
14-20.12.2022
 Год. 31

Брой 44
2 лв.

Б
ро

ят
 с

е 
из

да
ва

 с
 п

од
кр

еп
ат

а 
на

 Н
Ф

К

Фотография: Димитър Карамитев

Лаура Франчиска Павел е преподавател в Клужкия 
университет. Стиховете са от книгата є „Градски 

трикове“ (2022).

Мадам (вътрешни намествания) 

Лято е и Мадам Тамаш, шивачката на квартала, 
 още се държи.
Погледът є е горд 
като в кинопрегледите от фабриката за конфекция 
 отсреща.
Но тя е сдържана, не я владее идеологическият 
 ентусиазъм.
Изправеният гръб, свръхтактичното присъствие
  и дистанцираният глас на пушачка
я нареждат в редицата на дивите от алманасите
за домакини, които четат наръчници за изискано 
 поведение, 
докато отегчението се превърне в загадка, идеален
  орнамент
за извънбрачен секс. Затваряме набързо тази глава, 
пренебрегваме връзката между думите 
 на Мадам Тамаш: прелюбодеяние
високи токове, множествен оргазъм. Трупове esquis.
Мадам не е ексцентрична модистка. 
Цялата е уважителност, so hoch.
Има провлачена походка ала Катрин Хепбърн 
Ежеседмично шие къси сака с бие –
за по-просветените съседки –  и хич не я боли 
за посредствеността, просто не я засяга.
Мадам остава винаги над или под
класата на пролетариата.

Да е било пак през лятото на ’78, една от безкрайните
депресиращи ваканции,

когато запасът от безполезни дни
те опива,
все същият брой памучни вързопи и зърна стиропор,
сред които не се вижда отчаяният жест,
когато ти прилошава от толкова цветни десени,
остатъци от коприна и немски некермани
изтънченост, морга, косми по ролките 
фини чорапи, закърпени с дим
панталони чарлстон, феминистка еманципация 
 от втората вълна 

Що се отнася до Мадам Тамаш, тя не е главната 
  героиня, 
макар да започнах с нея.
Не е съучастничка в изграждането на фабулата.
Не ме преследва, споменавам я случайно,
без въодушевление.
Повече ме въодушевява плюшът, 
мъртъв и той от 78-ма, когато козината му се взриви 
над газовата печка, 
след душа в съботната вечер. 
Мадам Тамаш не е моя обсесия,
и ако разказвам за нея тук, то е случайно и
произволно, без последствия.
Няма никаква драма. 
Само ще кажа, че и тя докосна 
тези циментови стъпала, 
перилата от пластмаса стил чаушеску, възторга
след пражката пролет.
Не се вълнувам, просто се събуждам с образи 
 заради самото изкуство
Правя малки вътрешни 
намествания.
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Н О В О Ф И Л О С О Ф С К И  Б ю Л Е т И НН 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.

Двойната годишнина на 
Ангел Каралийчев (1902–
1972) е темата на новия 
10 брой на сп. „Култура“. 
Детски или „сериозен“ 
писател е Каралийчев? И 
как четем днес сборника 
„Ръж“, след като вече 
няма „септемврийска 
литература“? Разговори с 
литературоведа доц. Бойко 
Пенчев и изследователката 
на приказките проф. 
Светлана Стойчева, 
откъс от дневниците на 

Каралийчев за 1938 г., както и поглед към Дома музей на 
писателя през очите на неговия уредник Румяна Пашалийска. 
И още в рубриката „Идеи“: „Бог мъртъв ли е?“ – дебат 
между френските философи Пиер Манан и Ален Финкелкрот; 
„Как Зеленсик стана символ на своята страна?“ – разговор 
с журналиста Режи Жанте, един от авторите на неговата 
биография; Джорджо Агамбен за „атомната война и краят 
на човечеството“; иранската художничка Ширин Нешат 
за бунта на жените в нейната страна. И още: разговори с 
канадската историчка д-р Лилия Топузова за „раните от 
комунизма: паметта и болката“, с аниматорите Сотир и 
Пенко Гелеви и с певицата Мими Николова. Анелия Янева 
кръстосва анализа си върху две различни постановки на 
„Госпожица Юлия“ на Стриндберг, а проф. Жени Пашова 
разказва за куклената сцена и младите. И много кино: 
Божидар Манов за последното издание на кинофестивала 
в Солун, както и две специални интервюта – с режисьора 
Димитър Коцев – Шошо и с актрисата Дария Симеонова. 
Както и музика – разговор с диригента Марк Кадин, с джаз 

звездата Гретчен Парлато и с грузинския 
музикант Лаша Чапел. Фотографиите в броя 
са на Борислав Борозанов, а разказът „Коледа 
на село“ е на Деян Енев. 

С настоящата рецензия бих се радвал както да изкуша някой 
любител на истината да задълбочи своите умосъзерцателни 
търсения, така и да почета паметта на един емблематичен 
преподавател за специалност „Философия“ към Философския 
факултет на Софийския университет, който ни напусна 
преди точно една година, а именно доц. д-р Стоян Асенов, 
известен във философските среди с прякора Джони. 
Струва ми се, че читателят би могъл да спечели много, 
ако се докосне до „Хронотоп и тяло. Опити за конкретна 
метафизика“. Моята цел е да го убедя, че прочитът на тази 
философска книга напълно си заслужава. 
Заглавията на философски книги не бива да се смятат 
за лекомислен или произволен избор от ,,сериозни“ и дори 
,,енигматични“ думи, които съвсем маркетингово да 
накарат потенциалния читател да загуби безценно време от 
живота си за едни празни главоблъсканици. Те са шифър, ключ 
към възможни интерпретации, разкриващи смисловото ядро 
на философските произведения. Разбира се, те няма да ни 
кажат всичко, но ще ни дадат ориентир, за който можем да 
се хванем.
Още със самото заглавие на книгата е ясно заявена 
философската позиция на автора – тя се занимава с 
,,метафизика“, но с ,,метафизика“ в специфичен смисъл. 
Макар и традиционно на метафизиката да бива приписвана 
претенцията за издигане на човешкото разумно познание 
отвъд сетивните дадености, които го правят възможно, в 
„Хронотоп и тяло. Опити за конкретна метафизика“ можем 
да откроим умело и деликатно сдвояване на метафизичното 
и конкретния опит. Другата претенция, приписвана 
на метафизиката, е тази, че нашият разум притежава 
способността да схваща съзерцателно същността на 
сетивно съществуващите вещи. В тази претенция или 
дори тенденция се вписва безостатъчно и Стоян Асенов, 
но без да излиза извън сферата на конкретния опит, т.е. на 
опита от първо лице. Затова и тези текстове, поместени 
в „Хронотоп и тяло“, съдържат в себе си неотменим пласт 
на личен опит и най-вече на непрекъснато, напрегнато и 
интимно ,,запитване“ на битието в многообразието на 
неговите сетивни проявления и дадености.
По този начин заявената от Асенов, макар и предпазливо, 
афилиация с традицията на метафизичния тип 
философстване, характерен предимно за вече отминали 
епохи, вместо да представлява своеобразно самозабравило 
се в безнадеждността си архиварство, категорично не 
изключва отвореността на философската рефлексия както 
към миналото, така и към настоящето на конкретния 
опит, а също и към неговото бъдеще. От друга страна, 
досегът с опита за Стоян Асенов, както става ясно 
от самата книга, е винаги въпрос на трансцендиращото 
самото себе си опитване. Затова и още в заглавието ни е 
подсказано, че в книгата няма да става въпрос за цялостно 
систематизиране на опита (в единствено число), а за 
трасирането на множество не непременно доведени докрай 
опити. Защо и най-вече как тази привидно повърхностна 
разлика между единственото и множественото число на 
думата ,,опит“ би могла да служи като интерпретативен 
ключ към книгата на Стоян Асенов?
Характерни за опитите са тяхната незавършеност и 
повторяемост. Те могат да бъдат реализирани сега и след 
време. Ние можем дори да продължим опити, които някои 
преди нас са се опитвали да доведат докрай, но не са успели. 
Още повече невъзможността да доведем докрай опитите, 
което се явява и условие за това те да са опити, разкрива 
една екзистенциална устроеност на отново и отново 
опитващия се субект, а именно неговата крайност. Тя 
бива разглеждана от Асенов както екзистенциално, така и 
темпорално, доколкото човешката екзистенция е изначално 
отворена към всички измерения на времето, което за нас 
от първо лице винаги бива дадено като крайно. Крайността, 
мислена темпорално, следователно неизбежно ни препраща и 
към проблема за смъртта. 
Още при Платон, посочва Асенов, бива формулирано едно 
от основополагащите за западната културна история 
схващания за смъртта – тя е отделяне на вечната и 
неразрушима разумна душа от нейния затвор, а именно 
тялото. Понеже самото тяло е материално, тоест 
причинено във времето и ограничено в пространството, 
а също така и изменчиво и разрушимо, онази душа, която 
не помни вечните образци, чиито подобия са сетивните 
вещи, се поддава на променливите склонности на тялото, 
т.е. страстите, и се отдалечава от изначалната си 
същност. Следвайки обаче интуициите на опита от първо 
лице, който е винаги телесен и поради това краен, Стоян 
Асенов по-скоро отстоява разбирането, че условието за 
възможност на опитите, включително на метафизичните, е 
дълбоката взаимообвързаност между време, пространство 
и телесност. 
Конкретният опит се оказва не просто въплътеният 
опит – той е винаги плътен, винаги наситен и изпълнен 
с универсални смисли, но и неизчерпаем и нередуцируем. 
От своя страна, това прави възможно да се постави 
на преден план акцент върху множественото число на 
думата „опит“ още в заглавието на книгата на Стоян 
Асенов. Същевременно обаче тези наситеност и плътност 

Метафизика на конкретните неща 
В памет на Стоян Асенов (Джони)

на въплътения опит, занимаващи Асенов, позволяват в 
текстовете, разглеждащи например масивната рухнала 
стена на изоставената къща, тъмнотата на осеяната със 
звезди нощ, безграничността на заобикалящите ни бездни 
или непромокаемото черно на малката черна рокля, да се 
тематизират също и отсъствието, липсата и изобщо 
изначално стоящият в основата на метафизиката и 
конкретния ни сетивен опит контраст между светло и 
тъмно, между битие и нищо.
По този начин за философстването на Стоян Асенов ще се 
окаже основополагащо, че изобщо да се мислят битието и 
началата му изисква едно дълбоко вникване в реалиите на 
човешкото, конституирани от хронотопа и тялото, а тези 
реалии биха могли да бъдат схванати само ако се изхожда 
от конкретните дадености на човешкия опит от първо 
лице. Такива неща могат да бъдат например една порутена 
стена на къща, малката черна рокля, анекдотите, с които 
се осмива философията, както и собствената ни ефимерна 
сянка. Всички те обаче препращат към ,,универсалиите“ на 
конкретни за всеки от нас опити, в които изобщо става 
възможна някаква конфронтация с битието. Например 
порутената стена поставя пред нас въпроса за това какво 
изобщо означава човекът да намери уют и дом в света и дали 
човекът може да се отърси от чувството за захвърленост 
в света. Сянката, от своя страна, се оказва не просто 
някаква лишеност от битие или светлина, а многопластово 
явление, отново и отново изправящо ни пред нашата 
собствена крайност. Стои и по особено крещящ начин, като 
Паскалов облог, въпросът за това дали можем наистина да 
се откажем от безкрайността на трансцендентен ,,смисъл“ 
и какво печелим, ако осъществим подобен отказ.
Характерен за смисловото съдържание на книгата е и 
стилът є. Той много повече напомня на есето, отколкото 
на систематичния труд, в който най-първом се излагат 
методът на работа и всички основни понятия. Стоян 
Асенов сякаш оставя понятията сами да се разгръщат 
в една умело контролирана словесна стихия. Но това 
се дължи не на някакво абстрактно фокусничество, а 
на обстоятелството, че тези понятия артикулират 
конкретен опит за света, който не може да бъде фиксиран в 
тесни рамки. Същевременно изначалността на хронотопа и 
тялото като изходни интуиции на философската рефлексия 
при Стоян Асенов по своеобразен начин изразяват самата 
интензивна сетивност на този опит, доближавайки стила 
на Асенов не до прозата на Фихте и Хегел, а до прозата 
например на Патрик Зюскинд и Никос Казандзакис. Четейки 
Стоян Асенов, няма как да не ,,усетим“, да не ,,чуем“ или 
,,докоснем“ битието. Няма как да не почувстваме, че 
то е живо и пулсиращо същество вътре в нас, в нашата 
кожа, в нашите дробове, в нашето същество. Така, макар 
и несводима изцяло до антропологията, но изхождаща 
от фундаментални антропологични предпоставки, 
конкретната метафизика на Стоян Асенов постоянно 
отправя въпроса за човешкото у човека.
Някак странно иронично е, че в известен смисъл Стоян 
Асенов и Паскал, за когото той пише, споделят сходна 
съдба. И двамата преждевременно си отиват, но оставят 
фрагментарно философско творчество, артикулиращо 
рефлективно техния собствен опит за света, давайки 
по този начин храна за размисъл на читателя относно 
фундаменталните въпроси на човешкото съществуване. 
Книгата на Асенов след задълбочен и изпълнен с размисли 
прочит стои някак незавършена. Тя съдържа в себе си 
различни опити, поставящи на преден план теми и въпроси, 
които винаги са вълнували философите, но и които 
обединяват в единно цяло всички посоки, в които е мислил 
Стоян Асенов, придавайки им един цялостен, но незавършен 
облик. Незавършеността, от своя страна, е индикатор 
на активно търсене – не на претенция за авторитарно 
притежаване на истината, а за една истински философска и 
искрена любов към мъдростта. 
Фрагментарният характер на книгата – не, на 
метафизичните опити на Стоян Асенов – може да даде 
начален тласък към това те да бъдат продължени или да 
бъдат отправна точка за съвсем други опити. Тяхната 
приемственост към метафориката на художественото 
описание би могла да бъде тълкувана като покана и за 
всички литературно изкушени хора, имащи в себе си дълбока 
интуиция за битието и неговата многопластовост, които 
не са непременно чели Хегел или Хайдегер и които никога 
през живота си не са посещавали лекция по философия в 
университета. Философското наследство, завещано в 
това крехко книжно тяло, спокойно би могло да служи и 
като въведение във философията за всеки, който някога 
в живота си се е докоснал до нея – впрочем Асенов 
преподаваше на първи курс именно дисциплината Въведение 
във философията. Парадоксално, но с тази своя книга, 
„Хронотоп и тяло. Опити за конкретна метафизика“, 
Стоян Асенов – Джони надживя себе си.

 ВАСИЛЕН ВАСИЛЕВ

Стоян Асенов, „Хронотоп и тяло. Опити за 
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Преди повече от двадесет години у нас се появява 
творба със заглавие „Аз, Маниака“ (изд. „Хермес“, 1999). 
В свои скорошни интервюта авторът на въпросния 
роман – Радослав Бимбалов, го определя като сатиричен 
и с усмивка споделя, че през призмата на времевата 
дистанция той разпознава романа по-скоро като наивна 
и неопитна писателска проява. Романът е провокативен 
заради езика си, стъпващ върху лексиката на улицата 
и евфемизираната псувня. Бимбалов не залита към 
паразитиращите вулгаризми, нито към просташките 
крайности, а показва умение в боравенето с този вид 
хумор, като го употребява подобно на увеличително 
стъкло спрямо детайла и странността при 
изграждането на персонажите и романовото действие. 
В тази връзка може да се отбележи, че текстът на 
романа няма за цел постигане на висока художественост, 
а по-скоро се опитва да потопи читателя в панелната 
атмосфера от деветдесетте, обитавана от вицови 
персонажи, които са разположени в своята комедийна 
абсурдна история с щастлив край. 
Романът е развлекателен със своята интрига и затова 
не поставя акцент върху изграждането на психологизъм 
и търсенето на житейска дълбочина. Макар и на места 
да се навлиза в повторителност и предсказуемост, 
„Аз, Маниака“ заслужава да бъде споменат като първо 
произведение на Радослав Бимбалов с допир до по-голяма 
читателска аудитория и най-вече да бъде припознаван 
като пролог към втората голяма изява на Бимбалов в 
областта на художествената литература – сборника 
с разкази „Млък“ (изд. „Сиела“). Сборникът, който 
съдържа двадесет и един разказа, излиза на бял свят 
през пролетта на тази година и рождението му е 
съпътствано от голям читателски интерес по време на 
Пролетния базар на книгата. В началото на октомври 
„Млък“ е номиниран за литературната награда „Перото“ 
в категория „Проза“ и няколко седмици по-късно печели 
трета награда по повод връчването на Националната 
литературна награда „Йордан Радичков“ в Берковица, 
а преди броени дни е номиниран и за статуетката на 
„Хеликон“. 
Очевидни са разликите между „Млък“ и „Маниака“1 – 
посочването им може да започне от жанровия облик 
на творбите, стила на тяхното написване, маниера 
на композирането им, разглежданите теми. Но това, 
което би било по-любопитно, е по какво двете книги 
си приличат, тоест какво вече по-опитният писател 
възприема от своите литературни достижения отпреди 
две десетилетия. 
Още в „Маниака“ Бимбалов демонстрира усет към 
оксимороните, афинитет към късите безглаголни 
изречения, които улавят вниманието на читателя, 
и към колоритното подреждане на смисли в рамките 
на изречението. Вниманието върху детайла и играта 
с думите могат да бъдат забелязани и в сборника му. 
Пример за подобна съпоставка, макар и перифразирана и 
рискуваща да навлезе в полето на свръхинтерпретацията, 
е изразът от „Аз, Маниака“, че думите се губят между 
дупките на плетените столове. Две десетилетия след 
отпечатването на този израз Бимбалов създава и самия 
разказ „Млък“, дал името на сборника, и в който думите 
не само изпопадат и се загубват, но и въобще изчезват от 
мисловните ни парадигми, не получават своето рождение, 
а вместо това тяхното фикционално отсъствие в 
рамките на разказа загатва деформацията в общуването 
между хората отвъд текста и невъзможността да 
се притежава идентичност без наличието на словесни 
изразни средства. 
Друга черта в стила, на която Бимбалов остава верен 
и в сборника си, е успоредяването на две или повече 
истории в рамките на разказа. Ако това обаче се случва 
недотам организирано в „Аз, Маниака“, то в разказите 
си авторът успява да съчетае с финес различни сюжетни 
линии. Пример за това умение са разказите „Между 
зъбите“ и „Прасе“. И за двата текста са характерни 
огледалността в изграждането на микросюжетите, 
които, посредством успоредяването си и постепенното 
си свързване чрез намека, към финала на разказа 
сглобяват картината – те заработват не поотделно, а в 
сюжетното си съчетание. 
Донякъде подобна тенденция към двойственост на 
равнището на композицията може да бъде видяна и в 
разказа „Аз в огледалото“, в който персонажът Ася 
периодично сънува натрапчив еротичен сън, отделен 
формално с курсив. Макар и сънят да е фрагмент и 
обещание за по-нататъшна развръзка, може да се каже, 
че работи като микросюжет в рамките на по-големия 
наратив на разказа. Еротизмът в изграждането на някои 
женски персонажи, сред които е и Ася, е демонстрирана 
черта още от „Маниака“. Ако по-рано Бимбалов цели 
постигане на непристойна пародийност и махленска 
стилизация, то в разкази като „Аз в огледалото“ и 

1 За улеснение и благозвучие в настоящия текст заглавието на 
романа няма да бъде цитирано изцяло навсякъде.

„Отминало“ с него умело се естетизира дамската 
изкусителност.
В разкази като „Татко“ и „Мис’97“ Бимбалов продължава 
опита си в придаването на деветдесетарско звучене на 
текстовете си. Ако в първия му роман е фотографиран 
кварталният топос от края на миналия век с неговите 
обичайни обитатели и техните дребни навици, които 
са обект на авторовия присмех, то в „Татко“ на преден 
план изпъкват детството и юношеството на персонажа, 
които са свързани с деветдесетте и годините преди 
тях. Лековатият хумор бива изоставен и се навлиза 
в топлата дълбочина на отношенията между баща и 
неговия син, откъснати един от друг заради делника 
и заради факта, че единият остарява, а другият 
пораства. „Мис’97“ обаче е изцяло в духа на дискотеките, 
опашките за хляб и тарикатлъците за припечелване 
на бързи пари. Разказът е хумористичен и благодарение 
на първоличното повествование и уличния жаргон той 
зазвучава като обикнатата от всички носталгична 
история на приятел, който не е успял да надскочи онова 
време. Този разказ остава стилистично най-близък до 
езика на „Аз, Маниака“; различава се от романа с по-
умелата си експозиция, но и при двата текста ключова 
е абсурдността на ситуацията, която с всеки следващ 
момент се увеличава и притиска персонажите в комична 
безизходност. Тук смехът е подбуден от ситуацията и е 
насочен към стечението на обстоятелствата, а не към 
персонажите и техните кривини. 
В рамките на романа и на разказа, подобно на deus ex 
machina, се появава типажът на мутрата, за да утежни 
още повече положението на останалите персонажи. 
И в двата случая мутрата не получава психологическа 
обосновка, но допълва картината на десетилетието. 
Любопитна е обаче новата оптика към подобен типаж, 
която Бимбалов предлага в разказите „Обричам те“ 
и „Рефлукс“; гледна точка, нямаща вече нищо общо 
с „Маниака“. Налице и в двата разказа са тъмните 
политически субекти със скандална известност в своето 
минало, които успяват да се измъкнат от тресавището 
на смутните години и заживяват в наши дни – с бели 
якички, ведомствени кресла и с бруталност към 
човешките същества около себе си. Персонаж, който 
обаче не излиза от филма на деветдесетте и грънджа, е 
радиоводещият Тоби („Шит“) – ексцентричен бивш певец 
и наркоман, чието предаване се излъчва в малките часове 
на денонощието. Тоби е застинал в десетилетието на 
Кърт Кобейн и Крис Корнел и алтернативата му да 
съществува в настоящето са алкохолът и наркотиците. 
Бимбалов успява да създаде усещане за забързаност, за 
деструкция и телефонна тишина. Въпреки маркирането 
на Тоби като социална утайка поради порочното 
му поведение, авторът взривява стереотипа и в 
полунощното безмълвие на града той поставя персонажа 
си в ситуация, в която Тоби е единственият способен да 
помогне на човек, готов да се самоубие.
Кискането на разказвача отпреди двадесет години 
отстъпва под напора на тежките теми от ежедневието, 
от които хората извръщат поглед, защото не знаят как 
да се справят с тях. Във фокус попадат децата („Алби 
бак“, „Защо“, „Мрънличка“), превърнати в жертви поради 

безсилието на своята невинност. Темата за другостта 
и невъзможността тя да бъде приета маркира разкази 
като „Баница блус“, „Розовото забранено“, „Шепа 
пръст“ и „Каквото ти се падне“, в които расизмът, 
неприемането на различната сексуална ориентация и на 
екстравагантния външен вид биват загатвани по начин, 
отрезвяващ читателите. Авторът е пестелив откъм 
намесата си като съдник, макар и неговата позиция 
да е маркирана и да наподобява топлата симпатия, 
която Труман Капоти изпитва към своите персонажи 
от маргиналията. Разказките умеят да задават повече 
въпроси, отколкото да генерират готови отговори. У 
тях липсва позата на излишното философизиране в празни 
реторики. Огромна част от историите са болезнено 
актуални извън литературата и оттук произтича 
необходимостта от условното смекчаване, което 
фикцията предлага. 
Като подплата на тези последни думи може да бъде 
изтъкнат паралелът между първия и последния разказ в 
сборника – „Вятър“ и „Стига“. Разказите са диаметрално 
противоположни с оглед на емоционалния си заряд и 
на различното реализиране на темата за смъртта. 
Във „Вятър“ изказът е унасящ, а атмосферата е 
идилично пасторална. Липсва сюжетност и напрежение, 
защото разказът притежава динамиката на спомена. 
Ефимерността на материята се разлива и стапя в 
удоволствие. И тук, подобно на разказа си „Шит“, 
с всеки следващ абзац Бимбалов тихомълком качва 
оборотите, сгъстява и задъхва пространството, придава 
му еуфория и тържественост. Разказът не изпада в 
ситуация на самообяснение на своето послание. Затова 
и след първото прочитане е възможно читателят да не 
е наясно какво се е „случило“ в текста, но при следващ 
прочит разбира, че това е разказ за смъртта без самата 
тя да бъде назовавана. Това е нежната, някак приказна 
смърт, лишена от бруталност и съпътстващата я криза 
на умирането. Начинът, по който Бимбалов смекчава 
тази трудна за преглъщане тема, е като представи 
неназованата смърт през оптиката на спомена, т.е. 
споменът бива съживен не като белег на миналото, а 
като известяване на това, което предстои. 
Различен подход към смъртта обаче бива предложен в 
последия разказ от сборника – „Стига“. Споменът в 
бъдеще време от „Вятър“ отстъпва пред очаквания 
от години миг на последните телесни конвулсии. Тук 
читателят има възможност да преживее смъртта още 
от нейната генеалогия – диагнозата, постепенното 
отдалечаване от хората и техните суетни кроежи, 
отчуждението от тялото, загубата на смисъл. 
Смъртта обладава мислите на персонажа, който 
стига дотам да репетира последните си мигове. 
„Единственото, което го крепеше жив, беше мисълта 
за собствената му смърт“ (с. 182) – силен оксиморон, 
който предвещава за читателя преживяването на 
чуждата, персонажната смърт. И когато читателят е 
на прага да надзърне към лекотата и блаженството на 
настъпилото нищо, тогава болката приковава живота 
обратно в тялото, което се ражда за втори път; 
рождение, съпроводено не от крясъка на новороденото, а 
от изпънатия нагоре среден пръст. 
Бимбалов показва умение в това да говори на различни 
езици – езика на вълшебството („Мъмреци“, „Обратното 
на часовника“), на фантастичното като загадъчно и 
страшно („Рефлукс“), на детската нежност и насилието, 
на житейското философстване и битовото говорене. 
Тези езици оформят конгломерат, който позволява на 
писателя да бъде гъвкав. Така чувството за сигурност 
от страна на читателя често бива разклащано от 
спонтанно появил се детайл или тривиална ситуация, 
които променят езика на първоначалните очаквания. 
Привидното усещане за игра, приказна бодрост, 
делничност, сантимент могат бързо да прелеят 
в споменатите кодове на властта, насилието, 
животинската сексуалност и на смъртта; преливане, 
което може да се осъществи и в обратна посока, без да 
се подчертава очевидността на контраста. Написаното 
от Радослав Бимбалов е в състояние да ни впечатли 
като читатели и да ни накара да се замислим като хора. 
Това са разкази, чиито послания отекават като сериозно 
обещание занапред във времето и които заслужават 
бъдещи критически вглеждания. 
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„Сиела“, София, 2022

Между манията и мълчанието – поглед  
към новия сборник с разкази на Радослав Бимбалов
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Жизел Сапиро, „три 
статии“, прев. 
тодорка Минева, Весела 
Еленкова, Милена 
Попова, УИ „Св. 
Климент Охридски“, 
С., 2022, 92 с., 12 лв.

Три изключително ярки статии на Жизел 
Сапиро, име, което за пръв път имаме 
възможност да четем на български 
език. Жизел Сапиро е световноизвестна 
социоложка, ученичка на Пиер Бурдийо и 
продължителка на неговата мисъл. Сапиро 
ни дава категоричен и смел отговор на 
това как можем да се борим с пазарната 
логика, в която добрата литература и 
ерудирана мисъл са предварително загубили 
битката с бестселърите. Да създаваме 
културни политики, които да покачват 
продажбите? Не. Пазарната логика на 
едромащабното писане и издаване може 
да бъде победена само чрез символния 
капитал на маломащабното книгоиздаване. 
Четенето на мисълта на Сапиро е не само 
за социолози и литературни историци 
и критици, а и за онези, които искат да 
мислят своето време.   

Валтер Бенямин, 
„Сюрреализъм и 
критическа теория“, 
прев. Стилиян Йотов, 
изд. „Критика и 
хуманизъм“, С., 2022, 
18 лв. 

Един истински подарък в края на 2022 
година, която можем да запомним и с 
излизането на цели три книги на Валтер 
Бенямин на български език в превод на 
Стилиян Йотов в поредицата Varius на 
„Критика и хуманизъм“. Формалният 
повод за това е 130-годишнината от 
рождението на Бенямин, отвъд него 
обаче стои усилието на издателството 
да представя на български език големите 
мислители на XX и XXI век. „Сюрреализъм 
и критическа теория“ е малка книжка, 
поднесена с изключителен финес – красива 
корица и силен и контекстуализиращ 
послеслов на преводача. 

Надеж Рагару, „И 
българските евреи бяха 
спасени...“: История на 
знанията за Холокоста 
в България“, прев. 
Антоанета Колева 
и Румен Аврамов, 
изд. „Критика и 
хуманизъм“, С., 2022, 
514 с., 35 лв.

Спасяването на българските евреи е една 
от големите теми на съвременната 
българска историческа действителност. 
Едно събитие, което Хана Аренд не 
пропуска да отбележи като контрапункт 
на баналността на злото в книгата си 
„Айхман в Йерусалим“. На въпросите кои 
са спасителите на българските евреи 
пък се опита да отговори съвсем наскоро 
Вили Лилков в „Доблест и наказание. 
Народният съд и ДС срещу спасителите 
на българските евреи“. Надеж Рагару пък 
ни дава още един поглед, отвън, като 
обръща  внимание на аспекти като това 
какво се случва с евреите в окупираните 
от България територии между 1941 и 
1944, има ли други фасети от този сложен 
период освен онова, на което наблягаме – 
спасението. Да мислим за тези събития е 
важно, защото само познаването им може 
да индикира баналността на злото днес. 

В И т Р И Н А  К А У з А т А  Н А  К Н И Г И т Е

Колкото по-трудно и сложно е едно 
произведение, толкова по-безшумна е 

публиката.
(„Цяло тяло“)

Започвам критическия 
прочит на този 
роман с усещането 
за недостатъчно 
огъвкавен 
критически речник 
и недостатъчно 
подвижна критическа 
„камера“. Без да са 
написани сложно, 
книгите на Цвета 
имат способността 
да затрудняват 

читателя си и да провокират нови и нови 
прочити – може би защото всички са 
създавани с презумпцията на „отворени 
възможности“ (по заглавието на последната 
є поетическа книга). Такава е и тази.

тялото
Заглавието на романа е напълно 
своевременно и категорично преподписва 
постмодерното време на създаването си. 
Едва ли не попада в епицентъра на днешните 
опити да се мисли философски тялото, 
определяни като една от най-рискованите 
съвременни философски авантюри (от 
анотацията на книгата на Жан-Люк Нанси 
„Корпус“, Лик, 2003). „Цяло тяло“ не е 
философски роман за тялото, но струва 
ми се, че би могъл да стимулира не една 
философска „авантюра“. 
Освен на „телесността“ словосъчетанието 
„цяло тяло“ набляга и на „целостта“. 
Романът обаче започва обратното на „цяло 
тяло“ – с  „накърненото тяло“ (в сюжета 
то принадлежи на загинала жена в пътна 
катастрофа, при неясни обстоятелства). 
Очакваме в хода на повествованието 
то, тялото, да бъде реконструирано. 
„Реконструиране“ за Цвета Делчева 
положително означава и „разследване“ – 
далечна автореминисценция на първия є 
роман „Реконструкция“, а може би и на 
фасетъчната му структура, тук изградена 
чрез фрагментираните спомени на 16 лица. 
Те нямат собствени имена, но имат точно 
обозначена лична или служебна връзка с 
катастрофата или катастрофиралата. 
Макар и да възкресяват спомени, които в 
крайна сметка потенциално могат да се 
свържат със случилото се, всички заедно 
идентифицират и привидно уплътняват 
тялото, реконструират телесното му 
битие; казано по-абстрактно, възкресяват 
паметта за неговото пространствено 
сетивно присъствие. Друг е въпросът 
доколко тези фрагменти разказват за 
личния живот на загиналата, техния 
събирателен централен обект. Изобщо за 
каква реципрочност на спомените може да 
става дума – авторката и на премиерата, 
и в първото си интервю настоява, че 
„възкресителите“, колкото и близки да са є 
били, в мемоарните си „показания“ я убиват 
втори път. Дори и в романа се подсказва, 
че обектът на спомените по-скоро би 
предпочел да не зависи от нечии памети, 
особено от паметите на онези, с които не 
би могъл да произведе обща история. Освен 
това не разказват ли спомените повече за 
субектите, отколкото за обектите си, 
и в този смисъл можем ли да говорим за 
още 16 уплътнени тела в романа? Има ли 
нужда от уточнение, че идеята за цялото 
тяло е само мисловен, идеен конструкт? 
Не се ли самоотменя тя, или пък се оказва 
осъществима единствено в съзнанието 
на читателя, който единствен може да 
премине през лабиринта на тези 16 разказа 
и да събере фрагментираното тяло? А 
може и да отидем още по-далеч: може би 
единствено в книжното тяло на романа 
се оказва осъществима идеята за „цялото 
тяло“… 
Романът изобщо е телесен, ако мога да 
се изразя така – отразяващ тънката 

Как се постига цялото тяло 
в романа на Цвета Делчева „Цяло тяло“

сетивност на авторката и на нейните 
персонажи-лица, особено на фокусираното 
лице, очевидно най-близко до нея; с особен 
акцент върху осезанието при предаване на 
спомена, въведен недвусмислено в романа: 
Тялото има добра памет. Не забравя 
нищо. Интересно е, че самата героиня 
в един от фрагментите се появява със 
знаковото име Тяло: всички са телесни, 
но тя в повече – не в количествен смисъл, 
а в смисъла на привличане, сексапил, стил 
(такова прозвище є дава, разбира се, 
един от мъжките персонажи). Но това 
е само един пример за проявленията на 
лайтмотивната телесност в романа 
– ще ги открием в пулсиращото от 
вълнение тяло при срещата с актьора, 
в тялото „в повече“ на пътуващия в 
света („А и който тръгнеше в света, се 
връщаше с тяло, което после не можеше да 
побере обратно вкъщи“), в учещото се на 
експресия пробуждащо се женско тяло, във 
вътрешния конфликт между „наличното“ 
и „мечтаното“ тяло и т.н. Примерите 
са много и свидетелстват за цяла една 
феноменология на тялото, но и тя според 
мен не е същинският интелектуален 
фермент на тази книга.
Като фермент бих посочила киното. 
Романът като че ли непрекъснато иска да 
се огледа в киното или да бъде прочетен 
като филм. Още в един от първите 
фрагменти, „Шофьор на автомобил в 
насрещното движение“, в забъркването на 
действителността с филм и със сънища 
този код е зададен като стратегия на 
четене. Повечето от персонажите 
имат някаква връзка с киното; 
катастрофиралата е израснала с киното, 
с неговите знаци, близко до киносредите и 
хранеща душата си с кино; прокурорката 
също се оказва кандидатствала в НАТФИЗ 
(и в двете се припознават следи от личната 
история с киното на самата авторка). 
Освен това не за първи път пресича 
езиците на изкуствата в произведенията 
си (и в „Скъпи непознати“, и в „Отворени 
възможности“). В този є роман към 
подобно пресичане на гледните точки я 
отвежда не само специалният є интерес 
към киноизкуството и кинознанието, но в 
случая езикът на киното се оказва особено 
подходящ за самата тема. Тъкмо като 
изкуство на неуловимото и неосезаемото 
киното показва предразположеността си 
към телесното присъствие. Компенсаторни 
средства за постигане на непостижимата 
плътност и интимност на телесността 
са оптическата близост, вглеждането 
на камерата в скрити за окото детайли, 
надничането от възможни и невъзможни 
ъгли, звуци, паузи и т.н.1 
Как работи в романа на Цвета Делчева 
тази предразположеност на киното към 
телесността? Спомените понякога се 
разгръщат в два плана – повествователен 
и кинематографичен, представяйки 
случилото се на ръба на повествованието 
и на филмовия разказ, разгръщащ се по най-
естетския начин, казано с думи от романа. 
В тези случаи романистът се доближава 
до сценариста; перото на Цвета се 
превръща в камерата на Цвета: да вземем 
началото на романа, в което двата плана 
са и графично обособени. Предимствата на 
камерата са осъзнати: там, където вината 
не прониква, достига камерата, която е 
способна да прави плетеници от връзки, 
по-объркващи от лабиринт; осъзната е 
нейната сила да хваща обекти в кадър, 
които в реалността могат да се изплъзнат; 
осъзнато е предимството на движещата се 
камера, на разкадрирането на сцените в общ 
и близък план. Може би, ако си спомним за 
филма „Фотоувеличение“ на Микеланджело 
Антониони, това ще ни помогне да си 
представим по-добре двойната роля на 
камерата в романа – най-вече функцията 
є в разследването на катастрофата, 
1 Върху постигането на телесността в киното 
вж. повече в: Слава Янакиева. „Тялото – в плът 
и в сенки“. // Християнство и култура, бр. 173, 
2022: https://hkultura.com/news/detailed/tialoto---
v-plyt-i-v-senki_2419.html#_ftn7

което самият роман прави, паралелно 
със служебното разследване от органите 
на реда. Коя е жената очевидец, която 
най-добре си служи с „камерата“ – тази, 
която Беше видяла катастрофата, но не 
беше видяна? А коя е жената в ролята на 
наблюдаващия досъдебното производство 
прокурор, изведнъж проявяваща се като 
режисьор, а разследващият полицай – като 
монтажист, следващ нейните режисьорски 
указания. А режисьорската книга, иззета 
от самите веществени доказателства 
на катастрофата, която отваря края 
и намеква за цялостно преобръщане на 
всичко, за окончателното издърпване 
на референцията „действителност“ и 
утвърждаване на мегарамката на киното: 
Симулация на спомен, минало в настоящето, 
време във времето, филм.

Психологизмът на романа е заложен на 
много нива. Най-очевидно той е свързан с 
търсенето на причините за катастрофата 
чрез чувството за вина у роднини, 
приятели, очевидци – разбираемо, доколкото 
това е чувството, което всеки може би 
е изпитвал при загуба на близък. От друга 
страна, връщането към спомените със 
загиналата и асоциативно изникналата от 
тях връзка с някоя от възможните версии 
за катастрофата ги превръща в един вид 
заподозрени съучастници в престъпление. 
Оттук и жанровото определение 
„криминално-психологически роман“, 
което четем в блърба на втората корица 
на книгата, но веднага ще кажа, че то е 
твърде далеч от класическите параметри 
на жанра: да, труп има, но заподозрените 
са самозаподозрени, същинска развръзка на 
разследването няма – тя остава изцяло за 
читателя. 
Говорейки за „разследващ“ роман, добре 
е да споменем интересното преплитане 
на няколко стилистични норми в него: 
юридическата, художествената, 
кинодраматургичната. 
Романът съдържа и травматичен 
заряд, макар че никъде не са оставени 
каквито и да било конкретизиращи знаци 
като посвещение или послепис. Съдейки 
по предишните книги на авторката, 
можем да доловим присъствието на 
множество автобиографеми, част от 
тях и родови биографеми, разчетими 
само в тесен кръг. В частност книгата 
може да се разглежда като естетическо 
преработване на голяма вътрешна травма 
от загубата на близък човек, преживяна 
като загуба на собственото тяло, на 
общата родова субстанция. Силно и 
единствено възможното като че ли е било 
творческото решение да се превъплъти 
самата тя в „травмираното тяло“, за да 
тръгне по обратния път на броенето към 
възстановяването му, осъществимо само 
във връзките с другия. 
По принцип Цвета Делчева пише „с една 
привидна достоверност, но пристрастно 
и лично“ – дословно цитирам изведеното 
като формула нейно разбиране за това 
какъв трябва да бъде един хубав филм. 
„Формулата“ завършва с посланието: „за да 
може да се промени животът“. И другаде 
можем да открием връзката кино – живот: 
„Условната природа на киното е несравнима 
с безусловната природа на живота. Но само 
изкуството помага да приемеш загубата и 
да преживееш тъгуването“. 
Не зная доколко този є роман ще промени 
нейния или нечий друг живот, но пожелавам 
на читателите му да го усетят и да го 
прочетат не пристрастно, но лично.

 СВЕтЛАНА СтОЙЧЕВА

Цвета Делчева „Цяло 
тяло“, изд. „Ерго“, С., 2022

Текстът е четен на 
представянето на книгата 
на 24.10.2022 г. в Унгарския 
културен институт.
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Албена Стамболова, 
„Дневник на артиста“, 
изд. „Обсидиан“, С., 
2022, 198 с., 18 лв.

Албена Стамболова изважда 
дългоочаквания роман „Дневник 
на артиста“. Наративът редува 
действително и дневниково начало 
и ни представя историята на млад 
мъж, внезапно изгубил родителите 
си и потъващ в своята въображаема 
любов към Анна. Двете перспективи 
на действителното и дневниковото се 
допълват, разколебават и ни карат да се 
запитаме кой всъщност е истинският 
живот и какво е това реалността. 
Фантазмен, еротичен, съблазняващ, 
познаващ близката и далечната 
литературна традиция, без да я натрапва, 
фин и завладяващ, романът на Албена 
Стамболова е една от ярките книги, 
които можете да си подарите от 2022 – 
едно истинско удоволствие от четенето 
на добрата европейска проза. 

Галина Николова, 
„Въображаеми 
градини“, изд. за поезия 
„Да“, С., 2022, 15 лв. 

Почти десет години след „Азбука на 
завръщането“ Галина Николова се завръща 
с дълго зрелите плодове на „Въображаеми 
градини“. В организираната в три цикъла 
поетичeска книга се откроява особено 
силно темата за милостта в различни 
и богати разклонения. Най-насъщното 
чувство към най-близките – бабата и 
дъщерята, чрез което се гради и обичта 
към себе си, се отлива в милостта към 
другия и далечния, към която се прибавя 
и темата за войната, представена 
деликатно и без излишъци.  

Антоанета 
Дончева, „Самюъл 
Бекет: Сияйното 
отсъствие. Социална 
и персонална ентропия 
в творчеството на 
Самюъл Бекет“, изд. 
„Изток-запад“, С., 2022, 
20 лв. 

Новата книга на Антоанета Дончева 
е монографично изследване върху 
творчеството на Самюъл Бекет. След 
драматургията на Луиджи Пирандело 
и темата за Аза и Другия през автори 
като Батай, Кафка, Де Кирико, Магрит, 
Дали, Пинтър Дончева е завършила едно 
цялостно и важно изследване върху 
Бекет, разделено в четири основни части 
Езикът, Празнотата, Тялото и Времето. 
С разгръщането на книгата виждаме, че 
Антоанета Дончева подхваща въпроса 
Защо Бекет и отговаря през думите на 
Харолд Пинтър, а на нас не ни остава 
нищо друго, освен да го послушаме и ние 
да тръгнем след Бекет, „защото той не 
остави нито един камък непреобърнат 
и нито един червей неизваден на показ“, 
а Антоанета Дончева може да бъде 
нашият Вергилий в това пътуване през 
творчеството на Бекет. 

Елизабет Баварска (1837-1898), известна 
в популярната и историческа памет с 
галеното име „Сиси“ е била предмет 
на немалко кино- и телевизионни 
продукции в игрален и анимационен 
вариант. От кокетно комедийния образ 
на Роми Шнайдер в едноименния филм 
„Сиси“ на Ернст Маришка от 1955 г. 
до тазгодишния сериал на „Нетфликс“ 
с красноречивото наименование 
„Императрицата“, въображението на 
популярната култура не знае прегради, 
що се отнася до претворяването на 
исторически влиятелни женски фигури. За 
разлика обаче от други знаменити филми/
сериали с главни герои императрици в 
последно време („Велика“ (2020-2022) за 
Екатерина Велика, или „Елизабет“ (1998) 
за Елизабет I), продукциите с главна роля 
императрица Елизабет Баварска имат за 
цел да пресъздадат един по-скоро периферен 
образ, придатък на оглавяващия Австро-
Унгарската империя Франц Йосиф. 

След психологическата драма „Земята 
под краката ми“ (2019) австрийската 
режисьорка Мари Кройцер се захваща с една 
типично европейска fin de siècle драма, в 
която монархията залязва, все още без да 
подозира. Актрисата от люксембургски 
произход Вики Крипс („Невидима нишка“) є 
предлага да направят филм за императрица 
Сиси и от тази възможност се ражда 
фикционално-биографичният филм 
„Корсаж“. Сиси е доказано неизчерпаем 
извор и ролята є в историята и културата 
на XIX век е достатъчно мистична и 
категорична, затова още в самото начало 
става ясно, че филмът би следвало да обърне 
внимание на дадени противоречия. В тон със 
строгия етикет в двора на австрийските 
Хабсбурги, животът на придворните 
(включително и този на Елизабет) е 
регламентиран до обездвижване, затова и 
Сиси, като императрица на Австрия, се 
оказва лишена до голяма степен от свобода 
и личен живот. Едновременно с това (или 
тъкмо поради това) тя става обект на 
единодушно възхищение в цяла Европа по 
повод външния є вид, стила є на обличане 
и най-вече – теглото є. Заветните 50 
см талия ще преследват завинаги образа 
на Елизабет както по страниците на 
историческите анали, така и в киното и 
телевизията. Интересното е, че „Корсаж“ 
не само не отрича тези факти, а ги 
превръща в свой коз, разгръщайки образа на 
Сиси до почти експериментални крайности.

Филмът избира за своя начална точка и 
гравитационен център годината 1877. В 
разгара на Руско-турската освободителна 
война императрица Сиси навършва 40 
– юбилей, който дори днес се смята за 
леко неудобен, камо ли за жена, камо ли за 
кралска особа през ХIX век. Още в това си 
наративно решение филмът затвърждава 
желанието на Кройцер да се отдалечи 
възможно най-много от съчинителните 
връзки тип „и…и…и…и“, обуславящи всеки 
опит за хронологична биография. Изобщо 
„Корсаж“ държи да се отличи от подобна 
предвидимост, но интересното е, че успява 
да го направи без претенциозен послевкус. 
Фокусирайки се върху една година от 
живота на императрицата, филмът може 
да си позволи разгръщане в дълбочина, без 
това да е за сметка на широтата. В случая 
имам предвид географското разстояние, 
което филмът успява да покрие – Англия, 
Алпите, Унгария са някои от дестинациите, 
на които можем да се насладим – с ясното 
основание, че самата Елизабет е била 
известна със своите многобройни и дълги 
пътешествия. Разбира се, този знак на 
свободолюбие и желание за бягство е 
бил интерпретиран като своеволие и 
несериозност, които не се вписват в 
строгите представи на дворцовия етикет. 

„Беше важно да изследвам образа є, както 
и цената му: какво коства да въплътиш 
една красива императрица по онова време. 

Какво би следвало, ако не можеш вече да 
поддържаш идеала за красота? Или пък ако 
решиш, че не искаш да се вписваш в този 
стандарт вече?“, това споделя Кройцер 
в интервюто си пред The Upcoming след 
премиерата на филма в Кан (където Вики 
Крипс заслужено взе наградата за женска 
роля в селекцията „Особен поглед“). В какво 
се превръща една жена като Сиси, ако реши 
да се разбунтува? Това несъмнено е сложен 
въпрос, който историците не са си задавали, 
поне не експлицитно. В биографиите и 
историографията фигурата на Сиси остава 
с полирани остри ръбове, с неразрешими 
противоречия, негативните последствия, 
от които обаче не печелят лесно симпатии. 
Затова и една по-забавна нейна версия (тази 
на Маришка в лицето на Роми Шнайдер) 
лесно става любимка на няколко поколения, 
а въплъщението на Крипс ще предизвика 
противоречиви реакции у всекиго, ако е 
свикнал на избистрени образи по учебник. Е, 
Мари Кройцер изхвърля не само учебника, 
а и цялата лавица през прозореца. Други 
пък може да намерят прилики между 
„Корсаж“ и „Спенсър“, миналогодишния 
филм за последната Коледа на принцеса 
Даяна в кралското семейство от чилийския 
режисьор Пабло Лараин („Джаки“, 
„Неруда“). И двата филма подхождат по 
стилизирано етичен начин към един нов 
– дълбинно психологически – портрет на 
своите героини, напук на идеализациите и 
проекциите в поп културата и официалния 
наратив. 

Вики Крипс не само прилича поразително 
много на Сиси, а и картинната 
настойчивост на филмовата визия 
дължи много на действителните снимки 
и портрети на императрицата, най-
известните от които са дело на Франц 
Ксавер Винтерхалтер. Дългата коса, 
осанката, недоловимата усмивка – всички 
тези „запазени марки“ на Сиси играят 
важна роля в развенчаването на същия този 
образ. „Корсаж“ си служи с добре премерени 
метанаративни техники, вплитащи факт и 
фикция в едно – сцени на портретиране, на 
фотографиране, както и най-интересното: 
сцена на филмов запис. Това е може би 
най-провокативната добавка от Кройцер, 
а именно: ролята на ранния киноапарат 
в живота на императрицата. Трябва 
да кажем, че сведения за подобна среща 
няма, но филмът „случайно“ среща Сиси с 
французина Луис Лепренс, непотвърдения 
изобретател на най-първото устройство за 
запис на движещ се образ върху фотографска 
лента. Сцената е превъзходна, радостна и 

хумористична – първоначално скептична, 
Сиси решава да изпита тези невероятни 
за онова време свойства на дяволитата 
машинка с викове пред нямата камера. 
„Мога да крещя каквото си поискам, стига 
да го правя с усмивка на уста“, отбелязва 
императрицата. 

Това е и лайтмотивът на филма: при 
липсата на свобода, единственото, с 
което една жена разполага (сравнително) 
автономно, е тялото си. Затова и 
„Корсаж“ носи това красноречиво заглавие. 
Като цяло изглежда самоочевидно защо 
феминистки прочит на точно тази част 
от историята би възпял този женски 
образ, но определено опитът на Кройцер 
да преразкаже противоречията, без да ги 
примирява, отива отвъд тази иначе ясна 
цел. Затова и образът на Сиси е неравен: 
тя живее с травмите си вече десетилетия 
– смъртта на дъщеря є се появява само 
под формата на обвинение от страна на 
императора; самоубийството на сина є 
бива оповестено, но не и съпреживяно като 
минало; отношението є с любовниците 
фигурира като неблагодарно развлечение, 
което отнема повече, отколкото є дава. 
Простото обяснение за тези неразрешими 
конфликти е психологически валидно: 
императрицата е била напълно сама. И 
да – всички са или под нея (сестри, деца, 
мъже, слуги), или над нея (императорът и 
семейството му). Тази неутешима самота 
намира израз във форми на физическо 
насилие над собственото є тяло, които 
тогавашната (а и сегашната) култура 
намира за напълно приемливи, ако не и 
задължителни. 

Да, става дума за диети, физически 
упражнения и затягането на корсета до 
задушаване и отвъд болката. Затова е 
ключово, че филмът показва Сиси на 40 – 
възраст, която е достатъчно красноречива 
за целия живот дотогава, и предвещаваща 
оставащите години. И така, както стаите 
в двореца носят полъха на остаряващ лукс 
и помещенията събират повече меланхолия, 
отколкото мебели (сякаш най-скъпите 
от тях са вече разпродадени), така и в 
образа на Елизабет виждаме изобилието, 
което сякаш изтича между пръстите 
є. Но далеч не по нейна вина, а напротив: 
въпреки нейните усилия да удържи здраво 
това,  което є остава, вталено в до болка 
стегнатия корсет. 

САВИНА ПЕтКОВА

Двете тела на императрицата:  
„Корсаж“ (2022) Кадри от „Корсаж“



6  Литературен вестник 14-20.12.2022

А Г О Р А

Михас Скобла

Михас Скобла е роден на 23.11.1966 г. в с. Паляжин, 
Гродненска област, Беларус. Поет, есеист, 

преводач, пародист, литературен изследовател. 
Работи като зам.-главен редактор в сп „Роднае 
слова“ и издателство „Беларуски книгазбор“, в 

Министерството на културата, води авторско 
предаване в Радио „Свабода“ (1998-2017), от 2017 г. е 

наблюдател на в. „Народная воля“. Член на Съюза на 
беларуските писатели от 1991 г. (зам.-председател  
2002-2010). Първата му книга излиза от печат през 

1990 г. („Вечны зніч“).

Кметът на Киев Виталий Кличко обяви тези дни 
urbi et orbi, че украинската столица и Минск повече 
не са побратимени градове. Столицата на Беларус бе 
лишена от статута на братски град, провъзгласен още 
по съветско време, заради съдействието на Кремъл и 
помощта на руския агресор във войната му с Украйна. 
Няма съмнение, крачката е досадна, но ми се струва, че 
не заслужава всенародна печал. Защото побратимството 
на градовете, както и пропагандираното в СССР 
братство на народите, трябва да признаем е малко 
познато явление. Отделно взет минчанин може и да се 
сприятели, и да се сроди с киевчанин, но два милиона 
души да се почувстват побратими помежду си по нечие 
желание с  три милиона непознати – това не се случва в 
живота. 
Изявлението на Кличко не е случайност. Вече 
втори месец в Киев продължава кампанията по 
декомунизация и дерусификация на града. В списъка за 
преименуване са попаднали дори 467 улици, площади, 
паркове и метростанции. Инициативата на киевското 
ръководство е подета и от други държавни институции 
и вече със същата цел се преразглеждат учебните 
програми по литература – да се изгонят и оттам 
русификаторите имперци. 
Да се опитаме по-подробно да анализираме 
декомунизацията и дерусификацията по украински. 
Случи ми се да видя със собствените си очи 
началото на кампанията още през 2014 г., по време 
на Шевченковските дни в Черкаска област. Заедно с 
украинските писатели обикаляхме из Черкаския край 
и навсякъде виждахме празни постаменти. По-късно 
този процес бе наречен „ленинапад“. Тогава Украйна 
се избави бързо и без колебания от паметниците на 
комунистическите ръководители – помогна започнатата 
от Русия война. Ескалацията на сегашната война доведе 
и до ескалация на дерусификацията.
Прочитайки подготвения за преименуване списък, 
публикуван на сайта на Киевската градска управа, аз 
много се учудих. Не ми е ясно от какво са се ръководили 
неговите автори. Защото и мен, беларусина, ще ме 
заболи, ако от картата на Киев изчезнат имената на 
поетите Павло Тичина и Микола Бажан (да, съветски, 
но преди всичко украински!). Тичина много превежда 
беларуска поезия, дружи с Янка Купала; Бажан, 
създателят на украинската енциклопедия, на драго сърце 
помага на Пятрус Бровка в създаването на Беларуската 
съветска енциклопедия, оставяйки на своите украински 
колеги повика: „Всэ за БелСЭ!“ (Всичко за Белоруската 
съветска енциклопедия). Човекът за първи път в 
историята на Украйна създава многотомна енциклопедия 
(разбира се, на украински език), а се канят да му вземат 
улицата. 
И Муса Джалил, авторът на прочутата „Моабитска 
тетрадка“, може да остане без улица. Той пък защо е 
изпаднал в немилост? Джалил е татарски поет, загинал 
във фашистки затвор. Татарите са пострадали от 
русификацията не по-малко от украинците.
В списъка фигурира и Владимир Маяковски. А той 
на висок глас – да го чуе целият Съветски съюз, – 
се възхищава от красотата и благозвучността на 
украинския език, заявява в лицето на съветско-руските 
имперци: „Казвам ти: другарю москал, / не се зъби на 
Украйна. / Изучете този език по знамената – алени 
лексикони, тоз език е величав и прост: / „Чуй, тръбят 
тръби, / настана за разплата час“.  
Странно изглежда в списъка и Лев Толстой, който до 
края на дните си остава в Русия инакомислещ, критикува 
и царската власт, и Руската православна църква 
(заради което тя го анатемосва!). Какъв имперец е Лев 
Николаевич? Господа киевски депутати, прочетете 
неговата повест „Казаци“.
Но най-голямото ми несъгласие предизвика присъствието 
в списъка на Якуб Колас. Оказва се, че и той ще отговаря 
за войната. На някого се е приискало да отнеме и 

неговата улица. Вече е намерен и 
наследник – украинският дисидент 
шестдесетник Иван Дзюба. Същият 

за войната ще отговарят якуб Колас и Васил Бикав?
Дзюба, който е написал за „Енциклопедия на съвременна 
Украйна“ фундаментална и хвалебствена статия за… 
Якуб Колас. Естествено, в тази статия Колас е голям 
приятел на Украйна, който, докато лежи в минската 
царска тъмница, превежда произведенията на Тарас 
Шевченко, а в съветско време, заемайки високи постове, 
според възможностите си популяризира украинската 
литература в Беларус. И ето – с един замах от приятел 
се оказва враг. А горкият Дзюба се обръща някъде в гроба 
си, дочул чия улица искат да преименуват на негово име.
И вече по абсолютно неясен начин пред Украйна се е 
провинил Васил Бикав, чието творчество до този 
момент се е изучавало малко от украинските ученици. 
Защо писателят трябва да отговаря за антиукраинските 
деяния на политика, срещу когото говореше 
последователно и смело, с риск за живота си? 
При това Бикав е воювал за Украйна. И дори там 
е… загинал. Да, да, именно от Украйна през 1944 г. 
родителите му получават известие за неговата гибел и 
досега в Кировоградския край стои паметник, на който 
е издълбано името на писателя. Зад гърба на лейтенант 
Бикав е била украинската степ, било е село Севяринка, 
което са щурмували немски танкове. И той е отбранявал 
конкретно късче украинска земя, а не просторите и 
химерите на съветската империя. Достатъчно е да 
споменем и това, че украинката Лариса Шепитко снима 
известния в цял свят филм „Извисяване“ по творба на 
Бикав. Осем от шестнадесетте повести на Бикав са 
преведени на украински език, какъв русификатор е той?
Не си струва в чужда църква да оправяш свещите – 

ще кажете вие. В дома си украинците имат право да 
правят всичко, което сметнат за необходимо. А аз 
мисля – струва си. Защото докъде могат да доведат 
необмислените, подклаждани от войната решения? 
До също такива прибързани ответни решения. От 
киевската карта ще изчезнат улица „Брестка“, 
„Гродненска“, „Гомелска“ и „Минска“ (те също са 
отбелязани в списъка) – в Минск може да изчезне булевард 
„Шевченко“, улица „Леся Украинка“, кино „Киев“, а някой 
„обиден заради Колас“ БРСМ (Беларуски републикански 
съюз на младежта) ще поиска да се махнат паметниците 
на Шевченко и Пилип Орлик. Впрочем, за радост на 
Москва, която прави всичко възможно, за да скара 
украинци и беларуси, да ни изправи едни срещу други.
А ние в никакъв случай не бива да се караме. Добре е, че 
това го разбират и в Киев и ето ярък пример за това 
разбиране: точно тези дни киевчани ще решат чрез 
електронно гласуване дали да назоват една от улиците 
на името на беларуския класик Уладзимир Караткевич. 
Иска ми се да вярвам, че ще я назоват, а още повече ми 
се иска да вярвам, че и Якуб Колас ще оставят на мира. 
След като си обидил един велик беларус, няма да оправиш 
нещата, като почетеш друг.

Превод от беларуски  
ВЕНЕтА КОзАРЕВА

Източник: https://www.nv-online.info/2022/06/17/za-vajnu-
adkazhuc-jakub-kolas-i-vasil-byka.html

Михас Скобла

Войната в Украйна като на рентген освети и показа 
всички метастази на страшната болест, от която 
руската интелигенция боледува отдавна и безнадеждно. 
Тази смъртоносна и както показа времето, нелечима 
болест в различни времена е била наричана по различен 
начин, днес е диагностицирана като „руски мир 
(руски свят)“. Нагъл, агресивен и войнствен, той се 
разпространява като раков тумор навсякъде, където 
му позволят да отиде. А ако не го пуснат – пак се 
присламчва, със сила и  врява, яхнал танкове и лети 
на бомбардировачи, избивайки, без да подбира, всичко 
наред (крилатите ракети не правят референдуми 
преди кацане).
Целият цивилизован свят вече осъди тази война – най-
ужасната и мащабната след Втората световна война. 
Целият свят чрез своите представители в ООН назова 
и призова към отговорност подпалвача на войната – 
Путинова Русия. Целият свят помага на Украйна с 
каквото може – приема милиони бежанци, осигурява 
оръжие за отбрана, обявява икономически санкции 
срещу страната агресор.
А какво става в самата Русия? Дали някой се старае да 
каже високо „Не на войната!“, или някой се опитва „да 
вразуми“ Путин? За съжаление, малобройните гласове 
на такива смелчаци (а те прозвучаха) се заглушават 
от пропагандистката „артилерия“, която не спира да 
обстрелва мозъците на руснаците.
В тази объркваща канонада звучат и обръщенията 
на руски писатели – групово и поотделно. Наскоро 
„Литературная газета“ публикува писателски 
открит лист, под който са се подписали около 
триста майстори на перото. Получил се е своеобразен 
колективен advocatus diaboli (адвокат на дявола). 
Защото как иначе да бъдат наречени хората, 
които изцяло, безрезервно оправдават кървавата 
завоевателна война!
Четейки онзи лицемерен, позорен призив, аз трябваше 
от време на време да спирам – дори моите свикнали с 
всякаква пропагандна лъжа очи отказваха да приемат 
написаното. Сякаш Оруел се е настанил в Палата № 6 
на Чехов.
„Специалната военна операция, която се провежда 
сега в Донбас и някои части на Украйна, е насочена към 
установяване на мир в Европа. Всяването на разкол 
между славяните е недопустимо. Ние, руснаците, не 
искаме да пораждаме вражда срещу никого! Руснаците 
не започват войната, руснаците обикновено я 
завършват.“ 
Слушайте, от вашия „мир“ Европа вече трета седмица 
е като разтурен кошер, европейците на практика 
гледат войната на живо в ефира, кого заблуждавате?
А кой „сее вражда сред славяните“? Кой заповяда на 
двайсетгодишния Ваня от Ярославъл да тръгне с танка 
да наказва Чернигов и Киев, за да загине на половината 
път от гранатата на разгневения Грицко?
„Руснаците не започват война…“ Ами кой я започна? 

Адвокати на дявола
Не някой натовски генерал. А и споменатият Грицко 
не е обстрелвал Брянск и Ростов. Той брани своята 
земя, своето семейство, своята страна тъкмо от 
кръвожадните руски пришълци.
Като адвокат на дявола се представи на страниците 
на същата „Литературная газета“ нейният бивш 
редактор, а сега председател на Руската асоциация 
на драматурзите Юрий Поляков. Той, за разлика от 
своите „литературни събратя“, особено не лицемери, 
излага имперската си доктрина, без да я прикрива 
с маскировъчна мрежа: „Нашите воини отдават 
живота си в името на бъдещия голям народ (имам 
предвид триединството: руснаци, украинци, беларуси). 
Ние сме длъжни да запазим в нашата политическа 
и икономическа орбита откъснатите късчета от 
Руския свят и земя на исторически неразделни с нас 
народи, а след това да създадем условия за тяхното 
възсъединяване с континентална Русия“.
Ако перифразираме тази високопарна реч с по-прости 
думи, ще се получи горе-долу следното: „Мястото на 
булбашите и хохлите е под печката на великата руска 
печка, ако искат да излязат без разрешение – с ръжена 
през краката и огън по главите“.
Това вече се случва – Беларус седи с потрошени крака, 
а върху Украйна от огнената паст на печката хвърчат 
горящи главни, а очите є разяжда дим. И сред дима се 
чува като от онзи свят гласът на руската майка, на 
която са дали да поговори с пленения си край Киев син: 
„Ванечка, ти не си виновен… ти воюваш за родината, 
сине“.
В ефира на украинските телевизионни канали 
прозвучаха вече десетки подобни телефонни диалози 
и нито една майка не се изказа против злодейската 
в очите на целия свят Путинова война. И техните 
синове отдават младите си животи за някаква 
абстрактна „родина“, която се привижда на царя зад 
кремълската стена. И в името на тази бълнувана 
„родина“ убиват украинските си връстници, атакуват 
с реактивни системи „Град“ училища и родилни домове, 
бомбардират жилищни квартали на Харков и Ирпен. 
Как изобщо може да се оправдае това?! С кого сте 
вие, майстори на културата – с Бога или с дявола? Ако 
погледнем трезво – излиза, че с дявола.
Бившият началник на кремълския протокол със 
знаковото име Шевченко си спомня какво е направил 
Путин най-напред, когато е застанал начело на Русия. 
Наредил президентският вертолет да кацне точно 
насред Кремъл. Камбанариите на древните храмове се 
разлюлели, разтресли се часовниците на кулите, паднал 
и се счупил полилей в една от залите. А той слязъл 
доволен от белязания с двуглав орел вертолет. 
Днес трепери и се тресе половин Европа. И цяла Европа 
уплашено и с надежда гледа украинския Грицко със 
стингъра…

Превод от беларуски ВЕНЕтА КОзАРЕВА
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О т К Р И т И я т А  Н А  М Л А Д И т Е 

Живот е съществително нарицателно в мъжки род, 
което има няколко значения – „битие, обитаемост, 
съдба или житейски път, веселба, жизненост, живост, 
сила“. Прилагателното жива, което произлиза от 
съществителното, с годините придобива все по-духовно 
значение – важно е за човек да е жив, тоест жизнен телом, 
но по-важното е да е жив духом, с будно за чудесата на 
обикновения живот съзнание. Точно това духовно значение 
на жива влага Ина Ясипова в дебютния си роман „Жива“. 
Още самото заглавие навежда на мисълта, че това е роман 
изповед. Ще започна с кратко описание на корицата. На 
преден план се вижда бял силует на жена, излизаща от 
старинна къща. Заглавието (също бяло) съдържа корени в 
първата и последната буква. Акцентът върху белия цвят и 
корените е важен, защото точно чрез него се предава едно 
от основните послания на текста – човек е жив, когато 
открие корените си и чистотата на душата си. Под 
самото заглавие има нещо като епиграф, гласящ „Роман, 
който лекува всяка болка…“. Може би точно той е обект 
за множеството спекулации около произведението. 
Подобно на романа на Мария Лалева „Живот в скалите“, 
за който самата авторка твърди, че мненията варират 
между „осанна и разпни го“, тук също има коренно 
противоположни мнения. За някои това е книга, връщаща 
към изконното българско, „с аромат на пресен билков 
чай“ и „топъл като домашно огнище“, доколкото според 
други (един от които е Митко Новков) е „изтъкана от 
социалистически котловинни клишета книга“. Епиграфът 
действително се явява като силна хиперболизация, докато 
не се разгледат някои от интервютата на авторката. 
Първото, което трябва да се подчертае тук, е, че Ина 
Ясипова е бизнес консултант, иначе казано, човек, който 
не се занимава и никога не се е занимавал с литература 
преди. Важен е и фактът, че това е първият роман на 
писателката. Епиграфът насочва по-скоро към мисълта, 
че той е лечението за всяка болка на авторката, както 
и на нейното „аз“ в повествованието. Неслучайно и 
името на главната героиня – Яна Асипова, е толкова 
прозрачно свързано с името на Ясипова. Може да се каже, 

че произведението е вид романизирана 
автобиография, тъй като писателката 
вгражда в образа на героинята си много 
автобиографични елементи. Този 
изповеден характер поражда доверие 
у читателя и му помага да се потопи 
изцяло в разказваната история.
Самият роман започва с думите на баба 
Стойка, отправени към Яна, че съдбата 
я е довела в Елици – малко българско 
селце, което е почти изцяло опустяло 

„Жива“,  роман за прераждането чрез любовта
в момента на пристигането на героинята. Историята 
накратко е следната – когато е на 18, Яна губи родителите 
си при нелепа катастрофа и за да избяга от спомените, 
решава да замине за Австралия. Отсяда първоначално 
при Стивън – момчето, с което се е запознала на един 
летен круиз. Стивън е първият персонаж, за когото се 
подчертава, че принадлежи на света на материалното. Яна 
е привлечена от тялото му, но скоро се разделя с него, след 
като окончателно се убеждава, че няма душа.
Нататък историята става малко банална и предсказуема 
на моменти. Яна започва да учи, сприятелява се с 
афроамериканката Ейми, която е с разпуснато поведение 
– под нейно ръководство организират купони с оргии и 
трева. Персонажът на Ейми е поставен като антипод на 
баба Стойка – родното е представено като бяло и чисто, 
а чуждото като черно и покварено. След като завършва 
учението си, Яна постепенно се издига в кариерата, 
омъжва се за богат човек, който в крайна сметка накрая є 
изневерява с близка нейна колежка. Това и предателството 
на Ейми са причината да се върне в България.
Избира точно Елици, защото там е къщата на покойните 
є баба и дядо. Названието на селото (от името Елица – 
малка ела, жизненост, нежност) насочва към прераждането 
на героинята и новия живот, който ще заживее там. 
Единствената останала жителка на селото е баба Стойка. 
Тя е тази, която е устояла на набезите на времето и е 
запазила своята душевност въпреки всички преживени 
катаклизми. Стойка е образът на „идеалната баба“ – 
тази, която съхранява българските ценности и ги предава 
на поколенията. Отношението на останалите съселяни 
към нея преди е било двояко – от една страна са се 
страхували от нея и са я заклеймявали като вещица заради 
способността є да лекува. От друга страна, точно заради 
тази є способност е била търсена от хората. Тя се оказва 
лекът за раните на Яна, който героинята е търсила през 
годините.
В Елици Яна среща и Камен – археолог, син на селския 
учител, дошъл в селото, за да търси заровеното знание 
за Боян мага. Както и останалите имена, това на Камен 
също е символно натоварено. Той ще се превърне в 
опората на младата жена, ще є помогне да открие себе 
си. Времето в повествованието не е линеарно. Подобно на 
„Направени от вина“ на Йоанна Елми, то се движи между 
настоящето на Яна, в което тя постепенно започва 
новия си живот, и спомените є – нейното старо „аз“. То 
умишлено не е показано в дълбочина, защото старото є „аз“ 
е принадлежало на материалния свят, а той не може да има 
дълбочина. Неслучайно е и неколкократното подчертаване, 
че съпругът є е бил чревоугодник – ходили са на нови места 
само за да опитат от деликатесите на ресторантите им. 

Яна обаче не е имала нужда 
от телесното, а от 
духовното, което є се 
дава от Стойка, Камен 
и от новооткритото 
знание за Боян и 
богомилите.
На пръв прочит 
вкарването на 
историята за 
богомилите и 
теорията, че 
Боян – един от 
синовете на Симеон, 
е бил създател на 
учението им, прилича, 
в най-добрия случай, на кръпка към повествованието, а в 
най-лошия –  съзнателно търсен ефект за привличане на 
читателското внимание, който обаче е твърде клиширан. 
Тук отново помагат интервютата на писателката, в 
които тя споделя, че започнала да се интересува повече от 
богомилите и научила много нови неща за тяхното учение 
именно с пристигането си в България. За нея и за героинята 
є богомилството се превръща в спасение, в преоткриване на 
Бога и духовното, в откровение. Фигурата на Боян на свой 
ред прилича много на тази на Яна – истинският му живот 
започва, след като отхвърля всичко материално. Подобно на 
него, напускайки материалния свят, героинята се преражда. 
Открива онова, което е търсила и което действително ще 
я излекува – истинската любов между хората, връзката 
между душите. Богомилството е представено не като 
ерес, а като изконното християнство, в което на първо 
място е любовта на хората един към друг, взаимното 
доверие и уважение. Това се подчертава с думата, изписана 
на небето от духа на Боян накрая – любов.
В заключение може да се каже, че „Жива“ е роман за 
прераждането чрез любовта, за търсенето на смисъл, на 
път в живота, за преоткриването на себе си. Той не лекува 
всяка болка, но потапя в една до болка искрена история, 
припомняща кое наистина има значение. Утопия, която, 
макар и почти невъзможна за осъществяване в забързаното 
ни ежедневие, има способността да ни накара да се 
откъснем за малко от него, да ни припомни, че доброто 
и вярата в Бог все още са живи, да ни припомни как да 
обичаме.  

 
БОРяНА НАНЧЕВА

Ина ясипова, „Жива“, изд. „Сиела“, С., 2022

Романът на Петър Денчев поставя косвено някои от 
важните въпроси за отношенията между личното и 
общото живеене и отношенията му с паметта, времето и 
вътрешните преображения.

Книгата разиграва известна нотка на фантастичното 
–  историята една жена, която получава вълшебния шанс 
да започне отново, да върне младостта и да превърти вече 
изживяното време, да пренареди протичането му (един вид 
обетована земя, към която съвременният постхуманизъм 
постоянно се стреми и изживява като някакъв 
травматичен комплекс в средата на постоянно умножаващ 
се избор). Романът условно се разделя на две части, които 
симетрично се отместват от центъра – същинското 
превъртане на личностното време. Докато първата 
изследва повече вътрешната пустиня на героинята, във 
втората, след като животът е рестартиран, след като 
и общественото време е преобърнато и в някаква степен 
нулирано, фокусът се обръща и навън.

Оттам насетне започва същинското дълбаене в 
пустинната същност на тази „обетована земя“ на 
възвърнатата младост и шанса за ново начало. Денчев се 
насочва към времевата травма на непревъзмогнатото 
минало, която стои в ядрото и на други произведения от 
съвременната ни литература1, но насочва енергията на 
творбата си повече към психологията на превъртането, 
на рестарта, но всъщност лишено от преобръщане, от 
вътрешно преображение. Шансът, който героинята 
получава, сбъднатите мечти, неосъществени от предишния 
живот, всъщност изострят мисловните модели, 
вкаменяват и досъстаряват душевния свят, който, както 

1 Напр. Времеубежище от Г. Господинов, където обаче фокусът 
е много повече насочен към социалното, общото преживяване 
на времево- и паметно-ориентирани патологии. При Опитът на 
Р. Бърдарска и Нас, които ни няма от А. Апостолова преживя-
ването на вътрешното време отново е централен топос, но 
охудожествен в посока повече на личната история и различните 
є проекции. 

S u b  u m b r a

Превъртане без преобръщане
читателят може да се досети, е въпрос на време да се изяви 
физически. В романа си Денчев оголва докрай острието на 
социалната критика, която обрязва симптоматичните 
прояви на мисловни модели, избуяли особено видно през 
последните две години.

Романът играе с идеята за обрати, превъртания и 
преобръщания на много нива. Интересно е да се отбележи, 
че в българския език превъртам и превръщам са от 
един същи корен. Преобръщам – също. Отсенките в 
значенията на глаголите са проектирани художествено в 
текстовите структури на романа – симетрични двойки, 
които са една от силните страни на текста. Както 
вече споменах, превъртането е на множество равнища: 
превъртането на епохите в края на социалистическия 
период; превъртане на личното време и идентичност при 
емиграцията; фантастичното превъртане на личното 
време и рестартиране на живота. Проблематизирано 
е превръщането в нещо ново без вътрешното 
преобръщане (т.нар. метаноя, ако ползваме по-богословска 
терминология)2. Всъщност външната промяна в романа се 
свързва от една страна със стереотипите на консумеризма, 
а от друга, показва изначалната неспособност на тази 
система да доведе до качествено създаване на идентичност 
и каквато и да е промяна в начина на живот. В романа 
такава също не се осъществява, понеже героинята не 
успява да излезе от собствените си отражения. Стаята с 
огледала в крайна сметка рядко не е гробница.

Едно от основните тематични ядра на текста е 
застиването на вътрешното – време, състояние, битие. 
Там пропълзява отново старостта покрай лишеното 
от движение, а оттам и от промяна състояние. Краят 
на времето е логичното продължение: героинята е 

2 На български терминът се превежда като покаяние, в който 
коренът по-скоро се свързва от съвременния читател с кая 
се, разкайвам се, а не с идеята за тотално преобръщане на 
вътрешния свят, промяна на мисловния модел и посока на 
живота, които лежат в гръцката дума.

циментирана в 
неспособността да 
излезе от убедеността 
си, вкаменена в 
миналото си, страха, 
но и себецентрираната 
сигурност, които 
изсмукват живота 
от подарения 
времеви оазис и 
в крайна сметка 
връщат отложения 
край. Романът се 
опитва да представи 
и проекцията на 
подобно капсулиране 
върху някакви лични 
отношения, макар и 

сякаш там да не се справя така силно. Все пак идеята е за 
затваряне в собствения свят, при което другият е просто 
отражение на аза. Огледалото е овътрешностено и така 
единственият шанс за излизане към някакъв живот извън 
пустотата на вечното себевглеждане е отнет.

Заглавието си общува с две други произведения от новата 
българска литература – „Превъртане на световете“ 
от Георги Рупчев и „Смяна на огледалата“ на Аксиния 
Михайлова. В историята, която Денчев ни разказва, можем 
да отбележим, че огледалата не се сменят, а световете се 
превъртат – унищожават и презареждат, но за да стигнат 
до същата си гибел, ако не и по-страшна. Необратима.

ИВАН П. ПЕтРОВ

Петър Денчев, „Превъртане“, ред. Борис 
Минков, ИК „Жанет 45“, Пловдив,  2021

С подкрепата на 
Столична община



8  Литературен вестник 14-20.12.2022

Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИя НИКОЛОВА

П Р Е М И Е Р А

Дон Кихот – рицарят,  
който разсмива с мечти

Композиторът Петър Дундаков, режисьорът Явор 
Гърдев и сценографът Венелин Шурелов се обединяват 
в музикално-драматичния и визуален пърформанс 
„КАСТОР. Портрети на неизвестното“, който кани на 
пътешествие в близкия космос. Той се превърна в едно от 
събитията на миналата година, когато негова работна 
версия беше представена на Международния театрален 
фестивал „Варненско лято“. Този път на сцената излизат 
изтъкнатите музиканти Пламена Гиргинова (сопрано), 
Божана Юрганджиева (маримба и перкусии) и Маргарита 
Илиева (роял), заедно с актьора Иван Бърнев (в ролята на 
Кастор).
Преследващи ни гласове на бъдещето… 
Сънуваме небе над небето…
Дали мечтата на човек да достигне до далечни планети 
е само една утопия, или може да се превърне в реална 
антиутопия? Самотникът Кастор, обитател на пуста 
колония на екзопланета в близкия космос, получава 
смущаващо съобщение от самия себе си с точни 
указания как да предотврати предстоящата си смърт. 
Изправен пред бездната на неизвестното си бъдеще, 

Кастор потъва в спешно разследване на също толкова 
неизвестното си минало, което поставя на изпитание 
неговата идентичност и го подмамва в скритите 
подмоли на собствената му личност.
Едно музикално-драматично и визуално преживяване на 
категорията „човешко“ – между необятния космос и 
екзистенциалния микрокосмос.
Номинация за наградата „Икар“ 2022 на Съюза на 
артистите в България за драматургичен текст.

Кастор / Портрети на неизвестното
музикално-драматичен и визуален пърформанс на 
Петър Дундаков, Явор Гърдев и Венелин Шурелов 
Идея и музика: Петър Дундаков 
Текст и сценична реализация: Явор Гърдев 
Визуална среда: Венелин Шурелов 
Участват: Пламена Гиргинова (сопрано), Божана 
Юрганджиева (маримба и перкусии), Маргарита Илиева 
(роял), Иван Бърнев (в ролята на Кастор) 
Звуков дизайн: Генади Иванов
Билети: 20 лв.; 15 лв. (за учащи и пенсионери)

„Дон Кихот“
по романа на Мигел де Сервантес. Драматизация и 
режисура Веселка Кунчева, сценография и костюми 
Мариета Голомехова, композитор Милен Апостолов, 
хореография Явор Кунчев
Участват: Августина-Калина Петкова, Александър 
Йорданов, Александър Хаджиангелов, Ахмед Юмер, 
Вежен Велчовски, Гергана Христова, Димитър Иванов – 
Мич, Кирил Недков, Кристина Янева, Николай Луканов, 
Светослав Добрев, София Трейман, Ралица Туджаро, 
Юлиян Петров, Ярослава Павлова.
Младежки театър „Николай Бинев“, премиера 6 и 7 
декември 2022 г.

В последните няколко сезона работата на режисьора 
Веселка Кунчева и сценографа Мариета Голомехова се 
превърна в най-нашумелия тандем на куклените сцени у 
нас. Съвместният им творчески процес е колаборация 
между лично отношение, визуална среда и провокация 
от страна на всеки участник в екипа. Представленията 
им засягат големи теми, интригуващи индивидуалното 
в човека, изразени в колективната, разногласна и 
често проблемна среда на обществото. Характерно за 
работата им е фината изработка на детайла в костюма 
и сценичното пространство, така че да доразвиват 
разказа, да присъстват в цялостната концепция на 
представлението и в помощ на актьорската игра. В 
процеса им на работа основен метод е лабораторната 
екипна дейност, а представленията им винаги предлагат 
провокативна гледна точка по актуален за съвремието 
проблем.

През 2019 г. се осъществи премиерата на „Последният 
човек“ по романа на Джордж Оруел „1984“ в Държавен 
куклен театър – Стара Загора. В него човечеството 
е представено като кукли марионетки в ръцете на 
Големия брат – лишени от характер и свобода шаблони 
на обществото. Две години по-късно, отново в Държавен 
куклен театър – Стара Загора, бе премиерата на 
„Прегаряне“ – представление, провокирано от темата 
за човешкото претоварване, от омаловажаването на 
всичко важно в живота за сметка на това да успееш да 
се харесаш в обществото, да успееш в работата, но да 
обърнеш гръб на себе си и най-близките си. 
Визуалното представление „Дон Кихот“ по едноименния 
роман на Мигел де Сервантес е първата премиера за 
сезон 2022/23 г. в Младежкия театър „Николай Бинев“. 
То е подобен тип провокация на разказа за индивидуалния 
човешки характер, за борбеността и пожара в човешката 
отдаденост към мечтата. Веселка Кунчева и Мариета 
Голомехова пресъздават „лудостта“ и копнежа, 
които демонстративно са подложени на колебания и 
опити за унищожение, но все пак биват запазени като 
олицетворение на непокорния човешки дух.
Концепцията на този прочит е изведена през 
пространствените решения и сценографията и 
пресъздаването на Кихота и неговия най-верен другар 
Панса в изпълнението на Александър Хаджиангелов и 
Светослав Добрев. Основният сблъсък е между двамата 
герои и колективния образ на обществото, което мени 
нагласите си според времето. Сцената е като сън – 
винаги на косъм от това да те събуди, но сякаш жадна 
да продължава да манипулира въображението ти. Всичко 

е изразено чрез платна и въздух, танц и 
професионалната актьорска игра на целия 
екип. Дон Кихот е забравен, неизвестен, 

като на съд поставен под огромната въпросителна – 
защо съществувам, ако нямам мечта, ако не мога да бъда 
полезен? Моментът на неговото осъзнаване и завръщане 
е изразен чрез натрупване на предмети върху костюма 
на Хаджиангелов – символ на препятствията, с които 
героят трябва да се справи, за да постигне целите си. По 
романтически начин е изграден и персонажът на Санчо. 
Той е неуверен, първоначално незначим, точно както 
самият Сервантес го характеризира, самоотричащ 
себе си и света на Дон Кихот, докато не се превръща в 
дясната му ръка. Линията на двамата герои е изведена 
като скачен съд на приятелството. Дон Кихот не 
е луд, той е олицетворението на сърдечния човек, 
който невинно копнее и мечтае за непостижимите 
в действителността идеали. Играта на Александър 
Хаджиангелов е като добре работещ сеизмограф, който 
отчита регистрите на Кихота. Когато персонажът 
губи увереност, Хаджиангелов е сломен, затворен в себе 
си дори за своя другар, но когато е обсебен от мечтите 
си, това е изразено и чрез енергията и поведението 
на тялото на актьора. Заедно със Светослав Добрев 
двамата изграждат невероятно динамична връзка, която 
е ключ за всички сцени, през които преминават и бива 
отправна точка за изграждането на характерите на 
двамата герои. 
В началото всичко изглежда налудничаво, смешно, но 
постепенно преминава в една истинска любов. Веселка 
Кунчева и Мариета Голомехова представят тази любов 
обединена в каузата на това да бъдеш отдаден без 
значение на какво или на кого, но да бъдеш от полза, 
да имаш смелостта да мечтаеш. Все неща, които 
биват отхвърляни и смазвани от колективния образ на 
обществото. Въпреки че всички са очаквали появата 
на Дон Кихот, те не са доволни от голите му думи, 
не са доволни от празните му ръце. Така постепенно 
колективният образ се превръща в ято гарвани. 
Общество, маскирано с познати от времето на чумата 
маски, обикаля Кихота и Панса като два паразита на 
свободните желания, нещо, което отдавна е непознато и 
изчезнало, заменено от фалша. Чрез подобен колективен 
образ е решена и любовта на Дон Кихот към Дулсинея. 
Облечени в една обща червена рокля, актрисите 
създават урагана на Дулсинея под звуците на тангото 
– мелодията на самотника. Страстна и романтична 
картина, метафора за невъзможната любов, изразена със 
замах и пленяващ танц. 
Сцената пресъздава познатите от романа 
препятствия, през които героите преминават чрез 
красиви образи. Борбата с вятърните мелници е 
нереално приказна, изобразена чрез осветен в червено 
плат, който сякаш се дуелира с Рицаря на печалния 
образ в танц на живот и смърт. Емблематичен за 
представлението е образът на затворения Дон Кихот 
в кръга на съвършенството. Картината напомня 
човека на Леонардо, поставен пропорционално в 
идеала си. Кръгът е преобразен във въртележката 
на хамстер, а рицарят е обречен непрекъснато да 

върти механизма, лишен от своето съвършенство. 
Непримирената борба на героя е изразена с 
непрестанното му съприкосновение  със сцената. 
Тя сякаш диша, опитва се да го погълне, да го спре, 
да го пречупи. Тази му съпротива наподобява прояви 
на безкрайна лудост. Така представлението извежда 
линията на съня и съзнанието. Всичко случващо се в 
действителност можем да приемем, че се случва и в 
мислите на Дон Кихот, в главата му. Борбата му със 
света едновременно е и борба със себе си. Сцената е 
като опонент за героя, докато накрая Дон Кихот не 
се свързва със сърцето є. Последното окончателно 
завръщане на Рицаря на печалния образ е олицетворение 
на преодоляната вътрешна борба. Оттук насетне 
той е готов да опитоми действителността си, да 
промени съвремието си. Тази линия, която преминава 
през темата на романа, извежда мотивацията 
на персонажа, създава вътрешен и външен за него 
конфликт. Пресъздадена чрез материалното на 
сцената тя е фината моторика на представлението. В 
компанията на своя Санчо, Дон Кихот е яхнал отново 
коня си, а всяка вибрация по юздата му рефлектира 
върху пулса на сцената. Трептенията се ускоряват 
и затуптяват с еднакъв ритъм. Персонажът и 
пространството се свързват в едно. В този театър 
на въображението екипът създава романтическата 
фигура на Дон Кихот така, че „лудостта“ му бъде 
актуална и днес. 
„Дон Кихот“ на Веселка Кунчева и Мариета Голомехова 
е олицетворение на човека единица в света на нулите. 
Този Рицар на печалния образ е нормален в лудостта 
си, самотен в любовта си, затворен в мечтите си. 
Парадоксален образ на въображението, който полита 
над една чужда действителност, войнствено настроен 
да я преобрази и да я превърне в своя. Спектакъл на 
въображението, който те провокира да мечтаеш.  

МИХАИЛ тАзЕВ

Четвъртък, 29 декември 2022, 20:00 – 21:10 

„КАСтОР. Портрети 
на неизвестното“
Спектакъл на Дундаков / Гърдев / 
Шурелов | Софийска премиера

„топлоцентрала“

„Дон Кихот“ по романа на Сервантес. Драматизация и 
режисура Веселка Кунчева, Младежки театър, 2022. Фотограф 
Alexander Богдан Thompson

Сцена от спектакъла. Фотограф Alexander Богдан Thompson
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Саша Зара

Саша зара е писателско алтер его. Откъс от романа 
„Изкореняване“. 

Никога не знам какъв език говоря в Молдова. В началото 
думите ми идват на румънски и както казват роднините 
ми, говоря хубаво. Думите, произнесени цялостно, както 
се пишат на книжовен румънски език (което за моите 
близки означава от Румъния, включително и езикът, говорен 
по улиците на Букурещ), са хубаво говорене. Когато бях 
малка, забелязах, че съществува някакво разделение сред 
възрастните наоколо по отношение на родителите, които 
говореха хубаво с децата си. Последните бяха гледани като 
истински герои на разпалената отново национална фантазия 
или с отвращение, както се възприемат хората, които се 
смятат за по-добри от останалите. Изискваше се голямо 
усилие да говориш с детето си на румънския, на който 
пишеш. Да се отърсиш от молдовските захаросвания и 
извивки, да се очистиш от всяка руска дума. Беше си цяло 
мъчение, звучеше изкуствено и никой наоколо не говореше 
така, с изключение на говорителите по телевизията или 
хората с претенции. Да не оставяш детето си да гледа 
руски канали, да не го оставяш да играе с онези, от които 
може да възприема този смесен език, да го изолираш, да го 
измъкнеш от мизерията, от бърканицата, от миш-маша, 
от гювеча. Да го държиш здраво по краищата, че да не би 
някак да се подхлъзне и да се лепне за другите и да стане и 
то такова хибридно.
Този тип родители казваха напълно свободно, че всички 
руснаци трябва да бъдат депортирани моментално от 
страната: чемодан-вокзал-москва (багажът-гарата-
москва), а същевременно разпалено осъждаха сталинските 
депортирания. 
Истината е, че в нашето семейство не се проповядваше 
хубавото говорене, а способността ми да пиша правилно 
на румънски не пострада нито за миг от това положение. 
Пишех на езика, на който четях, а именно книжовен 
румънски, факт, доказващ, че причините за  красивото 
говорене се криеха другаде, не в правилното възпитание  на 
децата. Спомням си как в училище се подигравахме на едно 
или друго дете – обикновено отрочето на някоя учителка, 
– което говореше хубаво. Не е нещо, с което се гордея, но 
такава беше съдбата на децата, принудени от родителите 
си да произнасят думите както се пишат; бързо се 
отучваха.
Сега, когато се прибирам в Молдова след дългите години 
живот в Румъния, се чувствам както никога преди 
фалшивееща и откъсната от дома с хубавото си говорене, 
което с времето стана нещо естествено. Силно ценя 
начина, по който говори мама; и всички останали там, но 
не ми се получава както преди. Седнали сме на масата в 
кухнята и след няколко мига осъзнавам, че се мъча да ги 
имитирам. Не ми идва отвътре да говоря молдовски, но се 
стремя. Всяка дума е пърформанс. Вземам едно изречение, 
удвоявам го веднъж – пак ми звучи румънски. Удвоявам 
го пак – звучи съвсем леко по-сладко. Удвоявам трети 
път, добавям една дума на руски, на нея лепвам румънско 
окончание, звучи почти окей. Но пак не мога да се отърва 
от усещането, че думите ми звучат като излезли от 
устата на румънците, които се опитват да имитират 
молдовците: погрешно, неловко, дразнещо.
Спомням си как стана и с брат ми, който замина за Румъния 
много преди мен. Тогава бях втори клас. Висях, вкопчила се 
в пеньоара на мама, в опита си да чуя какво казва Владуц по 
телефона, а той деликатно є съобщи, че отсега нататък 
ще говори на румънски. Мама седеше на вишневия фотьойл 
във всекидневната, където беше стационарният ни 
телефон. На главата си носеше червена забрадка, на кръста 
цветна престилка, по челото є бяха избили капчици пот, 
миришеше както обикновено на запържен лук, погледът є 
беше устремен напред, усмивката є, широка и приветлива 
и изпълнена с онзи всепобеждаващ здравословен ентусиазъм. 
„Како праиш, Владуц, пиле мамино?“, го попита тя, той 
беше в общежитието с колегите си, каза є, че е на вечеря 
и є отговаряше само с ами-така-ами-иначе, през целия 
разговор, като че това беше най-нормалното нещо на света, 
сякаш той създаваше някаква нова нормалност. За един ден 
премина от другата страна.
През следващите месеци слушах мама да разказва отново и 
отново, задъхваща се от гордост, по телефона, в магазина, 
на съседите за Владуц, който сега говори румънски хубаво. 
Знаеше наизуст всяка изречена от него дума, повтаряше 
ги точно. Ами какво да правя, маме, на вечеря съм с няколко 
приятели. В гласа на мама имаше нотка на превъзходство, 
която тя не прикриваше по никакъв начин, ще речеш, че 
Владуц се беше издигнал и вече беше две социални класи над 
останалите. 
Само веднъж ми се случи да имам връзка с молдовка, 
откакто се преместих в Румъния. Виждам времето ни 
заедно като през мъгла и понякога се питам колко истинско 
е било то. Моите широки крачки по една от централните 
улици на Клуж, с гордата и съблазнителна осанка, 
подхранвана от мисълта, че е влюбена в мен, тръпката от 
усещането, руската музика в слушалката, тя, идваща към 
мен, дърпаща с наслада от цигарата, нова любов от днес за 
утре, тя, с неизменните слънчеви очила, зад тях очите є 

Интегрирана

блудкаво сини – всички детайли изникват в ума в постелени 
цветове, същински анимационен филм. Иска ми се да обхвана 
спомена в шепи, да усетя пълнотата му в гърдите си, да 
отместя завеса и да вляза с цялото си съзнание в него, но 
той ми убягва, сякаш няма пространствено измерение, 
лишен е от материя. Той е холограма: протягам пръстите 
си и той се разпада на пастелни прашинки. Изчезва. Колко 
много исках да бъда с някого от вкъщи и как бях готова 
на всичко, за да се случи. Ще я нарека Тамара. Запознахме 
се в Румъния, тя работеше от един месец в Румъния. В 
първите дни на живота ни заедно говорехме на румънски. 
Нито за секунда не минахме на диалект. Правехме секс 
часове наред, закусвахме, обядвахме, вечеряхме, спяхме 
голи и прегърнати, разказвахме животите си, плачехме 
заедно, но да говоря с нея на молдовски – нашия общ език, 

Мариана Кодруц

Мариана Кодруц е родена през 1956 г. завършила 
е филология в яшкия университет „Ал. Й. Куза“. 
Откъс от книгата с разкази „Имаше светлина, 

имаше вятър“.

Ох, ама че са и тези врабчета днес! Какво стремглаво-
дразнещо-стържещо цвърчене! Ясно е, че Унамуно се 
заблуждава, когато определя чуруликането на птиците 
като молитва, и то от най-чист вид. Прилича по-скоро 
на врявата на дуелиращи се с кухненски ножове или 
плетящи с металните шишове домакини: чик-чик-чик... 
На пейката, обхванала раменете си с ръце, Йоана слуша 
съсредоточено идващия незнайно откъде дебел глас на 
мъжка гугутка, която ту прави изпълнени с натежалото 
присъствие на самец паузи, ту избухва в ниска 
тоналност: мгу-гууу-ммгуу... Дали пък не апострофира 
врабчетата? Да не би той да им е управител? Усмихва 
се. Неее, едва ли, те не му обръщат никакво внимание 
и си продължават своята песен: чик-чик-чик, чик-чик-
чик, чик-чик-чик... Какво нещо само, като че ли за първи 
път чуваше небесните птици! Но къде е била толкова 
дълго време, че едва сега ги чува? Ами работата, домът, 
поддържането на градината, работа, дом, градина...

Мобилният є телефон звъни, поглежда го, не отговаря. 
Зарежи го, ще се справи и сам тоя твой мъж поне за 
няколко часа! Няколко часа само за нея, в които... ето 
че... Избърсва сълзите си. Господи, как въобще му щукна 
на глупавата глава на тоя нейния мъж да вземе най-
големите домати от кофичката на Дина, след като 
лично тя я беше поканила да си ги откъсне и да ги отнесе 
у дома? Знаеше, че е скръндза, но пък че има чак такъв 
лаком задник... Със сигурност искаше да є покаже, че му 
дреме на шмайзера за нея и приятелките є... 
По крайречната алея в галоп преминават момиче и 
момче: носят къси панталони и развлечени тениски, 
имат слушалки в ушите, момичето е вързало косата 
си на конска опашка, а момчето е хванало въздългия си 
бретон с лента над челото. Проследява ги с очи докъм 
моста. Лека-полека оттам минава и един разпасан 
мъж, който крещи по телефона си колкото му глас 
държи – че как иначе, нали светът е само негов! Йоана 
обаче не разбира нито дума: на какъв ли език говори 

нещастникът? След още няколко крачки все пак разбира: 
„Гос’ин Хухуля (няколко секунди мълчание), прати го 
на майната му, Гос’ин Хухуля! (пак няколко секунди 
мълчание) Да, да, да ни пази Господ, да ни пази Господ!“. 
Щом затвори телефона, пусна здрава пръдня. И през 
смях се приветства съвсем искрено сам: „Хубава ми се 
получи!“. 
„А така, татенце, правичката ни го каза!“ – смее се след 
него Йоана.
Мобилният є телефон позвъни отново, погледна го и 
отговори: „Още съм при мама, да... Ами, докато се 
размразява хладилникът, чистя на балкона, че са се 
натрупали толкова много ненужни вещи тук... да, разбира 
се, разбира се, идвам!“. Затваря.

Неочаквано над ивицата на реката, обхваната от 
циментовата риза, се беше спуснала златиста мъгла. 
Усещаше настоятелната є мекота, която сякаш 
искаше да изпълни очите, ушите и ноздрите є. Прахът и 
вонята на изгорели газове също напираха. Но Йоана не им 
обръщаше внимание, завладяна от така силното чувство 
за свобода и приключението, което си беше подарила. 
Въздъхна. Точно в този миг от една камионетка, 
движеща се със сто километра в час, шофьорът се 
наведе и изкрещя нещо. Викът му достигна до ушите 
є извит, спираловиден – звуково копие с мека опашка: 
уаиуаиуаиуаи! Моментално, наистина точно в този 
миг, като че измъкнат от ръцете на умела акушерка от 
утробата на канализацията, се появи един тип, дишащ 
лепило. Косата му беше сплъстена, очите му бяха като 
на язовец, а в лявата си ръка държеше жълта торбичка. 
С дясната си ръка улови копието и го запрати обратно 
към шофьора: уаиуаиуаиуаи! Тялото на момчето, 
уловено за меката опашка, се извива няколко секунди 
между върховете на тополите по крайречната алея 
и после изчезна зад завоя. Само Господ знае защо тази 
сцена донесе невероятно облекчение в душата на Йоана. 
Заглади с две ръце черните си кичури зад ушите и се 
усмихна просветлена. 

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

за втори път на страниците на ЛВ ви представяме румънските писателки и поетеси, 
номинирани за наградата за женска литература „София Надежде“. тя е създадена през 

2018 година с цел да има форум, на който номинираните, излезли през последната календарна 
година прозаични и поетични книги, да бъдат представяни от авторките им пред публика.

Бягство по крайречната алея

който можехме да използваме без особено усилие, да го 
освободим, като че пускаме чешма, да го оставим да тече 
из стаята – изглеждаше действие много по-интимно от 
всички изброени. Беше ме толкова срам да говоря на езика, 
на който ме бяха отгледали, сякаш беше нещо неприлично. 
А може би ако бях заговорила на молдовски, идентичността 
на възрастен, която си бях изградила сама, щеше да падне 
на пода като костюм. Отново веднага щях да стана малка. 
Като че не можех да рискувам да се отпусна. Тогава за мен 
стана пределно ясно, че целият нов живот, който си бях 
изградила в Румъния, беше неизменно свързан с начина, по 
който произнасях думите. Животът ми в Румъния беше 
излъсканото и блестящо хубаво говорене. 

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА
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Лавиния Бранище

Лавиния Бранище е родена през 1983 г., работи като 
писателка и преводачка. Откъс от романа „Ще ме 

намериш, когато поискаш“ (2021).

На следващата сутрин се събудих към четири часа с 
усещането, че главата ми е замръзнала. Бях объркана, не 
осъзнавах кое време е и защо съм станала. Равномерната 
червеникаво-кафеникава светлина навън беше станала по-
силна. Снегът валеше от един ден и една нощ, без да спира 
и сега продължаваше да се сипе на едри, гъсти снежинки. 
Виждах от прозореца как снегът е погълнал улицата и 
оградата между къщите. 
При слизането от леглото цопнах в локва вода. Запалих 
осветлението, за да видя откъде е. Беше от парното. 
Наметнах си нещо по-дебело и слязох на партера. На 
екрана на камината премигваше съобщение за повреда. 
Проверих всички радиатори в къщата, но само този в 
спалнята течеше. Мушнах пластмасов съд под него и 
събрах водата от пода с гъба и леген. Усещах как студът 
проникваше през ушите ми. Температурата беше 
спаднала до шестнадесет градуса. 
Отидох в кухнята и пуснах големия котлон на газовата 
печка, седнах до него на една табуретка и задрямах. 
Постоянно си правех чай. Към девет часа, когато 
температурата вътре беше достигнала десет градуса, 
звъннах на Виктор. Даде номера на човека, който 
се занимава с поддръжката. Той обаче вдигна чак на 
третото позвъняване и каза, че може да дойде едва 
в понеделник, понеже днес и в петък графикът му е 
пълен. Явно при първия сняг всичко се беше разпаднало. 
Изпратих съобщение на Виктор и после звъннах на 
татко. Отново беше настъпил момент да се появи 
между преспите и да ме спаси, както правят бащите на 
момичетата. Помислих си, че мога да остана при него 
до понеделник. Получих автоматично съобщение, че е 
при пациент, да позвъня по-късно. Мама нямаше книжка, 
затова реших, че няма смисъл да є звъня, само щях да я 
притесня ужасно.
Отидох до Андрада, съседката, да проверя дали пък тя не 
може да ме закара в града при родителите ми.
Когато тя отвори вратата, Бубу се стрелна между 
краката ми като заек, плъх или във всеки случай като 
някакво отчаяно същество. Лицето на Андрада беше 
подпухнало, не можех да разбера дали сега се беше 
събудила, или беше плакала. Зад гърба є Богдан бучеше 
нещо от рода: защо трябвало тя лично да ходи някъде.
Почувствах се като идиот, защото бях улучила момент, 
в който се караха, затова разказах накратко какво се е 
случило и попитах дали могат да ми помогнат с колата.
Богдан дойде в коридора и каза:
– Нямаме кола, защото тая я е закарала в сервиз.
Изрече и посегна с ръка към косата є, разроши няколко 
кичура.

– Искаш ли да останеш у нас? – попита тя. – Може би 
искаш да се изкъпеш...
Отговорих є, че не искам и тръгнах към къщи. Следите 
на Бубу сред девствения сняг се губеха към нашата задна 
градина.
Виктор ми позвъни отново, беше говорил лично с 
майстора и ми каза, че човекът пътува към мен, щял да 
дойде възможно най-бързо.
– Как успя да го убедиш? – попитах.
– С мъжкия си глас – отвърна ми той.
– Предложил си му много пари, нали?
– Да.
Човекът пристигна след час и половина, остави колата 
си в края на улицата, понеже нямаше как да влезе с 
нея. Улицата ни беше тясна, с почти несъществуващи 
тротоари, за да се изчисти снегът, беше нужен малък 
снегорин, ако общината въобще разполагаше с нещо 
такова. Разглоби камината, сглоби я отново, опита да я 
пусне, но тя не проработи и той я разглоби отново. Каза 
ми, че трябва да се смени една част, но той не разполага 
с нея, трябвало да се поръча. И ако я поиска спешно, щяла 
да пристигне утре.
– Ами спешно е – казах му с усмивка.
– Така си помислих и аз  –  отвърна ми той.
– Колко ще струва?  –  попитах.
– Не се притеснявайте, ние със съпруга ви ще се 
разберем – отсече майсторът.
Усмихнах се вътре в себе си. Дали Виктор му беше казал, 
че съпругата му е премръзнала в къщата? Звучи много по-

драматично от „приятелката ми“? Може би звучеше по-
правдиво да е отчаян, щом ставаше дума за съпругата? 
Сам-самичка в пещерата? 
Домъчня ми страшно много за него.
Когато ми позвъни отново, Виктор ми предложи да 
изпрати не знам си кой да ме закара при родителите ми. 
Поколебах се, стори ми се, че се престарава, още повече 
че аз бях счупила камината – или поне така си мислех, 
– преместих се при него и започнах да руша дома му, 
трябваше да остана там и да си понеса страданието, 
докато поправят отоплението.
– Знаеш ли всъщност какво можеш да направиш? 
– досети се той. – Отиди до Богдан и му поискай 
духалката до утре, защото иначе няма да издържиш. 
Преди да затвори, ми каза, че няма да може да разговаря в 
следващите два часа.
Когато Андрада ми отвори за втори път, скандалът още 
не беше приключил. 
Тя ми донесе духалката.
– Ако видиш котарака, хвани го или ми звънни, направи 
нещо, защото не искам да го намеря замръзнал – ми каза тя.
Занесох духалката в спалнята, мушнах се под юргана и 
я пуснах да ми духа топъл въздух в лицето. Бузите ми 
моментално пламнаха. Усетих как носът ми пресъхна.
Заплаках за Виктор. Чувствах се ужасно сама, него го 
нямаше. По принцип отсъстваше постоянно.
Когато беше с мен, предметите никога не се чупеха.

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Лавиника Миту

Лавиника Миту е родена през 1980 г., завършила 
е журналистика и творческо писане. Откъс от 

„Мъжът без глава“.
 
Всеки път един и същи разказ, думи като повтарящите 
се съвършено еднакви мъниста в броеница. Често се 
случва да слушате и да не успявате да разберете почти 
нищичко от онова, което говорят жените пред вас, 
онези вляво, другите вдясно. Несвързано, откъслечно, 
хаотични кълбета от емоции, парченца лична история, 
които не се слепят, защото скачате от една случка 
на друга, забравяте какво сте подхванали току-що, 
всъщност нямате никаква идея за какво искате да 
говорите, понеже нещата са толкова много, че дори не се 
побират във вас, затова ги изхвърляте навън, изплювате 
с омраза, омерзение, завист, понякога с оправдана болка, 
вие сте речник на най-грозното на този свят и при всяка 
среща успявате да добавите нова дума, ново речниково 
определение, и макар то да не е ваше, вие го поемате с 
такава искреност, че се превръщате във всички жени в 
тази стая, а всъщност не сте нито една от тях.
Вие лич. мест. ║ лат. vos ║ 1. Замества имена за лица, с 
които се разговаря: вие ли решихте, или другите решиха 
за вас, вече дори няма значение кой, вие сте тук и се 
преплитате една в друга и в това преплитане намирате 
най-чистия израз на себедоказване, осъждате и се 
залъгвате, че не го правите, но когато някой мъж ви каже 
„добър вечер“ и седне до вас, докато придърпва към себе 

си пакет носни кърпи, телата 
ви заемат защитни позиции и 
плачете по-малко. Показвате 
му, че сте силни, смели, че 

заслужавате да сте тук, а той не. Слушате го, докато 
броите въображаеми точки върху олющената дървена 
маса, неговата кожа също както и вашата носи следи от 
шамари, тежки кубинки и прорези със счупеното гърло на 
бирена бутилка, но когато го гледате, очите ви виждат 
бащи и съпрузи, а пръстите ви под масата инстинктивно 
се свиват в юмрук, макар ръцете ви да на са се научили 
още да ви защитават. 
Съпругът ви не е алкохолик, само лесно губи търпение, 
чувствителен е по природа и понякога, когато не знае 
как да се справи със стреса на работа, пие. Повече, 
отколкото вие си мислите, че е редно. Но кои сте 
вие, че да го съдите? Ако нещо не беше наред с него, 
със сигурност щяхте да разберете. Ще се върнете 
в групата, когато съпругът ви стигне до болница и 
лекарят ви насочи към хоспитализиране в изтрезвително 
отделение, където да бъде лекуван. За синините по 
ръцете ви той препоръчва торбички с лед и блузи с 
дълги ръкави. Съпругът ви ще посещава седмична група 
за подкрепа и понякога ще го придружавате в дните на 
отворените врати. Ще се усмихвате горди, когато се 
представя и споделя, че не е пил от седемдесет и три 
дни. Ще се похвалите с успеха му тук, във вашата група 
точно както се хвалите с резултатите на децата си на 
олимпиадата по география. Сега съпругът ви е добре. Вече 
не пие. Понякога ви удря, но това е нормално, защото не 
му е никак лесно да се бори с изкушението, лошо му е, 
повръща, тресе го и сутрин се буди потен, вир-вода. Сега 
той е излекуван. Казвате си, че вече нямате нужда от 
групата, но ще се завърнете само след месец и половина, 
облечена посред лято с блуза с дълги ръкави и панталон.
Баща ви е набил майка ви, защото му е повишила тон. 
Баща ви е ударил майка ви, защото е бил лош човек, а 
вие не сте могли да промените това. Искали сте да му 
простите, но не сте успели. Всъщност никога не сте 
искали да му простите. Тогава бихте загубили статута 
си на жертва. Нямаше да разполагате с друга преживяна 

драма, която да извинява всяка ваша грешка, всеки отказ 
и откъсване от реалността, за които само си мислите, 
че някой ден могат да бъдат здравословни. Няма да 
имате история, която да кара хората да ви съжаляват, 
да се чувстват задължени да се погрижат за вас и да не 
си тръгват от страх да не се самоубиете, както сте 
заплашвали толкова пъти. Изнервят ви хората, които ви 
предлагат да ви поправят, всъщност не искате да бъдете 
поправяни, защото няма да знаете как да живеете. Без 
собствена драма вие няма да сте нищо. Просто по-
голяма или по-малка празнота, русокоса, тъмнокоса, 
червенокоса, висока или ниска, със сини или безцветни 
очи, но в същността си просто празнота и нищо повече. 
Баща ви е биел вас. С маркуча на пералнята, с юмруци, с 
колана, ритал ви е с кубинките си, налагал ви е с парчето 
дърво, с което подпира бидона с туршията на балкона. 
Затварял ви е в стаята ви без храна и вода, наказвал 
ви е, като ви е карал да гледате как гори ръцете на 
майка ви с цигара, защото сте забравили да изхвърлите 
боклука, а на нея се пада отговорността да ви научи, нали 
затова седи по цял ден у дома и бездейства. И макар да 
са минали петнадесет години, откакто сте напуснали 
дома на родителите си, всяка неделя ходите да му 
занесете килограм ябълки и да го попитате дали има още 
сметки за плащане. Сядате на дивана във всекидневната 
и му разказвате какво е направил съпругът ви, като 
пропускате да отбележите, че от седмица отново е 
започнал да пие и го уверявате, че никога не сте били 
толкова щастливи. Пита ви дали тук, в бащиния дом, 
сте били щастливи и вие бързате да потвърдите, за да 
не прозвучите неубедително. Разбира се, че сте били. На 
тръгване го целувате по двете бузи, без да обръщате 
внимание на миризмата на евтино вино, която се 
процежда през кожата му.

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Ще ме намериш, когато поискаш

Мъжът без глава
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Анка Виеру 

Анка Виеру е авторка на три книги. Един роман и два 
сборника с разкази. Откъс от сборника с разкази „Без 

профилна снимка“ (2021).

Мила Мирела, 
Беше 1998 година и с Ада пътувахме с влака от Букурещ 
към Брашов. Живея в Брашов, знаеш, нали? Ада беше 
заспала в ръцете ми. Бяхме само двете в купето. Някъде 
по средата на пътя влезе някакъв мъж. Висок, рус, някъде 
моя възраст.
Аз четях и не му обърнах внимание. Докато в даден 
момент не ме попита: Мирела ти ли си? Мирела М.? 
Вероятно съм изглеждала учудена, затова ми каза кой е. 
Беше един от онези в безистена. Един от тримата от 
моя клас. Не бих го познала след тридесет години. Мисля, 
че и той не би, ако Ада не бе на тогавашната ми възраст 
и не приличаше толкова много на мен.
Макар да мислех, че съм преодоляла случката от 
миналото си, в онзи момент усетих как пропадам. 
Погледнах към вратата, за да потърся път на избавление. 
Сложих ръката си върху тази на Ада, като че трябваше 
да я предпазя от нещо лошо. Всичко стана за части от 
секундата. И мисля, че емоциите са били изписани на 
лицето ми, понеже той ме попита дали искам да напусне 
купето. Не му отговорих, бях като парализирана. 
Сякаш очаквах да ми се случи нещо ужасяващо и не бях в 
състояние да сторя нищо.  
Мисля, че той прие мълчанието ми като знак за съгласие 
и ми каза, че изпитва голяма вина. И че няма друго, за 
което да съжалява толкова много, че случилото се е 
променило живота му по безброй начини.  
Нали знаеш, каза, ние искахме само да те поизплашим 
малко. Да те попритиснем, да ти ударим някой и 
друг юмрук и да те пощипем. Но нещата се изродиха 
и въобще не разбрахме как стана. Удряхме един след 
друг, без да му мислим много. После се изплашихме. 
После мислехме, че си се разболяла. Не знаехме какво си 
казала на родителите си. Не знаехме какво ще последва. 
Постепенно обаче нещата се успокоиха. Ти не се върна в 
училище. Изглеждаше така, сякаш никой не е научил за 
случилото се в безистена. И спряхме да се боим. У мен 
обаче на мястото на страха се зароди чувство за вина, 
че с такава лекота сме сторили зло. Не го обсъждахме, 
така че не знам дали останалите изпитваха същото. Но 
мисля, че поне за съучениците ни от класа отговорът е 
„да“. С останалите говорихме само веднъж, и то за да 
се уговорим какво да кажем, в случай че ни издадеш. Не 
искахме да си признаваме друго, освен че сме те бутнали 
леко и ти си паднала. Нищо повече. После с времето се 
отдалечихме един от друг. Тогава бяхме твърде малки 
и не го осъзнавахме, но не ни харесваше да се срещаме, 
защото това ни напомняше за онзи ден. Накрая нашите 
се преместиха в друг квартал и аз отидох в ново 
училище.
Говореше твърде бързо, но изречените думи ме успокоиха 
и учудиха. Не си бях помисляла, че някой от тях би могъл 
да изпитва угризения. Попитах го дали и останалите 
са научили за случилото се, а той отвърна, че не знае. 
Че той не е казвал на никого, но няма как да знае как са 
постъпили останалите  
Така де, не казал на никого, който би могъл да 
разпространява нататък. Погледнах го с неразбиране. 
И той допълни: „разказах случилото се по време на 
изповед“. По-късно, не точно тогава. Много по-късно, 
каза и поклати глава. Родителите му били религиозни и 
искали да стане свещеник. И той си въобразил, че иска 
същото като тях, тази случка обаче го отклонила от 
предначертаната траектория. Вероятно, ако тогава, 
непосредствено след преживяването, бе говорил с 
някого, ако си беше признал какво е направил, нещата 
биха могли да се изяснят и да поемат в различна посока. 
Но по този начин бил погълнат от страх, че в даден 
момент всичко ще излезе наяве, от чувство за вина и 
въпроси, на които нямал отговор. Лош ли е по природа, 
или просто е искал да се хареса на останалите? Сподели, 
че даже и изповедта не му помогнала. Твърде късно 
дошла, вече го били завладели колебанията. Въпросите. 
Как може Всесилният, Всезнаещият и Вселюбящият 
Бог да позволява подобни неща? Защо не го е наказал? 
Постепенно се откъснал от вярата, но не се отказал 
да проумее. Добави и още нещо. В самото начало, в 
цялата тази смесица от чувства, мен ме е нямало. Били 
той, другите, постъпката. Причините. Възможните 
последствия. Но не и аз. Едва по-късно осъзнал, че това 
отсъствие е вид механизъм за самозащита, който му е 
помогнал да понесе чувството за вина. Накрая завършил 
психология. Сега имал кабинет в едно градче във Валя 
Праховей. 

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Руксандра Бурческу

Руксандра Бурческу е родена през 1989 г., завършила е 
„Масмедия, комуникация и реклама“. Фрагмент от 

романа „Нестабилно“.

След като се бяха наплaцикали в рекичката, децата се 
бяха изтегнали върху сухата трева с въдиците до себе 
си. Пробвали бяха да ловят риба, но нищо не клъвна и 
се отказаха. Цвърченето на цикадите беше по-силно, 
отколкото в селото, но Мирча не се дразнеше. Обзе го 
сънливост, а ромонът на рекичката караше клепачите 
му да натежават. Знаеше, че скоро трябва да си отиде у 
дома, но нямаше никакво желание да се надигне.
– Гладен съм – рече изведнъж Йоника.
– Няма да стоим още дълго.
– Как ми се хапва диня.
Мирча усети, че устата му е пресъхнала.
– И аз бих похапнал, но няма откъде.
– Напротив, има – отвърна Йоника и на лицето му грейна 
хитра усмивка. – Виждаш ли тази царевична нива? Ако 
повървиш още малко след нея, има дини. Видях ги вчера, 
когато пасях кравата.
– Може и да има, но не можем да взимаме, карат ги в 
текезесето.
– Е, те какво ще правят с толкова дини? Ще си вземем 
една мъничка, даже няма и да забележат.
Мирча като че се поколеба за няколко мига, но накрая 
вдигна рамене и го последва. Вървяха известно време 
между високите стъбла на царевицата, а под краката 
им хрущяха изсъхналите изгорели листа. Цикадите 
цвърчаха все по-силно, а нажеженият въздух в края на 
деня стана труден за дишане. Когато стигнаха синора на 
царевичната нива, пред тях се разпростря поле с изгорели 
от сушата високи треви. Приличащи на големи зелени 
канари, дините се подаваха между изсъхналите туфи. 
Мирча се спря в самия край и се огледа наоколо. Стори му 
се, че небето е станало по-мрачно и стъкловидно, макар 
слънцето  да грееше все още силно.
– Знаеш ли, по-добре да се връщаме – предложи той.
– Защо? Вече стигнахме, вземаме си една диня и 
тръгваме.
– Вече не искам диня. Може някой да ни види.
– Така направи и с водата, а видя, че нищо не пострада, 
нали? Че кой да ни види? Вярваш ли ми, или не?
– Вярвам ти – отвърна той с леко по-решителен тон.
Проправяха си път сред избуялите треви и търсеха 
малка диня, която да могат да носят. След малко 
намериха и успяха да я откъснат. Мирча, който беше 
малко по-як, взе динята под мишница, а на Йоника подаде 
въдицата.
– Нямам търпение да стигнем до рекичката и да я хапнем 
– изрече тържествуващо Йоника.
Когато влязоха в царевичната нива, някъде наблизо се 
чу лай. Ускориха крачка, но изведнъж пред тях изникна 
дребно мършаво псе. На местата, където козината му 
беше проскубана, се виждаше сивкавата кожа. Кучето 
лаеше яростно, а около муцуната му се беше образувала 
бяла пяна. Мирча спря, неспособен да помръдне, но 
продължи да стиска динята здраво в ръцете си. Йоника 
се извърна към Мирча и го погледна с невярваща усмивка, 
сякаш си мислеше, че приятелят му се шегува, защото 
нямаше как да се бои наистина от подобно окаяно 
животно. Обаче усмивката му замръзна, когато някъде 
наблизо се чу дебел глас:

– Какво има, момче, какво намери?
Цвърченето на цикадите затихна. Ясно се чуваше 
плющенето на тежките стъпки върху падналите по 
земята кочани. Мирча лекичко извърна глава по посока на 
шума. От царевичната нива излезе млад и внушителен 
мъж, чийто гол и изпечен корем се разливаше над 
ластика на късите панталони, които носеше. Едното 
малко свинско око, гъстите мустаци и очертанията 
на вертикално минаващ на мястото на другото му око 
белег му придаваха вид на пазач. В дясната си ръка носеше 
мотика. Когато зърна децата, мъжът спря.
– Ей, какво правите вие там, бе? Мамицата ви, мърши 
такива. Дошли сте да крадете, а? Сега ще ви дам на вас 
една кражба – изкрещя и се втурна към тях с вдигната 
мотика.
– Бягай – извика Йоника.
Сякаш разбуден от сън, Мирча потрепери и хукна 
през нивата, последван от Йоника. Поеха направо през 
царевицата, отклонявайки се от пътеката. Усещаше 
как острите, изсъхнали листа на царевичака го дерат 
по лицето и чуваше зад гърба си тежките стъпки, 
които разтрисат земята. Тича така, както не беше 
тичал никога, с отворена уста, поглъщащ горещия 
въздух и със сърце, което се блъскаше като полудяло в 
гърдите му. Хич и не му хрумваше да захвърли динята, 
че да се отърве от тежестта є. Тялото му беше само 
два крака, спуснали се в лудешки бяг, два крака, които 
мачкаха изсъхналите листа, докато си проправяха път 
през твърдите буци пръст и дългите треви, които се 
увиваха като змии и го дърпаха назад. Целият свят беше 
онемял, единственият съществуващ звук беше този от 
стъпките на мъжа. Чуваше го да се приближава и знаеше, 
че няма как да се измъкне, имаше чувството, че дебелата 
ръка се протяга, впива се във врата му и го пречупва с 
лекота, сякаш беше пилешки. Не чу кога приятелят му 
падна. Но пък чу викът му и тогава сякаш всички звуци 
се завърнаха на света, но хиляди пъти по-силни. Цвърчене, 
чуруликане, лаене, пукот и над всички тях викът на 
Йоника.
Краката му замръзнаха на място, обърна се. Йоника беше 
проснат на земята, препънал се беше в корен, от който 
се опитваше да се освободи.
– Помогни ми, заклещих се – изкрещя.
Мирча направи крачка към него, но в този миг между 
царевичните стъбла отпред се показа масивният силует 
на мъжа, следван от кучето. Беше по средата между 
двете деца, а окото му се беше впило в динята в ръцете 
на Мирча. Понечи да тръгне след него, но кучето излая 
кратко и се спусна към падналото дете. Мъжът погледна 
назад и щом видя Йоника, пое към него. Тогава краката на 
Мирча се обърнаха в обратната посока и побягнаха.
Последната дума, която Мирча чу от Йоника, беше 
името си, което другарят му крещеше така отчаяно, 
че той целият настръхваше. После чу глух удар и вой. 
Изпусна динята от ръцете си, тя се разцепи и покри с 
червеникав сок пресъхналата си кора. Продължи да тича. 
Давеше се от топлия въздух. Продължаваше да бяга, 
когато се чу първата гръмотевица. Не спря и когато 
излезе от царевичната нива и капките дъжд запрепускаха 
по врата му като малки хладни иглички. Не спря и пред 
църквата, когато небето беше вече напълно притъмняло, 
а водата се спускаше на струи по кльощавите му и 
покрити с драскотини крака. Спря едва когато стигна 
пред къщи, мокър до кости и с коса, влизаща в очите. 
Трепереше така силно, че едва успя да си отвори 
вратата. Дорина го чакаше на прага.

 Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Сузаника Танасе

Сузаника танасе е родена през 1982 г. и е автор на 
четири прозаични книги. Фрагмент от романа 

„Хората без кожа“ (2022).

„Майка ти се хвърляше телом и духом във всичко, а теб 
обичаше ненаситно“, разказваше ми баба. И наистина 
си я спомням такава – изгарящо слънце във формата на 
разчупена мандарина. Обемаше всичко дори и мен.
Онази вечер, в която ме дърпаше с шейната по хълма, 
между преспите, покрили гората, я усещах по-силна и от 
Бога. Тя се оплакваше, че я боли гърбът, но аз крещях: 
„По-бързо, мамо! По-бързо!“.
Видях политащата между черните клони птица, 
беше като предзнаменование, последва падането на 
мама по лице. Страхът нахлу като кална вълна, която 
поглъща всичко наоколо. Заседналият в гърлото ми вик, 
тишината, която изпълваше небето и сърцето, което 
биеше като затворено в лешник. Умряла ли бях, или и 
двете стояхме под купола на живо небе, което ни беше 
изплюло върху снега. 
И после червените є устни, покритите със снежинки 
мигли и хитрата усмивка, с която се обърна към мен 
като същински спасителен пояс, хвърлен през борда.
„Колко силно ме обичаш?“
Бих я плеснал по лицето, за да є покажа колко, но 

Без профилна 
снимка

Нестабилно 

Хората без кожа
светлината от очите є огря черния мрак на страха ми 
като фенерче утробата на пещера. 
„Не падай никога вече, мамо, чуваш ли!“
Никога.
Обещание, което отлетя към нищото ведно с птицата, 
която беше кацнала на снега. 
„Майка ти се усмихваше винаги само с едната половина 
на лицето, с дясната, противоположната на сърцето“, 
казва баба.
Усещаше пръстите си, свити в неговата длан, като 
първа синина, кървяща рана. Дори не осъзнаваше колко 
много го мрази, докато не го напусна. Имаше усещането, 
че е смъкнала от гърба си чувал с картофи, който беше 
носила цели осем години. Беше объркала голямата любов 
с омразата, толкова много си приличаха двете чувства, 
еднакво силни, всепоглъщащи. В началото беше стискала 
ръката му с доверие, научена от малка от родителите 
си, че с докосване човешкото същество се стопля, 
омеква, без да осъзнава, че вече диша тежкия въздух на 
затвореното в клетка птиче.

Превод от румънски:  
ЛОРА НЕНКОВСКА
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Андрея, ти си писателка, есеистика и редакторка в 
голямо издателство. Пишеш прекрасна художествена 
литература и също толкова интересни научни 
изследвания. На мен рядко ми се случва да чета 
художествена проза, в която да ме впечатлява всеки 
детайл, да усещам, че съпреживявам интензивно 
разказваните истории и да усещам как четивото 
ми предлага възможност значително да обогатя 
познанията си за румънската литература и култура. 
Въпросът ми след толкова обстойно въведение е: Как 
да те представя? Коя е Андрея Расучану?
Благодаря ти за хубавите думи. Винаги, когато пиша, 
аз го правя със съзнанието, че всеки читател трябва 
да може да се потопи напълно в епохата, която 
пресъздавам, в разказваната от мен история. Мисля, че 
това всъщност е основната характеристика на моето 
писане: и в художествените, и в научните текстове се 
опитвам да изградя свят, откъснат от всекидневието и 
подчинен на логиката на разказваната история, в който 
четящият може да пребивава известно време. Гледам на 
процеса на писане като на нещо органично свързано, за 
мен е еднакво вълнуващо да пиша и проза, и теоретични 
книги. Мисля, че между тези два аспекта съществува 
много тънка вътрешна мрежа от съответствия, 
която понякога остава невидима за мен самата. Не 
става дума непременно за съдържание, за информацията 
вътре в тях, а по-скоро за един определен начин да се 
мисли и възприема литературата, а и за изграждане на 
наративния свят, за който вече споменах. Осъзнавам, че 
писането на теоретични книги ме научи да изграждам 
по-сложни текстови структури, без да полагам кой 
знае какви усилия: в интервютата често ме питат как 
постигам тази обработеност на фразата, а отговорът 
ми е, че макар да имам предварителен план, каталог на 
героите и т.н., аз през цялото време нося романа в ума 
си и вътре в мен един механизъм не спира да работи, да 
тъче нишките на отделните наративни пластове, да 
изгражда детайлите, съответствията, посланието, 
което книгата всъщност носи. Понякога ми се струва, 
че описаното дотук се случва напълно независимо от 
мен, но това е просто илюзия, защото умът ми е научен 
да работи по един зададен вече модел. Удоволствието 
от писането, прекъсванията и отново връхлитащите 
моменти на вдъхновение се наслагват в процеса на 
изграждане на конструкцията и са допълнителни 
елементи от трудния за описание процес по създаването 
на художествена литература.
Същевременно се опитвам да работя много и с 
въображението си. Мисля, че във всеки текст, който 
пиша, има елемент на художественост, не мога да се 
въздържа от собствена интерпретация и това е моят 
почерк, така че ако трябва да се представя накратко, то 
аз съм писателка, създателка на фикционални светове.

Миналата година твоят роман „Вятърът, духът, 
дъхът“ – предстоящ да излезе на български идната 
пролет в издателство ICu – беше сред номинираните 
за наградата за женска литература „София 
Надежде“. Какво означава тази номинация за теб? 
Какво е мнението ти за тази награда? Необходимо ли 
е да има специална награда за литература, писана от 
жени? И имаш ли наблюдения дали съществуването 
на тази награда промени по някакъв начин 
културната карта на Румъния през последните пет 
години?
Много е хубаво да има награда за женска литература 
и всеки, който твърди – че това е подценяващ подход, 
че изважда писателките от общата йерархия, че е 
безполезно, защото жените творци вече са оценени 
– или не е добронамерен, или греши. Румъния е имала 
и има важни писателки, проводници на нови насоки и 
търсения, те са участвали и участват в изграждането 
на литературата, но произведенията им продължават 
да стоят на заден план, да бъдат подценявани и дори 
пренебрегвани. Инициативата „София Надежде“ променя 
именно това, изважда под светлините на прожектора 
литературата, писана от жени, и прави нещо много по-
важно от простичкото раздаване на награди: придава 
стойност на творчеството на тези авторки, като 
им предоставя възможност да четат пред публика 
откъси от своите произведения, свързва ги с преводачи, 
сценаристи и режисьори, а също и с така ценната публика 
от млади читатели в училищата и университетите. 
В момента има много силна вълна в женското писане 
и то привлече вниманието на обществото и заради 
съществуването на наградата „София Надежде“.

Първият ти роман, „Непозната форма нa живот“, 
който също ще се появи на български, но през 
2024 г., е изграден от последователни наративни 

фрагменти, разказващи 
за живота на три жени в 
три различни исторически 

епохи. забелязах, че за теб женските персонажи са 
изключително важни. защо мислиш, че женските 
гласове са благодатни за изграждането на 
художествената материя? И понеже в романите ти 
историческите рамки са пресъздадени изключително 
правдиво, искам да те попитам за отношението 
ти към историята. Как успяваш едновременно 
да пресъздадеш автентичността на епохите и 
да запазиш специфичния си стил? ти всъщност не 
пишеш исторически романи. И тук те моля да ни 
разкажеш повече за това как ти хрумна да напишеш 
този роман, в който героините са били реални 
исторически личности, оставили след себе си нещо 
полезно за другите хора?
„Непозната форма нa живот“ се роди от желанието ми 
да запълня известни празноти, липсващите, изгубени 
завинаги части от биографията на определени хора и 
места. Докато работех върху доктората си, изследвах 
задълбочено ръкописи и документи, свързани с улица 
„Мънтуляса“, останала в културното съзнание на 
румънците благодарение на творчеството на Мирча 
Елиаде. И именно в ръкописите „срещнах“ тези 
изключителни жени, които успяват да изградят 
нещо важно в живота си въпреки ограничаващите ги 
исторически обстоятелства. Например Станка успява 
да издигне храм в началото на XVIII в. в памет на 
изчезналия си съпруг, на практика тя заменя физическото 
му присъствие, тялото му, със съградената църква. Така 
тя едновременно изпълнява една своя мечта и своето 
съпружеско задължение. Другата героиня, Елена Мънгару, 
е учителка по френски по време на Първата световна 
война. Тя успява да построи къща. Тук този дом е символ 
на оцеляването, на надделяванато над насилието и 
смъртта. Носех тези героини в ума си в продължение на 
десет години, пътувах из страната, посетих местата, 
където са живели, исках да почувствам живота им, не 
само да извадя вече наличното в архивите. Мисля, че 
за пресъздаването на дадена историческа епоха е нужно 
да я „преживееш“ вътрешно, да стане твоя мисловна 
обсесия и да я опознаеш възможно най-подробно, за да 
съумееш после да сътвориш възможно най-правдивата 
историческа рамка. А мен винаги ме води желанието 
да разбера, какво има отвъд, отвъд социалното, отвъд 
историческото, да открия онази невидима нишка, която 
свързва хората и местата, която е част от всичко, дори 
от непознатото за нас.

Във втория си роман, „Вятърът, духът, дъхът“, 
описваш трагедията на семейството на човек, 
избягал от комунистическия режим. текстът ти 
обаче се гради върху няколко тематични ядра, 
свързани с травмата и страданието на децата, 
лишени от родителска обич и закрила и с начина, по 
който тази травма се предава от едно поколение 
на друго. защо те вълнуват толкова семейните 
динамики и отношения? Важни ли са те за теб като 
писателка? Във втория си роман отново изграждаш 
чудесен баланс между документално и художествено. 
И пак съвсем свободно се движиш във времето и 
епохите. Струва ми се, че правиш тези преходи така 
естествено, защото научната ти работа подхранва 
писането. така ли е?
Писането ми винаги тръгва от дадена тема, случка, 
исторически епизод или герой, който ме е развълнувал. 
Следва период на подготовка и проучване, които 
вероятно се захранват от същото любопитство, 
което ме движи при писането на нехудожествена 
литература. Мисля, че „Вятърът, духът, дъхът“ се 
роди около разсъжденията ми за изчезването и липсата 
(физическа и емоционална) и последствията, които то 
поражда. Липсата на бащата, който решава да избяга 
от комунистическа 
Румъния, като 
преплува Дунава, 
задейства 
непредвидима 
поредица от сериозни 
последствия за 
семейството. 
Ефектът от 
неговото действие е 
видим при двете му 
деца, те изживяват 
травмата от 
неговото изчезване 
на различни нива, 
от липсата на 
бащин авторитет 
и защита в един 
привидно спокоен, 
но всъщност пълен 
със скрито насилие 
свят, до проблемите 
с идентичността, 
на които няма да 
намерят разрешение 

дори в зряла възраст. Йоланда, майка им, на свой ред 
изживява драматично изчезването на съпруга си и това 
отключва  връщането є към поредица от нещастни 
събития от детството. Точно както каза ти, това 
е книга за предаването на травмата от поколение на 
поколение, за това как, без да го осъзнаваме, носим в 
себе си драмите и отчаянието на предшествениците 
си. Но мисля, че това е и книга за значението на 
възстановяването на паметта на всички нива: на 
историческата памет, защото никога не ще можем да 
напишем достатъчно за злоупотребите и насилието на 
потисническите режими; а също и на индивидуалната 
памет – единствената, която ни доближава до нашата 
собствена истина и тази на света, който обитаваме.

Както стана дума, през следващите две години на 
български ще излязат и двата споменати романа и 
затова искам да повдигна въпроса за изключително 
специфичния ти стил. Имаш индивидуален, 
разпознаваем авторски почерк и ми е много трудно 
да открия влияния от други румънски писатели в 
твоето писане. Каква е тайната ти? Дали имаш 
определен модел, който следваш, или това е начинът 
ти да мислиш литературата и художествените 
светове? И как критиката и публиката приемат 
гъстия наситен и дълбок наративен стил, с който се 
отличават книгите ти?
Твоят въпрос, от една страна, много ме радва, но от 
друга, трябва да призная, че нямам отговор на него. 
Мисля, че в писането на всеки един писател има нещо 
необяснимо, нещо трудно определимо, което създава 
тази специфика. Разбира се, можем да се опитаме с думи 
да съградим някакво описание. Но аз дълбоко вярвам, 
че стилът не е нещо, което се изработва, можеш да 
акцентираш върху определени елементи, да цензурираш 
или насърчаваш, да редактираш и променяш, но в 
същността си авторовият глас остава непроменен. И 
ако го има, той е различим. Това, мисля, е най-добрият 
вариант. Аз съм сред писателите, които се радват 
на значителен брой положителни отзиви и виждат, че 
книгите им са номинирани и наградени с най-важните 
награди в страната. За мен това е положителна оценка 
както на стила, така и на проблемите, които ме 
вълнуват като писателка.
Истината е, че не мисля много за стила. Писането е 
нещо извън мен. Винаги работя бързо, не разработвам 
фразите, рядко се връщам да преправям, защото имам 
усещането, че фалшифицирам, а и защото винаги се 
получава по-лошо, ако се опитам да пренапиша.  

зная, че си запалена читателка и искам да те 
попитам кои са книжните ти открития тази година. 
И дали си чела български автори.
Много ми се иска в Румъния да са преведени по-голям 
брой български автори, включително и от най-младите. 
От преведените досега съм чела Георги Господинов, Емил 
Андреев и Иван Станков.
Тази година книжното ми откритие е български 
автор. Прочетох „Физика на тъгата“, а в момента 
чета „Естествен роман“. Георги Господинов е силен 
и оригинален писател, дори препоръчах  „Физика на 
тъгата“ в една анкета, посветена на Световния ден на 
книгата, като споменах, че всички заедно можем да се 
спасим от Минотавъра, който живее във всеки един 
от нас, като разказваме истории, като си припомняме, 
като възстановяваме миналото, защото тогава – в 
съграждащата сила на словото, смъртта престава да 
бъде фактор. 

Разговора води ЛОРА НЕНКОВСКА

Желанието да разбера какво има отвъд
Разговор с Андрея Расучану

Фотография: Димитър Карамитев



  Литературен вестник 14-20.12.2022      13

Симона, преди месец новата ти стихосбирка „Книга 
на растенията и животните“ получи наградата 
„София Надежде“. Какво е мнението ти за тази 
награда? Необходимо ли е да има специална награда за 
литература, писана от жени? И имаш ли наблюдения 
дали съществуването на тази награда промени по 
някакъв начин културната карта на Румъния през 
последните пет години?
Всъщност за тази книга получих шест награди. Но 
наградите са неща, които отминават, книгите са тези, 
които остават. Имаме една поговорка, не знам дали на 
български има еквивалент: „Водата изтича, камъните 
остават“. Наградите за женска литература са важни 
и значими тук в Румъния, където от няколко години 
като цяло все по-активно се работи по проблемите на 
така наречените „науки за пола“. Има ново феминистко 
движение, няколко отделни звена, които са много 
активни и в културен план. Нямам представа дали 
същите неща се случват и при вас в България. Самата 
инициатива „София Надежде“ представлява един 
микрофестивал с множество събития, в който участват 
артистки от различни области като визуални изкуства и 
кино. Мисля, че инициативата е наистина необходима.

Стихосбирката ти „Книга на растенията и 
животните“ идва 15 години след предишната ти 
поетична книга и се вписва тематично и като 
звучене в набиращата сили в Румъния екопоезия. Как 
стигна до тази тема? И защо паузата между двете 
ти книги беше така дълга?
Между последната ми стихосбирка, публикувана през 
2006 г., и „Книга на растенията и животните“ наистина 
минаха доста години, но през тях написах множество 
страници теоретични текстове, посветени на 
историята на румънската литература. А що се отнася 
до новата ми книга, аз на практика започнах да работя 
по нея някъде през деветдесетте години. Писах я бавно, 
без напрежение (има такива книги, които имат нужда 
от време и спокойствие, сякаш тези два елемента са 
част от самата им текстура), без да се интересувам от 
публикуване и публика. По онова време не се говореше за 
екополитики както днес. При мен обаче растенията и 
животните понякога са само претекст, за да говоря за 
много други неща… на практика за всичко! Привидната 
„екология“ е само интерфейс. Бих свързала направата на 
книгата си с думата „екология“, но в значението, което 
є дава Ернест Хекел (зоолог, натуралист и художник). 
Той казва, че тя назовава начина, по който живото се 
отнася към околната среда. Аз обаче разширих това 
разбиране. Книгата ми е за Света, който за всички нас е 
дом/подслон. Дори думата οικος на гръцки език означава 
точно „дом“. Интересите ми в областта на биологията 
датират от детството. И тогава, както и сега, се 
усещах запленена от растителния и животинския свят. 
Струваше ми се необятен. И така разнолик по своите 
форми, структури и начини на живот, на оцеляване, 
на съсъществуване и т.н. Връщам се на последния ти 
въпрос. Не съм правила творческа пауза! Но наистина 
имаше дълъг период, през който не съм публикувала. 

Занимавах се 
с личните си 
търсения. Иначе 
пиша ежедневно. 
От срещите ми 
с това, което 
наричаме Голям 
свят, всеки ден 
се раждат нови и 
нови изненади. И 
аз пиша именно 
за тях, записвам 
асоциациите 
си и случките в 
тази обективна 
случайност, както 
биха се изразили 
сюрреалистите.

Как мислиш, 
каква е ролята 
на поезията и 
литературата 
днес, след дълъг 
период на 
пандемия, вече 
девет месеца в 
съседство с нашите страни се води война, по света 
има други военни конфликти, глобалното затопляне е 
огромен проблем, чиито ефекти вече са осезаеми?
Да, този Голям свят, за който говоря, се промени много 
през последните три години. И наистина кой би могъл да 
си представи случващото се? Толкова страдание, толкова 
безсилие, толкова надежда! Нека се замислим, че за първи 
път в историята на човечеството всички успяхме да 
бъдем заедно, отвъд всякакви граници и различия. Колко 
солидарност имаше по време на пандемията! Каква 
солидарност показаха хората към нашите ближни от 
Украйна, подложени на тежки изпитания! Украйна се 
превърна в символ на съпротивата, на достойнството, 
на смелостта. Всички ние в известен смисъл станахме 
украинци. 
Тук по отношение на въпроса ти за литературата ми 
идва да перефразирам думите на Фридрих Хьолдерлин, 
когато го попитали: Каква е ползата от поетите в 
трудни/бедни/тежки/разкъсвани от войни времена? Не 
зная колко сила още има литературата. Но от друга 
страна, може би тя си остава както винаги форма на 
оцеляване, на съхранение на достойнството, красотата, 
на доброто в нас, тоест на всичко, което древните 
гърци назовавали с думата „калокагатия“. Човек не е 
само лош и безмилостен, не е само див звяр. Вярвам, че 
хуманистичните ценности (може би трябва да говорим 
за нов вид хуманизъм, в който както никога досега с 
огромна сила се проявява загриженост към другите, към 
всичко, което ни заобикаля, към всичко, което е живо и 
не само) остават непоклатими, макар непрестанно да 
ги преформулираме. Лошото ще бъде победено. Така е в 
приказките, така ще стане накрая и в живота. 

Габриела Адамещяну е писателка, която българската 
публика отдавна познава благодарение на преводачката 
Румяна Станчева и умението є да предава автентичното 
звучене и литературните качества на едни от най-
важните румънски автори. „Фонтана ди Треви“ е петата 
книга на Габриела Адамещяну, преведена от Р. Станчева.
Този роман излиза през 2018 г. и представлява своеобразно 
продължение на големия писателски проект на Габриела 
Адамещяну, започнал през 1975 г. с романа є „Все същият 
път, ден след ден“. Втората книга, който подрежда 
пъзела на този простиращ се през повече от четири 
десетилетия творчески процес, е „Временното“, 
публикувана през 2010 г. 
И ето че във „Фонтана ди Треви“ Габриела Адамещяну 
отново се завръща към основните за нея като писателка 
теми – емиграцията, живота извън родината, 
паметта, политическите процеси в Румъния, връзките 
между историческите времена и личната история 
на героите, идентичността или по-скоро мрежата 
от идентичности, които съграждат психиката на 
съвременния човек.
Летиция Аркан пак е централен персонаж в този роман, 
който може да бъде четен  и като книга за паметта. 
Вече в улегналата възраст, тя се завръща в родината 
си под претекст, че се опитва да си върне наследствени 
имоти. А всъщност отива там, където е центърът 
на нейната идентичност. Не привидната носталгия я 
води назад към дома, а нуждата є да подреди паметта 
си за миналото. Спомените на Летиция изграждат 
романовия наратив, действието на книгата се развива 
между стените на апартамента на нейните приятели 

„Книга на растенията и животните“: дом за всички нас
Разговор със Симона Попеску

Искам да те попитам какво мислиш за превода и 
по-специално за превода на поезия. зная, че четеш 
много поезия, колко мислиш, че се губи, колко се 
съхранява при предаването на друг език и защо 
мислиш, че е важно да се превежда литература? 
Първият автор, който почувствах нужда да преведа 
от френски (при първото ми пътуване извън Румъния 
през 1990 г. в Париж получих много подаръци книги), 
беше Витолд Гомбрович. Стори ми се, че ние имаме 
огромна нужда именно от този автор. На румънски 
бързо се появиха негови книги, преведени от полски, 
но така и не излезе „Против поетите“ – текст, 
който беше важен за мен и усещах спешна нужда да 
го преведа. Същото чувствах и по отношение на 
дневника му. Ако бях преводач, щях да избирам само 
книги, които приличат на мен, без да ме вълнува 
евентуалният им успех или неуспех. Иначе преводът е 
голямо изкуство. Преводачът, на свой ред, е писател. 
А ако разширя леко тази метафора, мога да кажа, че 
и писателят е преводач, нали си спомняте думите на 
Пруст в „Намереното време“, че писателите са онези, 
които се заемат да преведат своята вътрешна книга, 
онази на „непознатите знаци“. За написаването на нова 
книга имаш нужда от личен, специфичен език. Трябва да 
си добър преводач на мислите си, за да предадеш върху 
страниците възможно най-правдиво цялата сила на 
мислите и усещанията си. Това е огромен труд. Нещо, 
на което посвещаваш живота си.

Разговора води ЛОРА НЕНКОВСКА

Нито тръгваш завинаги, нито се завръщаш назад

в Букурещ, в рамките на само няколко дни. Всяка от 
главите носи името на важен човек от миналото є. 
Образите им са изключително ярки и живи в паметта 
є, спомените є съхраняват реплики, сцени и моменти, 
които се оказват ключови за пътуването є  назад във 
времето. 
Водена от желанието си да сглоби образа на младата 
жена, чиито най-активни години са преминали в сивия 
Букурещ и да я помири с днешната емигрантка, която 
е успяла да се интегрира поне привидно във Франция, 

Летиция достига до болезненото 
осъзнаване на факта, че човек не може 
да си тръгне наистина завинаги, нито 
пък да се върне назад и да намери онази 
истина, която вярва, че миналото 
пази.
Личната история на Летиция Аркан 
е преплетена с разказ за живота 
в Румъния преди и по време на 
Прехода. Романът повдига важни 
въпроси за проблемите на жените, за 
трудностите на интелигенцията, за 
безкрайните превратности и бури, 
през които преминава румънското 
общество.
Езикът на книгата е напоителен и 
увличащ. Това е роман, който много 
добре разказва както човешката 
история на героинята си, така и 
румънската история през последните 
години. История, която изумително 

много прилича на нашата. 

ЛОРА НЕНКОВСКА

Габриела Адамещяну, „Фонтана ди 
треви“, прев. от румънски Румяна 
Л. Станчева, изд. „Колибри“, 2021

Фотография: Димитър Карамитев

Фотография: Димитър Карамитев
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Аделина Паскале 

Аделина Паскале е родена през 1995 г., завършила 
е румънска и немска филология и магистратура 

по теория на киното. Стихове от книгата є 
„maki for 2“.

в края на деня

в нашия скучен квартал
когато автобусите се приготвят за депо,
а насекомите се събират в микрохабитати
само лъч светлина преминава над бунгалата 
като охлюв, който оставяме да прекоси цялото ни
тяло
разделени на малки растителни царства 
от брашно, си пожелаваме атомни войни,
но виртуални,
реални, но потопени във вода
вещи
нано-образи-време
киносалон на  краткотрайните неща,
докато ние
проследяваме мрачната география на местата,
на които сме се любили
и очакваме да влезем в съня
както метеорите в орбитите на други планети
по-нататък
единствено бездушна бездна
градина с разцъфнали дървета бонсай в дъното 
 на автоморгата

след любовта

пробвай стерилизация
дезинфекция на всички инструменти 
изтриване на паметта:
във всекидневната
влюбените ми ръце сглобяват кутийки
от икеа
насън ми е по-добре
сънувам плетеница от кабели 
разрушени тротоари изтощителен секс
като на изпит по анатомия
омайващи градини
погълнати от пожар
научих се да не обръщам внимание на съобщенията
звуковия сигнал в метрото
сирените линейките
избягвам тълпите ескалаторите съседите страха
тъмното мекото победата
 

death to capitalism

уверявам те
момиченцето в мен иска
разрушаването на ресторантите вандалство 
 из търговските
центрове смъртта на капитализма 
но сега ми дай сънотворни
положи ме между възглавниците
дръж ме за ръка докато още 
съм снажна и издръжлива и се срамувам да не изцапам 
килимите ти
 

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Даниела Хендя

Даниела Хендя живее в САЩ и е автор на две 
стихосбирки. Стихове от книгата є „H2X“.

Точните размери на морско чудовище

x, says the blue whale
x, says the krill
                Jane Hirshfield

С аксиомата: не можеш да прецениш 
точните размери на морско чудовище 
освен когато 
се покажe на повърхността, за да поеме въздух,

трябва да си остана 
завинаги признателна на Щатите 
за видимото внедряване на тревожността. 

За първата нощ,
в която се разтреперих насън, въображаеми длани 
стискаха врата ми, като че 
беше букет за посрещане на Пристигащи. 

Запомних тоналността на гласа: 
Welcome to the United States of America,
офицерът от „Миграция“ ме поглежда мимоходом
протяга към мен ръка,
в нея разтвореният ми паспорт. 

За началните кадри
от филма: таблата на леглото 
от ковано желязо, залепена за синкавата
стена, през мрежата на прозореца
на изоставено игрище, уличният стълб
пропуска хвърлянията към баскетболния кош. 

Свързвам дишането си със секундомера
на ръчния часовник. Вдишвам, значи живея. 
Издишвам, значи изживявам отново. Уповавам се 
 на логиката, 
просто е. Успокоява ме. Правя опит, 
като в лаборатория. Нарочно 
спирам да дишам, този път 
по мое намерение. Решавам аз,
макар и само за три минути. 
Въздухът ме обгражда с търпението
на умел нашественик. 

За втори път забелязвам 
ограничения до пълно отсъствие
контрол на физиологичните процеси
в тялото. Завися 

от нещо

невидимо. Предвидимо. Без да
разбирам напълно как функционира. 

Дявол го взел. Пак го докарах дотук! 

Така обяснявах 
на всекиго, който твърдеше, че не разбира
как работи вярата в Бог. Не разбираме
напълно дори какво се случва на клетъчно ниво, 
когато дишаме, но това не ни пречи
да вдишваме / издишваме безспир. 

Тазгодишната нобелова награда
за медицина беше връчена: 
изясняване на механизма, по който 
клетките усещат и се нагаждат 
към колебанията в кислородните запаси. 
Поетично казано: гъвкавостта 
на биохимичните трансформации в цитоплазмата
при атаката на хипоксичните остриета.

Вече не понасям
пристягането на никой предмет
около китката 
или врата ми.

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Ралука Боанта 

Ралука Боанта е родена през 1996 г. в Бистрица. 
Стиховете са от дебютната є стихосбирка „На 

добрия край на тялото“.

палатката

приютяваме се, за да съхраним топлината вътре
след стенанията от възпалените яйчници
и издирването на вода посред нощ
 
толкова вълнения по улиците и в интернет,
свити в единия край на търпението,
бъркаме толерантността с прогреса,
неуверени си създаваме пречка
присъединяваме се към онези, които оттук
изглеждат като да стоят здраво на краката си
без предусещане и емпатия 
натежаващото впечатление,
че сме се виждали някъде,
че вече сме били тук
 
оставаме на топло в това сигурно място
с жълта светлина
най-много да се видим на бира
и бездруго забавлението и придвижването са overrated
и няма да успеем днес-утре да доведем нещата докрай 

sms

свечери се и отоплението заработи
в чужд дом съм
твоя дом
иде ми да се държа добре с всички
разменям предметите, правя място
зная откъде идват всички шумове
 
от известно време не съм в свои води
мъчи ме мисълта: защо съм тук
защо всички хубави неща
да са за мен
тревогата ми е маломерна, чудата
и не бе тук от самото начало
 
хората са много зли
зная, че и ти мислиш така
моля те не включвай интернета
 
ужасявам се от изчезване
и от клетите органи, чийто
точен начин на функциониране ни е неизвестен
в този час на север
много хора си палят цигара
несръчно приготвят дивана, за да полегнат
и изричат молитва или си пускат музика дзен, 
за да се събере някак малко покой

                 Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА
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бианка ела 

бианка ела е псевдоним, самоназоваване и опит за 
творческо присъствие в света извън наложената 

патриархална матрица на обществото. 
 

Фрагмент от дълго стихотворение:

ек-стазис
(дневник на събуждането)
 
започвам да пиша
когато
нощта все още пази всичко най-хубаво
 
проблясъкът и бездната
издатини и дупки
излишък и липса
 
момчета и момичета
и множеството форми на съществуване между
интелект и думи
думи и тела
татуировки по кожата
мастило върху хартия
скорбяла и тънка ципа
сладкия лист който ни предпазва
мъглата в окото на лешоядчето
лист върху лист, книгите
летят като птиците
извиват спирали над блатата

мъглата
папурището крие
розовите уши на ловците – филизи в студа
 
книгите-птици някога са били дървета
разклонена материя
възел в мрежа
стебла
били са
нечие тяло
с  кора и сърцевина
с жизнени сокове и болезнен растеж
сред мълчание
в което светът не е-разделен
така, както е за очите;
протегнати пръсти
през прохладната
и гъста тъма,
и нежни разтворени пръсти откъм топлината 
на летните дни,
в които
думите се реят
щастливо
над църкви, над бившите военни полета
над изоставени пътища
над градските паяжини
над бедняшките махали
и над жилищните квартали, които
онеправдани хора пазят от
други онеправдани хора,
и над морето;
 
над океаните с нефтени петна
над морските обитатели, попаднали в клоаките на 
капитализма
над планините и горите, раздробени в зъбите  
 на капитализма
над дупките, в които спят децата на туземците
над областите, в които мъжете войници лъжат, че 
„пазят мира”
докато смъртта лакома и безмълвна дебне 
 зад гърба им;
 
думи бързи
като светкавица
пронизват съзнанието ни
едно-единствено съзнание
едно-единствено дихание
ако вдишаме и издишаме едновременно
в определен час и ден
мощта на онези неколцина,  
които разрушиха света, ще рухне;
 
но във Вселената не съществува едновременност
за някой, живеещ на луната, не съществува същото сега
как тогава клетите момчета, откъснати  
 от реалността на организмите си,
мечтаят от настоящето да изобретят живот на друга 
планета;
 
не знам дали някога ще можем да дишаме пак
заедно
както в началото;
дали ще можем да поправим, да се ограничим, да се 
съвземем;
дали ще можем отново да прегърнем
целия мрак между нас.
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Щефания Михалаке 

Щефания Михалаке е родена през 1978 г. в Брашов. 
Стихове от „Акашова хроника“.

 
Светлинна библиотека

Пусни Акашовите записки,
хайде да отворим файловете,
аз ще стоя тук,
ще кажа ключовата молитва,
за да отворя Библиотеката на светлината,
всичко, което е, 
което е било направено или изречено някога,
е там
и стои там винаги.
тялото ти тук има идентично копие в етера.
Искам да разбера
дали и върху етерната си ръка имаш правоъгълен белег,
кожата ти там над китката
е леко по-бяла,
следа от изгаряне,
по която ми казваше,
че ще мога да те разпозная,
ако се случеше да бъдеш разкъсан в злополука.
Отиди в пространството или на рафт 6,
ако можеш,
но да знаеш, че там
няма форма и интимност,
всичко, влязло,
моментално изтича навън.
 

Известяване

И ако котката получи вест от мишката,
а вълкът от агнето,
мравката от щуреца,
патиците от рибите,
ястребът от врабчето,
скорпионът от най-малкия паяк,
везната от чука
и мидата от перлата в нея,
а ураганът от покоя след него
и ако пеперудата получи вест от ларвата си,
а червеят от пръстта
и трюфелите от свинята.
Прости ми, че не ти помогнах с хляба, ще каже 
  мишката,
бях заета да се крия.
Не ставай глупава, ще є отвърне котката,
ние нямаме нужда от хляб.
Всички понякога се нуждаят от хляб,
казва мишката.
Скрий се, скрий се бързо,
бягай обратно там, откъдето дойде,
изкрещява котката,
и показва ноктите си един по един,
едновременно със зъбите.
Извини ме, че не ти донесох хляб,
ще каже агнето на вълка.
Не открих никъде,
в никой двор,
нито в коритото на прасето, нито в  хранилката за 
птици.
Не ставай глупак,
ще му отвърне вълкът.
Аз не ям хляб,
Аз искам да разкъсам твоята сладка, мека и уханна 
плът,
а после да изрека
Христос воскресе.
Дай ми къшей хляб,
казва щурецът на мравката.
Нямам даже и трошица,
уморих се да се бъхтя за единия хляб,
по-добре ти ми изсвири нещо,
искам да се смея, да плача, да танцувам в дъжда.
Днес хората ни хвърлиха последните трохи хляб,
ще кажат патиците на рибите,
и скорпионът на най-малкия паяк,
и чукът на везната,
и перлата на мидата, която я обгръща,
и ураганът на покоя след него,
и ларвата на пеперудата,
и пръстта на червея,
и свинята на трюфелите.
Днес ще живеете.

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

ясмин Белкхир е мароканска писателка. Първата 
є стихосбирка „Костна светлина“ (“bone Light”) 
е издадена през 2017 г. от aPbF и akashic books. 
Публикувала е в редица американски периодични 

издания, работите є са представяни в mOma, 
Линкълн център, Кенеди център и залата на нациите 

на САЩ. тя е основателка и главна редакторка на 
списание „зимна мандарина“ (“Winter Tangerine”). 

Живее и учи в Ню Йорк.

Гретел
Колибки иглу за джинджифилови момичета, те затварят 
вратата на кухнята, докато спят, но оставят фурната 
включена, пламъкът цвърчи като цикади, сладкият вкус 
на бензин или петрол пропива в сънищата им, стомасите 
им са шоколадови яйца, устните им лаврови клонки, 
а бадемите винаги е трябвало да бъдат разрязвани 
наполовина, ябълките винаги е трябвало да се споделят, 
но това е божа работа, а ние не го споменаваме тук, 
той е забранен като содата в бисквитените къщи, като 
желирани бонбони върху слепи езици, като болестта на 
религията, религията на гладуването, Гретел гладува, за 
да оздравее Хензел: вещиците не чакат дъжда, но никога 
не търсят сушата. 

Вълците се правят на умрели
Помня Поконос като фантомен крайник, истории за 
слабички момчета, които се заглеждат по други момчета 
така, както не бива, момчета, които не искат да гледат, 
които ги заболяваше, когато Джефри и Даниел чупеха 
черупките на костенурките върху камъните на плажа, 
момчета, които портят, които прегръщат оставените 
парчета, скутовете им лъщят в костенуркова кръв, 
момчета, които опитват да отделят водата от хлора, 
които се влюбват по-скоро в имена отколкото в хора, 
момчета, които имат сребърни белези на веждите, 
които прегръщат наследството, предците си, момчета, 
белязани от мъжете, в които никога не се превръщат, 
прахът се надига в лицата им.

Р(ева)
Историята завършва така: ръце, изгорени до цвета на 
развалени ягоди, закусвалня в Джаксън Хайтс, нежелано 
дете, пиещо сока на умиращо дърво. 

Гледах като обязден кон, очите ми влажни и розови. 
Ярката рана на слънцето през прозореца. Ти говореше 
разумно. Парите бяха в плик. Исках да го запечаташ с 
език, да се порежеш на хартията, да разбера дали и ти си 
способен на болка.

Ръце, изгорени до цвета на юлските праскови от 
дървото в двора на баба ми. Чичо ми го събори преди 
няколко години. Никой не го оплака. Внимаваше да не ме 
разстроиш. Каза, че сестра ти ще ме заведе, че мястото 
е в Бруклин, че никой няма да разбере.

Гледах като обязден кон пред дулото на пистолет, очите 
ми влажни и розови. Ти разтърка дланите ми с топлите 
си ръце. Не плаках, когато обели здравата кожа.

Оцет
Тук мъжете не спят, живеят в неведение, живеят на 
лодки, защото скоро ледът ще покрие езерото, плочи 
като от бетон, достатъчно тънки, за да се разпукат 
само с вериги от дим, мъжете имат стъклени ръце и 
счупени прозорци, така че не карай кънки по леда, не 
разливай спирт, не пий скъпо шампанско, не пий евтино 
шампанско, не учи полски или руски, особено не руски, 
научи какво говорят в Антарктика, тихи като сняг 
движения, топене, сливане, веднага щом то те застигне.

Септември е морен месец
Разбира се, че съм пробвала лавандула. И да си извадя 
паметта, панделкоподобна и капеща. И да викам във 
възглавницата. И да пиша поезия. И да се сприятеля с 
нови хора. И да пека топли кафяви бисквити. И терапия. 
И интимност. И снимки на дъги. И всичките филми за 
влюбени и ужасяващите неща, които си причиняват. И да 
гледам тези на чужди езици. И да изключа субтитрите. 
И да слушам езика. И да забравя името си. И да усетя 
пръстта по кожата си. И да крещя под душа. И да 
си сменя шампоана. И да живея сама. И да си отрежа 
косата. И да си взема костенурка. И да галя котката. И 
да пътувам. И пак да пиша поезия. И да докосвам друго 
тяло. И да копая гроб. И да копая гроб. Разбира се, че съм 
го пробвала. Разбира се, че съм.
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****
Смъртта минава като коза между клоните, разклаща ги. 

Ние наричаме това вятър и знаем, че колкото и силно да 
духа, в даден момент ще утихне, а тази мисъл укротява 

ритъма на сърцето и ни успокоява.
Крясъкът на птица разкъсва въздуха, тя ще забави 
 движенията си и ще се сгуши под
тополата.
Насън предметите стават пухкави.
Виждам кейкове и торти.
Виждам дантели и прохладна коприна.
Сънят е миротворен; сънят е сладък като канела
не за удоволствие се издига птицата,  тя има свои дела 
 и грижи, а устремът, който предизвиква у човека на
  пейката трепет и удоволствие, не е причина за тревога.
Птицата не се влюбва.

***
понякога ходя сама по баровете
това е моят начин да изпитам силите, жизнеността,
  щастието си
блестящите чаши, кехлибарената течност,
танцът, пайетките, кънтежът,
усмивките, които улавям по себе си, 
 както други забождат пеперуди с габърчета,
не е лесно да оцелееш
би притеглила към себе си най-красивия мъж в бара
и би му прошепнала тези думи,
докато хълбоците ти се запалват
нажежени са нощите, в които не можеш да заспиш,
когато се въртиш в постелята си
не е лесно да си, оцеляваш
глицинията изгаря въздуха с уханието си на лято и игри
ти събираш куража си като че е полът
колкото се може по-близо до теб, 
колко малка ставаш,
най-малката птица в света
е пчелното колибри
твърдят, че амигдалата е невронният превключвател 
 на страха.
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1. Ашладисване

Ковчегът, подпрян на външната стълба, вече цял ден 
стои в двора. Капакът не е плътно затворен. Металният 
парапет, боядисан в кафяво, за да скрие ръждата, сякаш 
вече се е враснал с лакираната дървена повърхност. 
Вътре е празно. Мирише на дървесина като в току-що 
обзаведен дом.   
Непрекъснато влизат и излизат хора. По някое време 
отиват до стаята с хладилника, стоят известно време 
и излизат. Не се събуват пред вратата, а без грам 
угризение тъпчат навътре с калните си обувки. Мама се 
кара всеки път, когато го правя. 
В двора имаме мушмула. Точно срещу стълбището. Дядо 
много ги обича. Все кара татко да ги обира късна есен и 
да му ги носи в София. През зимата живее у нас. И овощна 
градина има, ама вече не се грижи за нея. Не че не иска, 
не може. Казал ми е обаче къде е ножът за присаждане. 
Иска още една мушмула в градината. От същата. Много 
ги обича. Все кара татко да ги обира късна есен и да му ги 
носи.
Всички вече спят. Вратата на стаята с хладилника 
винаги е стояла отворена. И тая вечер, както всяка 
друга, е подпряна с камък, за да не се затваря. Не ми 
дават да влизам в тая стая. И ножа от навеса също не ми 
дават да пипам. Пламъкът от свещите, наредени около 
леглото, осветява лицето му. Много го обичам. Всяка 
есен карам татко да го води в София. Не ме е страх. Ще 
присаждам душа. 

2. Рожден ден

В шкафа под печката винаги има кутии с кибрит. 
Отвори, взе един и блъсна здраво, за да го затвори. 
Затича се до скрина и бръкна под покривката. Взе 
някакви дребни. В градината карамфилите тъкмо бяха 
цъфнали. Изскуба четири със се корените и вече запъхтян 
започна да катери баира. 
Стиска силно монетите в юмрука си, за да не ги изпусне в 
тревата, която гази смело. Цялата му длан плувва в пот. 
Миризмата на метал все по-смело започва да се впива в 
пръстите му. Потъва в линиите на ръката и се губи в 
тях. 
Ключът стои под камъка. Оставя цветята на пейката 
до врата. С едната ръка помества плочата, а в другата 
все още стиска стотинките. Пъха ключа в дупката 
на бравата и патронът щраква. Влиза тихо на пръсти 
и пуска монетите в медния съд. Металният звук на 
двайсетте стотинки, пуснати в паницата, ехти и се 
отблъсква от иконостаса в дъното на църквата. Бърка в 
дървената кутия и взима свещ.
Под жарещото слънце сяда на студения мрамор. Драсва 
една кибритена клечка. Не му дават да си играе с огъня. 
Доближава пламъчето до фитила на свещта и той бавно 
започва да гори. Восъкът се стича по потните му длани. 
Забива показалеца си в черната почва и прави дупка. 
– Мамо, вече съм на пет.

3. Първи страх
На  М.
Писането създава памет,
но спасява от страхове

(Г. Г.)

Външната врата на двора е широко отворена. Подпряна е 
с голям объл камък, който я придържа близо до стената 
на къщата. До ден днешен тя стои така отворена 
само ако трябва да се пренесе нещо от вън навътре или 
обратно. 
Струва ми се, че е нощ, макар че фарът на голямата 
оранжева кола свети точно в очите ми. Студено е 
сигурно, защото люлката на двора е прибрана. Цари 
някаква суматоха. Непознати хора, облечени в някакви 
бели униформи, ме заобикалят от всички страни, а аз 
стоя до големия фар на колата и не мърдам. Багажникът 
є е с две врати. И двете са отворени. 
Чувам как разгъват нещо метално, защото железата се 
удрят едно в друго. Майка ми ме дръпва, за да ме прибере 
вътре. Увисвам на ръката є, защото не искам да мърдам 
от този светещ в оранжево фар. Един от мъжете в 
престилка влиза през широко отворената врата, като 
бута някакво легло на колела. Още двама вървят след 
него, носят големи бутилки. Тежки ми се струват.
Вратите на багажника хлопват. После мъжете се качват 
на предната седалка. Включват оная сирена, чието виене 
кънти в ушите ми. Голямата кола излиза от двора назад. 
Майка ми бута камъка от врата с крак и тя хлопва след 
нас. Тъмно е. 
– Мамо, баба нали пак ще си е у дома?   

4. Последни поръчки
– Още една ли? И нея ли мислиш да напъхаш в устата 
си?
После поглежда към чинията осъдително. Излиза в 
коридора и застава пред огледалото. Завърта се в 
профил. После блъска вратата след себе си. 
Връщам се обратно в леглото и вдигам чаршафа над 
себе си. Покривам тялото си от горе до долу. Пъхам го 
като труп в чувал и не мърдам. 
Огромно. Безформено. Тлъсто. Пълно с лой туловище. 

тУ-ЛО-ВИ-ЩЕ
Дори думата опъва шевовете на тълковния речник. 
Сигурно са я влачили с кран. Искали са да я напъхат в 
девета глуха. Ако може да е след „я“. Въжето обаче се 
скъсало и стигнали до „т“. 
Какво ли има в хладилника? Има – „и това ли мислиш да 
напъхаш в устата си?“. Бъркани яйца с мазна наденица 
и три филии хляб дали ще успея да побера наведнъж в 
нея? И това само до обяд. Не дай Боже и следобедна 
закуска да има. 
Още пулсира звукът от врата в глава ми. Да си бях 
напъхала дебелия корем между пантите и касата. Току-
виж придобие някаква форма. 
И палачинки с два пръста течен шоколад ще си намажа. 
И ще се тъпча. Чуваш ли, ще се тъпча, докато тоя 
тумбак не се пръсне. 
А боб с пръжки. Мазнотията се лее само като го 
казвам. „Шшш, туловище такова, събери си лигите. И 
с това ли мислиш да наблъскаш бузите си?“
После тича в банята, пъха два пръста в устата и бърка 
надълбоко.

Симона Попеску е книжен човек. Пише поезия, 
проза, есета и преподава литература в Букурещкия 
университет. Стихове от „Книга на растенията и 

животните“.

 
Черупка от хартия
 
Направена от множеството пластове
на тъканта, която хората наричат спомени,
– би трябвало обаче да измисля друга дума –
от откази и неотклонности,
от любов и приказки,
от избухвания и утихвания,
от бунтове, от всичко, което телата-обвивки-живот
са чувствали и мислили и всичко, което мозъкът-тяло
обича и е обичал някога.

Папрат
 
Скрит, свит на кълбо в себе си,
по-късно ще видиш бавния му и уверен
растеж,
всяко малко листенце следва
модела на големия лист,
който в повторението е съвършено и напълно
самият себе си.
 
Неотения

Днес се чувствам сякаш съм на 100 години.
А като се замислиш, че вчера бях на 20.
При животните това се нарича
неотения
а при хората чиста проба
магия.
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Симона Попеску 

Йоанна Янева

5.
Дръпна пердето и излезе на балкона. Изтичах след него и се 
лепнах на перваза. Имах едно малко червено столче, върху 
което се качвах, за да гледам от високо. Дотътрях го до 
татко, качвах се отгоре му и се лепвах за белия парапет. 
Устните ми опираха в желязото. Правехме го всяка вечер – 
татко пушеше, облакътен, а аз забивах нос и уста на ръба на 
стената. И просто зяпахме. Вдигахме глави към звездите и 
зяпахме. Най-ярката беше баба. 
Тая вечер брадата на татко е особена. Избуяла, твърда 
и драскаща като телена четка. Татко никога няма косми 
по брадата. Когато ми дава целувки, бузите му са гладки, 
а миризмата е на одеколон и тютюн. Мама каза, че след 
четиридесет дни щяла да я обръсне. „Ами да я обръсне сега, 
иначе драска.“ Не посмях да му го кажа, измърморих на мама, 
а тя само сви очи да мълча.
Оня ден заминаха за село без мен. Оставиха ме на съседката 
и тръгнаха, без да си направят труда дори да ме излъжат 
нещо. Просто ме тропосаха на оная възрастна жена и є 
казаха, че до довечера щели да си ме приберат. Цяла ден не ме 
свърташе на едно място. Местех се от прозореца в кухнята 
на прозореца в спалнята и обратно. Чаках ги отвсякъде. 
Обикалях апартамента на съседката, която наричах по име, 
а мама все ме смъмряше и казваше да я наричам „бабо“ – 
защо – аз баба си имам, тя е на небето и е звездичка.
Знам, че го погребаха тая сутрин. На Ицо баба му миналия 
месец също умря. Снощи се правех на заспал в креватчето 
и ги чух да хлипат тихо. Бършеха сълзите си едни на друг 
и шептяха. Въздухът не им стигаше, защото носовете 
им се запушваха от мъката, която се стичаше от очите 
им. Когато се събудих днес, имаше палачинки за закуска. 
Мама никога не приготвя палачинки в сряда. Мама никога не 
приготвя палачинки. Гледат ме и мълчат. Усмихват се уж, а 
влагата в очите им бляска. „Хайде, поне ме излъжете.“ 
Придърпвам столчето още по-близо до татко. Той пали 
цигарата, после и двамата опъваме шии нагоре и зяпаме 
небето. 
– Татко, дядо къде е?


