ръката на слепец“, с. 11); случайните срещи 
със сънародници („Работна виза по български“, „Оста на 

живота“) разкриват дълбоки човешки драми.
Биолчев не „рови“ в човешката душа. Застава по-
скоро в позицията на дискретен наблюдател. Но не 
пропуска нито жест, нито дума, които са показателни 
за личността на героя, пък и за човека изобщо. Все пак 
писателят не е просто зрител, регистриращ случващото 
се около него. Той поднася на читателя само онова, 
което е преживял лично и което го е белязало дълбоко. 
В това отношение разказът „Белег“ – неслучайно дал 
и заглавието на книгата – е може би най-ярък пример: 
една история от детството за това как момчето 
от свидетел на сцена на жестокост се оказва неин 
потърпевш, символизира цената, която плаща писателят 
в търсене на „истинските неща“ (с. 132).
Разказите на Биолчев са изповеди, които не проповядват; 
картини, които не украсяват; белези, които не болят. Но 
будят размисъл, усмивки и немалко тъга.

                                                                                                       
СТОЯН АТАНАСОВ

Боян Биолчев, „Белег“, изд. „Стандарт“, С., 2006

Деймън Галгът: след модернизма и Дж. М. Кутси
просто състоянията им, гласът по своеобразен начин се 
превръща в аналог на обречената човешкост, приела най-
различни условни роли. 
Очертахме малко по-обстойно тези реминисценции 
от модернизма при Галгът, защото те действително 
обясняват направата на текста му. Романът е разделен 
на 4 части с фокус смъртта и погребението на някой от 
членовете на семейството. Защото книгата разказва 
за едно разпадащо се, направо умиращо южноафриканско 
бяло семейство на фона на историята на ЮАР. Наред 
с личностните драми, писателят загатва за драмата 
на черните, драмата на страната, конфликтите, 
които и след апартейда не могат да бъдат преодолени. 
Нещо повече, историята на Галгът е история за една 
страна, в която по-скоро няма перспектива, в която 
и бели, и черни, въпреки заложбите си и обещанията, 
които са провокирали, всъщност се провалят и нищо не 
сътворяват от живота си. В този смисъл историята 
на семейството и изпълнението на проклятието, 
стоварило се под различна форма върху членовете му, 
обема и удвоява и самата южноафриканска история и 
хода є към една белязваща я разруха. Може би и затова 
единствената оцеляла, различната, чувствителната, 
одухотворената Амор, символ на изкуплението, 
отдадеността на другите, средоточие на любовта, 
по ирония не може да гарантира нито обществена 
справедливост, нито лично щастие, а само добри 
намерения и закъснели действия, чиято щедрост не може 
да се приеме с радост и благодарност.
В духа на последното, няма как да подминем и аналогиите, 
които критиката прави между „Обещанието“ и „Позор“ 
на Кутси, при когото големият конфликт между Аза 
и другите също е показан колкото като външен и 
неизбежен, толкова и като лична съдба. И ако при Галгът 
личното като че ли е с една идея по-обсебващо, за сметка 
на политическото, което доминира при Кутси, общият 
извод все пак е, че светът след и по време на апартейда, 
както и историите на отделните човешки същества 
по особен начин се пресичат, за да покажат болестните 
устои на обществото, в което бели и черни трудно ще 
стигнат до разбирателство, защото над съвместното 
им живеене тегнат раните, причинени от насилието, 
упражнявано първо от едните, после от другите. Това 
насилие е вкоренено в паметта на обществото и тази 
памет проектира траекториите на едно непрекъснато 
разделение, на една отчужденост, която е осъзната и от 
двамата писатели. А онова, което „Обещанието“ има 
в повече и което е запазена марка на Галгът, е уклонът 
към черния хумор и фарсовостта, както и улавянето 
на общественото мнение или това, което критиката 
определя като „групови клюки“, които накъсват 
повествованието, разтоварват трагиката и вкарват 
тривиалното сред високото и патетичното. 

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Деймън Галгът, „Обещанието“, прев. от английски 
Калоян Игнатовски, изд. „Лабиринт“, С., 2022
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Нещата от живота през погледа на Боян Биолчев
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Венсан Енгел, 
„Старците вече не 
говорят“, прев. от 
френски Тодорка 
Минева, изд. „СОНМ“, 
С., 2022, 237 с., 18 лв.

„Старците вече не говорят“ е 
дистопичен роман на белгийския писател 
Венсан Енгел за проблемите на едно 
общество, породени от икономическите 
кризи, пандемиите, застаряването на 
населението, постепенното изчезване 
на солидарността между хората. 
Самият Енгел е преподавател по френска 
литература в Католическия университет 
в Лувен и история на идеите във Висшия 
институт за социални комуникации в 
Брюксел. Изследователските му интереси 
са свързани с механизмите на паметта 
и приемствеността, историята на 
XX век, както и отношенията между 
идеология и литература. Автор е на 
многобройни романи, разкази, новели, 
драми, есета, политически хроникьор за 
в. „Соар“ и Белгийската радио-телевизия 
на френската общност. 

Аниес Дезарт, 
„Вечният годеник“, 
прев. от френски 
Силвия Колева, изд. 
„Ентусиаст“, С., 2022, 
222 с., 18 лв.

Аниес Дезарт е родена през 1966 г. в 
Париж, където живее и до днес. Баща є 
е роден в Либия, но е израснал в Алжир, 
а майка є е родена във Франция в 
семейството на емигранти от Бесарабия. 
Както казва самата писателка: „Учих 
руски в училище, иврит в университета, 
посетих Русия, когато бях на петнайсет 
години, но едва когато започнах да чета 
книгите на Сингер, успях да си представя 
какво точно е семейството на майка 
ми“. Дезарт е преводачка от английски, 
сред преведените от нея автори е и 
Вирджиния Улф. Авторка е на повече от 
четиресет романа за деца и възрастни и е 
носителка на редица литературни награди. 
Аниес Дезарт е един от деветимата 
финалисти на наградата „Гонкур“ за 2021 
г. с романа „Вечният годеник“, който се 
разполага между тъгата и хумора, за да се 
вгледа в традиционното, но и в свободата, 
в даденостите и навика, но и в копнежите 
и нестандартното.

„Нашата Коледа“. 
Разкази, съст. Захари 
Карабашлиев, изд. 
„Сиела“, С., 2022, 199 с., 
17,90 лв.

Както споделя съставителят Захари 
Карабашлиев, целта му е била да събере 
някои от най-знаковите, интересни, а 
и по-малко познати автори, които да  
участват в сборника със свой разказ, като 
единствена тематична рамка е Коледа – 
без очаквания за обем, стил, жанрови 
ограничения, насоки. Сред откликналите 
писатели са: Теодора Димова, Здравка 
Евтимова, Михаил Вешим, Кристин 
Димитрова, Николай Терзийски, Иван 
Ланджев...

В И Т Р И Н А Б О Я Н  Б И О Л Ч Е В  Н А  8 0 

Имам много любими пасажи от книгата 
на проф. Боян Биолчев „Амазонката 
на Варое“. Но един от тях, към края 
на книгата, ми е най на сърце. С 
проникновеността и оригиналността 
си, с фино-меката спасителна ирония 
и мъдрост и с това, че като че ли с 
приглушената умереност и умореност 
окръгля и завършва този пълен с динамика 
роман. „Слънцето се подаде над облите 
хълмове и се усмихна на света. Но като 
видя, че светът е един сънен темерут, 
задръстен с грижи и проклетия от 
предишния ден, пое бавно нагоре. Лъчите 
му се плъзнаха странично по склона на 
Хемус и с ивици от розов цвят и сянка 
разкриха колко е грапав и неравен.“
Така грапава и неравна е и разказаната 
от Боян Биолчев история, със спадовете 
и апогеите в личните премеждия на 
отделните герои и спадовете и апогеите 
в държавно-политическите отношения 
между славяни, българи и ромеи. Този 
роман не може да се чете, ако прескачаме 
отделни страници. Тук всичко е в каузална 
връзка. Книгата е амалгама от историко-
житейски, любовно-битови и редица други 
амбивалентни отношения. 
Тук е мястото да отбележа, че в 
българската литературна традиция има 
такъв жанр на пародиране на историята 
ни. Това са книгите: „Хумористична 
история на българите“ (1928) на Христо 
Бръзицов, „Весела история за българския 
народ“ (1928) на Георги Църковски, 
„Хумористична история на България“ 
(1937) на Райко Алексиев, „Краткосмешна 
история на България“ (1990) на Николай 
Генчев, „Антиистория славянобългарска“ 
(1991) на Георги Константинов и 
„История на Болгарiа“ (1999) на Иван 
Кулеков. Към тях могат да се прибавят 
непубликуваните приживе текстове 
на Асен Христофоров „Последните 
мацакурци. Летописни бележки за 
едно бивше царско село“ и „Хунияда“, 
„Български хроники“ (Т. 1–4, 2006–2009), 
на Стефан Цанев, „Чудният свят на 
древните българи“ (2011) на Румен 
Даскалов, а и някои други нови издания.
Всички те обглеждат от дистанция 
българската история и според натюрела 
на автора си предават и тълкуват 
историческите събития през ироничната 
трактовка на страничния наблюдател. 
В този ред можем да отбележим също 
и френския шедьовър-комикс „Астерикс 
и Обеликс“, създаден от писателя Рьоне 
Госини и художника Албер Юдерзо. Тук 
героите се римляните и галите.     
Но в книгата на проф. Боян Биолчев 
всичко се разиграва пред очите ни – чрез 
ярки образи, автентична за времето 
атмосфера, запомнящи се диалози, 
великолепни сравнения и метафори и 
всичко това изпъстрено с множество 
каламбури, намеци и отсенки на 
хумористичното. Отново, и в тази 
книга, дарованието на писателя – 
въображението му, е в стихията си.
И тази книга на проф. Боян Биолчев 
започва интригуващо и обещаващо със 
сцената на четиридесетгодишната Мария 
– дъщеря на великия квестор, която се 
оглежда гола в огледалото. Еротиката 
заема полагаемото є се място в романа и е 
в диапазона от страстната чувственост 
до нежността на свенливите погледи 
и докосвания. Както и меандрите на 
мъките, съмненията и копнежите на 
влюбения. Всичко това омекотява 
войнстващия бит на мъжкия свят. В 
женствеността има извивки, които 
изглаждат ръбестата мъжественост.
Ето и завръзката. Пергамент, който 
получава Мария, че  на дядо є за заслуги 
е дарена крепостта Варое, заедно с 
прилежащото село,  които са в областта 
Загоре. Кой го населява – „Бе заселено 
от хора, които вече не помнеха, че 
някога са били наричани траки, а още 
никому не идваше на ум да ги нарича 
ромеи. Затова си живееха ей така, 
ненаречени. Езикът им се състоеше от 
латински съществителни, гръцки глаголи, 

тракийски междуметия, славянски псувни 
на майка и български на баща“.
Героите на Боян Биолчев постепенно, един 
след друг се качват на сцената, което ми 
напомня за пиесата на Пирандело „Шест 
лица търсят автор“. Така като че ли 
и в романа всички тези участници са 
търсили своя автор и оттам започват 
да се раздиплят техните съдби в много 
разнопосочни сюжетни линии. Дарбата на 
автора е и в това да изгради множество 
характерни образи и да създаде десетки 
запомнящи се житейски истории.
Появява се и бръснатата глава с конска 
опашка на боила Телец, за когото авторът 
казва: „него никакъв враг не можеше да 
го накара да стане от масата, ако не се 
е наял“. Сега ще се загатне и за любимия 
му племенник Асен, който ще стане един 
от главните герои в тази населена от 
толкова персонажи история.
В романа доминират три основни 
състояния на героите – те или ядат 
и пият или се бият, или спят. И тези 
състояния са характерни за всички, 
без разлика от народностната им 
принадлежност. Авторът вмъква, че 
понятието безсъние е непознато на север 
от Дунав. Чревоугодничеството е еднакво 
и у ромеи, и у тракийци, и у българи. 
Това  е едно своеобразно раблезианство, 
което се лее както се лее в гърлата им 
виното от кожените мехове. Тук с особен 
комизъм се отличават случките на лов, 
готвене и ядене на фазани и историите 
много често се завъртат около това, 
ставайки повод за множество комични 
ситуации. А трето занимание се изразява 
в това, че все някой яде бой. 
Писателят владее виртуозно всички 
хумористични проявления – на места 
това е хумор на характерите, другаде 
– хумор на ситуациите. В това е и 
големият талант на Боян Биолчев в този 
роман – да премине през всички нюанси 
на смешното – от ироничния намек, 
през безобидния ситуационен смях до 
прицелващата се сатира.
Един от основните герои в романа е 
хилядникът Ираклий, с обсебилата го 
мегаломанска идея да стане император. 
При него намерения и действия като 
че ли винаги се разминават, откъдето 
идва и комизмът. Към края на романа, 
загубил почти всички свои идеи-химери, 
Ираклий примирено ще попита своя 
помощник: „защо все бъркам?“. Но по-
характерна е репликата на Ираклий, 
че войната е незначителна и трябва да 
приключи до обед. На въпроса: защо?, 
отговорът е: „Защото съм гладен“. 
Хилядникът Ираклий стига дотам, че 
изкарва дълги часове на огненото парещо 
жарко слънце строен целия гарнизон, за 
да може художникът Теофан да ги рисува. 
Резултатът – полуделият войн, който 
навсякъде където попадне, се страхува 
вече само дали някой ще го рисува и е 
толкова слънчасал, че поздравът „Аве, 
Ираклий, умиращите те поздравяват“ 
става „Аве, Ираклий, слънчасалите те 
поздравяват“. Навсякъде Боян Биолчев не 
пощадява непонятните нрави и прояви 
и ги превръща в незлобливи смешни 
ситуации.
Дори боговете на славяни, българи, ромеи 
не са убягнали от погледа на писателя: 
„Изглежда и боговете бяха като хората 
– някои мързеливи, а някои още повече“ – 
ще констатира писателят. И това не е 
светотатство или глума с вярванията 
и вярата, а снизходителна емпатия към 
човешките склонности.
Всеки един герой от романа е носител на 
някаква характерна черта. Севт живее с 
идеята да му издигнат гробница-могила 
като на предците му, Мария иска да се 
докопа до 12-те ритона, иконописецът 
Теофан живее за парчето хляб от своето 
изкуство, но все търси сред жените 
образа на Дева Мария и най-после той го 
намира в образа на Кера. Множеството 
от образи в този роман е като един 
паноптикум на епохата.
И сред всичките тези житейски 

трагикомедии Боян Биолчев създава и 
гръбнака на фабулата – любовта на Кера 
и Асен. Като много други емблематични 
любовни двойки в българския епос и 
авторско творчество двамата са млади, 
красиви и… постепенно и влюбени. 
Тук авторът се движи в областта на 
класиката и най-добрите образци. Как 
любовта им ще премине през всички 
перипетии и предизвикателства. Колкото 
и странно да е, съперникът на Асен за 
сърцето и ръката на Кера е самият 
Ираклий. Тази обсебила го страст – да 
притежава Кера и да я направи до себе 
си един ден императрица, минава през 
множество комични ситуации. Както 
за Троянската Елена се води война, тук, 
в малкото тракийско Варое, ще се води 
война и за неговата амазонка.
Сред героите, усилващи комичния 
ефект, са и една друга двойка влюбени 
– колоритната и гротескна двойка 
Дебеланата (тя дори няма име) и Драго – 
дребният на ръст слуга на Асен. Те имат 
двояка роля в текста – донякъде като 
контрапункт на физически красивите 
Кера и Асен и донякъде като успоредност 
– как влюбването се случва по свои си 
неведоми пътища и закони и не подлежи на 
логика. Сърцето има своя логика, различна 
от разума.
Боян Биолчев е намерил най-удачния начин 
да погледне историята като страничен, 
леко присмехулен наблюдател, като 
чрез това е успял да достигне до много 
съществени народопсихологически  истини 
и характеристики. Зад лековатите, дори 
фриволни забележки авторът като вещ 
и внимателен археолог отмахва пласт 
след пласт от патината на времето 
и наслоенията в гените и паметта на 
населяващите тази многострадална 
земя. Например, когато Драго попада 
при славяните, авторът вметва, че той 
„научи говора им, един език, великолепен за 
подигравки, самосъжаления и наздравици“. 
А другаде в романа ще отбележи, че 
ромеите не вършеха случайно дори 
глупостите си. Когато Ираклий дава 
заповед да се нападне Варое, става ясно, 
че ромеите са ги наричали всички тях 
идиоти и се е мислело, че думата „идиот“ 
на техния език значи вароец.
Ето обобщението на писателя: 
„Летописците на север от Хемус през 
осми век след Христа, които изтезаваха 
перата си върху гърба на отмъкнати 
ромейски документи, се опитваха 
да представят човешката история 
като знаменателна среща на българи, 
славяни и ромеи – среща, в която 
съдбата бе вложила само един смисъл – 
първите и вторите заедно да изтребят 
третите, ханът да седне на трона в 
Константинопол и оттам нататък 
да става каквото ще. А всъщност 
обикновеният човешки ум можеше да 
види по-истинската истина – това бе 
среща на три напитки: кумиса, пивото 
и виното….“. Трябва да отбележим, 
че това не е насмешливо жонглиране с 
историческите факти или пейоративно 
отношение. Това е обективизмът и 
мъдростта под ефирния воал на леката 
усмивка. 
Този текст ще е непълен, ако не кажа и за 
натурализмите – като сцени и изрази – в 
романа. Те не са самоцелни или търсещи 
евтина читателска популярност и ефект. 
Употребата им придава автентичност 
на обрисовката на епохата, колорит 
на пресъздаването на нравите и 
индивидуализиране на образите. Ето и 
любимия израз на боила Телец: „От много 
мислене боли гъз, защото човек мисли 
седнал“. Това ме подсеща да отбележа и че 
и в този роман много от написаното от 
Боян Биолчев звучи като сентенция.
Как завършва този многосюжетен и 
богат на образи роман? Да, Кера и Асен 
се заедно. А държавническите дела? 
Писателят ни готви изненада след 
изненада до края. За да се стигне до една 
абсурдна сцена – ромеи да се бият срещу 
ромеи.

Пародията като спасение и мъдрост
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Ани Ерно, „Годините“, 
прев. от френски 
Валентина Бояджиева, 
изд. „Лист“, С., 2022, 
255 с., 20 лв.

Ако една скорошна нобелистка – Алис 
Мънро – казва, че текстовете, които 
стъпват на спомени от детството и 
факти от авторовия живот, не са разкази 
и трябва да се отделят в специален 
раздел в сборника с разкази, тазгодишната 
нобелистка Ани Ерно е давана за пример 
тъкмо като романист, при който водеща 
е автофикцията. И българските читатели 
знаят това още от първия си досег с нея 
през новелата „Мястото“. Неслучайно 
в едно интервю писателката казва, че 
едва ли ще може да превърне Нобеловата 
награда в спомен, защото няма да има 
достатъчно години живот за това, и 
следователно няма да може да  употреби 
наградата в писането си… В този 
контекст на пресътворяване на личното 
се вписват и „Годините“, смятани за 
най-добрия роман на Ерно, за който тя 
получава „Стрега“, номинация за „Букър“, 
а и който със сигурност е провокирал и 
Нобеловия комитет. 

Клер Киган, „Малки 
неща като тези“, прев. 
от английски Радостин 
желев, изд. „Лист“, С., 
2022, 118 с., 17,90 лв.

Финалистката за „Букър“ 2022 Клер 
Киган е новата звезда на ирландската 
литература. За 20 години е издала 
няколко книги, които „Гардиан“ определя 
така: „всяка нейна книга е безценна, тя 
е рядкост като диамант във въглищна 
мина“. На български е превеждана „Сините 
поля те чакат“. Стилът на авторката 
е лапидарен, но и красив, а сюжетите 
є изправят персонажите пред морални 
дилеми, в които те трябва да загърбят 
добрия и удобен живот, както е в 
„Малки неща като тези“, в името на 
справедливостта и съвестта. И както 
казва Хилари Мантел, тук „Всяка дума е 
на мястото си, а резултатът е плътна и 
дълбоко затрогваща проза“.

Мануел Вилас, „Ордеса“, 
прев. от испански Боряна 
Дукова, Весела Петрова, 
изд. „Ентусиаст“, С., 
2022, 406 с. 

Мануел Вилас е познат на българската 
публика като поет. Негова преводачка 
беше Рада Панчовска. Той обаче пише и 
романи, разкази, есета. Последният му 
роман „Щастие“ e финалист на Premio 
Planeta, а с „Ордеса“ печели Prix Femina 
Etranger. Преподава в университет 
в Айова. Романът се занимава с 
отношенията между родители и деца и 
стъпва на автобиографичното.

Авторът ще каже в края: „Трудно е да се 
каже как е завършило това сражение…“ и 
мъдро ще добави: „Вековете преминават 
по-бързо от някои дни, които са ни се 
сторили хилядолетие“. 
В последните страници проф. Боян 
Биолчев ще върне действието в наши 
дни и ще пародира и иронизира деликатно 
някои страни на научния живот и гилдии, 
като откривателството, новите 
трактовки и отзвука на научните 
открития и форуми.
Този мой текст „Пародията като 
спасение и мъдрост“ отново ми бе 
подсказан от проф. Боян Биолчев в 

 Идеята за тази кратка ретроспекция 
задочно ми подхвърли командирът на 
граничната застава в Резово, който преди 
години попитал в тамошната кръчма: 
„Абе, Бояне, не мога да разбера какъв си 
точно – веднъж те пишат професор, 
друг път писател, трети път – декан, 
ректор и какво ли не“. Професионално 
деформираният офицер явно е виждал света 
дихотомно като „отсам границата и отвъд 
границата“, а човешкото присъствие в него 
– статично и еднозначно. Знаел е, че не може 
по едно и също време да си военен и цивилен, 
но не е разбирал, че хора като Боян Биолчев 
преминават през личния си и обществен 
хронотоп динамично и многообразно; не 
е допускал, че по едно и също време някой 
може да е многолик и многофункционален. 
Боян-Биолчевото разнообразие се състои от 
множество образи и същности, органично 
вплетени в битието му на преподавател, 
учен, администратор и писател. 
Моето университетско битие започна 
да лъкатуши около Боян Биолчев 
от есента на 1974 г., когато аз бях 
второкурсник, а той – наш асистент по 
славянски литератури. Бяхме свикнали 
с консервативно костюмираните 
професори Иван Леков, Петър Динеков, 
Емил и Владимир Георгиеви, Куйо Куев и 
Стоян Стоянов и когато в аудиторията 
влезе млад здравеняк с напъхани в 
ботушите дънки, кожено яке и кожена – 
тип кондукторска – чанта, момичетата 
онемяха, а момчетата помислихме, 
че се е объркал. Ще добавя, че тогава 
асистентите Никола Георгиев и Симеон 
Хаджикосев също водеха семинарните 
занятия напълно костюмирани и с 
вратовръзки, а Здравко Чолаков и Кирил 
Топалов си „позволяваха“ да ходят по сако. 
С течение на времето не само видът, 
но и изказът на младия нестандартен 
асистент продължи да ни радва и 
изненадва. Тогава още не бе въведен 
предметът Странознание, а повечето 
от нас не бяхме ходили в чужбина, 
поради което неговите разкази за Краков 
и майските студентски празници, за 
Дубровник, на чийто ренесансов площад 
е играл футбол, и за Сазавската Мадона, 

която се кара на невръстния Исус, ни 
се струваха далечна и непостижима 
екзотика. Толкова свикнахме и 
привикнахме към разкрепостеността 
на асистента, че когато веднъж 
оправда малкото си закъснение с това, 
че размишлявал върху въпроса дали 
истинските вегетарианци трябва да спят 
само с растения, колежките се засмяха, 
без да се изчервят. 
По-късно проф. Боян Биолчев ми е бил 
катедрен ръководител, декан и ректор, 
а аз за кратко – негов зам.-декан и декан. 
Апогеят на моето административно 
„превъзходство“ обаче бе, когато 
Ректорът Биолчев се пошегува, че аз, като 
шеф на Катедрата, съм единственият 
му началник в Университета. През 
десетилетията съвместно сме 
разработвали редица научни проекти, 
писали сме кариерни рецензии един за друг 
и напук на йерархията – никога не сме 
преставали да седим на една маса. 
Няколко пъти съм седял и в неговата 
кола, в която той ми преподаде първия 
урок по администрация. През изпълнената 
с обществено напрежение 1995 г. в 
раздрънканата му лада (сгушен на задната 
седалка, между харпуните и водолазните 
костюми) с него проведохме кратък 
уточняващ диалог: Боян: „Какво ще 
кажеш, ако се кандидатирам за декан?“. 
Аз: „Ами, какво? Добре за теб, добре за 
катедрата и добре за факултета“. Боян: 
„Да, ама ако ме изберат, ще те предложа 
за заместник“. Аз: „Със сигурност ще 
те изберат, а вероятно и мен“. Пауза. 
Боян: „Да, ама аз нямам намерение да 
си променям начина на живот“. Втора 
пауза. Аз: „Аз – също.“ Кратка пауза и 
поантата-урок: „При това положение ще 
трябва да намерим още някой да върши 
работата“. 
Вторият урок по административна 
психология бе неговото прозрение, че 
деканът по-лесно може да промени 
интериора, отколкото личния състав. 
Така Деканът Биолчев построи почивната 
база в Синеморец, а аз – вдъхнах нов 
живот на Филологическата библиотека – 
по-известна като „Гълъбарника“. 

 уроците на многоликия Боян 

разговор, казвайки: „Разликата между 
усмивка и насмешка е един микрон!“ и 
„При смешното винаги чувствам и малко 
тъга“. 
А „Амазонката на Варое“ печели 
националната награда „ВИК“ за най-
добър роман на 2006 година,  наградата  
„Цветето на Хеликон“ за най-продавана 
книга на 2007 г.  и Голямата награда  за 
литература на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ за 2008 г. 
Книгата е преведена от френското 
частно издателство „Анабет“ и се 
класира през 2013 г. на второ място по 
заемане в големите френски библиотеки, 

които правят  класация на всички 
преводни книги от Европейския съюз за 
първите трима автори от всяка една от 
страните членки. Конкурсът си поставя 
за цел да внуши, че продажбата на книгата 
не е най-достоверно доказателство, че 
тя ще бъде прочетена, а заемането от 
библиотеката е несъмнена гаранция, 
защото се прави именно с тази цел.

РОСИЦА ЧЕРНОКОжЕВА

Боян Биолчев, „Амазонката на Варое“, 
уИ „Св. Климент Охридски“, 2009

По-важно от материалното наследство, 
разбира се, е научното и проф. Биолчев в 
продължение на повече от четиридесет 
години подготви хиляди (да – хиляди!) 
слависти и българисти и остави на 
следващите поколения монографиите 
„Пътят на едно Възраждане. 
Самобитност и европейски традиции 
в поезията на Полския ренесанс“, 
„Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич 
между осанката на народния пророк и 
homo ludens“, „Станислав Виспянски – 
Енциклопедист на неоромантизма“ и 
множество студии, статии и предговори. 
Наред с академическите си ипостаси, 
както е установил и шефът на заставата, 
Боян Биолчев е известен и плодовит 
писател, който е оставил зад себе си 
двайсетина сборника с разкази, в които се 
изявява като обаятелен повествовател и 
невероятен майстор на късото изречение 
и поантата. Той е автор и на романите 
„Амазонката на Варое“, „Антарктида 
– окото на космоса“ и „Преселение“, в 
който лаконичното прозрение „Няма лоши 
народи – има лоши хора“ е актуално за 
всяко време и пространство. 
Писателят Биолчев ми преподаде и 
задочен урок по писане. Преди много 
време четящата ми майка ме срази с 
констатацията: „Твоят Биончев (не 
знам защо за нея той беше „мой“ и 
„Биончев“) пише много по-добре от тебе 
– всичко му разбирам, а твоето на какво 
мяза?“. „Майко, в момента ти четеш не 
разкази, а моята дисертация, която на 
всичкото отгоре е на руски“ – опитах 
да се оправдая, но тя продължи: „Какво 
като е на руски? Пак нищо не разбирам“. 
Това се случи преди повече от тридесет 
години и оттогава много ми се искаше 
и аз да напиша някой разказ, а тя да го 
прочете. Случи ми се съвсем наскоро и се 
надявам, че тези, които са чели на земята, 
продължават да четат и на небето. 
Бояне, благодаря ти за уроците, 
споделените години и бутилки. Честит 
юбилей и на многая лета! 

ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ

Боян Биолчев
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Боян Биолчев на 80!  
Кога стана това?
Боян (надявам се да ми прости фамилиарното 
обезфамиляване) е още един от хората, които първо 
срещнах въплътени в писмен текст. Най-напред – в 
предговора му към „Слон“, сборника с разкази на Мрожек, 
излязъл у нас през 1980 г. Препрочитах ги ненаситно в 
казармата (каква разтуха!), препоръчвах ги на рода и 
приятели – дори бях белязал с чавки в съдържанието „най-
най-върха“ от тях. За мен определения като „гротеска“ и 
„абсурд“ тогава звучаха еретически и магически. Ала от 
предговора друго комай не ми остана, освен представата 
за автора му като вещ, дързък и насмешлив посредник 
на чудна чужда литература. И кой знае защо, с развята 
брада и дълга коса?! Към края на десетилетието се появи 
преводът на шеметния „Фердидурке“ от Гомбрович, пак 
с предговор Боянов, при това с виждане за преводаческа 
и издателска стратегия, новаторска и отворена за 
времето си. Сега ще кажа: и с предусет за бъдеще. А то 
се оказа неподозирано близко „зад открехнатите двери“. 
И пак, да не забравя, брадата и косата...
Липсата им, да си призная, ме поразочарова, когато – вече 
млад асистент – го срещнах на живо, в качеството му на 
хубаво подстриган и гладко избръснат декан. Тя обаче не 
му попречи да преведе уверено факултета през времената 
на кризи, Виденова зима и студентска стачка, и дори 
да създаде митичните конференции в Гьолечица. Нещо 
повече, трудностите разкриха нови възможности пред 
неговото посредническо умение. 
Благодарен съм на Боян за не една добрина, най-
вече за това, че ме прие за съмишленик в каузата на 
университетското кинообразование и прозря бъдещето 
пред магистърската програма „Литература, кино и 
визуална култура“. Тя отдавна доказа уместността и 
устойчивостта си. Ала за мен най-паметни взрени напред 
остават думите му към първокурсници при откриването 
на една академична година: „Преподавателите ще бъдем 
винаги до Вас, защото Ви обичаме. Обичаме Ви още преди 
да сме Ви видели!“. 
Продължавай да гледаш все така с обич в бъдещето, 
Бояне! 

ОГНЯН КОВАЧЕВ

Нищо не се повтаря
Професор Биолчев се радваше на всяка възможност 
да наблюдава работата на своите асистенти. Всяка 
среща с него всъщност е била своеобразен изпит, 
на който сме се явявали самите ние – когато сме 
изпитвали заедно с него студентите по история на 
славянските литератури, или когато сме обсъждали 
новите заглавия в учебната програма. Разговорите 
не бяха повторения на познати ситуации – всеки 
се нуждаеше да сподели някое свое ново откритие 
и времето обикновено не стигаше. Така всеки 
следващ път, в следващите разговори, очакването 
да си подредим някакви нахвърляни бележки върху 
прочетените книги беше толкова важно, колкото 
самите разговори. Съпричастието на професора 
вероятно е причината да не осъзнаем, че нашите 
изпити още не са приключили. Той не се колебаеше да 
ни пуска в дълбоката вода и внимателно наблюдаваше 
как се справяме. И ако някой все пак не се справяше, 
очакваше протегнатата ръка за помощ.
Програмата по славянски литератури се променяше 
всяка следваща учебна година и включваше наскоро 
издадените преводи на автори като Милош Урбан, 
Дубравка Угрешич, Олга Токарчук и много други. В 
края на 90-те години на миналия век програмите 
на реномирани литературни фестивали по света 
все още не анонсираха тези имена като своите най-
значими събития. Предполагам, че за професор Биолчев 
предлаганите от нас промени в учебната програма 
не са били изненада, а подходяща възможност да 
разгледа моментната снимка на литературните 
пристрастия на едно следващо поколение изкушени 
читатели. В тази моментна снимка, на първо място, 
ясно е проличало до каква степен новоизлезлите 
книги, подбирани и преведени от връстниците, 
от поколението на ментора ни, формират 
нашите вкусове. И не само това – очертаваше се 
приемственост между поколенията на родителите 
и техните деца. Българските издания на Дубравка 
Угрешич са много добър пример за това колко сходни 
бяха пристрастията на две различни поколения 
преводачи: Жела Георгиева и Людмила Миндова бяха 
открили по различни пътища една от любимите си 
авторки. Съучастието на професора в разколебаването 
на консервативния литературен канон (идеята 
за учебния предмет славянски литератури е от 
първите десетилетия на ХІХ в.) предполагаше да 
участваме в актуалната литературна сцена, а не 
само да я описваме и наблюдаваме отстрани. Когато 
се появи първият преведен откъс от „Правек и други 
времена“ на О. Токарчук, неговата преводачка Галина 
Белинска бе избрала думата „памтивек“. Оттам се 
роди шегата, че нашите славянски литератури са 
написани и издадени много след памтивека. Всеки 
наш нов превод или критическа рефлексия беше 
съставна част от университетската ни биография, 
защото разколебаваше идеята за  непроменимата 
устойчивост на литературния канон. Унаследената 
задача да продължим изследванията върху рецепцията 
на славянските литератури придобиваше съвсем нов 
смисъл заради очарованието в осъзнатия шанс да 
бъдем действащи лица в този процес. Историята на 
четенето и съдбата на книгите вече не беше предмет 
на кабинетно академично изследване, а шанс да 
променяме литературната картина на собственото 
ни настояще. Тогава все още не осъзнавах, че нашите 
поколенчески избори са били важна част от изпитната 
програма, по която ни е изпитвал професор Биолчев. 
Разбрах го на първия си изпит, когато с еднакво 
внимание следях отговорите на студентите и 
литературните пристрастия във въпросите на моите 
асистенти.
   

ДОБРОМИР ГРИГОРОВ

„Преселението“ като роман  
за травматичната памет
„Преселението“ на Боян Биолчев улавя един преломен 
момент в процеса на формиране на колективната 
памет и разсъждава върху механизмите на 
утвърждаване на личния и индивидуален разказ за 
миналото. Краят на ХХ и първите десетилетия на 
XXI в. са свързани с поколенческа смяна и постепенно 
угасване на свидетелите на травматичните 
епизоди от националната история. Утихва живият 
спомен на свидетелите и участниците, но остава 
техният разказ, намерил място в културната 
памет на обществото. В нея отчетливо присъства 
разказът за преживените национални катастрофи, 
а българският пейзаж е изпълнен с травматичните 
„места на паметта“, които са белязани с историите 
за насилие, разделени семейства и преселения.
Разказвачът в романа на Боян Биолчев описва 
събитията от своето детство по времето на 
Междусъюзническата война, като си припомня 
периода на Балканските войни от перспективата 
на достолепната възраст – „Убих човек, преди 
да навърша шест години. Днес навършвам 
деветдесет и две“. Войната е описана в книгата 
през преплитащите се две сюжетни линии – на 
семейството, изоставило родния дом в бягство 
от насилието, и на техния зет Иван, избягал от 
военната служба в противниковата армия и опитващ 
се да се завърне при своята бременна жена. Романът 
обаче избягва сантименталния щастлив финал и 
макар и да завършва със срещата на разделените 
близки, показва как в деструктивната стихийност 
на военния конфликт човешкото щастие се оказва 
крехко и недостижимо. 
„Преселението“ завършва с житейската равносметка 
и изстраданата мъдрост на главния герой, преживял 
„още две войни“ и „нещо повече – народът […] да 
се срещне на война със себе си“. Не на тях обръща 
внимание разказвачът обаче – те са едва неговият 
„втори живот“, чието „летоброене просто не се лепи 
към тая […] изповед за първите [му] шест години“. 
Именно травмата поражда тази времева празнина, 
разкъсва нормалното протичане на времето и 
парадоксално не позволява на драматичното събитие 
да бъде забравено, като за дълго възпрепятства 
възможността за неговото изразяване. В този 
смисъл самият акт на споделянето може да бъде 
мислен като форма на катарзис и пречистване от 
преживяното страдание. 
В същото време романът акцентира върху силата 
и устойчивостта на междучовешките връзки. 
Индивидуалната травма на семейството и 
колективната травма на общността се оказват 
неразривно свързани. В „Преселението“ се повтаря 
многократно идеята, че „човек с човека се среща, 
народ с народ – само при война“. Именно в тези 
срещи на героите – като неочакваната доброта на 
непознатия Георгиус към Иван или неговото кратко, 
но изпълнено с взаимност и привързаност познанство 
с неговия съименник, въплъщаващ участта на 
българския интелектуалец в преломното време – 
се утвърждават човещината, съпричастността 
и солидарността като непреходни стойности в 
живота. Макар и неспособни да се противопоставят 
на разрушителния ход на времето, тези емоции 
осветляват спомена на разказвача. Единственият 
останал свидетел става и пазителят на паметта 
за колективното преживяване, за да го „завещае“ на 
читателите и да го предаде на следващия век като 
поука и предупреждение от миналото столетие. 

КРИСТИЯН ЯНЕВ

някои хора са константи в живота ни. Общуваме 
интензивно с тях, после не се срещаме с месеци, 
общите проекти изтъняват, свиват се възлаганите 
задачи, но взаимността не се утаява и усещането 
за опора и сигурност си е все същото. В моя живот 
в Софийския университет един от тези хора е Боян 
Биолчев. Преподавател, колега, съмишленик, приятел, 
човек, на когото мога да разчитам. Станах щатен 
преподавател във ФСлФ, когато проф. Биолчев беше 
декан на факултета. После се включих в кампанията 
му за ректор. В годините сме имали и много общи 
литературни и обществени проекти, защото Боян 
Биолчев е човек на каузите, на емпатията. За него 
приятелството е над всичко и това задава един 
друг стил на живеене. Стил, който умее да загърбва 
завистта, който с щедрост се радва на талантливите 
и който – в крайна сметка – винаги стига до 
помощта. Нещо повече, Боян обича справедливостта 

Боян Биолчев и много пъти и по различни поводи е помагал тя да се 
възстанови.
Университетската професия е спектакъл, роля, тя 
не е само изливане на знания. Боян Биолчев е от тези 
преподаватели във филологията, от които всички сме 
се учили на артистизъм, лекота, свобода, зачитане 
на другия, третирането му като равен. И това са 
уроците, които аз усвоих от проф. Биолчев. За щастие, 
той е сред малцината, които не заеха обидени пози, а 
и до днес присъстват все така активно в живота на 
СУ, както и когато бяха щатни преподаватели там. 
Въпрос на дух е това. Затова и казвам, че има хора, 
които са неизменно присъстващи, и това присъствие е 
дар за всички нас.
Честит юбилей, Бояне! Бъди здрав и продължавай да 
бъдеш университетският човек, който си!  

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
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Професор боян биолчев е човекът, 
талантливият блестящ белетрист, на когото  казвам 
„Благодаря“ с голямо сърце. През 1982 година той 
може би е бил все още асистент в  СУ „Св. Климент 
Охридски“, но тогава със сигурност беше редактор на 
университетския вестник. Занесох му разказ, написан  
с химикал, който на всичко отгоре прекъсваше. 
Буквите на някои думи в текста бяха многократно 
повтаряни при изписването и затова изглеждаха доста 
по-тъмни от останалите. Оставих разказа подпрян на 
вратата на „редакцията“ – впоследствие установих, 
че тя представлява малка и усойна стаичка. 
Краткото ми творение остана зарязано до вратата 
на „редакцията“. Ситуацията наподобяваше онази в 
разказа на Чехов за  малкото ратайче, което се оплаква  
от господаря си, че постоянно го бие. Това дребничко 
момче адресира писмото си по следния начин: „На село, 
за дядо“. 
Разбирах много добре това. Едва ли разказът ми 
щеше да попадне при редактора Биолчев. Казах си: 
„Този умник няма и да погледне моята баница. Ако 
го направи, със сигурност ще я отпрати в коша за 
отпадъци“. Но не се случи така. Когато отидох след 
седмица до стаичката редакция, на вратата беше 
подпрян лист със следния изписан на ръка текст: 
„Здравке, донеси ми още един разказ“. Тази операция 
се повтори десетина пъти, докато най-сетне успях 
да се срещна с Боян Биолчев. „Разказите, които ми 
даде, са готови за сборник“, каза  ми той. Нито ме 
познаваше, нито ме знаеше. Никой отникъде и по 
никакъв повод не се беше обаждал до него за мене. Това 
беше началото на първата ми книга „Разкази срещу 
тъга“, публикувана през 1984 година от издателство 
„Народна младеж“. Така продължава до днес. Никой, 
никога и отникъде не се обажда за мене – това беше 
най-силният урок, който ми даде Боян Биолчев. Пиши 
историите си не просто с химикалка, с пишеща 
машина, днес с лаптоп, пиши ги с живота, който те 

За просторите  
на „пастелната разсъдъчност“
Боян Биолчев е човекът, на когото дължа 
академичната си кариера. Невъзможно е да изразя 
респекта си към него в синтезирана форма. А през 
годините безброй близки, колеги и познати са ме 
питали тъкмо какъв в действителност е Биолчев? – 
жадни за ефектна лапидарност от неговия асистент.
И наистина, повече от две десетилетия продължавам 
да се питам как най-стегнато и правдиво може 
да бъде назован човекът, когото познавам като 
литературовед, администратор, писател, колега-
наставник... и който е бил съпътстван от етикети 
с нарастваща екстравагантност: от чаровника 
с коженото яке през 70-те години, през пионер на 
подводния риболов и ловджия, та до понятието 
биолчевизъм и антарктическия Biolchev Peak.
Може би най-подходящата обединителна 
характеристика на всичките му знайни проявления е 
колоритен. С Боян Биолчев не може да се скучае. Заради 
това човек има право да се дразни от сухотата на 
медийните визитки, които обезателно му приписват 
титли, функции и публикации (разножанрови и 
многобройни). А колоритният Биолчев за мене е преди 
всичко източник на жива мисъл – всякога непредвидим, 
пъргав събеседник дори в писаните си текстове. 
Защитник на пастелната разсъдъчност (изразът е от 
интервю с А. Личева: в-к Култура, 43/1999).
Недолюбващ формули и пиедестали, търсещ поредни 
фитили на въображението, с елегантно-ироничната 
си жизнерадост Боян Биолчев, вярвам, още много 
ще ни учудва. За много години и до нови срещи, мой 
професоре!

КАМЕН РИКЕВ

е блъскал, подхвърлял те е, понякога, много рядко, 
те е  милвал. Вярвам в това. Тогава, рано или късно, 
независимо в коя страна на света изпращаш живота, 
пораснал в думите ти, ще се намери  друг Боян Биолчев 
– в САЩ, Канада, Италия. Този човек сигурно има 
същия загадъчен, за да не кажа нечетлив почерк като 
Професор Биолчев, но това не е важно днес, защото в 
имейла, който ти е изпратил, има само едно изречение: 
„Прати ми още разкази“.
За мене Боян Биолчев е не само образец как да 
продължавам напред. Той е светлина, която днес 
се опитвам да дам на младите хора, с които в 
аудиторията на СУ „Св. Климент Охридски“ пишем 
заедно разкази. Радвам се, че  Професор Биолчев ме 
научи как да се обръщам към младостта на България 
– „Давайте нови разкази. Пишете!“. Истински съм 
щастлива, когато видя и прочета книгата на младия 
човек, чиито разкази са проходили в магията на 
литературата недалеч от мене.
Прозата на Професор Боян Биолчев е светлина. 
Имам два любими от неговите прекрасни разкази – 
„Светлината на майстор Миле“ и онзи дълбок разказ 
за малкото дръвче, попаднало под сянката на друго, 
грамадно и ненаситно дърво. Горката фиданка крее 
в сянката, докато една година грамадното дърво, 
преяло от поливане и грижи, загнива. Фиданката за 
една година пораства толкова, колкото е било високо 
алчното дърво. Прекрасният роман на Боян Биолчев 
„Преселението“ е мощ и тъга, светлина и огромна обич 
към всички, родили се някога и угаснали с копнеж по 
българското небе. Това е роман, който ще дава кураж и 
сила на всички българи, които живеят и ще се раждат 
в България и навсякъде по света.
Такъв роман създава литературна епоха. Благодарна 
съм на вселената, която някои наричат Бог, че живея 
по едно и също време, в една и съща страна с Професор 
Боян Биолчев.

ЗДРАВКА ЕВТИМОВА 

Боян Биолчев

Да посветя текст на Боян Биолчев за неговия юбилей, 
това за мен стана да добавя още една маргаритка към 
дъжда от маргаритки върху колата, с която пътува по 
света. Най-неочаквано това детско цвете грейна като 
усмивка с удивителен знак в мисълта ми за Боян Биолчев. 
Мислейки за него, в съзнанието ми започва да тече дълъг 
картинен летопис, в който преминават образите на 
неговото приятелство с великотърновската славистика 
и с нейния баща Николай Даскалов, озаренията на 
любимите за мен полонистични книги, всички негови 
рецензии по повод мои научни степени и по повод 
на тази прекрасна „зараза“ – полската литература, 
разказът му „Лодката“, който доплува до мен с един 
мейл веднага след написването,  а малко след нея  
повестта „Преселението“, разказът „Геро“, по който 
получих заръката да нарисувам илюстрация, няколкото 
чудати разговора, в които дойдоха костенурките от 
Беломорието, родовите разкази и проблесна окото на 
бивола, спотаено в еоловата фамилия Биолчев. И винаги 
по средата на лентата възторгът от ренесансовата 
личност, обитаваща както полетата на литературата, 
така и арктическите селения, скиорските планини, 
морския подводен свят и безкрайно сините хоризонти.
И тъй като при него отдавна има навалица от разкази, 
сред които си пробива път с лакти всеки от тях, 
тъй като всичко при него е на полюсно разстояние от 
научната скука, реших да му подаря и аз кратък разказ за 
това как повлия върху метеорологичното време.

Има хора и събития метеорологични. Боян Биолчев 
определено е човек, предизвикващ резки промени във 
времето, а пристигането му е събитие метеорологично.  
Дълъг низ дни слънчев пек, изведнъж дъжд като из 
ведро, даже не, сякаш цялото небе беше бездънна 
лейка, която поливаше щедро градина с маргаритки.  
Повторното идване на Боян Биолчев във Велико Търново 
с „Преселението“ предизвика рязка смяна в прогнозата. 
Първото, три години по-рано, веднага след излизането 
на книгата, разрази снежна виелица по пътищата из 
цялата страна и не можа да се осъществи. Второто 
предизвика въпросния проливен дъжд и по водата книгата 
„Преселение“ се пресели във Велико Търново. Дъждът валя 
почти като любимия ми филмов дъжд в „24 часа дъжд“ на 
Владислав Икономов.
Да откриеш Боян Биолчев в дъждовен ден сред навалица 
коли и хора, това е като да видиш голяма червена калинка 
с дъждобран на цветя върху сребристия дъждовен склон 
на времето. В телефонния разговор насред шумящите 
водни струи разбрах, че дългоочакваният гост е 
паркирал колата си сред върволицата коли по дългата 
улица в подножието на Света гора, между Ректората 
и университетската библиотека, която стигаше като 
устие на река до недовършения все още храм. Тръгнах да 
го издиря и видях калинката. Всички паркирани коли бяха 
или бели, или сиви, или черни и тъмносини, образуваха 
бледосив сребрист поток, нарисуван с четката на 

За Боян Биолчев, метеорологията и маргаритките

дъжда.  В горната част на улицата като червена калинка 
стоеше една-единствена червена кола, а до нея – облечен 
в антарктическото си яке, доплувалият до Велико 
Търново Боян Биолчев. Забързах нагоре и не можех да 
не ахна – цялата кола беше обсипана с маргаритки. Как 
са се озовали маргаритките върху колата, разбрах след 
малко. Петя от Алма Алтер.  Нейни бяха маргаритките. 
Тя бе обсипала, т.е. облепила колата с тях. И Биолчев 
пътуваше из страната, пътуваше и към любимото си 
море в червена кола на маргаритки – единствената 
червена кола в сребристосивия поток.
За представянето на „Преселението“ в градската 
библиотека няма да разказвам. То бе потопено от 
нас в ромолящи звуци на пиано и цигулки, в шепота 
на страшните думи, оживели от текста, танцуващи 
под дъжда. Дъждът продължи да вали в читалнята, 
преобразен в светлината на госта, в светлината на 

думите, които протягаха безкраен танц по дъждовните 
петолиния, в светлината на казаното за бъдещата му 
евангелска книга.
Очакваме нови метеорологични изненади.

Честит Юбилей! Здраве и творческо дълголетие, 
усмихнати като слънце пътища и дъжд от щастливи 
мигове!

МАРГРЕТА ГРИГОРОВА
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КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА История и идентичност

17-и шоукейс на съвременния израелски театър „Isra-Drama” 
(16 – 20 ноември, Тел Авив и Йерусалим)

Формулата на фестивалните събития тип „шоукейс“ 
(в буквален превод от английски “showcase” означава 
„витрина“) се състои в това да предложи пред една 
предимно специализирана международна публика от 
фестивални директори, мениджъри и селекционери, 
театрални продуценти и критици интензивна и 
наситена селекция от спектакли, подбрани така, че в 
съвкупността си да демонстрират постиженията и 
разнообразието на собствената театрална култура. 
Такава бе и целта на “Isra-Drama”, чиято програма 
в рамките на 5 дни успя да покаже на международна 
публика от близо 50 специално поканени гости 12 
нови спектакъла на живо, 6 спектакъла онлайн и 3 
дискусии и срещи с творците, модерирани от израелски 
театрални критици и журналисти, представящи 
съвременната сцена. 
Бидейки за първи път в Израел, бях с ограничени 
предварителни представи. Името, което се радва на 
най-голямо международно признание и популярност 
от театъра на Израел, е на писателя и драматург 
Ханох Левин (1943–1999), чиито пиеси са превеждани 
на повече от 20 езика. У нас той е познат преди 
всичко благодарение на успешните постановки на 
Явор Гърдев („Крум“ в ДТ – Варна и „Старицата 
от Калкута“ в Театър 199). В тях режисьорът бе 
открил адекватен ключ за специфичния език и черен 
хумор на автора, заради които Левин често бива 
сравняван с драматурзите абсурдисти като Самюъл 
Бекет и Харолд Пинтър. Така че знаех за Ханох Левин, 
чието име носи и Институтът за израелска драма, 
организирал шоукейса. Знаех също, че израелската сцена 
е силна в областта на съвременния танц, знаех и че 
Тел Авив е домът на уникалния „Na Laga’at Theater”, 
в който изпълнителите са глухонеми (сега успях да 
видя и най-новия им спектакъл „Това е може би човек 
в снега“). Затова и на път за „Isra-Drama” очакванията 
ми се въртяха в посоката на новата драматургия, 
на съвременния танц и пърформанс, на социално 
ангажирания театър. Всички те се оказаха оправдани, 
но и надскочени. Разнообразната еклектична програма 
варираше от по-традиционен тип представления, 
базирани върху различни драматически и литературни 
текстове, до оригинални и изненадващи хибридни 
форми, които смесваха различни сценични жанрове 
и форми – физически театър, куклен театър, 
документален театър, пантомима, моноспектакъл 
и стендъп, пърформанс, инсталация, концерт. Като 
театровед с над двайсетгодишен зрителски опит 
мога да споделя, че този път наистина видях неща, 
каквито не бях виждал другаде. Ако трябва да обобщя 
впечатленията си накратко, бих казал, че на сцените в 
Тел Авив и Йерусалим станах свидетел на своеобразен, 
различен, но най-вече жив и дишащ театър, който 
събираше на своите сцени ентусиазирана и предана 
публика, на която имаше какво да каже. 
Кога една среща в театъра е жива? Когато се 
случва нещо, което реално касае участващите в 
нея – играещи и гледащи. Когато срещата се случва 
автентично, общуването в нея напуска инерцията 
на заучен ритуал с формални жестове и предизвиква 
истинско вълнение. В театъра това вълнение се 
измерва не толкова с аплодисменти и реакции, колкото 
с тишина. Със сгъстената тишина, която сякаш се 
чува щом вниманието се пробуди и започне притихнало 
да наблюдава. Върху какво бе съсредоточено 
вниманието в спектаклите от израелския шоукейс? 
Тук отговорите биха били различни за всяко отделно 
представление, но мога да ги сведа до две основни, 
дълбоко проникващи едно в друго неща – историята и 
идентичността.
Фиксацията върху миналото е обяснима за млада 
държава, създадена преди малко повече от половин 
век, в която обаче се вместват и кръстосват 
култури с памет, идваща от най-дълбока древност 
и религии с догми, които често се обръщат една 
срещу друга. Миналото няма как да се пренебрегне и 
когато не толкова отдавна в него се е случило нещо 
немислимо в своята безчовечност – Холокостът. 
Два от спектаклите в двата най-големи театъра в 
Тел Авив – „Чудовището на паметта“ в Националния 
театър „Хабима“ и „Танкът“ в театър „Камери“, 
бяха обърнати към миналото. Моноспектакълът на 

актьора Бен Йосипович „Чудовището 

на паметта“, който той прави по едноименния 
нашумял роман на Ишай Сарид, разказва историята 
на млад историк от Израел, започнал работа като 
гид в полските концлагери. Ежедневното призоваване 
на призраците на Холокоста се оказва фатално 
– като жадния за мъст жив труп на бащата на 
Хамлет, те жилят и влудяват съзнанието на младия 
мъж и тласкат самия него към престъпление. Ако 
„Чудовището на паметта“ разтърсва със своята 
интимна дълбочина и откровеност, то „Танкът“ е 
епично и кинематографично в своя размах зрелище, в 
което режисьорът Ирад Рубинщайн също адаптира 
за театралната сцена едно нашумяло израелско 
литературно произведение. Едноименният роман 
на Асаф Инбари драматизира реално събитие от 
историята на Израел, разгърнато като метафора 
за травматичната и оформена в постоянни войни 
израелска идентичност. Петима души с различно 
минало претендират да са „героят“, успял да спре 
един от вражеските сирийски танкове във Войната 
за независимост от 1948 г. Личните истории 
се изгубват в манипулативността на големите 
национални наративи, които проектират свои версии 
за действителния образ на „героя“ – ту обикновен 
войник, ту висш военен, ту оцелял от Холокоста, 
живеещ в кибуц... 
Един от спектаклите, които най-силно ме 
развълнуваха, премести времето напред. „С 
настоящото декларирам“ (Театър „Ноцар“) е 
документално представление на младия артист Рои 
Жозеф. В него той драматизира под формата на 
съдебен разпит със самия себе си един отказващ да 
се разплете болезнен възел от собствения му живот. 
Отбивайки задължителната служба в казармата, 
той се е оказал в ролята на следовател, който, 
разследвайки застрелването на 70-годишен палестинец 
от млад израелски войник, оправдава войника. Обаче 
един откровен разговор с войника няколко години по-
късно кара и двамата да се усъмнят в случилото се и да 
надвисне мисълта за убийството на случайна и невинна 
жертва. 
Проблемите за конфликтите на настоящето 
и начините, по които те бележат и оформят 
личността, бяха тема и на документалния спектакъл 
„История и половина“ (театър „Маленки“), създаден 
по реалните истории за преселението на съвременните 
руски евреи и тяхната сложна интеграция, както 
и танцовият спектакъл-променада “Bodystreet” 
(„Улица-тяло“) на компанията „Can Ensemble” – 
разходка със слушалки из един от мултикултурните 
квартали в южен Тел Авив и историите на неговите 
жители. С тревожна актуалност прозвуча и най-
новата постановка върху една от успешните и често 
поставяни пиеси на израелската драматуржка Една 
Мазия „Игри в задния двор“ (театър „Беит Лесин“, 
реж. Идо Розенберг). Поставена за първи път в 
началото на 90-те, пиесата разказва историята за 
едно групово детско изнасилване и проучва тъмните 
и неконтролируеми страни на пробуждащата се 
сексуалност. Драматургичната структура впечатлява 
със своята изчистена и точна икономия, позволяваща 

постоянна смяна на перспективата – 1 актриса и 
4 актьори изпълняват едновременно ролите както 
на петнайсетгодишното изнасилено момиче и 
четирите седемнайсетгодишни момчета, така и на 
прокурорката и адвокатите от последвалото съдебно 
дело. Фантазиите и сексуалността като сили, които 
разбиват контурите на съвременната идентичност 
и ги размазват като мокро мастило бе лайтмотив 
и в най-ексцентричния спектакъл от програмата 
„Водното момче и водата“ на младия артист Ариел 
Серени Браун (Арена за изпълнителски изкуства 
„Хазира“). 
За финал оставям два силни женски моноспектакъла, 
оригинални и изненадващи като форма, които ми е 
трудно да сравня с нещо, което съм гледал. В „Курс 
за подготовка на раждането“ танцьорката Ори 
Ленкински прави микс между стендъп комедия и 
танцов спектакъл, в който благодарение на своите 
перфектни танцови и пластически умения тя се 
превъплъщава в хуманоиден робот, дошъл незнайно 
как от бъдещето, за да изнесе пред смаяната публика 
лекция за възпроизводството на обитателите на 
планетата Земя. Актрисата Мейтал Раз, която 
идва от кукления театър, също като Ленкински 
впечатлява с обезоръжаващия чар на сценичното си 
присъствие, с чувството си за хумор и безупречния 
усет за тепморитъм, както и с перфектното владеене 
на своето тяло, на мимиката и на жеста, ала нейната 
сценична магия е друга. Спектакълът є „Малка смърт“ 
е чудесен пример за театрален минимализъм, в който 
не е нужно нещо повече от една обикновена маса, 
няколко дребни предмета реквизит и пластиката на 
човешките ръце и пръсти, за да се предаде по вълнуващ 
начин нещо, за което иначе трудно намираме думи. 
Провокирана от събития в собствения си живот 
– тежката новина за диагнозата рак на майка є и 
необходимостта да обясни това на малката си дъщеря 
– Мейтал Раз по трогателен начин драматизира в своя 
моноспектакъл неизбежната подготовка за смъртта.   
 

АСЕН ТЕРЗИЕВ

„Малка смърт“, спектакъл на Мейтал Раз, 
фотограф Илан Бесор

„С настоящото декларирам“ от Рои Жозеф 
и Ноа Наси, фотограф Ури Рубинщайн
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Анастас Герджиков

На днешния празник много пъти сме говорили за 
заслугите на светите братя Кирил и Методий 
и техните ученици, сред които е и патронът на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
за създаването на българската азбука и развитието 
на славянската книжовност и култура. Всеки път 
отбелязваме и това, че с делото си всички те са 
допринесли най-вече за приобщаването на славяните 
към цивилизования свят, като в този контекст 
„цивилизован“ не означава просто грамотност, 
книжовност и култура, а преди всичко приобщаване 
към една общност, споделяща определени културни 
и морални ценности. Самата задача за създаване на 
азбуката е поставена на Константин-Кирил Философ 
като средство за една такава цивилизационна мисия 
сред славяните.
През последните години темата за 
ценностите е все по-актуална 
и за съжаление все по-спорна. 
Можем ли да посочим кои са 
тези традиционни западни, 
европейски и демократични 
ценности, за които говорим?
Една от причините за 
объркването идва от това, че 
„европейските“ или „западните“ 
ценности често се прокламират, 
за да се защити определена 
идеология или дори определени 
геополитически съюзи, а 
противниците на тази идеология 
и тези съюзи се чувстват длъжни 
да оспорват и „европейските“ или 
„западните“ ценности.
Наскоро попаднах дори на аргумента, 
че нито една от най-старите 
пет демокрации – Съединените 
американски щати, Канада, Нова 
Зеландия, Швейцария и Обединеното 
кралство не е държава – членка на 
Европейския съюз, следователно 
демократичните ценности не са 
европейски.
Неотдавна участвах в събиране 
на няколко университета – наши 
партньори от цяла Европа, които искаха 
в един общ документ да се позоват на 
традиционните европейски ценности. 
Един от ректорите възрази, че не е ясно 
кои са европейските ценности и е особено 
трудно да се говори за „традиционни 
ценности“, защото актуалните теми – права 
на малцинствата, плурализъм на гледните 
точки и т.н., не били традиционни, а едва от 
последните десетилетия.
И така, кои са европейските ценности? 
Според чл. 2 на Договора от Лисабон „Съюзът 
се основава на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата държава, 
както и на зачитането на правата на човека“.
По-подробно е разгледан въпросът в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, където 
са изброени правото на живот, правото на 
неприкосновеност на личността, правото на 
свобода и сигурност, свободата на мисълта, 
съвестта и религията, свободата на 
събранията и сдруженията, правото на 
собственост и свободата на стопанска 
инициатива, свободното движение и 
пребиваване, равенството пред закона, 
презумпцията за невиновност, правото на 
защита и дори свободата на изкуствата и 
науките и академичната свобода.
Тези ценности са европейски не защото 
са записани в официални документи на 
Европейския съюз, а защото този тип 
ценностна система е възникнала в Древна 
Гърция в сблъсък, при това военен сблъсък, 
с една източна идеология на неограничена 
авторитарна власт, за която отделният 
човешки живот няма значение. Идеите за 
демокрация, за равноправие и за върховенство на 
закона, за разделение на властите, за управление в 
полза на управляваните, за свободата и сигурността 
и преди всичко идеята за хуманността тръгват от 
Гърция, минават през Рим, обикалят цяла Европа 
през Средновековието, вдъхновяват Magna Charta 
и документите на Френската и Американската 
революция, преоткрити са от Хобс, Лок, Русо и 
Монтескьо и са залегнали във всички съвременни харти 

и декларации за човешките права. Новите теми, 
които посочваше ректорът, който споменах, са само 
разширяване на основната идея за равноправието на 
хората и за ценността на всеки човешки живот, т.е. 
на идеята за хуманността.
Това са традиционните европейски ценности. 
Фактът, че през вековете те са се оказали толкова 
привлекателни и влиятелни, че са достигнали до 
няколко континента, дори през океана, не ги прави 
по-малко европейски, по-скоро можем да 
кажем, че европейските ценности са 
се наложили в глобален мащаб.
Интересно е, че 
този процес на 
разпространение 
на идеите на 

Темата за ценностите е все по-актуална  
и за съжаление все по-спорна 
Слово, произнесено на патронния празник на Софийския университет

хуманността и демокрацията е започнал и е осъзнат 
още в древността в самата Гърция. Един гръцки 
оратор казва, че учениците на Атина са станали 
учители на останалия свят и че името „елини“ вече 
не означава даден народ, а определена душевна нагласа 
и елини се наричат повече тези, които споделят обща 
култура, отколкото имащите общ произход.
Идеята за хуманността превръща европейските 

ценности в общочовешки ценности. Именно 
затова, преди да започне детайлното изброяване 
на правата, Хартата на основните права на 
Европейския съюз тържествено обявява най-
важното:

Като съзнава своето духовно и морално 
наследство, Съюзът се основава на неделимите и 
универсални ценности на човешко достойнство, 
свобода, равенство и солидарност; той почива 
на принципа на демокрацията и на принципа 
на правовата държава. Той поставя човека в 
центъра на своята дейност, като учредява 
гражданството на Съюза и създава пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие.

Според много анализатори войната, 
която бушува недалеч от нас, е сблъсък 
на традиционните западни, европейски, 
демократични ценности и на тяхното 
отрицание – еднолична диктатура, безправие и 
пренебрежение към човешкия живот.
Не мисля, че има нужда да чакаме края на 
войната, за да видим кои ценности ще надделеят, 
защото още в началото войната се превърна в 
ярко доказателство за победата на „западните“ 
ценности. От първия момент на всеки етап 
Русия положи огромни усилия действията є да 
изглеждат така, сякаш формално отговарят на 
нормите на международното право.

Използването на термина „специална операция“ 
вместо „война“ може да не е заблудило никого, но 

е очевиден опит за съобразяване със „западните“ 
ценности. Още от Античността една война 
се смята за оправдана, само ако е bellum iustum, 

т.е. ако има правно основание. Путин не можеше 
да посочи валидно правно основание и се опита да 

избегне проблема, като наименува войната „операция“. 
Обратно, президентът на САЩ я нарича „незаконната 
война на Путин срещу украинския народ“ именно за да 
подчертае липсата на основание за руските действия и 
оттам – тяхната противозаконност.
По същия начин, въпреки че беше ясно, че 
международната общност няма да приеме имитацията 
на референдуми в контролираните от Русия територии, 
те бяха проведени, за да се придаде легитимен образ 
на руските военни действия. Ако тези области 
бъдат присъединени, нападението срещу тях дава 
юридическото основание за война, което дотогава липсва, 
защото създава привидността, че Русия вече отбранява 
своя територия.
И така виждаме, че Русия, която би трябвало да е 
против „западните“ ценности и чиито ръководители 
говорят с насмешка за тях, всъщност прави всичко 
възможно, за да избегне впечатлението, че пренебрегва 
или нарушава тези ценности.
Това съобразяване с ценностите на хуманизма и 
демокрацията днес ни изглежда естествено, но не е. 
Когато ахеменидските владетели нахлуват в Гърция, 
те не чувстват нужда нито да се оправдават, нито да 
легитимират агресията си с благовидни имена и поводи. 
Тогава завоевателната политика е нормална. Сега 
такава политика трябва да се оправдава и да се крие зад 
привидно съблюдаване на ценностите.
Това не се отнася само до актуалната ситуация. За 
всички тоталитарни режими на ХХ век беше характерно 
същото лицемерие – говореше се за права на човека, 
организираха се бутафорни избори и т.н. Парадоксалните 
лозунги на Оруел „Войната е мир. Свободата е робство. 
Невежеството е сила“ добре са уловили стремежа на 
всяка тоталитарна власт да ни убеди, че черното е бяло. 
„Западните“ ценности са надделели до такава степен, че 
през последния век никой диктатор не отстоява правото 
на силния, а всички се стремят да се впишат в общата 
за демократичния свят хуманна ценностна система, в 
чийто център са човекът и човешкото.
Наше задължение като преподаватели и изследователи 
е да отстояваме тези ценности и да допринасяме за 
разпространяването им. Нека възпитаме младите хора в 
тях. Нека като свети Климент да насочим „човешките 
души към по-голяма кротост и човещина“!

Рисунка Стела Стефанова
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След пандемията литературните фестивали 
трябва да преоценят шансовете си за оцеляване и да 

привличат по-разнообразна публика

Сара Шафи

Възможно е интересът към литературните фестивали 
да отслабне, а някои от тях да не оцелеят, ако останат 
фокусирани върху себе си и не привличат публика от 
маргинализираните общности, особено в момент на 
икономическа криза и висока инфлация, казват техни 
организатори. Това е първата година след пандемията, в 
която тези фестивали осъществиха пълната си програма 
с публика на живо след поредица от отменени събития или 
силно редуцирани програми през 2020 и 2021 г.
Фестивалният пейзаж обаче все още е изпълнен с 
несигурност и отчита нива на посещаемост, които са 
по-ниски от предпандемичните равнища Тревогите са 
свързани с продължаващата пандемия и растящите разходи 
за живот. Насред разнообразните кризи литературните 
фестивали се нуждаят от обновление по отношение на 
форматите, местата на провеждане, цените на билетите 
и други въпроси, за да привлекат публика, която до този 
момент е била пренебрегвана. 

Фестивалът „Хей“ – известен като един от „големите 
три“ фестивала, наред с тези в Единбург и Челтънхам – 
отчита по-малък брой посетители през 2022 г. в сравнение 
с последната предпандемична година. Международният 
директор на фестивала, Кристина Фуентес ла Рош казва, 
че това донякъде се дължи „на редуцираната програма“, 
тъй като плановете за провеждането на фестивала са 
правени през есента, когато „са отчитали необходимостта 

от спазването на дистанция 
и ограничаване на броя на 
участниците“.
Леа Варнел, директор на 
литературния фестивал в 

Девън, споделя, че „се води сериозна дискусия дали дългите 
10-дневни фестивали са жизнени и дали по-верният път 
напред не са програми, обхващащи един уикенд с отделни 
самостоятелни събития“. „В никакъв случай не сме вън от 
опасност“, добавя тя. „Очаквам отлагане или отмяна на 
редица фестивали в следващите месеци или година“.
Литературните фестивали се учат от други индустрии. 
Гостите на музикални фестивали могат да посетят 
няколко концерта с един билет, да се наслаждават на много 
събития извън концертната програма, да се чувстват 
част от една нова общност. „Музикалните фестивали 
се справят чудесно“, казва фестивалният директор на 
„Кепитъл Крайм“ Лизи Кърл. „Провеждат се от години и 
оцеляват“. Литературният фестивал „Кепитъл Крайм“ 
продава пропуски за целия уикенд или за цял ден вместо 
билети за всяко отделно събитие. Лизи Кърл смята, че 
усещането за общност е важно както за читателите, 
така и за писателите. Писателят Патрик Гейл, основател 
на литературния фестивал в Северен Корнуол, смята, 
че „фестивалната атмосфера предлага много повече от 
съдържанието на планираните събития“.
Въпреки тревогите през 2022 г. се появиха няколко нови 
фестивала, подкрепяни от местни независими книжарници. 
С ясното съзнание, че традиционната публика – бели 
представители на средната класа – намалява, редица 
фестивали започват да се ориентират към по-младите и 
към хора от маргинализирани общности. 
Фестивалът в Брайтън е основан тази година от 
собственичката на независима книжарница Каролин Бейн 

Какво е мястото на Lira.bg сред другите издания за 
литература?
Скромно, но надявам се, забележимо. Ако си представим 
книжната среда в България като един дом с традиции, 
който все се реновира, за да изглежда модерен и запазен, 
с точно определени места за домакините и гостите, 
Lira.bg e на балкона. Там, където излиза човек да поеме 
глътка въздух, да поогледа пейзажа, или да вземе нещо, 
прибрано на сигурно и на светло. Може да е годишнина на 
стар писател, откъс от нова книга, интервю, тематична 
подборка, класация за най-продаваните, красива снимка 
от библиотека по света и т.н.      
 
Какви са спецификите в работата на литературния 
редактор?
Да се старае да отсява информацията от емоцията. 
Хем да не свежда съдържанието на книгата до полицейска 
или фронтова сводка, хем да покаже събития и хора, 
разположени в най-добрия случай на сто страници, като 
новина, която хората да съпреживеят.   
  
Как подбирате авторите, които представяте и с 
които публикувате интервюта?
 Lira.bg e дъщерен сайт на книжарници „Хеликон“. В това 
отношение аз имам късмета за неограничен достъп до 
почти всичко, което излиза на български. И за щастие, 
пълна свобода както от страна на собствениците на 
веригата, така и на моите колеги, с доста по-сериозен 
опит в литературната периодика от мен – журналиста 
и преводач от чешки Красимир Проданов и писателя 
Иван Голев. Технически избора ми обезпечават книжарите 
и служителите в Логистичния център на „Хеликон“, 
които нерядко посочват интересна книга и автор, 
без непременно да са търговски изгодни. Разчитам на 
свежия им поглед и на моята преценка като филолог. 
Задължително чета всяка книга, преди да поканя автора 
є. Смятам за неуважение плъзгането по повърхността 
на текста, както и пиарът, който минава като пожар по 
всички подобни медии с появата на ново заглавие, а после 
интересът  към него угасва. Затова залагам на шегата, 
играя с авторите в интервютата, защото искам 
читателите да разпознаят своята книга и живия човек, 
който я е писал лично за тях.    

и от Рут Енрайт. 
Когато чуят думата 
„литературен“, 
много хора си 
представят 
възрастен бял мъж, 
седнал на фотьойл 
с висока облегалка. 
Взехме решение да не 
включваме думата 
„литературен“ в 
заглавието на нашия 

фестивал. Така от самото начало искаме да заявим, че той 
е отворен към всички.
Разходите за живот скочиха рязко през последните месеци, 
но Бейн и Енрайт казват следното: „Много хора се борят, 
за да свържат двата края от десетилетия. Голяма част 
от жителите в Брайтън никога не се имали достъп до 
такива събития. Започнахме да включваме тези хора в 
подготовката за фестивала“. Фестивалните директори 
смятат, че традиционните литературни фестивали 
„рискуват да загубят аудитория, ако останат фокусирани 
върху самите себе си и поддържат досегашния си имидж“. 
Независимият литературен фестивал, основан от София 
Акел, е сред новите събития на годината. Двудневният 
фестивал се проведе за първи път през месец април в Пекъм 
и включи поредица от събития със свободен вход, както 
и предлагане на безплатни книги. Акел казва: „Създадохме 
този фестивал, за да популяризираме литературата 
сред общности, на които искаме да служим – нашата 
програма е достъпна и се провежда на място, което е част 
от средата на тези общности. Фестивали като нашия 
създават свободни, отворени, приобщаващи пространства 
за почитателите на книгите. Литературните фестивали 
нямат бъдеще, ако продължават да задоволяват вкусовете 
на специфична в демографско и социално отношение 
публика.“

Превод от английски: РужА МуСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 16 август 2022 г.

Къде е границата между добър и пазарен писател? 
Смятате ли, че в България имаме добри масови 
писатели?
Книжният пазар в България е малък, авторите се 
познават, и както казваше един политик – тук всички 
сме роднини. Помежду си се караме и обичаме, същински 
герои на трагикомедия сме. В този смисъл няма нужда 
от делението на добър и пазарен писател. Читателят и 
времето нека отсъдят.   
      
Валидно ли е в наше време делението на висока и 
популярна литература, или живеем в епохата на 
хибридността?
Валидно е, и трябва да е така. Аз съм категорично 
против смесването на висока и популярна литература, 
нито мисля, че реално двете имат претенции една към 
друга. Самите читатели, дори да се подведат по нечия 
препоръка за „хубава книга“, бързо разбират, че текстът 
не стига до тях. Все пак става дума за различно ниво на 
езикова култура, ценностна система, житейски опит, 
ако щете.  

Защо препоръките на критиците често се 
разминават с читателските вкусове?

 Литературната критика остана като институция. Тя 
е великият инквизитор на образователната система, 
от когото, уви, зависи някаква оценка за дипломата, 
а не способността ни да възприемаме по принцип, 
да анализираме и да правим връзки между значими 
идеи. Младото поколение, освен ако не е изкушено от 
академична кариера в хуманитаристиката, не разбира 
езика, на който критиците говорят. Освен това 
методичната им мисъл е бавна на фона на темпото 
на блогърите в социалните мрежи, които пък печелят 
своята аудитория, водени от моментния ефект. И от 
бързия интернет на телефона :)             

Как ви стои съвременната българска литература 
спрямо световната? 
Българската литература ми прилича на претапициран 
фотьойл от соца, на който седи уж свенливо и чака 
някой да угаси лампите. При толкова талантливи пера, 
недоумявам каква е тази поза на бягство от тръпката 
и гнева на днешния човек. Странно ми е, че в последните 
години съвременната проза се превърна в нащърбен 
национален сувенир, но го отдавам на балканския ни 
манталитет, който се съхранява в пасивна съпротива.   
      
Вие самата как подбирате книгите, които четете? 
Какъв читател сте изобщо?
Предпазлив. От всеядното животно към книгите на 
младежките ми години няма и помен. Запазих навика да 
търся първо стила, после развитието на характера на 
един герой на близките няколко реда или страници. Дори 
да е само в диалози, обичам детайлите, и по чеховски 
следя дали оръжието, което в началото виси на стената, 
наистина ще гръмне накрая. Винаги отдавам дължимото 

на преводаческата школа в България, 
която е незаслужено свряна в ъгъла, и мисля 
постепенно да осветля в Lira.bg тези хора, 
благодарение на които до нас достигат 
на различни езици световни литературни 
образци.              

 Разговора води АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

 К А у З А Т А  Н А  К Н И Г И Т Е

За четенето, критиката и съвременната литература
Разговор с Людмила Еленкова

Обречени ли са литературните фестивали?  
Защо трябва да се променят?

Людмила Еленкова

Фестивалът „Хей“
Посетители четат в книжарница  
на литературния фестивал в Челтнъм
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О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е

Надежда Стоянова

Издателството на Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ вече неведнъж е впечатлявало 
българската читателска аудитория с прецизно подготвени 
фототипни издания на значими за българската литература 
и култура книги. А едно от важните начинания за 2022 
г. беше препубликуването на първия сборник за деца на 
класика на националната ни литература Ангел Каралийчев. 
„Мечо“ – с текстовете на писателя и илюстрациите 
на Илия Бешков – е образцова българска книга, в чийто 
авторитет почти век по-късно не бихме могли да се 
усъмним. Произведенията в нея са намирали през годините 
своите страстни почитатели както сред специалистите, 
така и сред широката публика. Новото издание обаче е 
по-различно по своя характер – то е луксозно, номерирано 
и предназначено за ценители библиофили. Снабдено е и с 
професионално изготвения следговор на д-р Яница Радева, 
поради което придобива стойност и за всички, които се 
интересуват от историята на българската литература 
и култура.  Тоест „Мечо“ е книга за деца, но новото 
издание в голяма степен разширява нейния контекст, а 
съответно и нейната аудитория, за да я превърне и в книга 
за „възрастни“.
Фототипните издания са особени артефакти, за които 
трудно може да се каже, че изличават автентиката на 
творбата, макар и явяващи се плод на възможната днес 
техническа възпроизводимост на произведенията. По-
скоро тези издания, обгърнати от нашето унаследено 
от времето знание за ценността на творбата, 
препотвърждават символната значимост на оригинала, 
празнично възпроизвеждат книгата като събитие, 
като явление, което формира и структурира нашия 
свят. Защото, трябва да изтъкнем, традицията 
на фототипните издания у нас е свързана най-вече с 
онези художествени произведения, които имат голяма 
национална стойност – „На Острова на блажените“ 
на Пенчо Славейков, „Безсъници“ на Яворов, „Теменуги“ 
на Дора Габе, сп. „Везни“ на Гео Милев и др. Такива са 
и произведенията на Ангел Каралийчев, публикувани в 
книгата „Мечо“. 
От гледна точка на литературноисторическата 
прагматика всяко фототипно издание е важно и защото 
препотвърждава конкретната редакция на творбите. 
В следговора Яница Радева съвестно е проследила някои 
езикови, сюжетни и композиционни промени, които са 
направени с текстовете в последващите издания. Разбира 
се, по-късните редакции носят следите на по-големия 

художествен опит на автора, но в първите редакции са 
по-лесно разпознаваеми аспектите на екзистенциалния 
опит и следите на даденото историческо време. Тъкмо 
фототипният характер на новото издание на „Мечо“ 
наново ни напомня за сложния контекст, в който се 
появява книгата. Годината е 1925 г., същата, в която 
излиза и друга знакова книга на Ангел Каралийчев – 
сборникът „Ръж“, носещ представата за социалната 
разполовеност на света след септемврийските събития 
от 1923 г., за фрагментарността на битието, намерила 
своя облик в авангардния език на текстовете. На фона на 
„Ръж“ в „Мечо“ се откроява грижата към семантичната 
яснота и метафоричната чистота на езика, но се запазва 
представата за двойствеността на света, границите на 
чиито измерения се оказват пропускливи и опасно хлъзгави. 
В сборника за деца културноисторическият контекст 
присъства във висока степен алегорично – през приказните 
образи на героите и ситуациите. И при все това появяват 
се и по-директни социални препратки чрез фокуса към 
„черните“ хора – бедните, отрудените, нещастните, 
траурните, които трябва да бъдат приютени, трябва 
да бъдат нахранени с „най-тежкото“ – зърното; или чрез 
насочването на вниманието към зависимостите – един 
значим обществен проблем за 20-те и 30-те години, който 
може да се открие в пародийния образ на любителя на 
виното дядо Пею от първата творба – „Магарешка глава“.
Вглеждането в „долните“ светове е тема, която 
последователно присъства в текстовете и предполага 
тяхното възможно художествено обвързване с 
популярния у нас в началото на 20-те години диаболизъм: 
в „Магарешка глава“ дядо Пею отива на сватба на Оня 
дето духа в долната земя, в „Мечо“ героят като дявол 
отмъква воденичните камъни, в „Рогатото“ рогатото е 
избягало от долния свят и започва да назидава горния, в 
„Дяволчето“ самото дяволче води Тропчо в долната земя, 
питката от „Житената питка“ минава през страшната 
гора, за да навести житцето; глупавият Шишо гледа 
черното отражение на лицето си в реката... Оттук можем 
да кажем, че книгата „Мечо“ не е написана, за да запознава 
назидателно децата с параметрите на тукашния свят. 
Тя не дава конкретни правила за социално поведение, тя 
не разчита на конкретни ясно изведени поуки, а по-скоро 
подсказва, че светът не се състои само от това, което 
виждаме, но и от онова, което не е „тук“, което е скрито, 
което можем и да сънуваме; че ние самите не се познаваме, 
защото там някъде в реката ни гледа черното наше лице. 
Тези тъмни сили на несъзнаваното, силни като ветрове 
(един от знаменателните образи на септемврийката 
литература), трябва да бъдат озаптени и заключвани чрез 

нашата вяра в милостта и състраданието. Те се оказват 
нашият коректив, когато сме преминали границата на 
доброто (Рогатото чете в тетрадката различните си 
наказания). Но не само, понякога тези тъмни образи на 
човешкото и на света, алегории не на злото, а на травмите 
ни, чакат да бъдат забелязани, успокоени, нахранени с 
грижа, подобна на тази, с която Щъркелът дава зърното 
на най-черните, най-страдащите хора. Проф. Светлана 
Стойчева говори за „бялата митология“ на Каралийчев, 
според която добрите души на героите остават 
„ненакърнени“ от лошото1. Отглас от тази „митология“ 
откриваме в текста за пияния дядо Пею, който се 
освобождава от дяволите, когато се прекръства.
„Мечо“, не на последно място, не е книга, която ни казва, 
че с някакви заучени модели можем да се справяме с 
елементарна лекота в живота – героят Мечо успява да 
спечели дъщерята на дядо Пею, когато проявява хитрина; 
Житената питка също находчиво оставя вълка да я чака в 
студа, катеричката с измама измъква питката на Глупавия 
Шишо. Хитрината в тази книжка присъства не като 
злонамерена лъжа, а като знак за способността на субекта 
да се справя с неочакваното, като отказ от участие в 
марионетъчния модел на социалния свят, като признак на 
творчество и бунт.
Критическите отзиви, чиято единствена цел е да 
препотвърждават актуалността на класическите творби, 
могат да бъдат в голяма степен тавтологични и ненужни, 
доколкото често са изпреварвани от непосредствените 
читателски реакции, които в голяма степен са изпълнили 
тази функция. Радушните реакции на широката аудитория 
към новото издание на „Мечо“ вече напомниха за тази 
„вкорененост“ на Каралийчевите приказки в националното и 
индивидуалното ни самосъзнание. Критическите текстове 
обаче могат да насочват фокуса към това сдвояване на 
контекстите – от 20-те години на ХХ век и 20-те години 
на ХХI век, което фототипни издания от характера на 
представеното от Националната библиотека могат 
да осъществяват. Сдвояване, което ни напомня за тази 
неизбежност на екзистенциалните ни травми, които 
се опитваме да отработваме чрез различни, но близки 
в същността си художествени жестове и читателски 
прочити.

1  Вж. Стойчева, Светлана. „Белият приказен свят на 
Каралийчев“. – В: Хемус (Haemus), 1, 2009, с. 62 – 63; Още тук: 
https://eprints.nbu.bg/id/eprint/3728/ [достъп: 31.10.2022].
* Текстът е четен на представянето на книгата в Национална-
та библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ на 31 май 2022 г.

„Мечо“ (2022) на А. Каралийчев: светове и контексти*

Разговор с Алекс Михаилидис
от стр. 2

Идеята за саможертвата преминава през книгата. Коя е 
най-голямата саможертва, която сте правили в живота 
си?
 – Интересен въпрос. Знаете ли, не мисля, че съм жертвал 
много през живота си. Може би забавлението, защото вече 
дълги години се занимавам само с работа и писане, така че 
не съм много социален. За мен книгата не е толкова моя 
саможертва, колкото жертва към другите. В крайна сметка 
Алкестида бе жертвана от Адмет и бе счетена за недостойна 
от един мъж, когото обичала дълбоко. Затова историята є е 
толкова тъжна. Също мисля, че да чувстваш, че не си обичан 
и не заслужаваш внимание, е нещо, което има връзка с мен, 
както и с много други хора.

Кои са най-ярките Ви спомени от детската и 
тийнейджърската Ви възраст в Кипър?
 – Освен зората, плажовете и храната на баба ми, която 
винаги ще ми липсва, смятам, че най-яркият ми спомен 
е градът, който бе разделен на две със зелената линия и 
военните на Обединените нации. Аз съм полукипърец полугрък, 
римокатолик, нещо, което е рядкост и когато бях дете, 
минавах близо до зелената линия, за да отида в католическата 
църква всяка седмица за проповед. Помня това преживяване 
– тишината, мрака, телената ограда, счупени стъкла. 
Понякога ме беше страх. Чудя се дали екшън историите не 
ми харесват точно поради тази причина. Със сигурност това 
са подсъзнателни детски преживяваня, да живееш в Никозия 
тогава и да живееш със страх от една втора турска инвазия.

Посветихте първия си роман на родителите си. Какво от 
Вашата същност мислите, че се дължи на тях?
 – Израснах в къща, пълна с книги и всички писатели, които 
ме вдъхновиха да стана писател, „слизаха“ от рафтовете 
на майка ми със задачата да ги прочета. Чувствам се 
пивилегирован, че имах толкова умна майка, която държеше да 
стана и аз такъв. За пръв път ме заведе в библиотека, когато 
бях на осем или девет години и помня ентусиазма докато си 
избирах книга за вкъщи. От баща ми съм взел силното желание 
за работа, решителността и ината, който е важен за един 
писател. Може би думата „постоянство“ е по-точна.

Какво е чувството да растеш билингва? Кои 
характеристики от кипърско-гръцкия Ви произход 
смятате, че са най-интензивни в характера Ви, 

всекидневието Ви и писателските Ви възможности?
 – За съжаление, не се смятам за билингва вече. Може би бях 
на 18, когато си тръгнах от Кипър, вече 20 години не говоря 
гръцки, защото не ми се отдава тази възможност. Въпреки 
това ходих в Гърция миналото лято и беше хубаво да говоря 
пак на гръцки. Смятам, че тази култура се е определила 
цялостно. Гръцката музика и поезия са част от моя живот. 
Гръцката митология също е всичко за мен. Следващата ми 
книга е пак вдъхновена от гръцкия мит и убийство, които 
вярвам, че са добра комбинаця. 

„Тихият пациент“ обикаля повече от 40 държави и току-
що е преведена на гръцки, един от двата Ви родни езика. 
Как приемате оценката на Вашата работа на този език?
 – Не бих могъл да преведа „Тихият пациент“ сам, особено 
психологическите и психиатричните термини. Сигурен съм, 
че преводачката (Мария-Клио Михаил) е свършила чудесна 
работа.

Режисирането на филма по първия Ви сценарий „The 
devil you know“ беше епизодично, филмът излезе с години 
закъснение и критиците го съсипаха. Как бихте описали 
днес първия си опит във филмовата индустрия?
 – Дори да имаш най-добрите намерения, много неща могат да 
се объркат в един филм и фактът, че толкова много хора са 
ангажирани във всеки стадий на продуцирането, често води 
до хаос. От филмите, които съм правил, научих, че един добър 
сценарий и кастинг могат да се превърнат в проблем, за който 
никой не е отговорен. Обаче е толкова трудно да виждаш 
дългогодишната и трудна работа да се разпада пред очите ти. 
Случваше ми се постоянно и бях готов да се предам, но реших 
да направя последен опит: една книга, книгата, която си бях 
обещал, че ще напиша за себе си. За тази работа щях да бъда 
отговорен от началото до края, без да се замесва никой друг. 
Направих го и съм мнго щастлив.  

Днес дебютът Ви е възхваляван от критиците, стана 
бестселър, достигащ върха на листата на „New York 
Times“ и „Guardian“ Ви включи в най-видните писатели 
на 2019. Как ще повлияе този успех на бъдещите Ви 
планове? Ще последвате ли пътя на писателя вместо на 
сценариста? 
 – Успехът на книгата е невероятен и напълно неочакван. 
Беше първата ми книга и нямах никакви очаквания, не 
вярвах, че ще се продава, още по-малко, да стигне върха на 
продажбите. Беше една мечта, превърнала се в реалност, 

и витаех в облаците в продължение на дни. Но за да бъда 
честен, процедурата по писането беше най-приятното 
преживяване, което съм имал като писател. Когато един мой 
приятел критик я прочете, ми каза, че е съвършено ясно, че 
съм писател, а не продуцент. Това ме зарадва, защото идеята 
да пиша още ми харесваше много. Наистина мисля, че съм 
по-добре така. Не бях намерил правилната тактика, докато 
пишех сценарии. 

Полицейският трилър е един много интересен вид, който 
консолидира представителите му с очакванията на 
публиката, така че е трудно да се прехвърлят към друг 
жанр. Вие целите ли да останете свързан с полицейския 
жанр и да се развиете в него, или искате да опитате нещо 
коренно различно?
 – Късметлия съм, че се влюбих в Агата Кристи от началото 
на моите тийнейджърски години и искам да пиша само такива 
истории. Винаги съм знаел, че ще пиша психологически трилъри 
за убийства и престъпления. 
 
Компанията на Брад Пит вече е започнала режисирането 
на филма, който се основава на книгата Ви и Вие се 
заехте да напишете сценария. Нямахте ли колебания в 
завръщането си към това занимание?
 – Беше ирония за мен, когато книгата ми навлезе в 
търговската война в Холивуд кой ще купи правата. Много 
продуценти, с които се опитах да се срещна от 20 години без 
успех, ми звъннаха в 11 часа вечерта в Лондон, за да ме убедят 
да подпиша. Беше трудно решение, но мисля, че план „б“ прави 
най-добрите филми в Холивуд и е предимство да работя 
с тях. Вече не гледам егоистично на това и ще се радвам 
много да науча колкото може повече от тази процедура, да 
деконструирам книгата и да я направя наново по друг начин, с 
друго предназначение. Ще бъде чудесно преживяване. 

Превод от английски:  
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА

С подкрепата на 
Столична община
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Саманта Швеблин

Саманта Швеблин (1978) е аржентинска писателка, 
авторка на три сборника с разкази, новела и роман. 

Носителка на редица литуратурни отличия, сред 
които наградите „Хуан Рулфо“ и „О’Хенри“ за разказа 

„Човек без късмет“, „Каса де лас Америкас“ и три 
номинации за Международната награда „Ман Букър“. 

На български са издадени „Отрова“ и „Хиляди очи“ 
(изд. „Лабиринт“). Предстои публикуването на 

сборника с разкази „Седем празни къщи“, който през 
ноември тази година бе удостоен с Националната 

литературна награда на САЩ в категорията 
„Преводна художествена проза“. 

Саманта Швеблин ще участва онлайн в десетото 
издание на Софийския международен литературен 

фестивал (6 – 11 декември 2022).  

Разговора с нея можете да слушате на 8 декември от 
21 часа на фейсбук страницата на СМЛФ.

Очарована съм от силата на думите да призовават. 
Казвам например „на масата няма чайник“ и така 
заставям по-голямата част от публиката не само да си 
избере чайник, а да положи почти невъзможното усилие да 
го накара да изчезне. Ето колко опасно е въображението, 
ето колко е мощно. 
Представете си, че сте на плажа с мама и татко. 
Какво виждате? На колко години сте? Какви 
предмети има около вас? В колко часа сте на плажа? 
Какво правите? От известно време това просто 
упражнение занимава съзнанието ми, изпробвам 
го в ателиетата и семинарите по творческо 
писане. В началото правехме упражнението на 
глас: участниците вдигаха ръка и отговаряха 
подред на тези въпроси. После си дадох 
сметка, че това, което откриват, ги 
плаши. Толкова ги смущаваше, че някои 
започваха да послъгват, а когато 
разбираха за какво става дума, 
променяха резултатите. За да уловя 
първоначалните им впечатления, без 
те да ги изопачават впоследствие, 
помолих курсистите вместо да 
описват какво си представят, да го 
нарисуват за минута-две. След като 
видехме рисунките, вече нямаше 
време да променят мнението си. 
Мнозинството от участниците – 
понякога дори всички – рисуваха една 
линия, разделяща морето от пясъка, 
вълни от страната на морето, а отгоре 
слънце. Изобразяваха себе си като малки, 
на възраст между 4 и 10 години, също 
чадъри и топки. Онези, които рисуваха 
кофички, слагаха до тях и лопатки. Повече 
от половината се осмеляваха да прибавят 
по някоя хавлиена кърпа или облак. И всички 
до един бяха изплашени от резултата, бих 
казала дори парализирани. Както при най-добрите 
истории, за момент ставаха напрегнати. 
Да откриеш, че си предвидим, да смяташ себе си за не 
чак толкова оригинален, е ужасно усещане. Дори имаше 
курсисти, които мислеха, че нещо не са направили както 
трябва. А ако целта на това упражнение е да докаже 
тъкмо обратното и също така, че няма нищо, абсолютно 
нищо погрешно? 

Литературата „се случва“. Един роман, един разказ 
вътре в затворена книга е мъртъв текст, малко или 
повече необикновени идеи, които не достигат до никого. 
Литературата „се случва“ по време на четенето и аз съм 
убедена, че това е нещо, в което участват двама души. 
От една страна, този, който пише, от друга страна, 
този, който чете – ако някой от двамата не присъства, 
няма литература. Не става дума за някаква поетична 
идея, а за събитие, върху което искам да поразсъждавам 
по възможно най-практичен и конкретен начин. 
Литературата се случва в рамките на установено време, 
колкото например е нужно да кажеш едно изречение. 
В рамките на този интервал всяка дума упражнява 
определено въздействие върху ума и тялото на 
читателя. Това става в ритъма на танц за двама: стъпка 
на автора, стъпка на читателя. И основното правило на 
танца е същото като в писането: танцува се по двойки, 
които не се настъпват. 
Ако напиша „Аз съм на плажа с мама и татко“ – първата 
ми стъпка, читателят ще направи втората, като 

извика в съзнанието си всичко, което сме рисували 
на листовете. Не е лоша тази „баналност“, към 
която се стремим, тя е част от първоначалната 
сила, привеждаща в ход въображението. Писателят 
предизвиква движение, като се догажда за онова, което 
ще бъде прочетено на страницата, но най-вече като 
предусеща действието, което ще провокира у читателя. 
Това е част от танца и когато читателят извършва 
своето движение и чувства как писателят го съпровожда 
– не обратното, – тъкмо в този момент се случва 
магията на въображението и на четенето. 
Ако в допълнение на изречението „Аз съм на плажа с 
мама и татко“ писателят напише: „Слънцето е много 
силно и донесохме чадър“, значи току-що съм настъпила 
читателя. Не казвам, че е лошо, от тази комбинация 
може да се получи страхотен разказ, не говоря за смисъла, 
нито за сюжета. Искам да отбележа нещо по-фино, но 
много мощно, струва ми се. Наричам го „съпротива“. 
Сега ще променя второто изречение. Нищо 
забележително няма да настъпи или пък напротив, само 
че не в изречението: обърнете внимание какво става в 
ума и в телата ви, този път насочете вниманието към 
себе си. 
Бих могла да кажа например следното: „Аз съм на плажа 
с мама и татко. Нощ е, вали сняг, татко току-що е 
навършил осемдесет“. 
Това, което усетиха учениците, тази съпротива е 
триенето между насоката на мисълта, зададена от кой 
да е текст, и нещо ново, което се натрапва в ума ни. 

За да натрапи тази новост, писателят се опира на своите 
банални представи, до голяма степен сходни с нашите 
собствени, обаче после се отдръпва, като се премества 
малко по-нататък. Стъпва близо до читателя, но не 
точно там, където бихме очаквали. Двамата напредват в 
определена посока, в интуицията си за това накъде отиват, 
но не става дума за движението нито на единия, нито на 
другия, а за резултата от тази съпротива. 
– Как използвате обществените тоалетни? – попитах 
веднъж учениците си. 
Да кажем, че застанете пред кабинките: три вляво, 
три вдясно, като всички хора искате да влезете в 
чиста тоалетна, коя ще изберете? Отделихме няколко 
минути да помислим по въпроса. Отказахме се от 
двете кабинки със счупени резета, също и от тази без 
електрическа крушка, от другата, в която нямаше 
тоалетна хартия, и от още една, чийто под беше 
съмнително влажен, и се спряхме на кабинката, която 
остана. С други думи, ние изплозваме тоалетната, която 
вероятно са избирали всички ученици през целия ден и в 
която хората ще продължат да влизат до края на деня, 
тоест най-мръсната. Кабинката без крушка, тази без 
тоалетна хартия или другата със счупено резе навярно са 
безупречно чисти от предния ден.  

Проблемът не е в баналната представа, а в това, че 
много пъти, включително и когато се опитваме да се 
отклоним от шаблона и да прибегнем до по-оригинални 
решения, оставаме впримчени в своята банална 

представа, донякъде наподобяваща тази на всички 
хора. Не знам дали тя е лоша, не знам дали е добра. 
Убедена съм обаче, че отвъд историите, персонажите 
или музикалността на разказвача в този танц има 
нещо, което се случва между пишещия и четящия, в 
съпротивата, в която двама души се стимулират и 
се предизвикват един друг, има там нещо, което ни 
разбужда. Измъква ни от баналната представа. Създава 
у нас безпокойство в най-добрия смисъл и ни кара да 
стъпим близо до мястото, където сме възнамерявали 
да стъпим, но не точно там, където сме искали: 
принуждава ни да обръщаме истинско внимание. Убедена 
съм, че тъкмо там се случва магията, в постоянното 
упражняване на интуицията от страна на пишещия и в 
отдаването на триенето, на изненадата от страна на 
четящия. Подскокът, който правим между думите, е 
великолепен, тъй като не е нито на писателя, нито на 
читателя – това е подскок с другия. Когато подскачаме 
поотделно, няма литература.

Един ден телефонът у нас звънна, вдигнах и беше 
Абелардо Кастильо. Бях го чела, но не го бях срещала 
лично и доколкото знаех, Абелардо Кастильо не само че 
нямаше телефонния ми номер, но разбира се, нямаше и 
най-бегла представа за моето съществуване. Но се обади, 
аз вдигнах и той попита: „Саманта?“. И мисля, че веднага 
усетих нещо в силния му глас, после той се представи, 
а аз се разтреперих. Треперех и си мислех: какво е това? 
Какво става? Как е възможно?  
Бях твърде млада, за да осъзная, че тези три въпроса ще 
станат ключови за мен, че всичко, което чета и пиша, 
го чета и пиша с цел да достигна до онова на практика 
благодатно състояние, в което, тъкмо защото е 

съвсем ясно, че не разполагам с отговорите, друго не 
ми остава, освен да задавам въпроси, но уместни 

въпроси: откровени, с крайно необходимото 
отчаяние и с дивната надежда, че някаква част 

от всичко, което ми убягва в този момент, 
изведнъж, сред мрежата на думите, би могла 
да ми се разкрие. 
Кастильо произнесе само три думи: 
„Саманта… Абелардо е“. Две имена и един 
глагол. Три негови думи бяха достатъчни, 
за да задействат у мен магията на 

вълнението. Ето колко добре пише 
той. А аз отворих уста, за да изрека 
нещо очевидно: „Абелардо? Абелардо 
Кастильо?“. Той притежаваше 

търпението на учителя, замълча за 
малко и направи своя майсторски ход: 
три думи, които няма да забравя, 
докато съм жива. Трябваше да сте 
били там, в хола у дома с телефона в 

ръка, на двайсет и кусур години и с гласа 
на този господин в ухото, за да го чуете 

как казва: „Притесняваш ли се?“. 
Както можете да си представите, дни, 

седмици и години наред размишлявах върху 
въпроса на Кастильо. Какво всъщност ме 

питаше? Дали се беше обадил, за да разбере 
само това? Наистина ли го интересуваше? 

Стигнах до лесния отговор: два часа по-късно 
беше премиерата на първата ми книга и аз бях 

споделила със скъпата си учителка Лиляна Екер – 
която пък беше една от най-добрите приятелки на 
Кастильо, – че изпитвам истински ужас да говоря пред 
публика. Този отговор успокои най-належащите въпроси. 
Но по тона на Кастильо разбирах, че неговият въпрос 
има по-широк смисъл и по-голяма сила. 
Исках да му кажа това, което все още искам да заявя 
всеки път, когато говоря пред публика: че пиша, за да се 
скрия, и че историите ни предпазват, че мога да напиша 
разказ, но да говоря публично, означава да изложа на 
риск една по-сурова тайна, твърде лична. Щеше ми се 
да му кажа тези неща, но не изрекох и дума, а Абелардо 
Кастильо, който знаеше как се пише, разчете наум 
моята банална представа и отговори: 
– Не се страхувай. Излез и разкажи една история. 

Ще ви разкажа една история. За пръв път я чух от 
преподавател от университета в Орхус, най-близкия 
град до гората, където се е разиграла историята. И едно 
уточнение, това, което ви разправям, е истинска случка. 
Предупреждавам ви, тъй като скоро ще започенете да 
клатите недоверчиво глава, но може да го проверите в 
Гугъл. Било е преди седем години в някаква отдалечена 
„къща с призраци“ за възрастни на източния бряг на 
Дания. Мъж и жена спират с колата си на паркинга и се 
канят да слязат. Те са от Копенхаген. Тъкмо затварят 
вратите, когато друга двойка паркира наблизо, слиза 
и ги поздравява на английски, защото са туристи от 
Австралия. Датчаните подхвърлят някаква шега, 
австралийците се засмиват и макар че двойките 
току-що са се запознали, четиримата пресичат заедно 
градините пред голямата къща, като се взимат на 
подбив един друг за детската щуротия да пропилеят цял 
съботен ден и маса пари за нещо, което е трябвало да 
направят преди двайсет години. 

Разходка из въображението на читателя 

Рисунка Стела Стефанова
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Купуват си билети, влизат в залата и се отдават на 
предвидимото: зад една врата някакъв Франкенщайн 
вдига ръце към тях, господарка в садо-мазо сцена плющи 
с камшик по пода на втората стая, тъмна зала, в която 
оттук-оттам се чуват писъци и така нататък още 
малко. После обаче се случва нещо извън сценария. Вместо 
да следва стрелките на маршрута, австралиецът се 
обърква и отваря врата, която не би трябвало да се 
отваря. Вижда малка стаичка, в процепа под друга, по-
малка врата навлиза светлина. Извиква останалите, 
които веднага идват и започват да се забавляват, като 
един след друг надзъртат през процепа. От другата 
страна няма нищо освен дълъг коридор с изгасени 
лампи. Но тъй като много им се иска да се впуснат в 
приключения, решават да влязат в коридора и да зарежат 
маршрута на зрелището. Слизат по няколко стъпъла и 
се озовават пред едно мазе. Обясненията за това, което 
следва, ги дават датчаните, защото австралийците не 
оцеляват. 
И сега се напрягате. Като казвам „напрягате се“, имам 
предвид обзема ви безпокойство. Не знаете, но искате 
да научите. Искате да чуете нещо и затова насочвате 
вниманието си към мен. В състоянието на напрегнатост 
читателят е целият в слух, докато се разгръща дадена 
история. 
Всяка зоркост е напрегнат взор. Ако продължа играта 
на думи и спра да ви разказвам историята, скоро ще ви 
изгубя като публика, но преди това за няколко секунди 
ще наострите уши, за да разберете какво се случва 
накрая с австралийците. Глупаво ли е подобно внимание? 
Дали чудовището, насилието, филмите в топ десет на 
„Нетфликс“ ни разбиват на пух и прах? Може би, стига 
чудовището да се появи в най-очебийните си форми. Но 
аз не говоря за това. На мен ми се иска да поразсъждавам 
какво се случва преди чудовището. Да повторя отново, 
искам да помисля за читателя, за това какво се случва с 
вас, застинали нащрек пред мазето на тази голяма къща в 
една датска гора. 
Симон Вейл казва, че абсолютното внимание – без 
примеси – е молитва. Всеки път, когато обръщаме 
истинско внимание на нещо, ние разрушаваме част от 
злото, което носим в себе си. 
Мисля, че в известна степен това е валидно за 
момента, когато читателят е обхванат от 
неспокойствие, все още без да реагира. В тези 
милисекунди на почти атавистично внимание, точно 
преди появяването на чудовището, няма следи. 
Какво е това? Как е възможно? Какво става? Дори 
и да предусещаме опасността, ние отказваме да се 
защитим, искаме да задаваме въпроси. Ето защо 
и вниманието е отворено, порьозно. Отърсили се 
от всички наши предразсъдъци, отчаяно желаем да 
разберем. Ето защо част от злото у нас умира. 
Живеем потопени в шум, пропити с информация и тъкмо 
в тишината, в застиването на едно в крайна сметка 
празно пространство ние се събуждаме. Този парадокс 
силно ме привлича: в подобно състояние на абсолютно 
внимание, почти на тревога, като читателка аз намирам 
своеобразен отдих, някаква истина, която вероятно 
е по-абстрактна, но мога едва ли не да я пипна. Или 
навярно няма никакъв парадокс. Дали би било прекалено 
необичайно да смятаме, че когато сме в това състояние 
на несигурност, в този миг на пълна неизвестност 
– в същото време нараства усещането, че нещо ще 
се разкрие, някаква нова и съществена информация – 
тъкмо тогава откриваме истинското удоволствие от 
четенето?   
Изведнъж австралийката спира, струва є се, че е 
чула нещо. Мястото като че ли е тясно, обаче е по-
голямо, отколкото изглежда. Отдалечават се малко, 
но по някаква причина накрая датчаните отказват да 
пристъпят дори крачка по-напред, изплашени са, искат 
да се върнат. Австралийката ги задържа, спрете, казва, 
чакайте, защото е сигурна, че е чула нещо странно. 
Стенание, някой стене. И после всичко става много 
бързо. Зад широка колона те откриват една клетка. В 
нея има две тийнейджърки със запушени усти. Ето какво 
се чува. Две момичета на такава възраст, че могат да 
са им дъщери. Защо подобни неща се случват винаги в 
северните страни? 
– Притесняваш ли се? – попита ме Кастильо. 
Преди да предадеш каквато и да било информация, 
сподели веднъж с мен моята учителка Лиляна Екер, 
трябва да накараш читателя да си зададе въпрос. 
Независимо колко пъти казваш онова, което 
искаш да кажеш, ако не успееш да провокираш 
у читателя определени въпроси, магията не 
действа. Въпросът е едно усещане. Какво 
е това? Какво става? Как е възможно? 
Откритието от страна на читателя, 
че с информацията, с която разполага, 
не е в състояние да предвиди какво 
следва. 
Клетката е малка и ниска, но 
здрава. Четиримата заедно 
се опитват да я отворят. 
Австралийката е завладяна 
от такъв пристъп на ярост, 
толкова силно тресе пръчките, 
че крещи. Четиримата вдигат 
голям шум. После чуват 
хлопване на врата, обръщат 

се и виждат някакъв мъж наблизо, твърде близо. Той 
дръпва надолу един кабел и за миг те се стряскат от 
механичен шум. Също като в кошмара „Тексаското 
клане“ мъжът има електрически трион и това, което 
следва, се случва съвсем бързо: той пристъпва две 
крачки към тях и ужасени, всички се отдръпват назад, 
всички освен австралийката, на която мъжът отрязва 
едната ръка, без да мигне дори, и после става още по-
лошо. Тъй като, както вече разкрих, австралийците не 
оцеляват. 
Преподавателят, който ми разказа тази история, се 
нарича Матиас Класен и от няколко години провежда 
изследване за физическото и психическото въздействие 
на страха върху хората. Неговото проучване 
установява например, че в настощия момент 54% 
от тази публика седят като на тръни, като не 
само „очакват“ най-лошото, но още по-интересно – 
„желаят го“. 29% са притеснени, защото предпочитат 
да не чуват това, което току-що са чули, или то им 
се струва проява на лош вкус или „ненужно“. И има 
едни 17%, на които малко или повече им е все едно, 
и за да повторя шегата на Класен, тези 17% не са 
толкова важни, тъй като очевидно съответстват на 
персонажите, които във филмите на ужасите умират 
през първите пет минути. 
Твърде интересния импулс „да желаеш най-лошото“ 
Класен нарича „парадокса на ужаса“. Този парадокс ясно 
се вижда в хорър книгите, на чиито задни корици е пълно 
с изречения от типа на „тази книга ще предизвика у вас 
кошмари“ или „дори няма да можете да я дочетете до 
края“, или „ще ви бележи завинаги“, което по ироничен 
начин е гаранция, че ще прочетем книгата на един 
дъх и че бихме искали „да се насладим“ тъкмо на това 
усещане. 
„Парадоксът на ужаса“ подтиква екипа на Класен да 
се захване с мащабно проучване на въздействието на 
ужаса върху тялото. Заедно с лекари и учени екипът 
установява какво е психологическото и физиологическото 
влияние на една хорър сцена и открива, че когато в 
реалния живот човек изпита нещо ужасяващо, той 100% 
е потресен, а ако е подложен на фикционален ужас, било 
във филм, видеоигра или книга, потресът му е 90%. С 
други думи, въздействието – на физическо и емоцианално 
равнище – е почти същото. Но защо е нужно да говоря за 
нещо толкова ограничено, каквото е въздействието на 
ужаса върху тялото на читателя, когато ме интересува 
да разбера как функционира въображението му по време 
на четене?   
Вероятно импулсът да се подлагаме на ужаси в сигурния 
контекст на художествената измислица е свързан с 
физиологическата нужда от „калиброване на системата“. 
По същия начин в определен момент от годината караме 
колата си на сервиз. Не че има нещо за ремонт, но ако 
някой път се наложи да набием спирачки, по-добре е те да 
работят.  

Ето още една история заради Кастильо. През Втората 
световна война дядо ми по бащина линия е участвал в 
батальон на френската армия. Седемнайсетгодишен, той 
е бил включен в челен отряд. Задачата му е била да става 
преди зазоряване, да грабва един велосипед и да прекосява 
с него нощта до подстъпите на врага. После е скривал 
велосипеда и е продължавал напред пеша, за да е сигурен, 
че не вдига шум. Мисията му е била да се приближава 
колкото е възможно повече до вражеския лагер, дори да 
прониква в него и да слуша. Мисията му е била да слухти. 
Една-единствена дума, място, дата са могли да спасят 
цели градове. Проблемът, разбира се, бил там, че голяма 
част от тези войници от предните отряди добивали 
информацията, която търсели, но после не успявали да се 
върнат живи, за да я предадат.
А ако въпросното движение на предния отряд, ако 
навлизането в редиците на врага с цел да се получи 
жизненоважна информация е същото движение, което 
се опитваме да извършим, когато четем художествена 
литература? И ако това представлява актът на 
четенето?
Представете си някакво устройство, с чиято помощ 
бихте могли да се потопите напълно в ситуации, в които 
да се изправите срещу най-ужасните си страхове и да 
се подложите на изпитание, да проверите колко дълго 

издържате, как издържате. Имам предвид да си зададете 
конкретни въпроси: в състояние ли съм да преживея 
смъртта на своето дете? И да си отговорите на този 
въпрос, да усетите емоционално колко би ви заболяло. 
Мога ли да дам всичко, което притежавам, в замяна на 
онова друго нещо, от което толкова силно се нуждая? От 
какво наистина се нуждая? 
Представете си за момент огромното предимство 
да разполагаме със средство, което ще ни позволи да 
изпробваме тези движения и което може да създаде 
едно сигурно пространство, където да се оставим да 
бъдем наранени, да се ударим във всичко, без да ни засяга 
живота на колко души изгубваме по пътя, и откъдето да 
се върнем у дома невредими, след като сме се изправили 
пред цялото това жизненоважно преживяване, преминали 
сме през него. Де да можехме да бъдем войници от преден 
отряд, но за разлика от повечето съратници на дядо 
ми, да успяваме да се върнем у дома живи и невредими 
и с жизненоважната информация, която би могла да 
промени решенията, светогледа ни или дори начина да се 
разбираме помежду си. 
А ако тъкмо това представлява четенето на 
художествена литература? Тогава актът на четенето, 
този танц по двойки, не е ли един от най-мощните 
технологични инструменти, които имаме подръка?   
Макар че в проучването на Класен възникнал проблем. 
Трябвали им доброволци, но също така и писмено 
съгласие, че всички доброволци приемат да бъдат 
изплашени. Ако са били предупредени, че ще бъдат 
изплашени, как всъщност са могли да ги изплашат, за 
няколко секунди да ги убедят, че това, което се случва, 
е действително и няма нищо общо с проучването? 
На директора на къщата с духовете му хрумнала 
идея. Той казал, че чудовището винаги се появява, след 
като завесата се вдигне, но в този случай се налага да 
стане обратното. Така че екипът от учени последвал 
датчаните от момента, в който те напуснали дома си. 
Двама актьори влезли в ролята на австралийци, през 
цялата гора карали след колата на датчаните, паркирали 
близо до тях и подметнали няколко шеги. Сприятелили 
се, известно време изпитвали уплах заедно с тях. Ако 
си намериш приятел, няма никаква завеса: нищо не е по-
реално от този приятел. И ако на твоя приятел нещо 
му се случи, това, което му се случва, е действително. 
Въпреки че го прерязват по средата с електрически 
трион. 
И още едно разочарование: дядо ми никога не е участвал 
във френски челен отряд, тази история той си я беше 
измислил, за да не ни разказва друга, още по-жестока, 
която бе решил да забрави. Според Кутси историите, 
които си разказваме, могат да не са истински, но ние 
само тях имаме. А както научих от Кастильо и от 
Екер, дори най-сложните усещания и идеи дълго време 
могат да се задържат във въздуха, стига да сме свързани 
посредством въображението и повествователната сила 
на думите. 
Проблемът е там, че тези повествователни механизми и 
чудесната технология, каквато представлява актът на 
четенето, са сложни за обяснение. Ако пристигне някой 
марсианец и поиска да ги разбере, ще трябва да му кажем 
горе-долу следното: 
Четенето е нещо, което правиш с другия, в действието 
участват двама, но всичко се случва в главата ти. 
Ако работи, главата ти се запалва като лампа, но 
всъщност като че ли изгасва.    
То е подобно на самолет, който виси във въздуха, но без 
двигател. 
Несигурността е пълна, но не искаш да свършва. 
Докато самолетът е във въздуха, можеш да се 
упражняваш да бъдеш, да мислиш и да разбираш всичко, 
което пожелаеш и от което се нуждаеш. Независимо от 
това колко голям риск поемаш, нито колко те боли или в 
каква степен се прекършваш, когато се приземиш, с теб 
всичко ще е наред. 
– Но това сигурно струва цяло състояние – предвиждам, 
че пита марсианецът. 
– Почти нищо не струва, а ако нямаш пари, дори можеш 
да го вземеш назаем. 
– Но може би страшно много замърсява – понеже е млад и 
идва от бъдещето. 
– Почти никак. 
– И казваш, че сякаш всичко отвътре ти се калиброва, 
така ли? 
– Всичко, от горе до долу. 
– Виж какъв космически кораб имам, а никога през 
живота си не съм чувал подобно нещо.  

Превод от испански: КАЛОЯН ИГНАТОВСКИ

 Лекция, изнесена през август 2022 г. на откриването 
на Международния форум за популяризиране на 
книгите и четенето в гр. Ресистенсия, Аржентина, 
и публикувана в сайта „Инфобае“. 

Рисунка Стела Стефанова
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Тих ноември 

улично куче се е излегнало
и се припича 

мижи 
в ласкавата 

следобедна есен
битие на душа отвъд 

която безусловно приема
себе си

и като си нареди легни
ляга най-спокойно

Резултатът след три часа 

ден от местното време 
почти съм свикнал да не свиквам 
някакъв избор
кога работи кога донякъде 

важното в този наш 
ден от което и да било време 
в дъното на листа 
пъхнат в картонена папка 
с твоето име 

„Нормална находка...“
облекчението ми не е запомнило 
останалите думи написани 
с ясен небесен шрифт

Ибан Салдуа (1966) е испански баски писател, 
завършил география и история в университета 

в Страната на баските, където преподава 
икономическа история. Изявява се главно в 

областта на разказа, но e автор и на романи и есета, 
литературна и музикална критика, произведения за 

деца и юноши. Превеждан е на няколко езика. 
Първа негова книга на български е сборникът „Сякаш 

всичко това се е случило“ (изд. ПЛАМАР), събрал 
разкази, писани в продължение на 20 години.

„Всъщност онова, което ни показва Салдуа, е нещо, 
което малцина автори са способни да постигнат“ – 

пише неговата сънародничка Едурне Портела. – 
„Благодарение на своето богато литературно 

въображение Салдуа показва плътността на 
историческото време, в което живее, т.е. той ни 

превежда през мътното настояще на онези години, 
преживяванията на ежедневието, емоционалния 

свят на едно общество, до което получаваме достъп 
благодарение на различните гласове, в които той 

се превъплъщава във всеки разказ. Богатството на 
неговото въображение при изправянето пред толкова 

сложна тема – като той го прави, настоявам, 
не от дистанцията на времето, а по време на 

периода на насилието, – успява дори да ни озадачи, 
в добрия смисъл, защото внася смут в душите ни, а 

следователно и ни кара да мислим“.
Писателят ще бъде в София за представяне на 

своята книга на български език в книжарницата на 
НБу в центъра, на 9 ноември в 19 ч.

           

Библиография

Ибан Салдуа

Предполагаемият терорист, арестуван онзи ден, се 
намира насред стаята, седнал на неудобен стол, със 
завързани ръце и крака. Облян в студена пот, той вдига 
поглед и се осмелява да го насочи към мястото, където 
е полицаят, измъчвал го само допреди час. Полицаят е 
с качулка, която скрива лицето му, и чете книга. Той 
като че ли не е забелязал, че задържаният се е събудил, 
и дори не е помръднал. Предполагаемият терорист се е 
вледенил, разпознавайки книгата, която полицаят държи 
в ръце – същата перленосива корица, същата илюстрация, 
същото заглавие, същият автор. Предполагаемият 
терорист също неотдавна е прочел тази книга. Той не 
разбира как може тя да е у неговия мъчител. Спомня си, 
че я чете със същата страст, която сякаш долавя и при 
полицая. Че почти не обръщаше внимание на случващото 
се край него. Че не му се искаше книгата да свършва.

На полицай 76635-Q книгата му даде неговият приятел, 
преди една седмица. Той няма много време за четене, но 
много му харесва. Реши да я остави в работата си, за 
да може да прочита по няколко страници в моменти на 
почивка като този. Неговите колеги му се присмиват, 
като го видят да изважда книгата от чекмеджето на 
масата, защото не са знаели за това негово увлечение. На 
76635-Q му е все едно. Този роман е особен. Не му се иска 
да свършва. За първи път му се случва такова нещо.
 А.Х.С., приятелят на полицая, чете доста повече от 
76653-Q. Работата му е по-спокойна – той е служител в 
затворите – и часове наред почти няма какво да прави. 
Иска му се 76653-Q да прихване любовта към четенето, 
защото той много обича да говори за книги – също и за 
филми, – но досега не е имал голям късмет. Всъщност 
той не знаеше дали ще улучи или не с книгата, а и все 
още не го знае, защото, откакто му я е дал, те не са се 
виждали. Той много ще се зарадва, когато се срещне с 
полицая, утре-вдругиден, защото първото, което ще чуе 
от него, ще е колко много му харесва романът. Снабди се 
с него при обиск, който правиха в Четвърто крило, в една 
от килиите, претършувани от край до край. А.Х.С. не си 
спомня нито името, нито лицето на затворника в онази 
килия, нито пък дали намериха или не намериха нещо при 
него. Помни само, че видя този роман на етажерката и 
понеже знаеше автора, реши да си го вземе. Не съжалява 

– това е безсъмнено най-доброто произведение на този 
писател.
Затворникът от същата тази килия, Педро, добре си 
спомня обаче този обиск, както и много други, които е 
претърпявал преди. Наистина това с книгата не му беше 
много важно, защото той така и не можа да я дочете, 
но вътре в нея пазеше някои снимки на приятелката си, 
много хубави снимки, на тях двамата в Бенидорм и в 
Аликанте, с морето. Освен това при този обиск съсипаха 
и портативния му телевизор.  
Тази приятелка, усмихваща се на снимките, направени 
от него, сега не би приела да я наричат така – би се 
съгласила най-много на „бившата приятелка на Педро“. 
Сара Фуентес мрази месеците, прекарани под един 
покрив с Педро; мрази и Педро, или го мразеше, вече не е 
сигурна – минало е много време. Сега тя отново живее в 
дома на родителите си и работи в цветарски магазин, на 
половин ден. Вече не си инжектира хероин и е престанала 
да върши дребни кражби, за да си го доставя. Сара 
съвсем е забравила онази книга, която заряза, бягайки 
от Педро, както и много други неща, които изостави в 
онзи дом. Беше я откраднала в Градската библиотека и 
точно за това току-що си дава сметка полицай 76635-Q, 
забелязвайки библиотечния печат в долния десен ъгъл 
на страница 111 – по-късно той ще се увери, че същият 
печат отново се появява на страница 211 и страница 
311. Сара се опита да продаде книгата две недели подред 
на пазарчето на „Пласа Нуева“, но немђ късмет. Обаче 
направо є грабнаха от ръцете тези на Майкъл Криктън 
и Васкес Фигероа, които беше откраднала от „Корте 
инглес“.
Когато книгата пристигна в библиотеката, Алисия 
Фернандес де Лареа я сигнира и сложи печати на 111, 
211 и 311 страница; също и на първата, но Сара я 
откъсна преди да я отнесе за продан. Докато сигнираше 
книгата, Алисия реши, че ще я прочете, защото успя 
да прелисти началото и то є бе харесало. Но тя не успя 
да осъществи това решение. Когато един следобед се 
прибираше вкъщи с колата си, възпламениха бомба пред 
патрулка на жандармерията, която се движеше след нея. 
Жандармеристите се отърваха леко при експлозията, 
но Алисия бе тежко ранена и умря в болницата пет часа 
по-късно.
Участие в този атентат е едно от престъпленията, 
които искат да признае предполагаемият терорист, 
който седи на неудобен стол със завързани ръце и крака, 
облян в студена пот. Предполагаемият терорист обаче 
е забравил всичките въпроси, които непрекъснато му 
задават и си спомня само за книгата, която полицаят 
чете. Този роман, който така му хареса. Загатвайки 
подобие на усмивка, той си спомни, че реши да я купи, 
защото фамилията на автора и неговата съвпадаха. 
И защото трябваше да прекара цяла една сутрин пред 
прозорците на онова кафене. Лек против скуката.
Той мисли за тези неща, когато полицай 76635-Q затваря 
книгата и с нежелание се надига от стола си.

Превод от испански: МАРИЯ ПАЧКОВА

Калоян Игнатовски

Апокалипсис винаги 

хапваш пица подхвърляш трохи 
на врабчетата които според баба ти 
били на изчезване и гониш нахалните 
гълъби тези летящи плъхове пак според 
баба ти които явно не са на изчезване 

сеят зарази разгонват малките душици 
как пък все лошите наследяват земята 
несправедливият природен ред
ти си на пет баба ти на сто и пет имаш сто 
години да се убедиш с очите си че е права 

На предната алея 

Едно дърво почти е голо,
а гарванът отдолу рови шумки.

Лумка с клюна си по орех. Предрал
мотор на тръпки. Лъскав, невротичен. 

Вътре клечки съскат. Душите се
поразширяват. Пред погледа

в деня без слънце нещо свети. 
Без ред наместени, налети 

с летен восък и загърнали в уют
пръстта, греят сухите листа.   

Побутват общите минути, дотляват,
без дим се издимяват.  

В есента 

както отивате да гледате шведски филм 
както си вървите в есента 

сиви тръни отвяна шума 
жлътнали се плодове 
сок бистра синева 

след малко някой ще умре
в ръцете ви
както вървите в есента 
превит на тротоара не му достига въздух
свлича се вече сте повикали кислорода 
който се бави 
звъните още три пъти така е бави се 
кислорода го докарват 
от друга планета 

не идва 

всеки сезон е подобаващо лоно за нечия смърт 
ето я сигурната надежда

дали ще липсва на съдбата си 
има ли кой да го оплаче 

някой вече го няма тук 
аз ти някой още ни има тук 

всеки сезон е подобаващо лоно
за всичко 

Рисунка Стела Стефанова
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Възможността да изнеса академично слово на 
патронния празник на Софийския университет е чест и 
отговорност, привилегия, която задължава. Едно такова 
слово предполага тържествен тон, защото в такъв 
момент думите трябва да ни извадят от делничните 
грижи, да разчупят рутината, да ни възвисят. Темата на 
моето слово обаче е „Какво работи литературоведът?“. 
Макар че е празник, ще говоря за работа. Защото вярвам, 
че работата е онова, което ни възвисява, и то не само на 
празника. 
Ще говоря въз основа на своя опит, но той е колкото 
личен, толкова и общностен. Над тридесет години съм 
част от една среда, литературоведското братство, 
която не мисли еднакво, но изпитва сходни тревоги, 
съмнения и надежди. 
И така, какво работи литературоведът? Не какво 
прави, а какво работи?! Сравнително лесно е да се 
опише алгоритъмът, процедурите, които добрият 
литературовед следва в индивидуалната си среща 
с текста и след това в споделянето на прочита 
с другите. Ясно е какво прави специалистът по 
литературознание – той чете. Защо обаче е нужно 
да има специалисти по четене, и то на художествени 
текстове, текстове, които обикновено се четат 
за удоволствие. Литературоведът чете, това той 
прави, но защо го прави? Какъв е смисълът на това 
правене? С други думи – какво работи, каква полза 
принася?
И на университетските празници, и в академичните 
процедури и управление литературознанието се 
оказва невидимо, защото е скрито зад общото 
понятие „Филология“. Да бъде защитен смисълът 
на съществуването на филологията е лесно, защото 
зад нея стои Езикът – нещото, без което не може да 
има общество, а както казват някои, не би могло да 
има и човек. Да бъдеш филолог е гордост. Сега обаче 
временно ще изоставя бронята на филологията, за 
да извадя на светло литературознанието. Колкото 
и уязвимо да изглежда то.   
Филологията най-общо се дели на езикознание 
и литературознание. Казано с термините 
на Сосюр, езикознанието изследва езика, а 
литературознанието – речта, и то един специфичен 
вид „реч“ – литературата. Ако си позволя малко 
да хиперболизирам, езиковедите се занимават с 
нормата, литературоведите – с изключенията. 
Езикознанието изследва правилата и моделите, 
благодарение на които функционира езикът, което 
е страшно важно, защото например по пътя 
на тази формализация езиковата комуникация 
може да бъде трансформирана в други типове 
комуникация, например между човека и машината. 
Литературознанието, дори когато търси модели и 
структури, го прави не за да намери генеративната 
матрица, която след това може да произведе 
други подобни текстове, а за да осигури по-надеждно, 
по-добро разбиране на текста. Така, разграничавайки се 
от колегите лингвисти, стигаме до следната работна 
дефиниция:
Литературоведът тълкува и интерпретира важни 
текстове. 
Именно затова в професионалното му родословие негови 
роднини се оказват тълкувателите на религиозни и 
юридически текстове. Наши предтечи са „книжниците и 
фарисеите“, специалистите в тълкуване на Закона. Кои 
са обаче „важните текстове“ на литературознанието и 
какво ги прави толкова специални, че се налага към тях да 
се подхожда със сериозността, която преди време е била 
запазена за тълкуването на Свещеното писание? Какъв е 
този корпус, с който литературоведът се занимава? Що 
е това „литература“? И ако литературата е изкуство, 
защо тя трябва да бъде четена от специалисти?
Примамливо е да мислим, че литературата е древна, 
също като свещените текстове. Да, Античността 
ни е завещала текстове, които ни изглеждат като 
литература. Само че понятието за литература, с 
което работим в модерната епоха, е нещо сравнително 
ново. Представата за художествената литература 
като автономна сфера, като изкуство, което не е 
подчинено нито на религията, нито на секуларното 
морално възпитание, това понятие за „художествена 
литература“ се оформя преди едва 200–300 години. 
Литературата е неразривно свързана с оформилата се 
в модерната епоха представа за човека като уникална 
душевност със своя „дълбочина“ и сложност. Именно 
тази нова морално-естетическа сфера е средата, в 
която се заражда литературознанието и литературната 
критика като специфична област на познанието. 
Трябва да признаем, че в самото литературознание 
от последните два века няма единно разбиране какво е 
това литература. Няма да правя преглед на различните 
схващания. Ще се огранича до следните три качества, 
които обикновено биват приписвани на истинската, 
голямата литература:

Литературата е дълбока; литературата е вечна; 
литературата възвисява
Ако се замислим, ще установим, че и трите качества 
тук са изразени чрез метафори. Всъщност една от 
страничните ползи от заниманията с литературознание, 
независимо на какво равнище, е, че ни прави чувствителни 
към фигуративните аспекти на езика, към способността 
му да внушава по индиректен начин определени идеи и 
нагласи. Да разгледаме тези три метафори за качествата 
на литературата една по една.
Какво означава литературното произведение да има 
„дълбочина“? Това ще рече, че неговият смисъл не стои на 
повърхността, т.е. не се консумира на момента. Както 
многократно е било отбелязвано, литературният текст 
предлага многозначност, двусмисленост, отворен е към 
различни прочити, съответно изисква активно участие 
от страна на читателя в извличането на смисъла. Едно 
от обясненията защо това е така се основава на идеята, 
че литературната творба съдържа в потенциален, 

кодиран вид множество потенциални контексти, 
които задават различни насоки за осмисляне на текста. 
Множество контексти – множество насоки за четене. 
Именно това предопределя първата важна функция 
на литературната наука. Ще я нарека експликативна, 
т.е. обяснителна функция.  Литературният текст 
препраща към реалии (културни, исторически, религиозни, 
психологически), към модели, т.е. към устойчиви 
механизми за пораждане на смисъл, и към многообразни 
контексти на тълкуване. Литературната наука се 
опитва да изясни и осветли всички тези взаимовръзки 
между литературата и т.нар. „действителност“. 
Защото литературата не е пряко отражение на 
„действителността“, тя гради смислови светове, към 
които е нужен ключ, даже връзка с ключове.
Стигаме до втората важна черта на истинската, 
художествена литература, можем да я наречем и 
„класика“ – тя е „вечна“. Както е казал Сент Бьов, 
класикът е съвременник на всички епохи. Литературното 
произведение е текст, който „трае“, надхвърля 
актуалния контекст на своето появяване. За разлика от 
повечето типове езикова комуникация, литературното 
произведение надживява конкретната ситуация, в която 
възниква. Именно тази „вечност“ прави литературата 
основополагащ елемент от колективната, общностна 
памет. Литературата устоява във времето и затова 
се явява форма на паметта. С особена сила това важи за 
националната култура. Ако религиозната идентичност 
се основава върху свещени текстове, то националната 
е базирана предимно върху литературни текстове. 
Затова и част от мисията на литературната наука е 
да се грижи за този културен фундамент на нацията – 
литературната класика. В какво се изразява тази грижа? 
Специалистите по опазване на културното наследство 
знаят – съхраняване и социализация.
Литературата обаче не е просто колективна памет – 
тя е  динамична колективна памет. Нейната функция 
е не просто да съхранява, а да обновява традицията. 
Традицията е в предаването на споделения общностен 
опит – и една от основните форми на съхраняване на 

този опит е националната литература. Традицията не е 
само  мартеници, ямурлуци и шарени чорапи. Опитът на 
миналото не е нещо застинало, гранитно, мъртво, той 
трябва да бъде непрекъснато актуализиран. 
Кое обаче прави литературата вечна? Кое поддържа 
интереса на читателите, на цели поколения и 
общности към художествени текстове, оказали се 
важни за националната или за световната култура? 
Този въпрос е един от най-горещо дискутираните 
в литературознанието от последните няколко 
десетилетия. До каква степен качествата на текста 
и до каква степен институциите със залегналите 
в тях идеологии са „отговорни“ за „вечността“ на  
литературата? Това е теоретичен въпрос с много висок 
политически залог. При всички случаи обаче е ясно, че 
функционирането на литературата зависи от работата 
на едни сравнително устойчиви професионални общности 
от интерпретатори. Затова и част от работата на 
литературоведа е да анализира историята на социалното 

битие на текста: как е бил четен при появата си, 
по-късно и сега. Изследването на начина, по който 
литературните текстове са били накарани да 
значат именно това, което значат сега за широката 
публика, е път към разбирането на това как са 
формирани мислите, които мислим за свои. Така 
че литературознанието освен охранителна, има и 
критична функция.  
Стигаме до третата характерна особеност на 
литературата, която обаче е особено трудна 
за дефиниране. Затова ще го кажа ненаучно: 
литературата възвисява и облагородява. Не защото 
ни предлага образци, не защото ни учи кое е добро 
или полезно, макар че тя прави и това, а защото ни 
ангажира емоционално, морално и интелектуално 
в сценарии, чрез които ние излизаме от своята 
частност и ограниченост. Дава ни възможност 
да излезем или надскочим себе си, изкарва ни от 
„зоната на комфорт“, както е модерно да се казва. 
Литературата е обратното на Фейсбук. Кара ни да 
бъдем други, а не същите. 
Тази сила на литературата идва от богатството 
на споделения чрез нея опит. Работата на 
литературоведа е да не позволява този опит 
да обеднее в повърхностни прочити, да бъде 
сведен до лесни отговори и в крайна сметка да 
угасне в равнодушие. Как се справяме, трябва да 
кажат другите. Това, което мога да споделя, е, че 
съмнението в духовната полза от това, което прави, 
е вътрешно присъщо на литературоведа. То е част 
от „занаята“. Всеки от нас рано или късно стига до 
горестния стих на Николай Лилиев:
Какво ще кажем ние на младите сърца?
Именно защото си даваме сметка за 
екзистенциалната важност на общуването чрез 
литературата, ние сме склонни да мислим, че 
не правим достатъчно, че се проваляме дори. 
Усещането, както го е изразил същият Лилиев, че

Ръцете ни са празни и в нашите съдини
не трепва живий пламък на живата вода
Устояването срещу разочарованието, силата да 
превъзмогнеш съмненията и маловерието – и това влиза 
в длъжностната ни характеристика. 

В крайна сметка, какво работи литературоведът?
Не е нужно филологическо образование, за да се досети 
човек, че думите „работа“ и „роб/раб“ имат общ корен. 
Това не е случайно и не е нещо специфично за славянските 
езици. „Работа“ идва от индоевропейското „orbhos“, 
за което се смята, че е означавало тежък труд, труд, 
който се полага по задължение, без право на отказ. 
Нещо като „ангария“. В днешно време ние сме изтрили, 
изтласкали сме тези асоциации и мислим работата 
като упражняване на индивидуално право, чрез което 
се обогатяваме материално и духовно. Аз обаче ще 
актуализирам тази обвързаност между работата и 
задължението, между работата и дълга. Дългът към 
нещо висше, което е над нас, е онова, което събира 
хората в общество. Неслучайно дългът, тази специфична 
форма на несвобода, е в основата на всяка религия. 
Работата на литературоведа също е резултат от поето 
задължение. Тя е изпълнение на дълг – към тези преди нас 
и тези след нас. Към всички, които чрез словото са се 
опитвали да открият път през драмата на живота. 
Нашият патрон и духовен учител, св. Климент 
Охридски, в своето похвално слово за св. Кирил 
Философ благодари на учителя си, като казва, че със 
своите „боговдъхновени слова“ Кирил го е просветил 
и е премахнал „сърдечната му слепота“. Иска ми се да 
вярвам, че Словото, литературата наистина могат 
да премахват или поне да смекчават нашата „сърдечна 
слепота“. И че в това се състои 
и работата на литературоведа, 
колкото и скромен, почти невидим 
да е нейният ефект.

Какво работи литературоведът?
Слово, произнесено на патронния празник на Софийския университет

Рисунка Стела Стефанова
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Мохсин Хамид

Тъй като възприемаме бинарното мислене, 
характерно за дигиталните технологии, 

разделението помежду ни става все по-
безкомпромисно. Възможно ли е с помощта на 

литературата да си представим едно различно 
бъдеще?

През 2017 г. публикувах четвъртия си роман Exit West и 
купих малка тетрадка, за да записвам идеи за следваща 
книга. Смятах да посветя този текст на технологиите. 
Попаднах на статия на Саймън ДеДео, преподавател 
в университета „Карнеги Мелън“, в която авторът 
обсъжда експеримент, проведен от него и колегата му 
Джон Милър през същата година: симулация, в която 
машини, създадени на базата на компютърни модели, 
си сътрудничат и съперничат в продължение на много 
поколения. Появява се интересна тенденция. Вместо 
постоянен обмен между равни в полза на всички или 
неспирни битки до смърт между врагове, вместо 
доминация на някои от тях, които разпознават и 
фаворизират копия на самите себе си, изследователите 
наблюдават бурно развитие, основаващо се на 
нарастващо сътрудничество. В крайна сметка обаче 
малките разлики, които естествено се появяват (или са 
заложени да възникнат) в процеса на копиране, стават 
нетърпими. Започва война между машините, завършваща 
с пълна катастрофа и опустошение. След катаклизма 
цикълът се повтаря отново и отново. 
Бях силно впечатлен от тази статия. Не защото изцяло 
разбирах как работи тази симулация и какво точно 
представлява. Бях поразен от сходството с историята, 
която вече бях начертал в главата си: възходите и 
паденията на човешкото общество не са инцидентни 
явления, а процеси, които ще продължават да се случват; 
периодите с високи нива на сътрудничество съдържат 
в себе си тенденция към проявяване на различия, които 
стават крайно нетърпими, като преходът от една 
епоха в друга рядко е поредица от спокойно преливащи 
една в друга вълни. Тъкмо обратното, траекторията 
на човешкото развитие често потъва по-рязко надолу 
отколкото се е катерила нагоре. 
Тези развития вероятно са твърде очевидни, но за мен те 
не винаги са били такива, не и на емоционално ниво. Дълго 
време вярвах, че обществата ни ще продължат да се 
развиват към по-добро. Човешките същества могат да 
създават опустошителен хаос, но също така са способни 
да намират изходи от него – пътища за избягване 
на ядрена война, за смекчаване на последиците от 
климатичните промени, за намаляване на неравенствата 
и бедността. Това е основата на мисловния ми модел. 
Сега се чудя дали базовият сценарий за развитието на 
човечеството не е далеч по-мрачен и дали очакванията 
ми не са създали един оптимистичен, но неправдоподобно 
добър сюжет. 
Никога не съм се съмнявал, че ще има ужасяващи войни, 
масови миграционни вълни и икономически сривове. Но 
съм вярвал, че тези сътресения ще бъдат отклонения 
от линия, която върви нагоре. Не съм сигурен на 
какво точно се основава тази вяра. Вероятно на 
относителната ми младост, може би на настъпилите 
промени в продължителността на живота и в доходите 
на глава от населението в рамките на моя живот. Но и 
на нещо друго. Нещо от сферата на духа или чувствата: 
усещане за технооптимизъм, което не се оправдава 
от задълбоченото изучаване на технологиите. А днес 
ни връхлита зарядът на технопесимизма. Машините 

на ДеДео демонстрират това, което не сме очаквали: 
краят на света вероятно е съвсем близо. 
След 11 септември 2001 г. се чувствах замаян и 
несигурен; местенето в един, както изглеждаше, 
демократизиращ се Пакистан през 2009 г., в който 
свободата на изразяване и върховенството на закона 
укрепваха, не мина толкова гладко, колкото очаквах. След 
това, през 2016 г., в моя предишен дом – Великобритания, 
гласуваха за Брекзит, а на мястото, където живеех още 
по-рано – САЩ, избраха Тръмп за президент. Естествено, 
уплаших се. 
Американската империя залязва. Това може да е за 
добро както за американците, така и за останалите 
хора. Ранните знаци обаче не са обещаващи. Също като 
в експеримента на ДеДео, след епоха на доминиращо 
сътрудничество, откриваме, че разликите между нас 
са станали нетърпими. Историята подсказва, че при 
разпада на империи, обхващащи разнообразно население, 
рискът за избухване на конфликти значително се 
увеличава. След краха на Британската империя в Индия 
се заражда яростен сектарианизъм; ставаме свидетели 
на сходни събития и след края на Отоманската, Австро-
Унгарската и Съветската империя. Американската 
империя беше много по-мощна и всеобхватна от всяка 
друга преди нея. Тъй като влиянието є намалява, 
агресивните сектарианистки импулси изглежда вземат 
връх почти навсякъде. Нека разгледаме която и да е 
страна днес – там или управлява силна авторитарна 
фигура, която претендира, че говори от името на народа, 
или подобна фигура не е на власт, но дебне и маневрира с 
цел да поеме контрола. 
Представям си как машините в симулацията на ДеДео 
градят империя, правейки все по-добре три неща: 
идентифицират разлики, за да сортират останалите 
машини в отделни категории: същества „като мен“ и 
такива, които „не са като мен“, кооперирайки се с тези, 
които са „като мен“ и унищожавайки онези, които „не 
са като мен“. По същия начин нашият вид е особено 
вещ в кооперирането (хиляди хора от различни страни 
са произвели заедно компютъра, на който пиша този 
текст). Също така сме развили способностите си да 
убиваме – чрез използване на оръжия за масово поразяване 
(ядрени, химически, биологически) или чрез заличаване 
на отделни хора, които ни безпокоят. През последните 
години обаче усъвършенстваме по-бързо уменията си да 
класифицираме и разделяме отколкото да унищожаваме. 
Този наш импулс направо ни побърква. 
Краят на американската империя съвпада с епохата на 
киборга. Като дете прекарах по-голямата част от 70-
те години в Силициевата долина. Научната фантастика, 
която четях и харесвах, виждаше в бъдещето хора 
точно като нас, които се придвижват чрез снопове 
лъчи, системи за пътуване в хиперпространството или 
фотонни торпеда. Нищо от това не се случи до този 
момент. Важната трансформация обаче, предвидена от 
фантастиката, все пак се осъществи. Заковани сме към 
екраните на телефони и компютри и променихме начина 
си на живот далеч повече, отколкото едно дете би могло 
да си представи в опитите си да се превърне в джедай. 

Светът на машините е бинарен свят; порази ме 
мисълта, че се научихме да прилагаме тези нули и единици 
към начина си на мислене, засилвайки желанието да 
класифицираме хората в категориите „като мен“ и „не 
като мен“ във вероятно най-лошия възможен момент: 
при разпадането на империя сме предразположени да 
фетишизираме критериите за чистота все повече и 
повече. 
Резултатът, който виждаме навсякъде около нас, е 
пагубно засилване на поляризацията и милитаризма, 
дисфункция на демокрацията и пренебрегване на 
проблемите на околната среда. Също както най-
ужасният аспект от заразяване с ковид – преди 
ваксините и откриването на лечение за болестта 
– беше свръхреакцията на нашата имунна система, 
смъртоносната цитокинова буря, която разрушава 
здрава белодробна тъкан. Предизвикателството, с 
което се сблъскваме сега, е свръхреакцията на нашата 
социална имунна система в отношенията помежду ни. 
Така подценяваме способността на хората да проявяват 
гъвкавост. Спешно се нуждаем от различни подходи за 
едно по-добро и справедливо бъдеще.

За щастие, литературата е твърде странно творение, 

способно едновременно да бъде нула и единица. Тази 
характеристика е жизненоважна; вероятно именно 
тази чудатост ще бъде най-същественото изискване, 
поставено от епохата на киборга. 
Когато четем романи, се случват необичайни неща. 
Четенето е преживяване на случващото се в две 
съзнания, побрали се в едно тяло – читател и писател 
създават заедно своя роман, тъй като книгата трябва 
да бъде споделена и е уникална за всяка двойка читател-
писател. Докато четем, нашето „аз“ добива особените 
черти на едно множествено съзнание: склонност към 
рушене на граници, изобилие от представи и образи, 
желание за игра. 
Докато човек пише, също се случват странни неща. 
Когато работя, у мен се засилва желанието да разкрия 
моето „аз“: събития от живота ми, начина, по който 
виждам света, чувството ми към езика, нещата, 
които са забавни, интересни или най-важни за мен. 
Същевременно се надига стремеж да не съм себе си, 
да оставя своето „аз“ зад гърба си, да бъда навсякъде 
другаде, да вляза в кожата на различни, въображаеми хора. 
Автентичност и трансгресия. Между двете съществува 
чудесно неразрешимо напрежение: бягаме от него, но 
то неизменно присъства в сърцевината на четенето и 
писането, както и на усилията ни да бъдем хора. 
В новия ми роман The Last White Man („Последният бял 
човек“) главният ми персонаж Андерс се събужда една 
сутрин и с изненада открива, че е тъмнокож. Когато си 
е лягал, както винаги преди, е бил с бяла кожа. Светът, 
в който трябва да продължи пътя си напред, е изпълнен 
със сътресения и трансформации, а трудностите, 
предизвикани от неочакваната промяна, непрекъснато 
нарастват.
Питали се ме как ми е хрумнала идеята за книгата и 
защо съм изпитал нужда да я напиша. Никога не ми е 
било ясно докрай как се появяват идеите за книгите 
ми, но този роман беше обмислян в продължение на две 
десетилетия, а замисълът му е свързан със събитията 
от 11 септември 2011 г. След този ден за мен се 
промениха много неща. Вече не можех да преминавам с 
лекота през проверките на летищата. Неизменно бях 
избиран за допълнителни проверки преди полета, често 
ме задържаха и разпитваха с часове. Визите се получаваха 
все по-трудно. Хората в автобуси и влакове изглеждаха 
притеснени, когато носех раница; понякога тези от 
тях, които седяха близо до мен, се преместваха на други 
места. 
Тогава бях на 30 години и 18 от тях бях прекарал на 
Запад, главно в Америка. Винаги съм бил с тъмна кожа и 
съм носил мюсюлманско име. Това не беше се променило; 
и все пак имаше промяна. Бях загубил нещо много важно и 
тази загуба ме натъжи, разгневи и обърка. Нужно ми беше 
известно време, за да разбера какво беше то: бях загубил 
своята „белота“. Чувствах се достатъчно „бял“ – бях 
човек с относително добри доходи и университетско 
образование, който живее в космополитни градове – за 
да се наслаждавам частично на привилегиите на белите. 
А сега моето членство, макар и не с пълни права, ми бе 
отнето. Болеше ме заради самата загуба, а по-късно 
изпитах още по-силна болка заради осъзнаването на 
съучастничеството си в една несправедлива система, от 
която бях извличал ползи. 
Беше ми напомнено, че расовото разделение е конструкт, 
извикан за живот от нашите фантазии и пренесен в 
реалността. Нюансите в цвета на кожата ни не са по-
съществени от принадлежността ни към определена 
кръвна група. Колкото и влиятелни да са, нашите 
конструкти не са устойчиви и неизменни във времето. 
Появили са се преди много време, постоянно се променят 
и един ден ще се разпаднат. 
Написах този роман, за да разбера какво е да бъдеш себе 
си и същевременно да влезеш в кожата на други хора. 
Рискуваме да попаднем в капана на опасната и упадъчна 
тирания на бинарните разделения. Вероятно прозата 
може да ни помогне да проучваме пространството 
между нулите и единиците, място, което сега изглежда 
празно и невъобразимо. В момента, в който хората 
започнат да навлизат в него, ще започне да се разширява, 
нагъва и разтяга. Накрая вероятно ще разкрие неочаквана 
способност да побере в себе си всички нас. 
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