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Книгите на ЛВ

И още:
  Жизел Сапиро
  Дейвид Дамрош
  Велина Минкова

Откритията на младите

Молитва на Бъдни вечер

Благослови, Марийо чиста, тази
Която в милосърдието не вярва.
Нека Твойта светла, отрудена ръка
Да утеши тъгите є. 
Под Твойта длан да плаче по-честита.

Прати на коледната є вечеря
Зеленото магическо дръвче.
Докосвайки го, нека чуе жужене на пчели,
Да се посипят ябълки чудесни.
А вместо свещ є дай звезда от мрачните полета.

Доведи є по-близко шествието от бели планини.
В прозореца є да засветят.
А астролозите от Ур и от Халдея
Да излекуват спомена за лошите години.
Да дръпнат струни мъртвите поети
и да изпеят коледната песен на самотната.
ната.

Варшава, 1938

Превод от полски: ВЕРА ДЕЯНОВА

Чеслав Милош

2022
Събитията на 

ЛВ пожелава на всичк
и  

свои автори и читатели  

Светло Рождество и здрава  

и творческа Нова 
година!

Първият брой за 2023 
г.  

ще излезе на 11 
януари.
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Н О В О

С подкрепата на 
Столична община

I N  M E M O R I A M

О т К Р и т и Я т А  Н А  м л А Д и т ЕН О В О

Списание „Християнство и 
култура“ отбелязва своята 
20-та годишнина с извънреден 
юбилеен брой, който се 
разпространява заедно с брой 
175. В центъра на брой 175/Есен 
е проблемът „Християнство 
и истина“, където присъстват 
текстовете на Борис Маринов 
Насъщното богословие на 
Диоклийски митр. Калистос 
(Уеър), на о. Сава Кокудев 
Дърво Йесеево и на о. Павел 
Флоренски Емпирея и Емпирия. 
Темата „Християнство и 
съвременност“ е представена 

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

Юбилейният извънреден брой 
представя четири разговора 
по актуални теми от 
областта на християнството 
и културата с участието 
на членове на редакционната 
колегия на списанието и 
изтъкнати интелектуалци. 
В разговора, посветен на 
Кризите и Църквата участват 
Калин Янакиев, Георги Каприев, 
Владимир Градев, Момчил 
Методиев, Смилен Марков, 
о. Петко Вълов, а темата 
Християните като общност 
е разисквана в разговор между 

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

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. 

Античните истории винаги са 
завладявали въображението на 
хората и немалко писатели са си 
поставяли за цел да ги изтупат 
от прахта на времето, да им 
дадат малко по-различен облик, 
да ги украсят по начин, който да 
съблазни техните съвременници. 
Подобен би могъл да се нарече 
и случаят на Яница Радева, 
която развива историята на 
Едиповите наследници в най-
скорошния си роман, „Поздрави 
от Хадес“.
Формалната структура 
на романа следва тази на 
старогръцка трагедия: вместо 
на глави, сюжетът е разделен 
на парод, четири епизода и 
екзод. Поетичните части (или 
стазими), които разделят и 
коментират отделните епизоди, 
ни връщат към старогръцкия 
хор – посредника между света 
на пиесата и света на зрителя. 
Дори главните действащи лица 
са посочени още в началото 
в списък, сякаш творбата е 
предназначена за театър, а не за 
обикновено следобедно четиво. 
Нещо повече, „Поздрави от Хадес“ започва с категорична 
констатация: „Ние не си задаваме въпроси като вас. Но 
във всичко друго си приличаме“. Пародът е обръщение на 
сенките към читателя, самите герои сякаш говорят на 
нас, хората сега, и разказват историята си с надеждата, 
че някой ще осъзнае точно колко близки са нашите 
светове. 
Но не всеки от изброените действащи лица е разказвач в 
романа. Всъщност те са само трима – войникът Агатон, 
Едиповата дъщеря Исмена и гадателката Манто. 
Техните гледни точки се преплитат и допълват, като 
така пресъздават цялостната картина за събитията 
след самоубийството на царица Йокаста. Сложните 
взаимоотношения между героите, типичното за 

старогръцките трагедии чувство за 
безпомощност в лицето на съдбата 
и моментите от сюжета, които не 
съвпадат с никоя пиеса, нито пък с 
митологията, държат в напрежение 
читателя и допълват познатите 
истории на Едип и неговите наследници 
с мислите и чувствата на разказвачите. 
Ако очаквате Хадес или някой друг бог 
да се появи и да бъде също участник в 
сюжета, недейте. Със заглавие като 

Ние не си задаваме въпроси – а вие?
„Поздрави от Хадес“ би било 
логично първата асоциация 
на читателя да е с бога на 
подземието, а не самото 
подземие например. Оттук и 
очакването той да се яви, както 
и други богове (като Аполон, 
Дионис или Атина), което също 
е типична характеристика на 
старогръцката драма. Макар 
структурата на романа да 
следва тази на старогръцка 
трагедия и героите също да 
говорят и действат сякаш са 
от онова време, богове така и 
не се появяват. От една страна, 
така романът се откроява сред 
множество други художествени 
творби, в които боговете са 
действащи лица наред с хората, 
като филмите на Марвел, 
уебкомикса Lore Olympus и 
поредицата книги за Пърси 
Джаксън. Тук главните движещи 
сили са хората, а боговете са 
по-скоро тяхна опора. Хората 
определят съдбата си, вслушват 
се в разума и безумието си, 
действат безразсъдно или мъдро.
Но от друга страна, това 

поставя въпроса какви точно са тези поздрави от Хадес. 
И кой бива поздравяван? Сюжетът се развива в света на 
живите, но е разказан от мъртвите. Сенките са тези, 
които разкриват тази история пред читателя, и това се 
усеща в някои от коментарите им – когато споменават 
Софокъл, „който се роди по-късно“, и неговите пиеси за 
Едип и съдбата му или туристите, които след векове 
ще се снимат до руините на храмове и ще „затулят 
снимките някъде“. Как иначе ще знаят тези неща, ако 
не са ги видели? Но как ще са ги видели, ако са мъртви? 
И ако липсата на богове в сюжета е с цел фокусът да 
е върху хората, върху човешкото измерение на тези 
истории, тогава защо разказвачите ни са сенките от 
отвъдното? И с какво в крайна сметка е различен този 
роман от един обикновен сборник със старогръцки пиеси?
За тези въпроси вероятно има отговори и те може би се 
крият в романа. Може би сред вас е читателят, който 
„ще каже, градът на древния Кадъм е като света, в 
който живея“. Но другите ще се питаме – ще се питаме, 
защото не знаем.

ПАУлиНА ДАмЯНОВА

Яница Радева, „Поздрави от Хадес“, изд. „Жанет 45“, 
Пловдив, 2020 

След кратко боледуване на 13 декември 2022 година
си отиде поетът

иван Дойнов
(1938–2022)
Той беше поет и баща на поети. Автор на 
поетическите книги „Съдба на птица“ (1983), „Хребет“ 
(1990), „Зимно слънце“ (1992), „Като въздишка“ (1998), 
„Танцът на пчелата“ (2003), „Съдба на птица“ (2008), 
„Белег“ (2011), „Палитра“ (2012), „Една вселена“ 
(2013), „Зимна светкавица“ (2015), „Антология“ (2018), 
„Посвещения и акростихове“ (2020). Съставител 
на няколко тематични антологии, сред които 
„Българският Танатос. Смъртта в българската 
поезия“ (1999), „Дъга над Лудогорието“ (2004), „Луда 
земя. Стихове за Разград и Лудогорието“ (2010), 
„Лудогорска одисея. Разкази и легенди за Разград и 
Лудогорието“ (2010), „Баща ми в мен“ (2017) и др.
Роден на 3 април 1938 г. в село Веселец, Разградско, Иван 
Дойнов работи като учител, журналист, читалищен 
деятел и организатор на литературни събития. 
Основател и ръководител на детския литературен 
клуб „Атанас Далчев“ в Разград. Дългогодишен 
редактор на приложението за литература „Светлик“ 
на вестник „Екип 7“. Член на Сдружение на български 
писатели и председател на неговото Разградско 
дружество. Удостоен е със званието „Почетен 
гражданин на Разград“, носител на наградата „Никола 
Икономов“ и др.
С неговата кончина българската поезия губи истински 
лирик, а град Разград – един от стожерите на своята 
култура.
Поклон! Иван Дойнов
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 Книгите 

на лВ 

„Книга за малина. Спомени и 
посвещения, отзиви и преклонения“, 
съст. иван Цанев, изд. „Жанет 45“, 
Пловдив, „Стигмати“, С., 2022, 168 с., 
16 лв. 

Книга, която се превърна в мост на 
паметта, свързващ ни с личността на 
Малина Томова, но и с онзи позабравен 

дом на словото, в който тя беше истинска стопанка. 
Тъкмо такива книги събират не просто спомени и траурни 
текстове, посвещения и отзиви, стихотворения и кратки 
прози, но и обозначават наличието на общност от хора, 
които се оптитват да следват високия пример на човека, за 
когото пишат. Високият пример на Малина като едно от 
имената на непомръкващото упование в словото.

Виктор Пасков, „Стихотворения“, 
съст. Георги Господинов, Захари 
Карабашлиев, иван ланджев, изд. 
„Сиела“, С., 2022

Една от литературните изненади на 
изминаващата година бе откриването 
на един от най-важните ни съвременни 
прозаици – Виктор Пасков – като 
поет. Томчето с лаконично заглавие 
„Стихотворения“ е съставено от 
трима писатели с отношение към 
творчеството на Пасков – Георги 

Господинов, Захари Карабашлиев и Иван Ланджев, в резултат 
на работата им с архива му. Според съставителите поезията 
на Виктор Пасков е създадена основно в края на 70-те и 
началото на 80-те години. Можем да я четем като интересна 
реплика в българската поезия от втората половина на XX в., 
както и като важен щрих в творчеството на самия Пасков. 
Защото е очевидно, че макар приживе да не е издал книга със 
стихове, за Пасков поезията съвсем не е била случайно или 
странично занимание. 
За цялостното излъчване на книгата съществен принос 
имат и илюстрациите на художника Дамян Дамянов, както 
и включените копия на страници от ръкописите на Виктор 
Пасков. 

Йорданка Белева, „таралежите 
излизат през нощта“, изд. „Жанет 
45“, Пл., 2022

Сборникът „Таралежите излизат през 
нощта“ е крайъгълен камък в писането 
на Йорданка Белева, който уверява 
читателите, че са срещнали в лицето 
на писателката истински майстор 
на късия разказ. Този неустановен 
стил между личния реализъм, 
релативизма на гледната точка и 

постмодерната интертекстуалност е 
ключовият елемент в повествованието на Белева, донесъл 
є престижната наградата на името на Йордан Радичков. 
Разказите от „Таралежите излизат през нощта“ събират 
заедно изключително много полюси и краища: ежедневната 
действителност, детството през социализма, мечтите, 
думите на скръбта, историческо познание, психологическа 
дълбочина на личността и сюжет, който завършва с истински 
и непредвидим обрат. Това надграждане в белетристиката 
на Белева спрямо предишните є книги се дължи на факта, че 
писателката добави повече от себе си като реална личност 
– своето страдание и надежди, белезите от миналото и 
мечти за бъдещето. Към успеха на книгата можем да добавим 
и факта, че Белева пише директно на своите читатели, без 
това да є пречи да говори с идиолекта на един артистичен ум. 

марин Бодаков, „Галерията на 
сърцето. Събрани стихотворения“, 
издателство за поезия „Да“, изд. 
„точица“, С., 2022

„Галерията на сърцето“ е поезия с 
нарастваща културна значимост, 
тежаща не заради обема на книжното 
тяло, а заради самоосъзнатата 
литературна и гражданска позиция 
на автора. Поетическият почерк на 
Марин Бодаков няма аналог в рамките 
на съвременната българска литература. 
Писането му е медитация върху 

сложната интимност на живота, елегия за една разпадаща 
се държава, но и кълнове синапово зърно – вяра в човешкото 
достойнство, което ще устои на всеобщия провал. 
Сборникът със събрани стихотворения включва известните 
поетични книги на Бодаков от „Девство“ (1994) до „Мечка 

страх“ (2018), ранни (1987-1988) непубликувани творби и 
текстове, писани след 2019 г., които за пръв път ще бъдат 
достояние на читателите и ценителите на високото слово. 
В края на книгата има изключително ценен следговор от 
Надежда Радулова, посветен на автономната поетика на 
Бодаков и откровенията на един родѓн поет. „Галерията на 
сърцето“ е белегът на изключителна литература, която е 
едновременно наивност и нова сантименталност, невинност 
и битка, ангел и звяр, вик и смълчаваща тайна. Тази поезия 
е събитие, което никога, като общност от носители на 
българския език, не ще ни е позволено да забравим.

иван Станков, „Късна смърт“, иК 
„Хермес“, 2022, 240 с., 17,95 лв.

След четири издадени сборника с разкази, 
през 2022 г. Иван Станков публикува 
и своя първи роман – „Късна смърт“. 
В него се преплитат животите, а 
и смъртите на трима главни герои, 
образуващи своеобразен любовен 
триъгълник – Аристотел Теодоров, 
Богдан Чизмаров и Деляна Новакова. 
Декорът, на чийто фон минава дългият 

живот и на тримата, се променя заедно с 
историческите условия, започвайки от епохата на Стамболов 
и стигайки до наши дни. Въпреки леката схематичност на 
героите, Станков е успял да създаде вълнуващ образ на трима 
души, които през целия си живот се стремят към неща, 
които не могат да притежават, не и изцяло, нито могат 
съвсем да бъдат хората, които им се струва, че искат да 
бъдат. Подобно на предишните книги на автора, и в „Късна 
смърт“ основни теми са смъртта и времето, преходността 
на живота, но и на любовта.

мария Келберт, „Живей щастливо“, 
изд. „Колибри“, 2022, 240 с., 20 лв.

Мария Келберт, позната на българската 
публика като Мария Станкова, се 
завръща на литературната сцена 
със сборника си „Живей щастливо“. 
Книгата, която съдържа две новели и 
цикъл разкази, е първа за авторката от 
романа „А Бог се смее“ (Лексикон, 2016). 
В нея Келберт отново демонстрира 
своята запазена марка – оригинален 

стил, остър и ироничен език, с който 
безкомпромисно описва абсурдите, пред които се изправят 
героите є – абсурди както на обществото, порядките и 
правилата, така и на самите персонажи, които къде поради 
характера си, къде заради привичките от социокултурен 
характер, се борят да живеят щастливо, опитвайки да се 
справят с постоянните обрати на съдбата. 

Костадин Костадинов, „ловецът на 
пеперуди“. иК „Хермес“. Пловдив, 
2022, 272 с., 15,95 лв.

Първият роман на Костадин 
Костадинов възвръща 
пътешественическо-космополитния 
вкус в българската литература, зададен 
от екзотичната проза на Борис Шивачев 
през 20-те и 30-те години на ХХ век. 
Легендарно-авантюрни истории, 
сплетени в общ сюжет, изграждат 
поредици от свързани светове – назад във 

времето, към далечни и близки места. В основата на разказа 
обаче стои балкански топос – Дунавската Атлантида, 
или остров Ада Кале, потънал завинаги под водите на 
язовира при Железни врата. Но пеперудите, колекционирани 
в един хербарий, алегорически разрояват това балканско 
пространство в сменящи се хоризонти на чужди светове, 
смърти и животи. Български роман с множество световни 
истории в себе си.

Кирил мерджански, „Бъдеще на 
Античността. избрано. Поезия, 
драма, преводи, анкета и за него“, 
съст. ирен иванчева, изд. „Фо“, С., 
2022

Томът съдържа цялото досегашно 
творчество на Кирил Мерджански 
– книги с поезия (между които 
знаковите за 90-те години на миналия 
век „Избрани епитафии от залеза на 
Римската империя“ и „Митът за 
Одисей в новата буколическа поезия“), 

пиеси, преводи. Включва и по-нови творби – като обещание 
за предстоящи книги. Но томът се стреми не просто 
да събере творчеството на Кирил Мерджански, а да 
разкаже авторската му биография – от вписаността є в 
литературата на 90-те години до опита на емиграцията. 
Акцент в това обобщаване на литературния път на 
Мерджански е анкетата с него на съставителката Ирен 
Иванчева. 
Но сърцевината на книгата, а и изобщо на творчеството 
на Кирил Мерджански, както неслучайно подчертава още 
заглавието на тома, са произведенията му, свързани с 
Античността. Тук тя е превърната в универсален ключ за 
човешкия опит, в екзистенциално мерило, в гледна точка 
към всички времена, включително (всъщност най-вече) към 
съвременността.

Ани Ерно, „Годините“, прев. от 
френски Валентина Бояджиева, изд. 
„лист“, С., 2022, 255 с., 20 лв.

В своята Нобелова реч френската 
писателка заявява: „Награждавайки 
моята работа, вие ми давате 
основание да бъда още по-взискателна 
в изследването на реалността и в 
търсенето на истината“. Защото 
нейната цел е реконструирането на 
личното по такъв начин, че да се случи 
сублимацията и то да се превърне в 

значимо за голям кръг от хора и в път към истината. В 
този смисъл тя вижда художествената измислица като 
„невъзможна“. Единственото „възможно“ при писането е 
собствената памет, собственото минало и въпросите, към 
които спомените провокират. Така е и в „Годините“, в който 
роман зад личните спомени прозират и спомените на цяло 
едно поколение, за да получим възможността да се върнем 
назад във времето и да проумеем случвалото се с жените, с 
политиката, с Франция…
За този роман Ани Ерно получава приза „Стрега“, номинация 
за „Букър“, а вероятно той натежава и за присъждането на 
Нобеловата награда за литература.

луиз Глик, „триумфът на Ахил. 
Дивият ирис. „медоулендс“, прев. от 
английски Надежда Радулова и Калоян 
игнатовски, издателство за поезия 
„Да“, С., 2022, 186 с., 20 лв.

В самия край на годината се появява 
тази книга събитие, която най-после ще 
запознае българската публика с поезията 
на Нобеловата лауреатка, една от най-
авторитетните съвременни поетеси 
– Луиз Глик. Книгата е снабдена с кратки 
текстове от двамата преводачи, 

които прекрасно въвеждат не просто в света, но и в стила 
на авторката, стил, с който и Надежда Радулова, и Калоян 
Игнатовски отлично са се справили.

Галин тиханов, „Световна 
литература. Космополитизъм. 
изгнание“, изд. „Кралица маб“, С., 
2022, 26,00 лв.
Тиханов ни въвежда в съвременните 
дебати върху световната литература, 
в които той сам е ревностен участник. 
Монографията е композирана в 
две части – първата е с акцент 
върху темата за космополитизма в 
дискурсивния пейзаж на модерността, 
втората върху световната литература 
и идеята за (не)преводимостта. 

Въпросът за генеалогията на „световна литература“ 
и сравнителното литературознание като дисциплина 
е поставен още в самото начало при дефинирането на 
космополитизма като дискурсивна практика, обвързана 
с „рекалибрирането на полиса“. Тази книга е събитие в 
българската хуманитаристика, тя се отличава по своята 
зрялост на мисълта, плътност на аргументите и дълбочина 
при работата с контекстуалните детайли.

Валтер Бенямин, „Сюрреализъм и критическа теория“, 
прев. Стилиян Йотов, изд. „Критика и хуманизъм“, С., 
2022, 18 лв. 
Валтер Бенямин, „Произведението на изкуството в 
епохата на неговата техническа възпроизводимост“, 
прев. Кольо Коев, С., 2022, 17 лв.
Валтер Бенямин „Към критика на насилието (и други 
текстове)“, прев. Стилиян Йотов, изд. „Критика и 
хуманизъм“, С., 2022, 18 лв. 

Трилогията, която ни предлага „Критика и хуманизъм“, е 
обвързана с две годишнини – 130 години от рождението на 
Валтер Бенямин и 100 години от появата на емблематичната 
му студия „Към критика на насилието“. Поредицата Varius 
дава пример как трябва да се публикува хуманитаристика. 
Три фактора заслужава да бъдат подчертани – прецизността 
в преводите, детайлните бележки под черта и културата на 
предговорите и послесловите, които съпътстват изданията. 
Критическите текстове на Стилиян Йотов и Антоанета 
Колева са богати, сложни, многопластови – те дават 
конкретни насоки как да четем Бенямин през 
нашата съвременност. 
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томас Бернхард, 
„УмираШтият 
Гьоте. Разкази“, 
прев. от немски 
теодора Карамелска, 
иК „Критика и 
хуманизъм“, С., 2022, 
113 с., 19 лв.

Този изящен откъм дизайна си 
сборник включва четири разказа 
–   „УмираШТият Гьоте“, „Монтен“, 
„Виждане“ и „В пламъци. Пътепис до 
някогашен приятел“ от всепризнатия 
майстор на стила Томас Бернхард. И 
както обикновено, и тук разпознаваме 
не просто важни черти от почерка 
на писателя, но и някои ключови за 
него теми – приплъзванията между 
литература и философия, смесването 
на времената, природата на паметта, 
надникването в Аза и сложните му, 
понякога дори парадоксални отношения 
със съществуващото. И всичко това 
на фона на съчетаването на ирония, 
сарказъм, оголване, изобщо мрак, но и 
много светлина. 

Пия лейно, „Раят. 
Да излезеш от 
матрицата“, прев. 
от фински Росица 
Цветанова, иК 
„Персей“, С., 243 с., 
15 лв.

Пия Лейно е сред известните 
финландски писателки, носителка е на 
Наградата на ЕС за литература. Преди 
броени дни тя гостува на българската 
публика в рамките на Софийския 
международен литературен фестивал. 
Романът є, който я среща за първи 
път с читателите у нас, е дистопия, 
която се фокусира върху важни 
теми като изменението на климата, 
увеличаващото се неравенство, 
нарастващата сила на технологиите 
и подема на националистическите 
движения.

Ши-ли Коу, „Цялото 
наше безумство“, 
прев. от английски 
Светослава Павлова, 
изд. „Алтера“, С., 235 с., 
19 лв.

Ши-Ли Коу е родена в Малайзия през 
1968 г., живее със семейството си в 
Куала Лумпур и пише на английски. През 
2009 г. сборникът є с разкази „Ripples 
and other stories“ влиза в краткия 
списък на международната награда 
„Франк О’Конър“. През 2018 г. романът 
є „Цялото наше безумство“ печели 
френското отличие Prix du Premier 
roman etranger. Книгата може да мине 
под етикета „екзотика“, но отвъд 
това тя е важна с нестандартността 
си, с хибридността на жанровете, 
които се събират в нея, с техниките 
на разказване и с въздействащото, 
увлекателно, топло писане.

В и т Р и Н А

литературното 

събитие на 2022

Михаил Неделчев, литературен 
историк:

Изминалана година бе за мен лично особена 
юбилейна година. Между множеството 
прояви на колегиално внимание искам 
специално да отбележа изключителния 
жест на колегата проф. Цветан Ракьовски, 
който направи като приятелска изненада 
книга с пет мои литературноисторически 
реконструкции в 13 екземпляра. Прибавям 
четири литературоведски книги: 
„Литературноисторически и критически 
сюжети“ на доц. Елка Трайкова; „Световна 
литература. Космополитизъм. Изгнание“ 
на проф. Галин Тиханов; „В класиката. От 
Христо Ботев до Борис Христов“ на проф. 
Димитър Михайлов; „Взривена литература. 
Военни прози, партизански разкази, 
партийни мемоари“ на доц. Мая Ангелова, 
както и направения от доц. Гергина 
Кръстева и проф. Пламен Дойнов сборник „С 
ръка на сърцето: Федя Филкова“ – в памет 
на поетесата, номер 6 на Библиотека 
„Присъствие“, НБУ. Прибавям мъдрите 
философски и културно-исторически беседи 
на Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Георги 
Каприев, Владимир Градев в тяхното 
„Професорско каре“. По щастливо стечение 
2022 г. бе юбилейна за сп. „Хиперион“ и 
за неговия вдъхновител Теодор Траянов. 
Паметна за всички участници бе 
конференцията, която доц. Бисера Дакова 
организира във Виенския университет, а 
след това бяха кръглите маси и конференции 
за списанието и за автора на „Български 
балади“ в Нов български университет. 
Белетристика: романите на Емилия 
Дворянова „Свидетели на небеса“ и на 
Владимир Зарев „Объркани в свободата“, 
на (проф.) Иван Станков „Късна смърт“ 
и на Костадин Костадинов „Ловецът на 
пеперуди“; издадената в един голям том 
автобиографична романова трилогия на 
Красимир Дамянов „Дневникът на една 
пеперуда“ (тук е включен останалият в 
ръкопис и незавършен роман „Hispania“); 
двата големи тома с романовата 
поредица на проф. Симеон Янев с общото 
заглавие „Биография на мъртвия век“.  
Документална проза: втората книга на 
Тони Николов за нашата столица „Бленувана 
София. Нови 20 истории“ и на проф. Николай 
Аретов  „Семейни истории“, както и 
изследването на д-р Кремена Митева 
„Културно-просветният живот в град 
Добрич през 1919-1944 година“ и направената 
с мемоарни текстове и документи от 
съдебни досиета от Катя Зографова 
книга „Фани Попова-Мутафова. Житие 
и страдание“. Поезия: антивоенната 
стихосбирка, „вдъхновена“ от войната в 
Украйна на доц. Йордан Ефтимов „Преди 
да измият кръвта“; личните авторски 
антологии на Керана Ангелова „Дървото 
с наровете“ и на  д-р Димитър Калев 
„Евтерпософия“; книжката на младия 
поет и литературовед д-р Александър 
Христов „Ако мястото е време“; 
високоспиритуалната книга „Смъртта и 
Бог“ на Владимир Левчев; съставената от 
Еми Барух и издадена от Зорница Христова 
библиофилска антология „Между сенките“; 
издадените и представени едновременно 
стихосбирки на Петър Чухов „Есенен 
Великден“ и „Запокитеност“; поетическите 
фрагменти в книгата на Севдалин Генов 
„Утрин-после“.  

БиляНа Курташева, литературен 
критик, НБУ

Зла година: 2022-ра е самото опако на 
1989-а. Путиновата война всъщност 
затръшна историческия прозорец на 
нежните революции. (Сякаш закономерно, 
си отиде Горбачов.) На този фон събитие 
беше гостуването на Олга Токарчук 
и разговорът на Г. Господинов с нея. 

Писането є е тъкмо едно от ярките 
олицетворения на литературните нежни 
революции в Източна Европа. Посред 
инфантилния – и инфантилизиран – 
български контекст събития са издания 
и хора, които ни принуждават да мислим 
на други равнища: „Професорско каре“ с 
философията в действие на Ц. Бояджиев, 
К. Янакиев, Г. Каприев и Вл. Градев; „Бог с 
машина. Изваждане на човека“ на Миглена 
Николчина с безподобното нагазване в 
постчовешкото; 80-годишният юбилей 
на Михаил Неделчев с целия празник на 
литературната история; голямото 
завръщане на Галин Тиханов със „Световна 
литература. Космополитизъм. Изгнание“ 
– мащабна история на идеите, прицелена 
и в настоящето. Две мемориални книги – 
поезията на Марин Бодаков, събрана от 
Зорница Христова, и думите за Малина 
Томова, събрани от Иван Цанев... И 
Софийският международен литературен 
фестивал преди дни на свой ред успя да ни 
даде усещане за световната литература 
тук и сега, включително с участието на 
първостепенни теоретици на това поле 
като Дейвид Дамрош и Жизел Сапиро.

росица  черНоКожева, институт за 
литература, БАН:

Калин Михайлов, „Слънчице в креватче“, 
Потайниче – Дневник на ежедневието 
дете и родители, който събира сакрални 
мигове. Стиховете са едновременно 
екзистенциални, философски, но и  детски 
закачливо забавни. Книга за всяка възраст.
Петя Кокудева. „Юху-буху-
измислячус“, Жанет 45 – Седемнадесет 
стихотворения, започващи с въпроса 
„защо“. Авторката  охарактеризира  
животните и запознава с фантазиите 
си децата. Креативно е и влагаш  
„измислячус“. 
Юлия Йорданова, Павел Панчев „Хлапета“.  
Scribens – Книга, създадена от майка и 
малък син, където си дават среща минало, 
настояще и бъдеще. Лиризъм и изящен 
стил отличават тази лична история. 
Книга за порастването ни, но и това да си 
останем малко деца.
Тони Николов. „Бленувана София“, Рива – 
„Дух на култура“. Това са думи на Петър 
Увалиев. Този дух на култура изпълва 
цялата книга. Културната археология, 
която прави авторът на различни домове, 
обитавани от най-видни граждани на 
столицата, е неповторима. 

стефаН иваНов, поет

Кое според Вас е литературното събитие 
на 2022 г.?
Книгата със събрана поезия на Марин 
Бодаков.
Кое според вас е литературното 
антисъбитие на 2022 г.?
Липсата на Марин Бодаков. Липсата на 
Екатерина Йосифова.

иННа Пелева, литературен историк, 
професор в ПУ „Паисий Хилендарски“

Според мене профила на българската 
словесна 2022 г. очертават 
„Атлантически експрес“ (Г. Тенев), 
„Черна светлина“ (Г. Никифоров), 
„Свидетели на небеса“ (Е. Дворянова), 
„Ще се върна за теб“ (К. Димитрова), 
„Таралежите излизат през нощта“ 
(Й. Белева), „Делфийската рокля“ (Д. 
Симеонова), „Чекмо“ 2 (М. Николов), 
„Старецът трябва да умре“ (Ч. Ценов). 
От изданията с лирика – „Все пак за 
смисъла“ (Л. Терзиев; стихосбирката 
се появи по книжарниците именно през 
’22-ра), „Преди да измият кръвта“ (Й. 
Ефтимов), „До края на смъртта“ (А. 
Илков). Също и „Галерията на сърцето“ 
(М. Бодаков). От нехудожествените 
текстове – „Оловна тишина…“ 
(И. Александрова), „Книжовност и 
литература в България…“ (В. Стефанов, 
А. Димитрова, Е. Налбантова, Б. 
Борисова, А. Бурова), „Вълкът единак. 
Богомил Райнов“ (А. Алипиева), „Шумът 
от дебри и балкани…“ (В. Станев), 
„Взривена литература…“ (М. Ангелова), 
„Виртуалният човек…“ (Н. Генов).
Богата на почерци, смислена година. 
Въпреки войната и всичко останало.

КристиН диМитрова, писател

Всеки път с гузност подхождам към тази 
задача, защото не знам какво още не знам 
около нея. И така...
Поезия: „Американски прелести“ от 
Катерина Стойкова, „Прошка от сулган“ 
от Николай Владимиров, „Имам нещо да 
ти кажа“ от Константин Трендафилов. 
Да, син ми е. Да, писна ми да мълча.
Две допълнителни от 2021: „Полегати 
дъждове“ от Рада Александрова и „Въпрос 
на оцеляване“ от Маламир Николов.
Проза: „Смяна на оптиката“ от Людмил 
Тодоров.
Не съм прочела, но ще прочета: 
„Старецът трябва да умре“ от Чавдар 
Ценов, „Дневник на артиста“ от Албена 
Стамболова, „Свидетели на небеса“ от 
Емилия Дворянова и „Година от книжни 
четвъртъци по време на пандемия“ от 
Георги Цанков.
За да цитираш провал на годината, той 
трябва да е величав провал, от голям 
автор. За мен това е „Унищожение“ от 
Уелбек. Почва с атентати, продължава 
със семейна сага, завършва с болестта на 
главния герой. Защо? Не е ясно. Натам му 
се е пишело. Междувременно атентатите 
са забравени. Това, разбира се, няма да ме 
откаже от Уелбек.

МитКо НовКов, литературен 
наблюдател:

За поезията ще се въздържа.
Художественото писане – много-много: 
Валентин Калинов „Всички последни 
неща“ – Томас Бернхард на български; 
Тодор П. Тодоров „Хагабула“ – западният 
свят в обърната перспектива; Красимир 
Димовски „Ловецът на русалки“ – 
уникална сплав от Хайтов + Радичков 
+ Ивайло Петров; Йорданка Белева 
„Таралежите излизат през нощта“ – 
емоционалната гъстота на всекидневното 
живеене; Здравка Евтимова „Резерват 
за хора и вълци“ – силни жени срещу 
безскрупулни мъже. И още, и още, но 
мястото не стига…
Хуманитарното писане:
Сб. „С ръка върху сърцето: Федя 
Филкова“, „Професорско каре“ (Цочо 
Бояджиев, Калин Янакиев, Георги Каприев, 
Владимир Градев), Боряна Владимирова 
„Сеч и меланхолия. Литературна анкета с 
Ани Илков“, както и двете други с Едвин 
Сугарев и Владимир Левчев;
Преводите – отново много-много:
Франсоа-Анри Дезерабл „Мой властелин 
и покорител“ (Радостин Желев), 
Гонсало М. Тавареш „Матео остана без 
работа“ (Даринка Кирчева), Доменико 
Дара „Малинверно“ (Ваня Георгиева), 
Бека Адамашвили „В тази книга всички 
умират“ (от немски Алеко Дянков), 
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Ханс Кристиан 
Андерсен, „Пазарът 
на поета“, прев. от 
датски Петър милков, 
изд. „Парадокс“, С., 2022

Името на Андерсен се свързва най-вече 
с приказките му, но е добре известно, 
че в творчеството му има и друг 
важен жанр – пътеписът. „Пазарът на 
поета“, публикуван през 1842 г., е една 
от най-важните пътеписни творби на 
Андерсен и разказва за най-дългото му 
пътешествие – до Константинопол. 
Книгата съдържа и впечатленията 
на Андерсен от България, покрай 
чийто дунавски бряг той преминава 
с параход (в настоящото издание 
„българската“ част от пътеписа е 
допълнена и със записки от дневника 
на писателя). Разказът на Андерсен за 
пътешествието му е детайлен, образен, 
сюжетен, озарен от вълнение при досега 
с новото и непознатото и не е трудно 
да разпознаем в него въображението, 
родило и прочутите му приказки.

Гюнтер Грас, „Кучешки 
години“, прев. от 
немски любомир илиев, 
изд. „Колибри“, С., 2022

Появата на този роман на български е 
едно от значимите събития в преводната 
литература за изминаващата година. 
„Кучешки години“ е част от известната 
Данцигска трилогия на Гюнтер Грас 
заедно с „Тенекиеният барабан“ и 
„Котка и мишка“. Книгата разгръща 
калейдоскопична картина на времето 
преди, по време и след Втората световна 
война, изградена от перспективата на 
трима различни разказвачи. Романът е 
важна част от литературата на XX 
век не само заради художествената си 
оригиналност, а и като доказателство за 
значението на литературата в процесите 
на осмисляне на миналото.  

Бохумил Храбал, „Vita 
Nuova“, прев. от чешки 
Васил Самоковлиев, 
изд. „Колибри“, С., 2022

Написан през 80-те години на миналия 
век, романът „Vita Nuova“ е една от 
най-интересните късни творби на 
големия чешки прозаик Бохумил Храбал 
и част от трилогия, която включва още 
романите „Сватби в къщата“ (преведен 
на български миналата година) и „Пролуки“ 
(чиято поява у нас се надяваме, че скоро 
предстои).  Както много от творбите 
на Храбал, романът представлява 
неспирен поток на разказването, един 
сякаш безконечен монолог. Макар да има 
подчертано автобиографичен характер, 
книгата далеч надхвърля границите на 
мемоара – тя е разказ за противоречивия 
ход на битието, а също и за самата 
литература и творчеството.

пълните „Звездни дневници“ на Станислав 
Лем (Лина Василева и Силвия Борисова). 
Мястото пак не стига…
Антисъбитието? В културата няма 
анти-, когато е анти-, това не е 
култура…

аНтоНия велКова-Гайдаржиева, 
литературен историк и критик, 
професор във Великотърновския 
университет

Веселин Методиев. Книга за модерните 
българи. Срещи с автори на „Златорог“. 
Това е книга, вписваща се в столетните 
усилия да се съгради една силна, 
еманципирана, модерна история на 
българската интелигенция и категорично 
гръбнакът є е вече очертан – от проф. 
Б. Пенев и проф. П. Мутафчиев до проф. 
В. Методиев. Но и още по-надълбоко – 
това е книга, в която изкристализира 
така нужната ни „философия на 
родината“, чиито безпределни граници 
очертават именно духовните апостоли 
на „Златорог“. Книга на и за човешката 
почтеност, за творческия екстаз, за 
хуманитарното визионерство, за драмите 
и радостите на модерното културно 
строителство, за аристократизма на 
високия български Дух. За една общност, 
една среда, представляваща третото 
поколение на свободна България, за която 
културата е отправна точка към вчера, 
днес и утре.  Това е В.-Методиевата 
идеална ретроутопична, съкровено 
преживяна духовна родина на българската 
интелигенция с нейните достопочтени 
ярки персони, гръмовержски гласове, 
философско-естетически световъзрения, 
есенциалистки формулирани 
интелектуални прозрения, беседващи 
върху ония български, но всъщност 
общочовешки проблеми, които „ръжда не 
ги хваща и червей не ги яде“. Димитър 
Михайлов. В класиката. Авторът събира 
своите „герои“ – писатели и критици, в 
общия им, в идеалния им дом, който има 
и своето име – „В класиката“. И в него, 
заедно с тях, е самият той. За да ни ги 
представи не просто като застинала 
галерия от профили и анфаси, а като 
сложно изплетена мрежа от биографии 
на личности и биографии на лирически 
почерци, от персоналистични жестове 
и текстуални знаци, от критически 
присъди и поетически пароли, от 
идейно-естетически тенденции и бурни 
литературни дискусии, от психографски 
щрихи и обществено-политически 
контексти, от морални дилеми и 
житейски избори, за да изкристализират 
пак те, вечните ценности на българското 
художествено и оценъчно слово. И 
литературноисторически законодателно, 
и естетико-аналитично, и тълкувателски-
асоциативно е изпълнена, уплътнена 
идеята за това що е то българската 
класика, кои са нейните стожери и 
настолни книги. Пет реконструкции 
Неделчеви. Михаил Неделчев на 80 години. 
Съставител Цветан Ракьовски. Книга 
жест на един от големите ни явороведи 
към най-авторитетния български 
яворовед. Този скъп подарък с подбрани 
от Цв. Ракьовски пет ключови, матрични 
за родната литературноисторическа 
наука реконструкции, бележи не само 
върховия момент в Михаил-Неделчевия 
юбилей, но е и част от високата ритуална 
култура на българската интелигенция, 
имаща своите силни традиции от 
епохата на „Мисъл“. Защото актът на 
даряването е духовна щедрост, но и залог, 
който обвързва завинаги. Мая Ангелова. 
Взривена литература. Трудът е мащабна, 
неправена до момента реконструкция на 
текстове и контексти, на думи и дела, 
на гласове и жестове, на дълбоко укрити 
тайнописи и опубличностени почерци, 
на престъпления и изкупления – въобще 
на имената и лицата на безличието от 
епохата на социалистическия реализъм. За 
да се демаскира един робски и тираничен 
свят, екзалтирал „насилието над човека 
като висше състояние“, и то проповядван 
от и във литературата. Тони Николов. 
Бленувана София.  Нови 20 истории е едно 
магнетично, реално, но и метафизично 
пътешествие сред хора и улици, сред 
частни домове на представителни имена 

от публичния духовен живот на нацията и 
сгради културни институции. Авторът е 
съградил свят, който е едновременно видим, 
чуваем, сетивен, но и отвъден, въображаем, 
мечтан. О-съкровен свят, сплел в амалгама 
тукашното и оттатъшното; напомнящ 
по дебеляновски извиканите de profundis 
сънища и блянове, извайващи незабравимите  
пространства на аристократичния 
софийски дух, без които не можем. Виолета 
Тончева. Пристрастно. Операта на Варна. 
Книга, в която виждаме Лицата, но и 
чуваме Гласовете на диригенти, художници, 
хореографи, оперни и балетни артисти – 
онези, които случват, състояват Операта, 
отпразнувала своя 75-годишен юбилей. Книга 
за миналото, настоящето и бъдещето на 
една от най-важните културни институции 
не само на морската ни столица. Кремена 
Митева. Културно-просветният 
живот в град Добрич през 1919-1944 г. 
Документално скрупульозно и едновременно 
с това увлекателно и вълнуващо четиво 
за покрусата и възторга, за драмите и 
еуфориите на златната българска земя в 
нейните исторически патимии. Димитър 
Калев. Евтерпософия. Една лична антология 
на поета с избрани творби от досегашните 
му сбирки. Стихове, през които странства 
Душата, на чиито порти „отвънка някой 
чука“. Душата, устремена „да стигне 
до незримия“ по пътя между „мисъл и 
дума“. Стихосбирка, която надскача 
чертата на хоризонта, следвайки бляна 
по безпределността. Предстои четенето 
на Антоанета Алипиева. Вълкът единак. 
Богомил Райнов.
P. S. Снощи посетих постановката 
„Поразените“ по  романа на Т. Димова на 
Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ 
- Варна. Думите, Гласовете, Сълзите 
заседнаха в гърлото. Поклон!

МладеН влашКи, литературен 
критик и историк, доцент в 
Пловдивския университет, редактор 
в сп. „Страница“, автор и водещ на 
радиопредаването за книги „Преге“ по 
БНР – Пловдив

Искам да откроя две според мен 
много добри тенденции в днешната ни 
литература – успокояване, което води 
до все по-премислени в художествено 
отношение белетристични книги 
(поезията не наблюдавам системно, 
но много се зарадвах на „До края на 
смъртта“ (ДА, 2022) на Ани Илков)  и 
обръщане/връщане към истинската 
памет за българските автори. Пресечна 
тяхна точка е документалният роман 
„Оловна тишина“ на Ивайла Александрова 
– наистина незаобиколима книга. 
Доказателство за първата тенденция 
са всички заглавия от номинациите 
за тазгодишното издание на награда 
„Хеликон“. Доказателство за втората 
са изследванията на Хюсеин Мевсим 
(Далчев в Солун и Истанбул. Жанет 45, 
2022), Антоанета Алипиева (Вълкът 
единак. Богомил Райнов. Балкани, 2022), 
съставеният от Гергина Кръстева 
и Пламен Дойнов том „С ръка върху 

сърцето: Федя Филкова“ (Кралица Маб, 
Нов български университет, 2022) и 
трите анкети на Боряна Владимирова 
(Сеч и меланхолия. Литературна анкета с 
Ани Илков, Въглени и звезди. Литературна 
анкета с Едвин Сугарев, Животът – 
спомен за сън. Литературна анкета с 
Владимир Левчев – и трите в ИЦ „Боян 
Пенев, 2022).
Моето лично литературно събитие беше 
работата по издаването на четирите 
книжки на списание „Страница“, които 
отбелязват неговата двадесет и пета 
годишнина. А това също е белег на 
стабилност. И е удоволствен литературен 
труд в името на тази стабилност и на 
истинската литературна памет отвъд 
15-минутната слава.

ЮлиаН жилиев, литературен 
критик и преводач

„Всички последни неща“ на Валентин 
Калинов – книга от „неудържимости“, 
пръскащи смисъл около различни точки 
на завихряне, свързани от желанието 
да се пише както се говори, до без дъх, 
самоиронично, извън благоприличието на 
рубриките.
Честването през месец юни на  
110-годишнината от смъртта на Пенчо 
Славейков и откриването на паметна 
плоча на Мара Белчева върху фасадата 
на хотел Bellavista в Брунате с лекция за 
поетесата от Емил Димитров.
Стихотворенията на Кръстьо Раленков в 
„Смъртта разпитва вече кой си“, който 
така или иначе не приема определението 
„неоромантик“ и който впрочем е 
неопределимо добър във всичко, което 
пише.
Националната научна конференция 
„Изборът на поета: 50 години от 
рождението на Ивайло Иванов“, състояла 
се преди дни във Великотърновския 
университет.

яНица радева, поетеса и белетрист, 
доктор по българска литература

Събитията се забравят, антисъбитията се 
прощават. Поне така е в нашата неголяма 
литературна среда. Затова е добре, че в 
края на годината можем да си ги припомним, 
преди да дойдат новите. 
За мен годината беше силна с книги от 
областта на хуманитаристиката, затова 
ще спомена някои заглавия. Първото е не  
толкова обемната, но писаната сред 
архивите на две държави – Турция и 
България – „Атанас Далчев в Солун и 
Истанбул“ от Хюсеин Мевсим. Другата е 
мащабният труд на Ивайла Александрова – 
„Оловна тишина. Историята на един 
разстрел“. Третата, която искам да 
спомена, е „Знамена и ключове: поетика 
на епиграфа“ заради интереса ми към тази 
неизследвана част от литературната 
творба. Сред белетристиката искам 
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теодора стоилова-доНчева, сценарист, 
кинокритик
1. В различните направления, свързани с кино, могат да се 
отбележат няколко събития. Като едно от най-ярките 
сред тях искам да отлича постижението в областта 
на филмовата критика. В 80-ата, юбилейна година от 
присъждането на едни от най-престижните награди за 
кино „Златен глобус“ са поканени да гласуват и критици 
извън САЩ, а това, че имаме поканен представител 
на българската филмова критика – професор Ингеборг 
Братоева-Даракчиева, е събитие и голямо признание! 
Друго нещо, което е много позитивно и бих искала да го 
отбележа, е, че Зала 1 на НДК няколко пъти се напълни 
изцяло със зрители на български филми. Само за последната 
част от 2022 г. две български заглавия – филмът на Теодор 
Ушев „Ф1.618“ (2022) и филмът на Зорница София „Майка“ 
(2022) изпълниха многобройните места в залата със 
зрители. Трябва да се отбележи, че при това и двата филма 
имат и фестивални амбиции.  
Не мога да отмина и факта, че Национален филмов център 
започна да работи на по-бързи обороти в последната 
година. Подкрепата за производство и разпространение 
на документални филми с държавни субсидии, както и 
подкрепата на дебютанти е безпрецедентна до момента, 
заради това я отбелязвам като събитие, при това от 
особена значимост! 
2. В световното кино продължава господството на 
политкоректното кино, в което често се влагат колосални 
суми, за да се пропагандират до болка познати и отдавна 
омръзнали послания. Така пропагандните филми, чието 
тиражиране продължава безмилостно, могат да бъдат 
определени като антисъбитие, защото нито изпълняват 
естетическата си функция, нито осъществяват 
пълноценна връзка със зрителя и на практика нямат 
никакъв ефект. Като конкретен пример мога да дам филма 
„Амстердам“, реж. Дейвид О’Ръсел (2022), филм, който 
оставя най-често вкус на съжаление, че тези елитни 
актьори участват в този филм… 
Като антисъбитие у нас бих посочила блокирането на 
няколко сесии за игрално кино, което възпрепятства 
усвояването на субсидиите за производство на филми и 
налага връщането на част от бюджета за кино. Вероятно 
колегите, които блокират сесиите, имат своите основания, 
но като се погледне голямата картина на българското кино, 
става ясно, че каквито и дефекти да има системата, по 
която функционира държавното финансиране на киното, 
тези действия, с които се спира процесът и които се 
оказват честа практика, блокират работата на цялата 
общност и е вероятно да имат пагубни последствия за 
киното у нас.  
3. Желая толерантност и по-добро отношение между 
колегите, повече реализирани филми, повече спечелени 
отличия във и извън България, защото именно те правят 
българското кино видимо извън страната ни и най-вече 
пълни зали със зрители! 
  
деяН статулов, киновед, кинокритик
1. Годината сякаш отмина без запомнящи се филмови 
събития – трудно може да се определи едно или друго 
заглавие като водещо и значимо. Съвсем естествено 
обществено-политическият живот рефлектира върху 
българското и световното кино. Войната в Украйна 
беше водеща на всички фестивали, на някои от които 
не бяха допуснати руски творци, а в знак на протест 
големите холивудски компании се оттеглиха от Русия. 
След пандемията филмовият бизнес трудно и с малки 

стъпки започна да се съвзема, въпреки 
че посещенията в кината и боксофисът 
не са се върнали към нивата от преди 
2019 г. Това особено се забелязва в 

„Шекспир 
като улично куче“, 
режисьор Валери 
Йорданов

Филмовото

събитие на 2021

1. Кое е според Вас събитието/
събитията в българското и 
световното кино през 2022?
2. А кое бихте определили като 
филмовото антисъбитие на 2022?
3. Какво бихте пожелали на 
българското кино през 2023?

България, където чувствително са намалели зрителите 
на голям екран. На този фон продължава да доминира 
производството и разпространението на филми в 
световните интернет платформи. Българското кино 
все още не е удостоено с честта да създаде филми или 
сериали, финансирани от тях, подобно на Румъния, Полша 
и други бивши социалистически страни. В положителна 
светлина оценявам възстановяването на наградите на 
Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“, както 
и зрителския успех на документалните филми „Второто 
освобождение“ на Светослав Овчаров и „Моралът е 
доброто“ на Веселен Диманов.  
2. За поредна година несъвършенствата в Закона за 
филмовата индустрия продължиха да препъват нормалното 
функциониране на филмовото производство в България.  
Все още няма сформиран Национален съвет за кино, а 
вътрешни междуособици в киногилдията и политическата 
нестабилност пречат да се приемат конкретни и важни 
нормативни документи. По света, в стремеж да се 
легитимира по-висока степен на свобода на отделните 
индивиди, започват да се налагат определени решения, 
провокирани от криворазбрана политическа коректност. 
Това вече започна да дава своите спорни резултати както 
на тазгодишната церемония на наградите „Оскар“, така и 
със самоцелното квотно разпределение в снимачните екипи 
или с отказа на някои фестивали да присъждат награди на 
полов признак.   
3. Пожелавам на колегите в българското кино да започнат 
да снимат своите филми без притеснения от блокиране 
на проектите им. Да се увеличат тематичните сесии в 
Националния филмов център, както се случи тази година 
с детското кино. Надявам се постепенно гилдията 
да започне да узрява за обединение не само с обещания 
и куртоазни пожелания, а с реални действия. Важно 
е колегите в общността да започнат да споделят 
своите вдъхновяващи идеи за кино в една здравословна и 
приятелска среда. 

иНГеБорГ Братоева-дараКчиева, киновед, 
кинокритик
1. Важно събитие за световното кино е промененият 
статут на престижните награди на Холивудската 
асоциация на филмовите журналисти (HFPA) „Златен 
глобус“, които тази година за пръв път ще бъдат присъдени 
от международната общност на филмовите критици. 
Освен членовете на критическата гилдия в Холивуд, бяха 
поканени 103-ма критици от 62 страни извън САЩ. Сред 
тях има представител и на България (поканеният критик 
от нашата страна е авторката на тези редове, Ингеборг 
Братоева-Даракчиева – бел. ред.). Смятам, че това е успех 
на цялата наша гилдия.
Като световни филмови събития бих споменала три 
сериала – „Домът на дракона“ на HBO, „Властелинът на 
пръстените: Пръстените на силата“ на Amazon Prime 
Video и създадения по истинска история „Да измислиш 
Анна“ на Netflix. 
Българското събитие според мен е филмът на Валери 
Йорданов „Шекспир като улично куче“, с пет награди от 
Фестивала на българското игрално кино „Златна роза“ 2022. 
Това е история, едновременно груба и нежна, романтична и 
брутална, разказана е много интензивно и с голямо чувство 
за хумор, актьорски филм с прекрасни изпълнения на 
младите Владислав Симеонов и Васил Илиев.
2. Антисъбитието в нашето киното е пускането на 
„Бай Иван – Филмът 2“ по българските киносалони. Това 
е втори филм от поредица, направен по съдържание от 
YouTube канала „Светът на Ванката“. За мен фактът, че 
Националната комисия за категоризация на филми му е 
дала категория и по този начин е разрешила прожекциите 
му в киномрежата, е скандален. Пошлостта в особено 
големи размери е не по-малко вредна за обществото от 
пропагандата на насилие, наркотици и грубите сексуални 
сцени.     
3. На първо място – новаторски идеи. Да се отърсим 
от клишето на мутренските сюжети и от амбицията 
да правим кино по холивудски образец. Да заговорим за 
това, което ни вълнува истински – тогава ще ни слуша 
и гледа целият свят. Нека създаваме български филми, а 
не имитации на американско жанрово кино. И разбира се, 
траншовете на субсидиите за кинопроизводство да идват 
редовно и навреме. 

Божидар МаНов, киновед, кинокритик
1. И през 2022 продължи настъплението на стрийминг 
гигантите  Netflix, Amazon, Disney+, HBO – очевидно те са 
бъдещето на световното кино. А то отбеляза 100 години 
3D, макар мнозина да си мислят, че е вчерашна рожба на 
дигиталната епоха. Разочарованието „Титан“ („Златна 
палма’21) бе категорично излекувано от прекрасния 
„Триъгълник на съдбата“ (реж. Рубен Йостлунд) и заслужено 
получи 7 отличия на ЕФА в Рейкявик’22! Дано успее и като 
шведски кандидат за международен „Оскар“! Стискам 
палци и за „Баншите от Инишерин“ на Мартин Макдона! 
А който не е видял документалните “Moonage Daydream“ 
(за Дейвид Боуи) и “Myanmar Diaries” (за военния преврат в 
Бирма) има какво да очаква!
У нас видяхме 6 игрални дебюта от 14 произведени заглавия, 
но продължаваме да чакаме Филма (с главно Ф), който да ни 
въодушеви, да напълни киносалоните, да освети екраните 
на големите световни фестивали. Засега го сънуваме с 
отворени очи!
2. Световната вълна Me Too май утихва, докато Харви 
Уайнстийн си излежава присъдата зад решетките. Ехото 
идва към нас като déjà vu с медийната активност на 
актрисата Диана Димитрова. Време е прокуратурата 
да си каже думата! А иначе в компота от нашите кризи 
(политическа, социална, инфлационна, енергийна) в киното 
си имаме още една – съдебна, с обжалвания на конкурсни 
резултати, които блокират за неопределено време 
нормалния кинематографичен процес. А така надвисват  
рискове от загуба на сериозни бюджетни средства – т.е. 
финансов автогол!
3. Тъкмо да пожелая нещо грижовно и от сърце, а пак си 
припомням горчивия афоризъм на един от моите учители: 
„Всичко в киното е предпоследно“. Дано този път случим 
на парламент и министър на културата! Но докато излезе 
броят на вестника, надеждите може пак да са въздишка post 
factum…

елица Гоцева, сценарист, кинокритик
1. Събитието в българското кино през 2022 за мен, 
е филмът „Шекспир като улично куче“, реж. Валери 
Йорданов. Филмът, спечелил най-много награди на 
Фестивала на българското игрално кино „Златна роза“ във 
Варна през есента на 2022, се откроява с оригинален сюжет, 
убедителни актьорски изпълнения и ритъм на действието, 
умело операторско майсторство и трескава режисура. 
В световен мащаб бих определила сериала „Властелинът 
на пръстените: Пръстените на властта“, 2022, на 
стрийминг платформата „Амазон Прайм видео“ по Дж. Р. 
Р. Толкин, за най-изненадващото събитие, с дълбочината на 
обмисляне на всеки детайл в драматургично отношение, 
визуално изпълнение и актьорско присъствие. Сериалът 
представлява и една от най-сполучливите екранизации, 
запазвайки и предавайки духа на литературното 
произведение.   
2. В българското кино за мен това са късометражните 
български филми. Напоследък съществува все по-ярка 
тенденция и стремеж за артистично изразяване в късите 
форми. За съжаление, създателите не ни изненадват с 
оригинални сюжети и/или заснемане, а драматургичната 
структура на едноактовото действие обикновено остава 
дълбоко неразбрана, без ясен конфликт, кулминация и 
развръзка. 
На световната сцена „сериалното“ антисъбитие на 2022 
е „Домът на дракона“, 2022, адаптиран по романа „Огън 
и кръв“, 2018, на Джордж Р. Р. Мартин за телевизионния 
канал HBO и стрийминг платформата HBO MAX. 
Дългоочакваната предистория на „Игра на тронове“ 
– „Домът на Дракона“ – пропуска възможността да 
възнагради публиката с реален конфликт и противоборство, 
комплексни протагонисти и интригуващи обрати, които 
биха държали интереса є буден във времето, установявайки 
статут на еднодневна сапунена опера, която никой няма да 
запомни. 
3. Да бъде по-оригинално, смело и вдъхновяващо. Да се 
откъсне от злободневните теми, мракобесни баналности и 
обстановки в стил „икейска“ действителност и да създаде 
произведение на изкуството, с драматургично правилно 
построен сюжет, който да вълнува. 

                                                 Анкетата подготви 
КАмЕлиЯ НиКОлОВА
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театралното

събитие на 2022

руМяНа НиКолова, театровед, театрален 
изследовател и критик
1. За мен събитието в българския театър е промяната 
в художествените политики на Народния театър. Като 
резултат от тези политики се появиха спектаклите 
„Орфей“, режисьор Йерней Лоренци и „Нора“, режисьор 
Тимофей Кулябин. Освен с художествените си качества, 
те се превърнаха в събитие, защото провокираха 
дебат в гилдията по различни теми – необходимостта 
от присъствието на различни сценични естетики и 
ролята им за развитие на трупите; адекватността на 
театралната ни инфраструктура към съвременната 
театрална изразност и др. 
2. Предизвикателствата пред българския театър 
през изминалата година са част от продължаваща 
тенденция през последните години: липса на ясни и 
целенасочени културни политики, все по-занемарена 
в техническо отношение инфраструктура, липса на 
достойно финансиране както на държавните културни 
институти, така и на независимия сектор. През 2022 
г. към тези „устойчиви“ проблеми се насложи хаосът в 
управлението на културата и трудностите, свързани с 
възстановяване на сектора след пандемията. 
3. Целенасочени културни политики, които да 
решават проблемите и чиято „свръхзадача“ е високо 
художествено качество и европейска видимост на 
българския театър. Модернизация и оптимизация на 
театралната инфраструктура. Вълнуващи и изненадващи 
театрални събития и срещи.

Михаил БайКов, театровед, театрален 
критик, директор на младежки театър 
„Николай Бинев“
1. Сред големите събития за театралната 2022, място 
намират премиерите на Народния, с големите имена 
от европейския театър, които само допреди няколко 
години можехме да гледаме единствено в рамките на 
фестивала „Световен театър в София“. Сега Тимофей 
Кулябин и Йерней Лоренци са част от репертоара 
на българския театър, а „Нора“ и „Орфей“ могат да 
бъдат гледани всеки месец. Разбира се, годината беше 
съпътствана от избори на нови директори на театри; 
от появата на интересни проекти в независимия сектор; 
от емблематични текстове за театър от българската 
и световната драматургия, които намериха място по 
сцените в София и страната. 
2. Предизвикателствата пред театъра продължават 
през цялата година и по всичко личи, че ще продължат 
и през следващата. Основният фокус по отношение 
на държавните театри е насочен към системата на 
финансиране и по-специално към т.нар Методика.  Макар 
в основата да стои необходимостта от актуализиране 

„Орфей“ на Йерней Лоренци, Народен театър, 2022 г., фотограф Стефан Н. Щерев

1. Кое е според Вас театралното събитие на 2022? 
2. Кои бяха основните предизвикателства пред театъра в България през 
2022?
3. Какво бихте пожелали на театъра през 2023? 

на ЗЗРК и по-специално частта, насочена към 
сценичните изкуства, основното предизвикателство 
за занимаващите се с театър остава поддържането 
на баланса между художествените критерии на един 
постановъчен проект и финансовите резултати, към 
които се стреми продуциращото тяло. В конкретно-
практичен план стартирането на процеси по излизането 
на българския театър от COVID кризата, която го 
съпътстваше през последните две години, е едно от 
значимите предизвикателства, с които той се справя 
успешно. 
3.  Да съумее да преодолее собствените си бури, които 
често отслабват творческите му възможности; да 
продължи дългия път към легитимирането си сред 
останалите театрални общности в Европа; да предлага 
интересни заглавия от световната литература и 
драматургия, с които да среща както публиката, така и 
артистите.

илКо ГаНев, режисьор, театровед
1. Категорично събитието на театралната сцена 
през 2022 г. е спектакълът „Орфей“ на режисьора 
Йерней Лоренци. Представлението предизвика 
полярни реакции у публиката и това постави 
голямата и закъсняла тема за необходимостта 
от именно такова поднасяне на сценичен разказ. 
Още две представления предизвикаха вниманието 
ми през изминалата година – „Мислещите тръстики“ 
на актьорския клас на проф. Маргарита Младенова 
и „Въпреки живота, всичко е любов“ на 
вече завършилия актьорски клас на проф. Ивайло 
Христов, под режисурата на Васил Дуев. И двата 
спектакъла са реализирани като студентски в 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, но се играят и на 
професионални сцени.
2. Предизвикателствата пред театъра в България 
през 2022 г. като че ли бяха съпътствани повече от 
административни неуредици и неадекватни културни 
политики, отколкото от художествени. Още в 
началото на годината бяха проведени конкурси за 
директори на водещите театри в столицата, както и 
на някои извънстолични. Голяма част от процедурите 
и участниците в тях оставиха редица съмнения за 
обективността на резултатите. Последва опит 
на Министерството на културата да съдейства 
на Комисията за енергийно и водно регулиране 
да усвои части от територията на Младежкия 
театър напълно неправомерно. Ръководството на 
Националния дворец на културата пък премахна 
думата „театър“ от името на емблематичния Театър 
Азарян, а също така и закри пространството си за 
съвременен танц и пърформанс ДНК и прогони огромно 
количество творци и организации от репертоара си. 
И отново Министерството на културата направи 
безпрецедентен опит за политическа намеса в работата 
на екипа на Народния театър. За съжаление, с всички 
тези последствия в българския театър ще трябва да се 
справя следващият ръководен екип на министерството.
3. Пожелавам на театъра през 2023 г. да работи в една 

по-стабилна финансова среда и в едно по-адекватно 
политическо управление, за да може да надгражда 
осезаемо всички свои постигнати художествени 
резултати.

НиКолай йордаНов, театровед, театрален 
изследовател и критик
1. Миналата година посочих „Бурята“ от Шекспир на Боб 
Уилсън в Народния театър. Тази година това е „Орфей“ 
в постановката на Йерней Лоренци отново в Народния 
театър. И причината не е в това, че става въпрос за 
работата на чуждестранни постановъчни екипи на 

български терен, а 
в това, че „Орфей“ 
излиза извън познатите 
постановъчни и изпълнителски 
стереотипи на българския театър. Виждаме на сцената 
креативност и талант, както и дълбоко преживяване и 
актуално пресътворяване на един мит, запазил своята 
сила през хилядолетията.
2. Театърът не прави изключение от останалите сфери 
на обществения живот. Той се влияе от ценностния 
разнобой и хаоса, който определяше цялата година. Да 
не говорим, че през 2022 започна една ужасна война в 
Украйна, която отново изправи цивилизацията в сблъсък 
с варварството. В подобна ситуация творческото 
търсене отстъпва място на усещането за дълбока криза, 
от която трябва да се измъкнеш по някакъв начин. 
Тогава вместо художествени постижения превес вземат 
скандалите, ожесточението, резигнацията. А реакцията 
би могла да бъде и различна – усещането за криза да 
доведе до ценностно преобразяване.
3. Много бих искал българското общество да се върне 
към енергията и волята за промени, които определяха 
неговото развитие през 90-те години на миналия век, 
макар да знам, че това не става с пожелания. Ако 
успеем ясно да се позиционираме в този сложен свят, 
ако сме наясно с нашата ценностна система, тогава 
целият ни живот би се променил из основи. И разбира 
се, театърът, който се прави в България, ще заживее 
с нова енергия. Ето това бих пожелал на театъра – да 
се изпълни с нови енергии, които да го придвижат от 
рутината и баналността към откриването на интересни 
и задълбочени погледи към човека, живота и света.

Петър деНчев, писател, театрален режисьор 
и изследовател
1. В чисто естетически план моето театрално събитие 
на 2022 г. е „Орфей“ на режисьора Йерней Лоренци в 
Народния театър. Спектакълът се движи на границата 
на личните проекции на актьорите и заради това е 
предизвикателен към нашата театрална реалност.
2. Развиха се негативните тенденции от последните 
няколко години, които са свързани с политическата 
функция на нашия театър в обществото, с търсенето на 
отговори какво е мястото на театъра в гражданската 
демокрация.
3. Да се върне на своите граждански позиции.
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театралното

събитие на 2022

КаМелия НиКолова, театровед, театрален 
изследовател и критик
1. Безспорно голямото театрално събитие на отиващата 
си 2022 е „Орфей“ на Йерней Лоренци в Народния театър. 
Чудесен спектакъл на известния словенски режисьор, 
който през последните 6-7 години се наложи като едно от 
най-интересните и най-популярните режисьорски имена в 
съвременния европейски театър. Особено впечатляваща 
е работата му с българските актьори, участващи в 
представлението, както и фактът, че Лоренци запазва 
своя вече утвърден режисьорски стил, но едновременно 
с това креативно го допълва, провокиран от новата 
творческа среща. Другото много значимо събитие е 
възможността на българската публика да види най-
новия и много коментиран спектакъл на Иво ван Хове 
„Тартюф, лицемерът“ (посветен на 400-годишнината 
от рождението на Молиер) в програмата на Световен 
театър в София и Международния театрален фестивал 
„Варненско лято“. Сред останалите особено важни 
театрални събития през 2022 непременно трябва да 
откроя официалното откриване и разнообразния наситен 
афиш на „Топлоцентрала“, както и масива от интересни 
спектакли по текстовете на Бекет (отбелязващи  
70-годишнината от написването на емблематичната му 
пиеса „В очакване на Годо“ през 1952 г.) – „О, щастливи 
дни“ на Маргарита Младенова в „Сфумато“, „В очакване 
на Годо“ на Иван Урумов в Театър „Българска армия“, 
както и две ярки студентски представления в НАТФИЗ 
– „Отказал съм се преди да се родя“ на актьорския клас 
на Пенко Господинов и „Импресии по Бекет“ на Боян 
Крачолов и дипломантите на Атанас Атанасов.  
2. Най-сериозното предизвикателство беше 
адекватното завръщане след пандемичната криза на 
театралните екипи и публиката към нормална работа и 
посещение на спектаклите, с което театърът като цяло 
се справи. Другото основно предизвикателство си остава 
– липсата на достатъчно смелост и усилия да се излезе 
от провереното и сигурното и да се предложат по-ярки и 
разнообразни театрални форми и естетики.
3. Финансова стабилност и творческо неспокойствие!

асеН терзиев, театровед, театрален критик
1. Силният афиш със сериозно и качествено 
международно присъствие на първата сцена у нас – 
Народен театър „Иван Вазов“. Толкова много силни 
премиери наведнъж не се бяха случвали отдавна, а 
самият факт на присъствието у нас на фигури като 
Йерней Лоренци, Тимофей Кулябин, Деклан Донелан и Ник 
Ормерод е знак, че най-после и българската сцена започна 
да прави сериозни крачки в посока на надскачането на 
регионалната си затвореност. Още по-удивителното 
е, че това се случи на фона на шумно (а според мен и 
изкуствено, и излишно) раздухвани скандали в медиите 
и социалните мрежи около смяната на ръководството. 
Ако Народният театър продължи да се развива в тази 
посока, то значи поетият курс е верният.   
2. Не по-различни от обичайните, но с едно важно 
облекчение, дошло с отпадането на  всички ограничения 
заради пандемията, която беше парализирала нормалното 
протичане на театралния живот за 2 години. 
3. Стабилност и смисъл.  

алБеНа таГарева, театровед, театрален 
изследовател и критик
1. През театралната 2022 г. трудно бих могла да откроя 
едно-единствено събитие. По-скоро бих отбелязала 
цялостното раздвижване на театралния живот. След 
две несигурни години определено се забелязва стремеж за 
преодоляване на творческия застой – не само създадения 
от пандемията, който e обхванал по-голямата част 
от театъра. С официалното откриване на РЦСИ 
„Топлоцентрала“ в София най-после показването на 
значими примери от съвременния европейски театър и 
танц започнаха да се програмират не само като част от 
единични фестивални прояви, но като част от цялостна 
годишна програма. Друг важен процес, който през 2022 г. 
наистина се усети като такъв, а не като единично 

събитие, е възможността утвърдени 
европейски режисьори да поставят в 
България и тези продукции да останат в 

репертоара на театъра. По този начин не само се дава 
възможност на актьорите да работят в различна от 
обичайната им естетика и подход, но това е възможност 
най-вече за широката публика да се запознае с актуални 
театрални течения. Като едни от добрите примери в 
тази посока са „Орфей“ в Народния театър „Иван Вазов“ 
с режисьор Йерней Лоренци и „In C“ с хореография на 
Саша Валц в РЦСИ „Топлоцентрала“, но и не само. 
2. И през 2022 г. предизвикателствата пред българския 
театър продължават да са големи, а именно, че 
репертоарната политика продължава да възпроизвежда 
представления, които са по-скоро булеварден театър 
и все по-упорито отказва да рефлектира върху 
съвременните социално-политически процеси и събития. 
3. Да не се страхува да експериментира и да търси нови 
посоки в театралния език.

иНа Божидарова, драматург, театрален 
критик
1. Трудно е да се избере едно събитие, което да 
отделиш  за годината. Веднага ми идва на ум последното 
– постановката „Орефей“ на Йерней Лоренци в Народен 
театър „Иван Вазов“. Безспорен успех не само за 
националния, но за театъра ни изобщо, както и за 
актьорите, ангажирани в него. Но ако се върнем малко 
назад в годината, ще си припомним гостуващите 
спектакли на Световен театър в София. Събитие беше 
да видим „Тартюф, лицемерът“ на Комеди Франсез под 
режисурата на Иво ван Хове, „Леополдщат“, последната 
пиеса на Том Стопард, постановка на Патрик Марбър, 
все спектакли от световна класа, на които можахме 
на да се насладим. Регионалният център за съвременно 
изкуство „Топлоцентрала“ също се развива успешно и 
се утвърждава като място за нови сценични срещи. Не 
ми се иска да отбелязвам събитията с обратен знак в 
театъра ни.
2. Предизвикателства много и все около творчески и 
финансови въпроси, свързани с неразрешените проблеми в 
културния сектор.
3. Пожелавам на театъра ни мир и спокойствие за 
работа и развитие. Пожелавам нови театрални срещи 
със световни режисьори и творци. Пожелавам творчески 
завоевания на младото поколение в театъра.

МилеНа Михайлова, театровед, театрален 
критик
1. Театралното събитие на 2022 е повече от едно, 
което се случва предимно благодарение на независимите 
ни театрални творци – те показват активност, 
социално мислене, жажда и въодушевяващо впускане в 
работа с разнородни театрални подходи. Откритият 
миналата година Център за съвременни изкуства 
„Топлоцентрала“ все по-успешно изпълнява мисията 
си, като кани стойности чуждестранни артисти 
и продукции (Forced Entertainment, Gob Squad, 
Ян Фабър, Ромео Кастелучи и др.), респективно 
непопулярни у нас театрални естетики, чрез които 
се работи съвместно и с наши актьори. Танцовият 
спектакъл „In C“, с концепция и хореография на Саша 
Валц, е първата успешно реализирана продукция на 
„Топлоцентрала“. Четиричасовият пърформанс „Тялото 
като (Р) Еволюция“ на United Cowboys, Нидерландия, 
осъществен с български творци, също е сред 
незабравимите събития на 2022. Изключително 
мощен, смислен е спектакълът на Театър Младинско 
от Любляна, Словения „Проклет да е предателят на 
отечеството“, реж. Оливер Фърлич, гостувал у нас по 
време на „Нощ на театрите“ – истински политически 
театър, със смели, мислещи актьори/човеци, използващи  
истинските си имена и живеещи на сцената, така 

както би трябвало и в живота – с широко отворени 
очи и гледайки критично на несправедливостите в 
обществото и по света. Значими спектакли са и „Орфей“ 
на Йерней Лоренци, „Нора“ по Ибсен на Тимофей Кулябин 
в Народния театър, прочули се сред родната публика още 
преди няколко години заради винаги качествения избор 
и стойностна театрална програма на Международния 
театрален фестивал „Варненско лято“ и платформата 
„Световен театър в София“. 2022-рa е приносна и що 
се отнася до дейността на Студио за документален 
театър ВОКС ПОПУЛИ („Паяци – истории от софийския  
затвор“, „Краят на кръга“, проект срещу домашното 
насилие), чиято нова сцена на открито „Контейнер“ 
се превърна във вдъхновяващо място за изява и на 
други артисти от независимия сектор. Ценни бяха и 
спектаклите, гостували на Международния фестивал 
за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“, и 
на АСТ Фестивал за свободен театър – сред тях ще 
отлича българския Emergency Theater с окриляващия и 
вгледан в душата човешка спектакъл-споделяне „Сцени 
на разсъмване“, реж. Юлиана Сайска и „Сеч. Една възбуда“ 
по романа на Томас Бернхард, постановка: актрисата 
Елена Димитрова, оживена от актьора и режисьор Явор 
Костов-Йондин. Внимание заслужават и „Електра тук 
и сега“ по М. Юрсенар, реж. Василена Радева, пиесата/
спектакълът „Ембриони“ на Йордан Славейков, както и 
потапящите визуални инсталации на Християн Бакалов. 
2. Негативно предизвикателство е фактът, че един 
от най-прекрасните спектакли на Василена Радева 
„Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта“ най-вероятно 
вече няма да се играе, защото Театър Азарян, а и ДНК, 
са на път да бъдат закрити от НДК. Дебатът и 
борбата за независимата сцена у нас, все така стояща 
недооценена от собствената си държава, продължава, а 
в същото време конвенционалните театри са доволни 
от печалбата на комерсиализираната си продукция. А 
насреща – никакво желание и шанс за разширяване на 
театралните ни – на публиката!? – хоризонти.
3. На театъра през 2023 желая интерес към разнородни 
театрални естетики, социална ангажираност, смелост 
и солидарност с важните проблеми, теми, засягащи 
света и обществото ни. И нека всеки поеме човешка и 
творческа отговорност за времето ни „тук и сега“, днес! 

Михаил тазев, театровед, театрален 
критик
1. Безспорно театралната 2022 г. бе любопитна за 
зрителите. В нея най-ярко се отличиха премиерите 
на „Винсент в Бринкстън“ на режисьора Владлен 
Александров в Театър 199 „Валентин Стойчев“, „Орфей“ 
на Йерней Лоренци в Народния театър „Иван Вазов“ и 
„Дон Кихот“ на Веселка Кунчева и Мариета Голомехова 
в Младежкия театър „Николай Бинев“. Личният ми 
фаворит е интерпретацията на рицаря на печалния образ 
– страхотен прочит по романа на Мигел де Сревантес, 
който визуално пренася идеята за фриволността и 
безкрайната свобода на човешката мечта.
2. Предизвикателство за театъра през годината 
продължава да бъде слабо и рядко долавящата се смелост 
за работа с нови театрални форми и със съвременни 
драматически текстове.
3. Бих искал театърът през следващата година да ни 
ангажира повече като огледало на действителността, 
а не да бъде самоцелно съществуващ. Пожелавам му да 
намери необходимата смелост, за да успее да разгърне 
възможностите си. 
 

Анкетата подготви КАмЕлиЯ НиКОлОВА

от стр. 7
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Жизел Сапиро на Софийския международен литературен фестивал.
Снимка Емона Цончева

Професор Сапиро, добре дошли в България. Вие сте 
тук като гост на десетото издание на Софийския 
международен литературен фестивал. Какво ви 
провокира да приемете тази покана и да мислите за 
практиките на световната литература именно от 
София?
Тази покана беше страхотна възможност, първо, да 
споделя теоретичните си размишления и резултатите 
на емпиричното си проучване с учени и дейци в 
литературното поле. Второ, да свърша и работа 
на терен за моето изследване върху международни 
литературни фестивали.
Разбира се, също бях заинтригувана да наблюдавам този 
фестивал от гледната точка на функционирането 
на един по-малък или периферен език. И да уточня – 
„периферен“ не е йерархическо определение, а е с оглед на 
властовите отношения на литературния пазар. В този 
случай има някои езици, които са по-доминиращи или 
централни при циркулацията на преводи, както и други, 
които са по-периферни. Тук не става въпрос за броя 
говорещи дадения език, така например китайският език 
все още е периферен на пазара. Става дума за смесица 
от политически, културни, социални и икономически 
фактори.

Какво е мястото на социологията и теорията в 
съвременния дискурс за световна литература? може 
ли да разграничим на тази основа различни хабитуси 
в полето?
Социологическият подход към литературата 
противопоставя два различни теоретични подхода, 
които са херменевтични: единият се фокусира 
върху намерението на автора, а вторият върху 
интерпретацията на критиката. И двата метода 
обаче пренебрегват колективното измерение 
на производството на литературни текстове, 
което е основното положение в социологията на 
литературата. Този подход среща голяма съпротива в 
литературознанието, защото поставя под въпрос това, 
което Бурдийо нарича „illusio“ – вярата в стойността 
на литературата, като също оголва социалните (а 
понякога и политическите) властови отношения, 
които са в основата на процеса на подбор и оценка 
на литературните произведения. Това се отнася и за 
социологията на световната литература.
Социологията на световната литература е област, 
която се появява между социологията на литературата 
и парадигмата на световната литература. Самият 
възход на световната литература като нова парадигма 
в сравнителното литературознание и преводознанието 
е свързан с рецепцията на книгата на Паскал Казанова 
„Световната република на литературата“, която 
преразглежда историята на литературата от 
международна гледна точка, използвайки теорията 
на полето на Бурдийо. В годината, в която се появи 
френско издание на Казанова, Франко Морети също 
публикува статията „Хипотеза за световната 
литература“ (“Conjecture on World Literature”). Дейвид 
Дамрош, който също е поканен тук на Софийския 
литературен фестивал, публикува малко по-късно „Що 
е световна литература?“. След това Дейвид ме покани 
да преподавам в лятното училище на Института 
за световна литература и да се присъединя към 
управителния му съвет. Беше включил статията ми 
„Глобализация и културно многообразие“ в списание 
“Poetics“, а после и в сборника „Световната литература 
на теория и практика“ (World Literature in Theory and in 
Practice, Wiley-Balckwell, 2014).
Мисля, че има нарастващо осъзнаване в 
литературознанието, че текстовете не циркулират 
сами по себе си, но литературоведите не са обучени 
да работят върху културните посредници със 
социологически методи, като например интервюта, 
архиви и количествени анализи на преводните потоци – 
методи, които аз развих с колегите си за изследване на 
социалните условия за разпространение на литературни 
и научни произведения.
Изследванията върху рецепцията са разработени от 
литературоведи, но те са фокусирани предимно върху 
критическата рецепция. Сега все по-голям интерес 
предизвикват литературните награди и тяхното 
влияние върху кариерата на даден автор. Темата за 
литературните фестивали, върху която започнах 
да работя със студентите си през 2011 г., като 
проведохме теренна работа в Les Correspondances de 
Manosque (Sapiro et al. 2015), а след това я разширихме 
към международни фестивали, също започна да набира 
интерес.
Но наистина, с оглед на дисциплинарния хабитус, 
трябва да развиваме интердисциплинарни изследвания 
и да обучим студенти и в двете дисциплини. Отвъд 
дисциплинарния хабитус, отвореността към 
социологическия подход също зависи от социалните и 
националните нагласи. Учените от по-малките държави, 
намиращи се в периферията на транснационалното 

Символната икономика оспорва логиката на пазара
Разговор с Жизел Сапиро

литературно поле, са по-възприемчиви към тезата 
за силна свързаност и асиметрия между центъра и 
периферията, отколкото тези, намиращи се в центъра. 
А отричането на социалната предопределеност може да 
се корени по-дълбоко в хабитуса на учените, произлизащи 
от привилегировани среди.

Говорите за литературните фестивали като за нов 
авторитет в транснационалното литературно 
поле. Запазва ли се в този случай асиметрията 
между център и периферия? Какви предимства 
дава да се мисли върху световната литература 
отвъд градовете, които доминират културното 
производство?
Както всички културни посредници, литературните 
фестивали могат да възпроизвеждат асиметриите 
между центъра и периферията, но те също имат 
силата ако не да я потиснат, то поне да я намалят. 
Повечето от големите фестивали са склонни да ги 
възпроизвеждат, тъй като са под натиска на големите 
книгоиздатели и влиятелните литературни агенти. 
Много от тях например представят само англоезични 
автори или само автори, които вече са преведени на 
английски език. С оглед на много малкия брой автори, 
които се превеждат на английски език, не може да 
се каже, че те са истински международни. Но някои 
фестивали са такива, какъвто е Берлинският. Те имат 
своя собствена интелектуална програма и канят не 
само автори, които вече са преведени на немски, но и 
всички, които не са, както и автори от некомерсиални 
жанрове като поезия (канят корейски поети например). 
Така някои от тези международни фестивали наистина 
работят за намаляване на пропастта към най-малко 
привилегированите региони. Например фестивалът 
Etonnants-Voyageurs, който промотира постколониални 
автори, пишещи на френски, обяви свои издания в Хаити 
и Мали. 

Един от важните аспекти на литературните 
фестивали, на който обръщате внимание, е 
присъствието на автора редом до критици, 
преводачи, издатели. Каква е ролята на човека зад 
творбата? и как литературното поле се справя с 
феномен като Елена Феранте, която е автор без лице 
и биография?
Физическото присъствие на автора има харизматичен 
авторитет, в смисъла на Макс Вебер, който подсилва 
„илузиото“. То увеличава символния капитал на 
произведението в процеса на посредничество с 
читателя.
На литературния пазар присъствието на автора често 
е начин за популяризиране на произведението. Авторите 
са замесени в рекламата на своите книги, често без 
възнаграждение, на панаири на книгата, където могат 
само да кажат няколко думи и да подпишат книгите си. 
Това присъствие е в контраст с образа на ангажирания 
автор, който се появява в публичните пространства, за 
да заеме позиция и да предаде послание.

Междувременно литературните фестивали са 
пространство за представяне на творбите на авторите 
в публични четения (понякога с музика и танци) и за 
обсъждането им със специалисти (критици, преводачи). 
Някои фестивали също предлагат място за публични 
дебати върху политически и социални проблеми, 
където писателят може да действа като публичен 
интелектуалец.
Но както показва случаят с Феранте, мистерията 
около автора също може да подсили „илузиото“, когато 
книгите са успешни и следователно нямат нужда от 
присъствието на автора, за да бъдат популяризирани.
Работила съм върху френската литературна съпротива 
по време на Втората световна война и съм наблюдавала 
тези процеси в ъндърграунд литературата. Употребата 
на псевдоними може да е оспорвала принципа на 
символния капитал на собственото име,  но също го е 
подсилвала. Ясно е, че зад псевдонима се крие признат 
автор и хората са се опитвали да разберат кой е той по 
стила на писане.
 
От друга страна, какво се случва с мястото на 
автори, които са отхвърлени заради политическа 
позиция, принадлежност към дадена общност или 
особеност на историко-географския контекст? 
В културата на отхвърлянето днес наблюдаваме 
феномени като изтегляне на курсове върху 
Достоевски, премахване на това, че Ефраим Дългия 
чорап от „Пипи“ е крал на негрите.
Коментирала съм този въпрос в последната си книга 
„Можем ли да отделим творбата от автора?“ (Peut-on 
dissocier l’œuvre de l’auteur?, 2020). Книгата е точно за 
това. Занимавам се с факта, че както авторът, така 
и творбата са социални конструкции. Между тях има 
предпоставки за идентификация. Първата предпоставка 
за това е свързана с функцията на автора, с което 
препращам към статията „Що е автор?“ (1969) на 
Фуко. Собственото име е метонимия на творбата. 
Флобер е метонимия на автора на „Мадам Бовари“, на 
„Възпитание на чувствата“ и т.н., както и на всички 
преводи на произведенията му на всички езици. Но 
след това можете да видите, че идентификацията 
никога не е пълна. Какво да кажем за произведенията, 
от които авторите се отричат? Какво да кажем 
за произведенията, писани под псевдоним, например 
седемдесет и двата хетеронима на Фернандо Песоа, 
които са все имена на герои от неговите романи. Или 
какво да кажем за произведенията, които са открити по-
късно, като например „Черните тетрадки“ на Хайдегер 
с антисемитските твърдения? Тогава се налага да 
реинтерпретираме цялото творчество в светлината на 
новооткритото.
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Професор Дамрош, добре дошли в България! Вие сте 
тук като гост на десетото издание на Софийския 
международен литературен фестивал. Какво ви 
провокира да приемете тази покана и да говорите за 
световната литература именно от София?
В бакалавърската си степен четох изследванията на 
Юлия Кръстева, така че тя е първият български автор, 
с когото се запознах. Впоследствие посетих няколко 
държави около България, сред които Сърбия, Румъния, 
Гърция и Турция, отдавна трябваше да съм опознал 
повече и българската литературна култура.

Често в България се повдига въпросът, че нямаме 
Нобелов лауреат. това сякаш подсказва за някакво 
национално безпокойство относно литературната 
вписаност на българската литература в един 
международен контекст. Кои са българските автори 
или книги, които бихте включили на картата на 
световната литература?
Ако някой съжалява, че никога не е имало български 
Нобелов лауреат за литература, може би с охота 
е възприел остарялото разбиране за национална 
литература отнесено към  един „национален език“. Това 
е идея, която възниква в късния XVIII в. в трудовете 
на Хердер и други ранни националисти, но тя винаги е 
била повече или по-малко фикция, която би било добре 
да отхвърлим днес. Няма чисто монолингвистични 
държави, много писатели са писали на повече от 
един език. Джон Милтън е бил горд с поезията си на 
латински, но курсовете по английска литература рядко 
включват нещо от нея. Словенският „национален 
поет“ Франце Прешерн (1800-1849) пише поезия както 
на словенски, така и на майчиния си език – немски; 
дори първото му име е словенската версия на „Франц“. 
Но отново – поезията му на словенски език привлича 
вниманието в родината му. Днес Нобеловата лауреатка 
Херта Мюлер например пише главно на немски, 
майчиния є език. Макар че произведенията є винаги 
са съсредоточени около Румъния по време на и след 
комунизма, националистически настроените критици в 
родната є страна трудно я приемат като една от тях, 
когато спечели Нобеловата награда.
От тази гледна точка великият Елиас Канети трябва 
да бъде признат за първия  български Нобелов лауреат 
за литература (а да се надяваме, не и последният).  
Неговите еврейски предшественици по майчина линия 
са заживели в България през четиринайсети век. 
Той е израснал, говорейки шпаньолски и български, 
като добавя немски едва когато семейството му се 
премества във Виена. Преселва се в Англия през 1938, 
като впоследствие придобива английско гражданство. 
Продължавал е да пише на немски и в речта си при 
получаването на Нобеловата награда посочва за свои 

Световната литература като двуглавото 
въображаемо животно Бутни-Дръпни
Разговор с Дейвид Дамрош

вдъхновители Кафка и редица австрийски писатели, но 
няма причина да отричаме българското и еврейското му 
наследство, които са неразделни измерения на неговата 
идентичност. Уикипедия съвсем уместно определя 
националността му като „българо-английска“.

може би е трудно да се отговори на въпроса какво 
е световна литература. От Платон знаем, че всяка 
реч е животно, което има своя глава и опашка, 
или свое начало и край. Ако трябва да оприличите 
световната литература на животно, то какво 
животно е тя?
В заключителната част на книгата си „Що е световна 
литература?“ (What Is World Literature) от 2003 
действително сравнявам световната литература с 
животно, макар и фикционално: двуглавото Бутни-
Дръпни, което доктор Дулитъл среща век по-рано 
във възхитителната детска книжка на Хю Лофнър 
– „Историята на доктор Дулитъл“ (1922). За мен 
това въображаемо същество въплъщава идеята 
за двупосочността на световната литература: 
едновременно обърната навътре към родината на 
писателя и навън към широкия свят. Освен това 
Бутни-Дръпни е мултикултурно животно, свързано 
„с абисинските газели и азиатските диви кози – по 
майчина линия“, както разказва говорещото същество 
на многоезичния доктор, добавяйки: „А пък прадядото 
на баща ми е бил последният Еднорог“. Макар че е 
фикционален, Бутни-Дръпни има древен предшественик, 
защото съществува египетски йероглиф на двуглав 
бик, който се използва в глагола khns – „да вървиш в две 
посоки едновременно“ (използван например за врати, 
които могат да се отварят както навътре, така и 
навън). Кое животно би въплътило по-добре идеята за  
световна литература?

Вие имате книга върху епическата поема за 
Гилгамеш. В нея подчертавате, че фигурата на 
Гилгамеш „свързва изтока и Запада, древността и 
съвремието, поезията и историята, а отзвукът му 
може да бъде открит в Библията, Омир и „Хиляда и 
една нощ“. Какво ви даде работата върху Гилгамеш 
при осмисляне на понятието за световна литература 
днес? може ли да мислим върху модерни литературни 
фигури, които са способни да свързват изтока и 
Запада?
Обожавах епоса за Гилгамеш още от първия прочит 
като тийнейджър, без да знаем нищо за културния му 
произход, но тогава бях привлечен от ярката история за 
търсенето на безсмъртие от младия герой след смъртта 
на най-близкия му приятел Енкиду. Няколко пъти съм 
писал за него в научни трудове за Библията и световната 
литература, но в контекста на атентата от 
11 септември имаше много агресивни спорове в Америка 
относно „сблъсъка на цивилизациите“. Помислих си, че 
мога да използвам Гилгамеш, за да покажа на широката 
публика, че ако се върнем достатъчно назад във времето, 
можем да видим подобна западноазиатска цивилизация, 
която свързва Близкия изток и Запада.
Това важи и за този древен текст, който изпраща 

Гилгамеш отвъд пределите на  познатия свят по 
времето на автора, а съвременни автори дори повече 
са свързани с широкия свят. Макар че Ръдиард Киплинг 
е познат, за съжаление с песимистичната фраза 
„Изтокът е Изток, а Западът  е Запад, и те никога 
не ще се срещнат“, самият той е много отдаден на 
това да даде на западните си читатели представа 
за Индия. Много писатели днес отиват далеч отвъд 
Киплинг в свързването на Изтока и Запада, макар и да 
надграждат над наследството му. Салман Рушди има 
страхотен сборник с разкази „Изток, Запад“  (East, West, 
1994), който представя три истории, развиващи се в 
Индия, три в Англия и три на двете места. Само още 
един пример, ако погледнем по-далеч на изток – Харуки 
Мураками е плодовит преводач на американска проза на 
японски език, неговите произведения показват една по-
глобална перспектива върху японската култура. 

Във вашата книга „Около света в 80 книги“ вие 
имате глава върху френската авторка маргьорит 
Юрсенар. тя е невероятен пример за автор, 
който съществува отвъд своя контекст, както 
географски, така и времеви. Преводачка и велика 
романистка, която съвместява в себе си брилянтно 
познаване на френската традиция, но също така на 
гръцката и римската античност, има афинитет 
към балкански легенди и китайска литература. 
Какви са режимите, през които тя се вписва в 
световната литература и в кои остава вън от нея?
Подобно на Канети Юрсенар е прекрасен пример за 
световен автор, който трябва да бъде разбиран в 
повече от един национален контекст. През целия 
си живот тя пише на френски, а през 1980 г. става 
първата жена, избрана за член на Френската академия. 
С право е смятана за голям френски автор, но е живяла 
през втората половина от дългогодишния си живот 
в САЩ и всъщност е американска гражданка, когато 
пише най-известното си произведение „Мемоарите 
на Адриан“ (Mémoires d’Hadrien, 1951), както и всички 
последвали го творби. Ако я разгледаме в приетия 
от нея американски контекст, можем да намерим 
много аспекти, в които творчеството є е повлияно 
от очарованието є от откритите пространства на 
Америка, както и от афроамериканската култура. В 
по-късните є години тя пътува много по целия свят, 
с важни пътешествия в Азия, дори написва книга за 
Юкио Мишима. През 1938, точно преди да напусне 
Париж, вече е публикувала сборник с разкази „Източни 
новели“ (Nouvelles orientales, 1938), по мотиви от 
голямо разнообразие от личности, включително 
„сияйния принц“ Генджи на Мурасаки Шикибу и 
сръбския герой Крали Марко. Така че Юрсенар винаги 
е била колкото световна, толкова и френска авторка, 
въпреки че се различава от много свои съвременници 
по това, че е привлечена от множество предмодерни 
светове, а не от модерните хронотопи, типични 
за световната литература днес. Тези отдалечени 
светове, подобно на собственото є отдалечаване от 
Франция, продължило десетилетия, є дават дълбока 
перспектива за света около нея.

Галин тиханов предлага да мислим световната 
литература в множествено число с помощта на 
понятието за литературни зони, в които има 
хетероглосия от езици – балканска зона, славянска, 
източноевропейска и т.н. това дава възможност да 
се мине отвъд идеите за център и периферия или 
поне да мислим за места с множество центрове и 
неочаквани периферии.
Вие обичате да се връщате към началото на 
„Златното магаре“ на Апулей, където латинският, 
езикът на империята, е видян като вторичен 
спрямо гръцкия. Централна ли е идеята за 
превод от множеството езици към английски за 
съвременното разбиране за световна литература? 
можем ли да мислим за световна литература на 
друг език, а не на английски?
Напълно съм съгласен с Галин, че има множество 
светове на световната литература и те се променят 
значително спрямо региона; дори в рамките на един 
регион или държава често циркулират множество 
форми на световна литература. През 2020 г. в 
книгата Comparing the Literatures дадох пример с две 
скорошни проучвания върху световната литература, 
публикувани в Германия: Meilensteine der Weltliteratur 
(„Milestones of World Literature“), публикувана през 
2015 от Дитер Лампинг, и Die neue Weltliteratur und 
ihre großen Erzähler (The New World Literature and its 
Great Storytellers, 2014) от Зигрид Льофлер. Книгата 
на Лампинг съдържа есета върху 110 класически 
европейски и американски творби, докато Льофлер 
разглежда към петдесет съвременни писатели 
мигранти. Макар тези книги да са публикувани в една 
и съща държава и в рамките на година разстояние 
една от друга, те не съдържат нито един общ автор 
помежду си. Този пример показва, че дискусиите 
за световна литература не се ограничават до 
англоезичните среди – тази концепция, която може да 
бъде допълнително подкрепена от значими списания в 
Китай, Корея, Полша и на други места.
Колкото до националната идентичност, регионалните 
структури също могат да бъдат множествени, 
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както е случаят с държава като България, която в 
еднаква степен е част от славянската литература 
и от източноевропейската литература (включваща 
неславянски литератури като унгарската и 
румънската), но също е част и от широката зона 
на Европа и още по-широката област на западната 
литература. Преводът е основен фактор в 
циркулацията на произведенията извън родината им, 
макар творби, написани на световен език (латинския 
по времето на Апулей, английския и някои други езици 
днес), да могат да бъдат четени в много части на 
света. Английският език сам по себе си е невероятно 
полезен като преходен език за световната литература, 
позволяващ на по-малките езикови общности да 
се свържат една с друга. Орхан Памук е превеждан 
на повече от шейсет езика, като половината от 
тези преводи са правени през английския вариант на 
романите му. Той споделя, че предпочита да бъде 
превеждан през английски, отколкото да бъде лошо 
превеждан (или непревеждан изобщо) от турски на, да 
речем, виетнамски, ако липсва първокласен преводач 
от единия на другия език.

Не се ли притеснявате, че английският език 
се говори от хора, за които той не е майчин? 
майчиният език съдържа всички онези пластове на 
креативността и отличава човека от машината.
Някои писатели са доказали, че могат да пишат по 
изключителен начин на втори или дори на трети език, 
какъвто е случаят с Канети или Джоузеф Конрад, за 
последния френският дълго време е бил основен език 
след емиграцията му от Полша, за да се присъдени 
към френския търговски флот преди окончателно да 
се засели в Англия и да започне да пише на английски. 
Английските му съвременници всъщност са му 
завиждали за невероятно нюансирания английски, в 
който те все пак са долавяли упоритата му чуждост. 
Но писателите по-често предпочитат да използват 
езика, който чувстват в най-голяма степен като 
роден; макар че Орхан Памук говори напълно свободно 
английски и живее в Ню Йорк по седем месеца всяка 
година, той винаги пише на турски.
Ситуацията е малко по-различна при преводачите, 
които успяват да превеждат с еднаква лекота от 
родния си език на друг език или обратното. По-често 
най-добрите преводачи владеят само приблизително 
свободно езика на писателите, които превеждат; 
по-важното е да владеят отлично родния си език, на 
който превеждат.
Ситуацията отново е различна за читателите, тъй 
като читателите можем да оценим всички видове 
аспекти на чуждия език, който четем, дори и активно 
да не говорим и пишем свободно на този език. Имам 
достатъчни познания, за да чета на италиански, не 
мога говоря на него, но мога да чета Итало Калвино 
и Данте с голямо удоволствие (и с речник), макар 
също да ги чета и на английски. Поради много по-
доброто ми владеене на английски, благодарение на 
преводача виждам много неща, които бих пропуснал на 
италиански, докато оригиналите ми дават по-богата 
музикалност на езика, отколкото могат да постигнат 
и най-добрите преводи.

Библиотеките са чест топос във вашите статии. 
Казвате, че едно от двете предизвикателства пред 
сравнителното литературознание са загубените 
книги на древността. Ако имате възможност 
да спасите една книга от Александрийската 
библиотека, коя би била тази книга?
Твърди се, че Софокъл е написал 120 драми в рамките 
на дългогодишния си живот. От тези 120 пиеси са 
оцелели само седем. Ако можем да си представим 
том, съдържащ събраните драми на Софокъл, то това 
би бил моят избор, макар че си го представям като 
невъобразимо дълъг свитък, а може би трябвало да е в 
цяла поредица.

Другото предизвикателство пред сравнителната 
литература е многото съвременна литература. 
Как изглежда вашата библиотека? На какви езици е 
тя? Какви поредици има в нея? Умберто Еко казва, 
че библиотеките приличат на своите притежатели 
– дали вашата библиотеката е антология на 
световната литература и какви са параметрите, 
по които я събирате?
Имам книги на дузина езици, макар че най-голямата 
част са произведения на английски или в превод на 
английски. Притежавам доста книги от поредицата 
Penguin Classics, която има чудесен списък – който 
става все по-глобален. През последните години 
тяхната модерна поредици ме запозна с Buru Quartet на 
индонезиеца Прамудя Ананта Тоер и One Part Woman на 
тамилския романист Перумал Муруган.
Както на стопанина си, библиотеката ми е плод 
на всякакви случайни срещи. Понякога книгите ме 
отвеждат към други писатели, които са цитирани 
вътре; понякога отличаваща се рецензия или голяма 
награда привлича вниманието ми (например Нобеловата 
награда за Олга Токарчук). Някои от любимите ми 
книги са по препоръки на мои студенти и приятели. 
Така се запознах с великолепния румънски писател 
Мирча Къртареску благодарение на Делия Унгуряну, 

помощник-управител на нашия Институт за 
световна литература, а сега чета Георги Господинов 
и забележителния му роман „Времеубежище“ по 
препоръка на Галин Тиханов.

Какви са предпоставките един дискурс да 
вземе превес (в случая превес на дискурса за 
световна литература над този за сравнително 
литературознание)? Какъв е методът на 
световната литература?
Не виждам съревнование между изследванията 
по сравнително литературознание и световната 
литература. „Сравнителното литературознание“ 
е метод и дисциплинарна формация, докато 
„световната литература“ е архив или вид средство 
за рамкиране. Дадено произведение може да се изучава 
самостоятелно като текст от националната 
или световната литература, или сравнително – 
във връзка с други произведения. Въпреки това 
ускореното развитие на глобализацията има дълбоко 
въздействие върху изследванията по сравнително 
литературознание, които по принцип могат и 
трябва да обхващат много региони отвъд големите 
западноевропейски сили, които дълго време бяха в 
центъра на вниманието. Същият процес значително 
разшири кръга от световни писатели – от Прамудя 
Ананта Тоер до Георги Господинов – сега са достъпни 
за читателите на английски и на много други езици. 
Английският и френският превод на „Времеубежище“ 
излязоха в рамките на две години след първоначалното 
му публикуване през 2020 г., до този момент бяха 
подписани договори за поне още десет превода.

Световната литература, която вие 
предлагатестъпва върху Е. Ауербах, но познавайки 
и Е. Саид. По какъв начин обаче дискурсът за 
световната литература не е имперски?
Между световната литература и 
империята винаги е имало тясна и често 
несигурна връзка. Първото цялостно 
изследване на сравнителното 
литературознание на английски език, 
„Сравнително литературознание“ 
на Х.М. Познет (Comparative 
Literature, 1886), съдържаше глава 
за световната литература, която 
според него възниква за първи 
път в Римската империя, а след 
това се разраства с развитието 
на религии, обхващащи целия свят, 
като християнството и исляма. И все 
пак световните писатели често поставят под 
съмнение имперските предположения на своите 
лидери, точно както повечето местни писатели 
рядко са шовинистични поддръжници на своята 
национална държава. Интересно е, че в началото на 
кариерата си Едуард Саид и съпругата му превеждат 
есето на Ерих Ауербах от 1952 г. „Philologie der 
Weltliteratur“ („Филология на световната литература“), 
в което Ауербах твърди, че филолозите трябва 
да се възползват от разширяващия се обхват на 
световната литература, без да се поддават на 
разделянето на света на съветска и западна сфера по 
време на Студената война или на разпространението 
на глобална англоезична монокултура. Ключовата 
постановка на Ауербах, с която Саид определено се 
съгласи, беше, че лингвистичната и историческата 
дълбочина са ключовете за противодействие на всеки 
подобен културен империализъм.

Винаги когато взимам интервю, задавам един и 
същи въпрос за финал. Коя е революцията, чиито 
идеи разпознавате като най-близки до своите 
виждания?
Бих казал революционното „Движение за нова култура“ 
в Китай през 1910-те и 1920-те години. Чувствам 
дълбока близост към амбицията на няколко от 
водещите фигури в това движение – великия писател 
Лу Сюн, учения Ху Ши и философския есеист Лин 
Ютан, – да създадат модерна китайска култура чрез 
активно, но не имитативно взаимодействие със 
световната литература. Така водещото списание на 
движението, „Нова младеж“ (New Youth), публикува 
манифеста на Ху Ши за реформиране на китайската 
поезия, революционния разказ на Лу Сюн „Дневник 
на един луд“ – творческо пренаписване на Гогол, – и 
множество преводи на всичко от „Марсилезата“ до 
пиеса на Оскар Уайлд. В предговора към първия си 
сборник с разкази, „Вик“ (Outcry), Лу Сюн описва, 
че е изоставил медицинските си изследвания и се е 
насочил към литературата, принуден да намери по-
дълбоки решения за болестите в Китай от това, 
което медицината може да осигури. Както сам казва в 
сборника, „първата задача беше да променим духа им“.

Разговора води ФРАНЧЕСКА ЗЕмЯРСКА

Превод от английски: иВА АНАСтАСОВА

Редактор: КАмЕлиЯ СПАСОВА 

Снимка unsplash.com
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да откроя „Хагабула“ от Тодор П. Тодоров, заради 
умението да създаде фантастичен свят на световно 
равнище. Новелите от „Ловецът на русалки“ 
на Красимир Димовски ми доставиха истинско 
читателско удоволствие заради езика, на който са 
написани. Вярвам, че „Свидетели на небеса“ на Емилия 
Дворянова ще бъде едно от събитията на следващата 
година, заради стила и начина на разказване, на които 
писателката и в тази книга не изневерява. Поезията 
през 2022 г. за мен беше важна със „Стихотворения“ от 
Виктор Пасков и антологията „Галерията на сърцето“ 
от Марин Бодаков. Друго важно: едно от малкото 
литературни издания у нас навърши 25 години – сп. 
„Страница“.
Струва ми се, че не се случи нещо толкова скандално, 
че да се помни до края на годината, освен все още 
пресните питания-възмущения от всички издатели 
кога Министерството на културата ще изплати 
субсидиите за издаване на книги. Докато четете 
това, вероятно се е случило. Да си пожелаем да не се 
повтаря (скоро) и да сме честити на събития, които 
да помним! 

МариаНа тодорова, доцент по българска 
литература, литературен критик и издател

Йордан Ефтимов, „Преди да измият кръвта“: 
антивоенна гротеска –  навременна, защото 
технологично обновените ни представи за въздушни 
десанти поради свръхмодерния напредък на 
човечеството, днес е запокитен в нищото след 
патологията на войната. Особен принос има и 
дизайнерският проект на корицата – ракетен удар 
вертикално е разцепил многоетажен блок, в отворения 
грозен зев виси познатият ни кръст с разпънатото 
тяло Исусово, раменете на кръста подпират да не 
се съберат двете обгорени крила на порутената 
сграда, а самото тяло на Христос е като безнадеждно 
„обесено“ между тях. Стихосбирката е Актуална, 
казано буквално, но с фино и изпипано отношение към 
езика на постмодерното, защото поетите отлично 
знаят, че преднамерено зададената „актуалност“ не е 
„достатъчно алиби“ за литературата. Убеден в това 
е и Пламен Антов, и го подчертава нееднократно 
във философските си Фрагменти, отпечатани от 
издателство „Ерго“. Същата изрядна „почтеност“ 
към езика стои и при Галин Никифоров в романа „Черна 
светлина“, и при Антония Апостолова в „Нас, които 
ни няма“. А литературното събитие? – обновената 
поредица „Литературни анкети“ в издателство „Боян 
Пенев“ при Института за литература, БАН, там са 
разгърнати биографичните профили  на Ани Илков, 
Едвин Сугарев…

аНтоаНета алиПиева, професор по българска 
литература, лектор по български език и култура в 
Белградския университет

Както всяка година, и тази залива пазара и умовете на 
хората с продукция. Повече с продукция, отколкото 
със стойностни факти в културата ни. В моите 
интереси най-високо слагам книгата на Ивайла 
Александрова „Оловна тишина. Историята на един 
разстрел“, драматично документално доказателство 
за трагедията на идеологиите и техните жертви, 
примамени от илюзии, комплекси и самота. Ъгъл, от 
който бих погледнала към Вапцаровото творчество, но 
не бих го използвала абсолютно. Все пак текстовете 
имат и собствена сила. Друга документална книга 
ми беше интересна – тази на Катя Зографова „Фани 
Попова Мутафова. Житие и страдание“. Но и тук 
биографията не можа да ме убеди, че е достатъчна, за да 
реша кой е голям и кой малък в литературата. Считам 
за много важна книга тази на Иван Костов „Политиката 
отвътре“, която е продължение на мемоарите на автора. 
Текст, без който историци, геополитици  и културолози 
не могат да минат в реставрацията на отминалото 

близко време. В тази гама малката книжка на Георги 
Гроздев „Мостове и делби“, посветена на македонските 
сюжети, също ми се вижда значима и необходима. 100-
годишнината на Радой Ралин тази година се отбеляза 
със „Събрано. Юбилейно издание“ и със сборника 
„Обновяване на причините: Радой Ралин“, посветен на 
него и реализиран  от изследователския екип около Нов 
български университет. Малката книжка с разкази на 
Ганка Филиповска „Хубавата Холмиер“ предизвика у мен 
симпатия и топло чувство на човечност. Точно в моите 
теми и интереси е книгата на Мая Ангелова „Взривена 
литература. Военни прози, партизански разкази, 
партийни мемоари“. Понеже съм вън от България, 
още не съм я осъзнала пълноценно, но авторката да не 
забравя, че ми я е обещала лично. Наблюденията в тази 
книга ще допълнят мои предишни занимания по сходни 
проблеми. Ценя книгата на Иван Мешеков „Николай 
Лилиев. Романтик символист“, подготвена от Димитър 
Михайлов и Антония Велкова-Гайдаржиева. Отдавна беше 
време това класическо произведение да бъде преиздадено.
От преводите искам специално да наблегна върху 
изявите на един преводач, когото много ценя – Людмил 
Димитров. Тази година той издаде малка книжка с 
избрани негови преводи: „През всички граници. 129 
стихотворения от 32 поети, преведени от Людмил 
Димитров“. Необяснимо за мен е  мълчанието около 
изданието.
Моят много скъп приятел Владимир Попов стана тази 
година на 80. Още веднъж му честитя.

иреН иваНчева, литературен историк, 
университет на Синсинати, Охайо

„Година от книжни четвъртъци по време на пандемия“ 
от Георги Цанков, съвместно издание на Helikon и ИК 
„Прозорец“. Културен подвиг е тази нова книга на 
големия ерудит и критик Геогри Цанков, в която 
той представя един детайлен преглед на книжовния 
ни издателски живот  от 2020 до 2021. В този 
своеобразен летопис той проследява с обширни 
обзори, които публикуваше в социалните медии всеки 
четвъртък (а ние ги следяхме като в сензационен 
критически роман) появилите се новоиздадени книги 
както от български, така и от чуждестранни автори. 
Тези обзори са в голяма степен един вид енциклопедия 
заради всичките препратки и видими и невидими 
връзки към световната и българската литература 
и история, които Георги Цанков осъществява като 
истински виртуоз.  Тези обзори доставят истинско 
удовоствие да бъдат четени, вкусвани и изучавани 
заради богатството на техния диалогичен с творбите 
анализ и неговото контекстуализиране като част 
от цялото на литературноисторическите процеси и 
прояви. Вече очакваме с нетърпение втората част на 
тази започната поредица от Жоро Цанков! 
Две повече от заслужени литературни награди, 
които според мен се превръщат в големи български 
литературни събития, са 
Номинацията на Мирела Иванова за голямата 
литературна награда на град Гданск, Полша, „Европейски 
поет на свободата“. Нейната неподражаемо силна поезия 
заслужава това!
Удостояването с новосъздадената Националната награда 
за поезия „Константин Павлов“  достойни пера на 
Амелия Личева и на Кирил Василев.

ПлаМеН аНтов, писател, литературен историк и 
критик, институт за литература – БАН

Ще отбележа три превода, но работещи по различен 
начин, в различни модуси. 
1. Галин Тиханов Световна литература. Космополитизъм. 
Изгнание. Избрани статии и интервюта (изд. „Кралица 
Маб“).
2. Владимир Лоски. Отрицателното богословие 
и богопознанието у Майстер Екхарт, Фондация 
„Комунитас“). 
3. Дантевият „Ад“ в превод на К. Кадийски („Колибри“). 
Творбата така или иначе отдавна присъства в 
българската култура, отдавна има своя ненадминат, 
класически образец в лицето на Константин-Величковия 
превод, има и своите по-съвременни, адекватни на 
езиковия развой версии. Колкото и достойнства „на 
дребно“, т.е. в отделни преводачески решения да има 
най-новата версия на Кадийски (а тя ги има!, като не 
бива да пропуснем и контекстуализиращите бележки на 
Клео Протохристова) – не това е най-важното тук. По-
важен е самият жест на Кадийски да се залови и с това 
дело след всичко, вече сторено от него по отношение на 
френската, руската и английската поезия – дело, само 
по себе си достатъчно да осмисли една преводаческа 
кариера. 

чавдар цеНов, писател

„Книга за Малина. Спомени и посвещения, отзиви и 
преклонения“. Премислен подбор, прецизна структура, 
изящно оформление…
Поразително е многолюдието в живота на Малина 
Томова. И всеки с някаква обща пътека с нея, хем 

подобна, хем различна от останалите, с някакво добро, 
с което тя го е белязала, с нещо съкровено, с нещо 
възхитително... Незабравимата Малина! 
В прозата – романът „Ще се върна за теб“ на Кристин 
Димитрова. Увлекателно, умно, прекрасен език, 
изключително внимание към детайлите... И още 
нещо. Понеже все по-често чувам, че дадена книга 
засягала много важна тема (сякаш това само по себе 
си е качество), бих искал да отбележа, че книгата на 
Кристин засяга най-важната тема – хората, които и 
да са те, и техния свят.

деяН еНев, писател

„Нас, които ни няма“ на Антония Апостолова. Това е 
романът на годината според мен.
Действието му се развива през лятото на 1994 г., най-
мрачните български години от най-новата ни история, 
когато мутрите бяха затъкнали с длан дъха на всичко 
и навсякъде се стелеха руини и беззаконие, навсякъде се 
чуваше ревът на „джунглата“. И изведнъж едно момче 
и едно момиче се опитват да изградят крепост от 
любов и вътре да опазят всички неща, които са ценни 
за тях – музиката, книгите, приятелите, родителите. 
Или както съвсем точно подчертава самата авторка, 
„това е моят роман за прехода“. Точно така – роман 
за прехода, където знак „минус“ е заменен със знак 
„плюс“. А нетрайното, неуловимото, неизказаното, 
невъзможното за описване чудодейно се появява на 
белия лист и се сдобива с почти епическо величие.

Бойко ламбовски, поет

литературното събитие е и антисъбитие
Често се случва така – примерно става гражданска война 
в Испания. Побеждава който не трябва – Франко. Такова 
събитие носи цензура и несвобода, вкл. литературна. Но 
носи и последващи литературни събития – създадени от 
имена като Хемингуей, Оруел... 
Смятам войната в Украйна за литературното 
събитие и антисъбитие на 2022. Струва ми се, че то 
разширява неимоверно границите на нашите представи 
за възможностите на злото и доброто, а именно – да 
препускат из Времето на воля. Това е стряскащо 
познание, тепърва ще му гледаме литературните, а и 
културните измерения. (Една такава многоизмерна и 
калейдоскопна рефракция излезе наскоро – книгата на 
Данчо Ефтимов „Преди да измият кръвта“.) 
А инак – използвайки с известен свян термина „събитие“ 
относно случващото се в литературния ни живот, 
бих отбелязал някои добри неща в него – например 
литературните анкети, които прави Институтът 
за литература, обогатяването на литературната и 
историческата ни памет с книги като тази на Хюсеин 
Мевсим за Далчев и тази на Ивайла Александрова за 
Вапцаров, добрата белетристика през годината на 
Здравка Евтимова, Кристин Димитрова, Георги Тенев, 
Костадин Костадинов, Красимир Димовски... Сигурен 
съм, че в подобно изброяване консумирам риска на много 
пропуски, затова уточнявам – то е само на база това, 
което забелязах и прочетох. 

Катя зоГрафова, литературен историк, Национален 
литературен музей

Според мен е събитие, когато във времена на 
икономическа криза се успоредяват преводачески прочити 
и издателски амбиции, съизмерват се дизайнерски 
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постижения... През 2022 имаше знакови съперничества 
на преводачески проекти, посветени на португалския 
класик Фернандо Песоа. „Книга на безпокойството“ се 
радва на нов превод в издателство „Кръг“ (худ. Капка 
Кънева), базиран върху авторската воля на твореца с 
над 70 хетеронима, различен от по-стария „грандиозен 
сборник“ на издателство „Кибеа“. Последното обаче ни 
предлага и поетична антология на Песоа със съставител, 
автор на предговора и преводач Калин Коев. Световният 
флорентинец Данте също продължава да ни занимава след 
отшумяването на 700-г. от смъртта му. Великолепното 
миналогодишно преиздание на „Ад“ в класическия превод 
на Константин Величков (изд. „Кръг“) бе „надградено“ 
от превода на Кирил Кадийски („Колибри“), който тези 
дни получи „Златен лъв“ от АБК. Битката за читателя 
познавач, какъвто и да е неговият избор, е похвална!
Като литературен историк съм пристрастена към трудни, 
противоречиви, дори нелицеприятни теми и фигури в 
културата ни, затова считам за приносно изследването 
на   Антоанета Алипиева „Вълкът единак. Богомил Райнов“. 
Сама изкушена разказвачка („Литературни маршрути“ на 
„Прочети София“), поставям пред модните „столични“ 
заглавия рядката и ценна „Бленувана София“ на Тони 
Николов и лично преживяната „Хора и улици, град като 
град“ на Павлина Делчева-Вежинова. София в книгата на 
Павел-Вежиновата дъщеря съвсем не е „град като град“, а 
уникално, архитектурно многопластово средище, ущедрено 
с човешки съкровища. Авторката ни разказва от първо лице 
за Януш и Вера Вазови, Златю Бояджиев и Дечко Узунов, 
Асен Старейшински и Генко Генков, Мария Грубешлиева и 
Людмил Стоянов, Румяна Узунова и Севда Севан-Франсухи; 
за централни булеварди и улици, за СБП и БНТ, ресторанти 
и кафенета, чешми и градинки – като за живи същества. 
Понякога историите бликат от „неженски“ хаплив хумор, 
например тази за споменатия Богомил Райнов. 
Музеен човек, професионално обсебен от културния 
календар и юбилеите, не мога да подмина сборника 
„Обновяване на причините: Радой Ралин“, съставен от 
Пламен Дойнов с текстове от научната конференция 
на НБУ по случай 100-г. на сатирика. Нейно своеобразно 
продължение е мащабната хърватско-българска акция 
(14-15-16 декември), вдъхновена от 100-г. на приятелката 
и съмишленицата му Весна Парун – с моноспектакъл по 
стиховете є в Народния театър, изложба „Фанатик на 
истината“ и кръгла маса „Вечер за Весна“ в софийския 
музей на Вапцаров, лектория в Софийския университет. 
Сякаш отвъд пристрастията – в избраната поезия 
блестят „Дървото на наровете“ от Керана Ангелова и 
„Евтерпософия“ от Димитър Калев, а в белетристиката 
– романите „Късна смърт“ от Иван Станков, „Ловецът 
на пеперуди“ от Костадин Костадинов и „Елегия“ от 
Неда Антонова.

    
йоаННа НейКова, докторант по теория на 
литературата

През 2022 г. поредицата за философия и 
хуманитаристика „Зевгма“ (изд. Versus) излезе с две 
нови заглавия – „Виртуалният човек. Опит върху 
фантоматиката“ на Николай Генов и мащабното 
изследване на Миглена Николчина „Бог с машина. 
Изваждането на човека“. Книгата на М. Николчина с 
теоретична острота навлиза в най-фундаметналните 
измерения на въпроса какво е човекът, актуализирайки 
цялата проблематичност на едно такова питане. 
От своя страна изследването на Н. Генов разработва 
едно прелюбопитно поле на (транс)хуманизма. В този 
смисъл подновяването на „Зевгма“ е важно събитие в 
българската хуманитаристика, тъй като подчертава 
необходимостта от това да се повдигат големите 
въпроси на съвремието ни. В сферата на художествената 
литература романът на Тодор П. Тодоров „Хагабула“ 
(„Жанет 45“) е вълнуващ текст, за който продължавам 
да мисля дълго след като съм го прочела.

йордаНКа Белева, писател

Сред книгите събития на 2022 г. в моя читателски 
списък са стихосбирката на Виктор Пасков и новият 
роман на Владимир Зарев – „Объркани в свободата“. 
Отделно внимание заслужава книгата на Тони Николов 
„Бленувана София“ заради специфичния разговор през 
философията на историческия детайл и захранването на 
паметта. Имахме впечатляващо поредно силно издание 
на Софийския международен литературен фестивал. 
Годината беше юбилейна за знакови имена като Михаил 
Неделчев и Мирела Иванова.

фраНчесКа 
зеМярсКа, 

асистент в 
Софийския 

университет

През 2022 животът бе 
събуден, така че имаме 
богат избор от литературни 
събития и книги събития, 
а антисъбитията са отвъд 

полето на литература. Сред най-ярките събития не 
мога да не отлича идването на Олга Токарчук и цялото 
двудневно преживяване, концентрирано в голяма степен 
около нейната фигура. Това, което ни предложиха в тези 
два дни Тодора Радева и екипът около „Прочети София“, 
е изключително, най-пищното, богато и промислено във 
всеки детайл събитие. Като човек по-скоро изкушен от 
една критическа мисъл обаче, моето събитие на година 
се случи в самия є край с идването на Жизел Сапиро 
в рамките на Софийския международен литературен 
фестивал. Сапиро мисли световната литература 
през един социологически подход, който разпитва 
механизмите зад циркулацията, пазара и наградите и им 
противопоставя режимите на символния капитал. Тя е 
изключителна съвременна мислителка и се надявам, че 
това не е последното є идване в България. А книгите 
събития за мен са две „Бог с машина. Изваждане на 
човека“ на Миглена Николчина и „Световна литература. 
Космополитизъм. Изгнание“ на Галин Тиханов.

НиКолай ГеНов, главен асистент в БАН

2022 г. беше щедра за научната фантастика у нас, 
затова си заслужава да бъдат посочени няколко 
литературни събития: книгата „Бог с машина. 
Изваждане на човека“ на проф. Миглена Николчина, 
фестивалите „Булгакон“ и „През 9 земи“, които 
предложиха на локалния фендъм изключително 
наситени програми с множество лекции на фантасти 
и фантастолози от страната и чужбина, както и 
тъй необходимото завръщане на „Звездни дневници“ 
на книжния пазар, макар и в леко редуциран вариант. 
Антисъбития също имаше, но техният системен 
характер обезсмисля говоренето за тях.

Бистра величКова, поет

Литературното събитие на 2022 г. лично за мен е 
издаването на стихотворенията на Виктор Пасков. 
Вярвам, че за всички ни беше голяма изненада да 
разберем, че авторът на шедьоврите „Балада за Георг 
Хених“, „Германия – мръсна приказка“, „Аутопсия на 
една любов“ и др., освен прозаик, е и много талантлив 
поет. „Снегът, студът, декември и обратно: / аз 
– най-самотното дете на „Жданов“, със цигулка, 
/ докоснат от скръбта невероятно“, казва Пасков 
в стихотворението „Анемия“. Дълги години тези 
стихове остават в личния архив на писателя, докато 
не са предложени от съпругата му и негов преводач 
на френски, проф. Мари Врина-Николов, за издаване. С 
отсяването на стиховете и оформлението на книгата 
се заемат Георги Господинов, Иван Ланджев и Захари 
Карабашлиев. 
Литературното антисъбитие за 2022 г. е отказването 
на финансова подкрепа на артистичната програма на 
фондация „Прочети София“ за 2023 г. от Национален 
фонд „Култура“ (НФК). Отказът от финансиране 
носи голяма загуба за българския литературен живот, 
тъй като „Прочети София“ в последните години 
създаде много градски събития, извади литературата 
от книгите, библиотеките и университетските 
скамейки. Това се случи чрез т.нар. „Литературни 
маршрути“, които чрез градски разходки разказват 
по увлекателен начин литературната история и 
непознати факти за български писатели и поети. 
На фондация „Прочети София“ е и инициативата 
„Скритите букви“ – пейки под формата на букви от 
кирилицата. Към всяка от тях има и стихотворение 
на съвременен български поет. Пейките-букви са 
посетили различни градове, между които Париж, 
Берлин, Будапеща, Брюксел, Мюнстер, Франкфурт и др.
Фондацията стои и зад реализацията на 7 (от общо 
10) издания на Софийския международен литературен 
фестивал на Асоциация „Българска книга“. 

аНдриаНа сПасова, главен асистент в БАН

Представянето на новата стихосбирка „Потребност 
от рециклиране“ (изд. „Лексикон“) на Амелия Личева 
в Американския център на Столична библиотека е 
първото събитие за 2022 г., на което присъствах и което 
събра отново литературната и академичната общност. 
Бих казала с него започна по-видимо преодоляването 
на дългосрочно наложените ограничения за културно 
случване от последните няколко години. С особена 
чувствителност прозвучаха стихотворенията от 
актрисата Снежина Петрова, а изведените критически 
вниквания от Дария Карапеткова и Георги Господинов 
диалогизираха с едновременния прочит на публиката 
на „Дистанция“ и „Двойкаджийка“ относно дефицита 
на близост и изобилието от пластмасови отношения. 
На същото място последните дни от 2022 г. 
премиерата на научната монография на Елка Трайкова 
„Литературноисторически и критически сюжети“ 
(ИЦ „Боян Пенев“) затвори и окръгли поредицата 
от появи на нови интересни книги в областта на 
хуманитарната мисъл, ставайки повод да прозвучат 
както много лични истории, така и един открояващ се 
рефлективен „разрез“ на българската литература от 
последното столетие, чието припознаване и споделяне 
е интелектуално удоволствие. Интердисциплинарното 
обсъждане на подготвяната научна книга „Желани, 
бленувани и отсъстващи: Чуждите жени и мъже в 
българската литература от ХІХ век“ на Николай 
Аретов е още един сюжет от изминалата година, който 
заслужава внимание най-малкото по две причини. Ще 
спомена само втората: инициирането в Института 
за литература на неформални критически дискусии с 
конкретни предложения и нововъзникнали провокативни 
полета, изоставяйки удобния модел на неконфронтиране 
и безпроблемно приемане на нов ръкопис, една небезукорна 
практика изобщо в полето на българската критика, 
когато става дума за новоизлезли книги на утвърдени 
учени. В центъра на тазгодишния празник на ИЛ при 
БАН беше научната продукция на Издателския център 
„Боян Пенев“ и впечатляващият брой нови монографии, 
сборници и съчинения на колегите, което ми даде повод 
да погледна запълнения без въздух импровизиран нов 
рафт в личната ми библиотека. Тук са няколкото 
тома съчинения на Борис Йоцов (съст. Р. Дамянова); 
„Българският литературен модернизъм. Проблемът 
за времето и идентичността“ на Иван Христов; 
съчиненията на Матвей Вълев (съст. А. Ташев); на 
Борю Зевзека (съст. К. Захова), неизвестните спомени, 
стихотворения и дописки на Екатерина Василева 
(съст. Н. Капралова), „Ракурси към ранната модерност. 
Психологизъм и символизъм“ на рано отишлия си Р. 
Шивачев; възобновената литературна анкетна традиция 
от Б. Владимирова с Ани Илков, Едвин Сугарев и 
Владимир Левчев; сборникът „Писането за себе си 
и неговите жанрове. Писма, дневници и други форми 
на автобиографичния разказ в европейските писмени 
практики (XVII-XX век)“ (съст. М. Серафимова) и др. 
Разбира се, на стелажа са си намерили своето място две 
от книгите на поредицата „Човек/нечовек“ (изд. “Versus“) 
– на Миглена Николчина „Бог с машина. Изваждане на 
човека“ и на Николай Генов „Виртуалният човек: опит 
върху фантоматиката“, новите монографии на Галин 
Тиханов „Световна литература. Космополитизъм. 
Изгнание“ (изд. „Кралица Маб“) и на Николай Чернокожев 
„Страници по Възраждането“ (УИ „Св. Климент 
Охрдиски“). Събитията продължават да се роят. Но 
загубата на поети като Екатерина Йосифова е онова 
тъжно и мълчаливо стъписване, 
което беляза 2022 г. Най-тъжното и 
непреодолимо „антисъбитие“.

Снимка unsplash.com
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Велина Минкова

Нидерландските ветрове, нали няма нищо на пътя им, 
духаха здраво през декемврийския дъжд и го караха да вали 
почти хоризонтално. Арно предложи да караме Коледа 
в родния му Париж, тъй като билетите за влак били на 
поносими цени, за разлика от самолетните до София. 
Живеехме в Амстердам и обитавахме уютен таван в 
едно от студентските общежития в града. Арно ми бе 
предложил да се оженим, беше се представил на нашите 
по телефона и бе поискал ръката ми, 
всички от българска страна дружно се 
бяхме съгласили, нищо че е по-млад от 
мен, много симпатично и отговорно 
момче. За парижкото си семейство 
обаче споделяше пестеливо, колкото и 
да го разпитвах. Ситуацията с la belle 
famille била сложна, доста compliquée… 
Чудех се какво може да е толкова сложно, 
след като сам нарича семейството си 
красиво. Все още не знаех добре френски, 
но ми звучеше изящно.  
Майка му, гъркиня от Атина, завършила 
френски лицей и тутакси заминала 
за Париж да следва. Там се оженила 
за французин, от когото има син, 
развели се и покрай майските събития 
на 1968-ма се запознала с бащата на 
Арно, по-млад от нея с близо осем 
години. Работела в университетската 
администрация, а той отказвал да 
защити докторантурата си по физика 
пред старите професори във факултета 
и денонощно висял в  обсадената Сорбона 
– накрая с големи кандърми го навила. 
Гаджосали се и заживели по парижките 
комуни с двете си момчета – баща му 
също имал син от първи брак. Майката 
на Арно била сред първите подписали 
инициирания от Симон дьо Бовоар 
манифест на „343-те курви“, които на 
младини правили нелегален аборт с риск 
да ги хвърлят в затвора. Баща му искал 
и той да подпише, но подписката била 
само за жени. Ходели непрестанно по 
демонстрации в Латинския квартал и се 
изнесли да живеят заедно в средата на 
седемдесетте, когато Арно вече бил на 
път. 
Апартаментът им станал място за 
безконечни обеди и вечери, сборище 
на приятели учени, преподаватели и 
психоаналитици – психоанлизата била на 
мода и голяма страст на майка му, която 
вечно си търсела някой да я анализира. 
Мъжете готвели, след това всички 
четели на глас Хегел и Маркс, обсъждали 
защо се е провалила революцията и как 
така майката на Арно забременяла, 
докато пиела отдавна легализираните 
противозачатъчни – вероятно пак нещо 
ги баламосвали с плацебо бонбонки. 
Активисти. Феминисти. И според Арно, 
към днешна дата напълно изкукуригали.
Не празнували семейно Коледа по гръцки 
православен обичай, нито Ханука по 
еврейски – баща му бил евреин от украински и румънски 
произход, роден в свободната от нацисти френска зона 
в Лион, където семейството му се крило по време на 
Втората световна война, преди да се преместят в 
Париж. С родители 1968-маджии и атеисти, никаква 
религиозна нотка не звънвала по празниците, а и в Париж 
хората празнували кой както си иска. За Арно Коледа била 
свързана с боров аромат, който се носел от огромната 
елха, и тонове подаръци. За него. Полубратята му 
били големи и рядко се мярвали у дома. Всъщност 
единствената разлика на Коледа от непрестанното 
пируване у тях била пуйката, домашният гъши пастет 
– фоа гра, и традиционният бюш, сладоледена торта 
във формата на цепеница, символ на огъня, който гори 
цяла нощ в камината. Преди десерта хапвали и много 
миризливото зимно сирене „Мондор“ с топла франзела. 
Вълнувах се. Бях ходила в Париж само веднъж като 
млад и беден турист в нечовешка лятна жега, дори се 
бях изгубила и не успях да стигна до Айфеловата кула, 
която тъй и тъй щях да погледна само отвън, защото 
билетите за качване нагоре ми се сториха безбожно 
скъпи. Арно ме успокои, че и той само отвън я бил 
виждал, парижани по Айфеловата кула рядко се катерели. 
Този път се очакваше кучешки студ, но аз трябваше да 
съм елегантна, не можех да си представя да се изтърся 
в коледен Париж при la belle famille в рошав и размъкнат 

студентски вид. Колкото повече навлизахме в месец 
декември, толкова повече имах да уча за изпити, но сън не 
ме ловеше да мисля какво ще облека, как ще се фризирам 
и в какъв цвят ще си лакирам ноктите.   
Арно каза, че няма нужда да се престаравам, надали някой 
щял да забележи, la belle famille го давала много лежерно. 
Освен това вече ме бил предупредил, че са луди. Най-
вече баща му, професор по физика. Живеел в различно 
измерение, а едно време носел сабо с чорапи и карал 
разпадащ се син ситроен дьо шво кабриолет, връзвал 

огромната си къдрава коса на кукуригу да не му се вее и 
Арно умирал от срам, когато идвал да го вземе с кола от 
училище.  
На един от несекващите купони у тях се изтърсили 
цяла сюрия психоаналитици директно от някаква 
международна конференция, сред които и една бразилка 
от фройдистката школа в Сау Паулу. Каква хипноза 
приложила на баща му, как го психоанализирала с 
минималния си френски, не се разбрало, но недълго след 
това се изнесли да живеят заедно в съседен квартал, 
далеч от семейната парижка комуна. Не се наложило да 
се развеждат с майката на Арно, тъй като изобщо не 
били сключвали брак, просто живели заедно 20 години. 
Това позволило на баща му скоропостижно да се ожени 
за бразилката и да прекарва голяма част от студените 
месеци в Бразилия на слънце, често пъти заедно със 
сърдития млад човек – тийнейджъра Арно, когото най-
безцеремонно изваждал от училище до степен такава, че 
се наложило на два пъти да повтаря класове.       
Лудостта на баща му не била паднала от небето. Дядото 
на Арно, старият евреин папи Йосиф от Букурещ, бил 
много артистична личност. Имал сравнително успешна 
дърводелска работилница, където бабата на Арно, мами 
Роза от Чернивци, се занимавала с администрацията. На 
стари години папи започнал да рисува картини, които 
изобразявали екзотични жени на фона на нещо като 
тропически пейзажи, макар и в доста убити тонове, 
вдъхновени явно от парижкия квартал, който от 
десетилетия не били напускали. Тези картини дразнели 
мами и ставали причина за шумни скандали у тях, папи 
дори я обвинявал, че манджите, които готвела от 
години, напоследък станали гадни и дали тя не ги блъскала 

с отрова, за да го умори и да разпродаде безценните му 
творби. Двамата били почти 90-годишни, но в някакъв 
момент на мами є писнало и се изнесла да живее сама, 
като зарязала папи насред дърворезби и платна и дори 
официално се развела с него. Той починал скоро след това, 
а тя сега си имала собствена стая у бащата на Арно и 
бразилската му мащеха.       
Ситуацията с Коледа и la belle famille май наистина се 
очертаваше крайно сложна. Родителите му не се виждали 
и почти не си говорели вече 15 години. Затова вероятно 

ще бъдем един ден у едните, един ден у 
другите, ако ни хванат братята – и при 
тях. Всички искали да се запознаят с 
мен. Аз обаче, след като го бях слушала 
ококорено дни наред, усетих как 
лампите в очите ми гаснат. Каква ще 
е тази Коледа, семейство на парчета, 
разправии и фасони – в такъв случай да 
отидем в София, там поне традиционно 
се събираме на разкошни постни манджи 
на Бъдни вечер с мама и татко, баба и 
дядо, леля, чичо, брат ми, братовчед 
ми... Коледа е семеен празник, щом при 
la belle famille ще е такава бъркотия, 
просто да отидем друг път. Тъкмо да 
понауча малко френски. Арно се разфуча 
– сега пък аз съм правела фасони, 
нали не си мисля, че му е било много 
забавно цял живот с тези изтрещели 
комунисти, сега на всичкото отгоре 
Коледа трябвало отново да стане 
семеен празник. В България не можело 
да ходим, по празниците билетите били 
безбожно скъпи, освен това как така 
ще бием толкова път да ядем постно?! 
Но щом толкова съм настоявала, щял 
да им каже, че по-лесно ще бъде да се 
запознаят с мен всички накуп.
Дойде най-сетне заветната вечер. 
La belle famille били съгласни да се 
съберат заедно на Коледа, за да се 
запознаят с мен, обаче категорично 
нямало да се подаряват никакви 
подаръци. С извънредно киселия Арно 
се бяхме качили сутринта на влака 
от Амстердам, бяхме пристигнали в 
Париж по обяд и се бяхме настанили 
в младежката му стая у майка му. Аз 
трябваше да се наконтя и да тръгнем 
тримата заедно към баща му за ранна 
вечеря, като по пътя купим топли 
франзели от фурната и коледна торта-
цепеница бюш от емблематичния 
сладоледен бутик „Бертийон“ на Ил сен 
Луи. Бях се издокарала в кафяв вълнен 
костюм с вталено сако и панталон-
клош, островърхи кожени боти в 
същия цвят, с най-тънките токчета 
в живота ми. Бях ходила специално 
на фризьор и дори се бях замъкнала в 
един индонезийски магазин, целият в 
пъстроцветни коприни и традиционни 
чанти, възглавници и дрехи, откъдето 
си купих къса рокля в синьо и червено 
като сенките и червилото ми, 
която щях да облека под сакото и 

върху панталона, за да шашна парижката фамилия с 
амстердамски авангард. Бях си лакирала ноктите в 
същия тон кафяво, цвят „лайно“, както любвеобилно се 
изрази бъдещият ми съпруг. Те пък с майка му си бяха 
облечени в ежедневни сиво-черни градски дрехи, все едно 
изобщо не е Коледа и не отиваме на семейна вечеря. 
Явно обаче съм била наистина шеметно красива, защото 
навсякъде – на комшиите по етажите на кооперацията, 
на разни познати из квартала, дори на магазинерките 
в Бертийон, с които явно се познаваха, на всички 
майката на Арно ме представяше като нейното красиво 
момиче, ma belle fille. Хубаво е да се разхождаш из 
Париж – леденостуден, но затова пък обсипан с бляскави 
коледни украси в празничната вечер – и всички да ти се 
възхищават. Най-вече бъдещата ти свекърва.                 
Пристигнахме у бащата на Арно доста по-рано, но във 
Франция това било нормално. Във вътрешността на 
кооперацията прекосихме градинка, където тънките 
ми като игли токчета затънаха в лепкава кал, от 
която Арно едвам ме извлече. След половин Париж в 
елегантни нови боти краката ми така се бяха вледенили, 
че изобщо не усещах пришките, които неминуемо ми 
бяха излезли. Бащата на Арно, бразилската му мащеха 
и мами Роза, опряна на бастун, разтвориха вратите на 
приземния си апартамент и ни посрещнаха с бутилка 
шампанско, която гръмна в коледния мрак, връчиха ни 
чаши и завдигаха тостове още преди да сме влезли вътре. 
Шампанското мина през вкочанясалото ми в коледен 
тоалет тяло като топъл нож през масло от хладилника. 
Въведоха ни в апартамента, където от кухнята 
ухаеше на печаща се пуйка. Държах кристалната чаша 
и откликвах на наздравиците, но след третата глътка, 

La belle famille 

Снимка unsplash.com
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аМелия личева:

Жизел Сапиро, „три статии“, прев. 
тодорка минева, милена Попова, 
Весела Еленкова, Уи „Св. Кл. 
Охридски“, С., 2022, 90 с., 12 лв.

Книгата включва три статии, 
подбрани за първа среща на 
българската аудитория с една от 
най-влиятелните и задълбочени 
изследователки на литературата 
днес от самата нея. Сред темите 
засегнати в тях са някои от 

ключовите проблеми, по които от години работи Сапиро 
– социологията на литературата, глобализирането 
на текстовете, понятието „световна литература“, 
преводите и тяхната зависимост от позиционирането 
на „малките“ и „големите“ езици, влиянието на пазарите, 
както и нещо ново в търсенията є – литературните 
фестивали и техният авторитет по отношение на 
транснационалното литературно поле. Между другото, 
Жизел Сапиро с огромно любопитство изслуша поредица 
от разговори на СМЛФ и сме в очакване софийският 
фестивал също да стане част от примерите є.

Деймън Галгът, „Обещанието“, 
прев. от английски Калоян 
игнатовски, изд. „лабиринт“, С., 
2022, 260 с., 18,90 лв.

Не е случаен фактът, че този 
роман носи през 2021 г. наградата 
„Букър“ на своя автор. Той е 
красив и въздействащ като стил, 
сериозен, но и смешен на места, с 
много литературни препратки към 
някои от големите модернисти 

като Вирджиния Улф и Уилям Фокнър, но и към знакови 
съвременни имена като Тони Морисън. И най-сетне, 
той е и роман с каузи, с ангажимент, в духа на голямата 
традиция на Кутси, опитващ се да обясни какво се случва 
със света и човешкото в него след преживените травми 
на противопоставянето, омразата, нетърпимостта към 
различния.

Сали Руни, „Красив свят, къде си 
ти“, прев. от английски Боряна 
Джанабетска, изд. „Еднорог“, С., 
2022, 368 с., 21,90 лв.

„Нормални хора“ направи от Сали 
Руни икона за днешните младежи 
не само в Ирландия, но и по света. 
За щастие, българската аудитория 
също като че ли започва да открива 
писателката, още повече след 
едноименния сериал. Затова и 

третият є роман „Красив свят, къде си ти“, който 
на английски излиза през 2021 и веднага се превръща 
в световен бестселър, се търси и в българските 
книжарници, като предвещава да бъде сред книгите, 
които допринасят за модата да се чете. А самият 
роман разказва не само за трудността да се обича и 
да се общува, но и за трудността да се живее етично 
и емпатично в съвременния свят с всички негови 
предизвикателства.

когато вече се бяхме настанили 
около трапезата, аз се сетих, 
че шампанското всъщност е 
спиртна напитка, а аз през целия 
ден от вълнение не бях сложила 
залък в устата си. Явно точно 
толкова алкохол е бил нужен, 
за да ме отреже безпаметно. 
Разговорите на френски, 
които зажужаха около мен, ми 
подействаха като приспивна 
песен. С почти затворени очи 
и любезна усмивка обявих на la 
belle famille, че само за мъничко 
ще полегна на канапето. Не 
помня нито как съм станала 
от масата, нито как сме се 
прибрали обратно после в 
апартамента на майка му. 
На сутринта Арно ми разказа 
колко добре си било досега, 
когато фамилията не се 
събирала. Само се заяждали, 
около тях не се седяло. Дано да е за последен път, въпреки 
че вечерята била невероятно вкусна. След десетата 
бутилка шампанско родителите му отново се скарали 
заради един случай от началото на осемдесетте, когато 
обикаляли вулканичните еолийски острови в Италия и 
една вечер се натъкнали на модно ревю. Баща му, по сабо, 
решил да се качи горе и да се фръцка подир манекенките, 
но паднал от подиума и си счупил крака. И как майката на 
Арно подкарала синьото дьо шво с такава бясна скорост 
към поликлиниката, че косата му побеляла. Добре съм се 
била спасила, просната възнак в несвяст. Дори ме имало 
на снимки как спя непробудно с перфектен грим в тон с 
копринената рокля, протегнала боти с кални токчета в 
същия цвят като коженото канапе. Според него леко съм 
похърквала, но в данданията със сигурност само той ме 
бил чул. 


С Арно се оженихме два месеца по-късно в Амстердам 
и казахме на техните да не се притесняват да идват 
за едно разписване в понеделник сутрин... С което 
разписване официално съм била станала, обясни Арно, 
la belle fille. Но това изобщо не означавало, че съм 
красиво момиче, а най-обикновена снаха, казано с присъщ 
френски финес. Оказа се също така, че la belle famille не 
било „красивото семейство“ както си го бях превела 
първоначално. Те били la belle famille за мен. Във Франция 
така наричали сватовете. Колко красиво, направо 
изящно. 


След раждането на първия ни син свекърва ми се 
самопровъзгласи за „яя“, което означавало баба на гръцки, 
и за да не останат по-назад, свекър ми и бразилската 
му съпруга се нарекоха „вово“, което на португалски 
означавало дядо (с ударение на първата сричка) и баба 
(с ударение на втората, или обратното). Преместихме 
се да живеем в Париж, в младежката стая на Арно в 
просторния апартамент на майка му. Тя обаче след 
няколко месеца ни помоли да напуснем, защото сме 
є разбърквали наредбата, надули сме є главата и сме 
навлезли прекалено навътре в личното є пространство.  
Свекър ми не се учуди особено – когато се запознал със 
свекърва ми, комуните си били комуни, но тя тайно си 
държала малко апартаментче, подредено и чисто, където 
се прибирала от време на време и не канела никого. Освен 
него. За да спаси положението, професорът по физика ни 
пусна да живеем в малкото апартаментче през няколко 
улици от тях, в което свекърва ми мащеха провеждала 
сеансите си по Фройдова психоанализа. Щяла да си 
посреща пациентите в стаята на мами Роза, която се 
освободила, защото на старата еврейка є писнало от 
откачалки – бащата на Арно бил копие на папи Йосиф, 
а екзотичната му лична психоаналитичка говорела лош 
френски и била въплъщение на жените от онези картини. 
Пожелала да живее извън Париж, в луксозен старчески 
дом сред природата, където поне да можела да размени 
две приказки с нормални хора и да си умре на спокойствие, 
на сто години била станала вече. 
Обособихме в малкото апартаментче детска стая и 
заживяхме, така да се каже, щастливо. Международната 
тайфа от баби и дядовци пристигаха на гости да си 
играят със своя единствен внук, като се стараеха да 
не се засичат често, поради липса на място. Явно обаче 
хипнозата бе пропила и стените на 30-те квадратни 
метра бивш кабинет по Фройдова психоанализа, защото 
постепенно дъртофелниците започнаха да се променят. 
Все по-малко се заяждаха и почти не си говореха зад 
гърба. По желание на детето започнахме да празнуваме 
заедно детските рождени дни в неговата стая, после 
старите започнаха да ни канят на своите рождени дни 
у тях. След раждането на втория ни син преломният 
момент окончателно настъпи, когато яя и двамата 
вово взеха големия ни син и заминаха да карат заедно 
пролетната му училищна ваканция на някакъв вулканичен 

еолийски остров. Коледа на същата година отново беше 
семейна и оттогава вече е задължителна.      
 Двете ни момчета толкова приличат на Арно, че все 
едно сме го клонирали. Когато сме четиримата, аз бих 
могла да мина за българска детегледачка. Мъжът ми ме 
успокоява, че всъщност съм била липсващата брънка 
в потеклото на децата, между Чернивци, Букурещ и 
Атина липсвала само София... И че много ме обичал, но 
никога нямало да забрави националната катастрофа, 
предизвикана от гола на Костадинов в последната 
минута на последния мач, който елиминирал Франция 
от световното в началото на 90-те, когато за около 
15-годишния тогава футболен запалянко Арно светът 
се бил сринал. Не пропуска да спомене този гол всеки 
път, когато със синовете ни, вече и те футболни 
запалянковци, гледат заедно мач и децата се чудят да 
ликуват ли, да агонизират ли. 
Синовете ни обичат всички баби и дядовци, независимо 
от география и националности. Но на абсолютното 
им обожание се радва свекърва ми, тяхната любима 
яя, която вече на свой ред наближава 90-те. А тя 
безрезервно посвещава старините си на двете малки 
Арна, пише с тях домашни, рецитират стихове, води ги 
по музеи, кани ги да спят при нея, приготвя им френски 
закуски и гръцки вечери и разговаря с тях на философски 
теми. Оценява високо тяхната обич, това било рядко 
срещано явление. Тя например, когато била малка, 
изобщо не обичала своята яя и мразела да ходи у тях, 
затова когато през войната една бомба паднала върху 
кооперацията и я убила, на нашата яя изобщо не є било 
мъчно.     
  

Днес сватовете живеят в своеобразен менаж-а-троа, 
ходят тримата заедно на дълги уикенди и почивки, 
в Париж през ден пият кафе, обядват или вечерят 
заедно и откакто им разяснихме как да се обаждат по 
чужбина с камера от смартфоните (които най-накрая 
се съгласиха да се научат да използват), непрестанно си 
звънят, гледат се и с часове обсъждат политика, манджи, 
наука, култура и внуци, справят се с часовата разлика, 
особено когато двамата вово карат зимни месеци в 
Бразилия. Яя се кани да им ходи на гости, дори върнала 
на свекър ми пръстена с черен камък от втвърдена 
вулканична еолийска лава, който му била подарила, когато 
се запознали и след това си взела обратно, когато се 
разделили. Той се разхожда гордо с два пръстена, по един 
на всяка ръка, показва ги навсякъде и заявява при всеки 
удобен случай, че имал две жени.  
Коледа днес е празник, на който la belle famille 
продължават да се карат, но вече на тема колко време 
и в какъв алкохол да киснат дробчетата за домашното 
фоа гра, кой ще зашие грамадната претъпкана с кестени, 
стафиди и канелени пръчки пуйка, колко голяма пита 
миризлив „Мондор“ и какъв вкус сладоледен бюш от 
„Бертийон“ да се купят. И тъй като за толкова години 
не можах да свикна да ям смрадливо сирене преди 
десерта и после сладолед посред зима, за мен към менюто 
неизменно се включва богата коледна бонбониера от 
„Фуше“, най-старата работилница за шоколад в Париж, 
отворила врати в Латинския квартал преди близо двеста 
години. Нали съм la belle fille. 
От кварталния пазар бива домъкната елха до тавана 
и всички заедно я украсяваме. Лее се шампанско, валят 
подаръци, разправят се вехтозаветни семейни истории. 
Децата изнасят театрално-танцови спектакли и карат 
възрастните да се включват неподготвени. От няколко 
години насам към коледите се присъединиха и двамата 
големи полубратя на Арно със съпругите си. Брат му по 
майчина линия е женен за гъркиня от Атина. А брат му 
по бащина линия е женен за филипинка от Манила, която 
е като излязла от картините на папи Йосиф... В крайна 
сметка la belle famille се оказаха едно наистина красиво 
семейство. 

Препоръките  

на редакторите

Снимка unsplash.com
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Да си припомним случая с Балзак, който не припознава 
всичките си произведения. той изтъква, че онези 
творби, които не е подписал като свои, просто не са 
негови.  
Това е отличен пример. И това може да бъде полемичен 
въпрос: да включим ли памфлетите на Селин в цялостното 
му творчество? Или трябва да ги изключим, както е 
направил редакторът на пълните съчинения на Вагнер, 
като е оставил настрана Die Judentum in der Musik. Тук 
можете да видите ролята на културните посредници в 
конструирането на автора.
Втората предпоставка е, че съществува метафорична 
идентификация между автора и творбата. Творбата 
„прилича“ на своя автор. Идеята е, че стилът на автора 
е израз на неговата личност. А какво се случва в онези 
случаи, когато настъпват творчески промени във 
времето, както при Пикасо и неговите различни периоди. 
Критиците на изкуството трябва да изработват периоди. 
Литературата е най-интересна, тъй като има един 
допълнителен аспект и това е отношението между автор, 
разказвач и герой. Тя създава амбивалентно пространство с 
много възможности за маневриране.
Третата предпоставка е свързана с каузалността и 
причинно-следствените връзки. Това също се отнася 
до интенционалността – смятаме, че авторът или 
авторката, е първопричината за появата на творбата 
или пък, че смисълът на тези произведения е следствие 
от неговите/нейните намерения. Ние оспорваме това 
предположение от социологическа гледна точка, защото 
отчитаме, че литературното поле също участва в 
произвеждането на творбата.
От друга страна, авторът носи отговорност. От 
правна гледна точка, която съм проучвала по линията на 
литературни процеси, въпреки че авторът стои редом 
с издателя, той/тя винаги се смята за субекта, най-
отговорен за своето произведение и съответно получава 
най-високите санкции. Но пък има и автори, които 
отричат интенцията. Също така произведението може 
да избяга от интенцията на авторите. Има случаи на 
противоречие между автора и рецепцията, от което 
произтичат някои скандали. Наскоро това се случи с 
пърформанса „Exhibit B“ на Брет Бейли, където той излага 
хора-експонати в човешки зоопаркове. Неговото намерение 
е да критикува колониализма, но това намерение е напълно 
откъснато от рецепцията на пърформанса му. Така че 
рецепцията оспорва идентификацията между автор и 
творба. 
Във втората част от книгата коментирам някои 
скандали, свързани със сексуални посегателства – Полански 
и Мацнеф; или с идеология – Хайдегер, Яус, де Ман, Морас и 
др.; и завършвам със скандала около Нобеловата награда на 
Петер Хандке заради неговата просръбска ангажираност 
по време на войната в бивша Югославия. Но все пак не 
отговорих точно на въпроса.  
 
Отговора на този въпрос ще получим, ако преведем 
последната Ви книга на български. теорията Ви 

Символната икономика оспорва...

Мисля, 
че това 
е истинско 
предизвикателство 
за литературните 
критици. То включва 
въпроса как жените 
и малцинствата 
са представени 
в литературата. 
Трябва да работим 
по тези въпроси, 
а не да премахваме 
едното или другото. 
Заключението на книгата 
ми е, че премахването 
възпроизвежда символното 
насилие, защото 
предизвиква амнезия. 
Това, което е 
необходимо да 
се направи, е 
анамнезата.
 
Вашият 
поглед към 
понятието 
за световна 
литература 
различава 
четири 
фактора – 
политически, икономически, 
културен и социален. така вие разработвате поле с по-
сложен релеф на циркулация на литературните творби. 
Какъв е диспозитивът на всеки от тях? Кои фактори 
успяват да противодействат на доминацията на 
пазара?
Всеки един от тези фактори включва аспект, който 
може да попречи на пазара, и аспект, който може да е 
в негова услуга. Произведенията могат да циркулират 
благодарение на икономически причини, защото самите 
те са икономически успешни. Те могат да циркулират 
заради политическото послание, което носят. Налични са 
специфични мрежи на циркулация. Може да има културни 
причини или това, което се нарича „представителност“. 
Културата може да бъде медиирана и апроприирана от 
националната култура или от някоя конкретна общност. 
Като казваме култура, това включва и религия и естетика. 
А съществуват и естетически общности, които се 
фокусират и признават естетическата стойност на 
произведенията на изкуството. 
Разбира се, трябва да се вземат предвид и социалните 
измерения. Социалният пол е от голяма важност. Много 
по-малко жени се превеждат, сравнено с мъжете, и това 
все още е така. В настоящия момент това се променя. 
Социалните предимства като това да си гражданин, а 
не мигрант, също се променят. Това е положителното 
влияние на англо-американската доминация. Въпреки че 
това влияние е част от офанзивата срещу националните 
идентичности с цел отваряне на границите за свободно 
движение на продукти, но в случая има положителен ефект. 
Така че съпротива срещу пазара… От икономическа гледна 
точка съществува символна икономика, която оспорва 
икономическата логика, логиката на пазара. Съществуват 
две мрежи. Едната е професионалната мрежа на големите 
литературни агенти и големите конгломерати. Другата 
е паралелна мрежа на малки издателства, преводачи и 
критици. Те общуват, разпространяват и се ръководят 
от критерии, които не са чисто икономически, а също с 
естетически или политически характер. Същевременно 
те могат да бъдат и социални критерии, тъй като са 
свързани с фестивалите. И така те противодействат на 
господството на пазара по различни начини.
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е впечатляваща. По чудесен начин се 
справя с интенционалната заблуда, както и с 
необходимостта от строга идентификация на автор и 
творба. Ако правилно разбирам, посочвате, че авторът 
винаги е фигура – или метафора, или метонимия?
В заключение мога да кажа „да“ и „не“. Не, защото съм 
социолог. Да, защото в повечето случаи не знаем нищо за 
това какво действително се случва в живота на автора. 
Радвам се, че Милена Фучеджиева прави филм за Фани 
Попова-Мутафова, защото в моята книга нямаше нито 
един случай на жена, като бях критикувана за това. Но 
знаете ли, аз просто не намерих такъв. Някой ми спомена 
за Симон дьо Бовоар и аферата є с нейна студентка. Но 
там няма случай – първо, тя е нейна бивша студентка и 
второ, е на повече от 18 години, когато двете са имали 
връзка. Ако започнем да съдим всички сексуални отношения 
през призмата на авторитета и морала, нищо няма да 
остане. Насилието няма нищо общо с отношенията между 
възрастни по взаимно съгласие дори ако самото понятие за 
съгласие е широко обсъждано, и то с право.
Мисля, че трябва да направим разграничение, има неща, 
които са несравними с други, като насилието върху 
уязвими хора, върху жени и деца. Вашето питане повдига 
и други въпроси. Може да поставим въпроса за съгласието 
при движението #MeToo или за случая с Дж. К. Роулинг. 
Един от моите студенти представи на семинара ми 
случая на Дж. К. Роулинг. Някои тийнейджъри поставиха 
стикер върху името на авторката, който призовава да 
бъде отхвърлена авторката, но да се запази „Хари Потър“. 
Други пък бойкотираха по-късните є книги. 
Искам също да добавя в края на този отговор, че сме 
издигнали авторите като културни герои. Нашата култура 
е, която очаква от тях да имат определен морал.
Не засягам проблема с Достоевски, но бих могла. 
Интересен ми е. Струва ми се обаче, че отхвърлянето 
на Достоевски е свързано повече с войната в Украйна, 
отколкото със самия Достоевски. За мен това е проблем. 
Изследвала съм литературната съпротива във Франция, 
която никога не е бъркала немската култура с нацистите. 
Не е приемливо да се отхвърля Достоевски заради 
войната в Украйна. Това е просто възпроизвеждане на 
националистическия възглед. А аз подкрепям Украйна, и то 
без никакви резерви, в тази война.
 
Следенето за „отговорността“ на автора и 
сакрализирането му не премахва ли ролята на 
литературата като игра и не води ли следователно до 
международен морал? 
Не съм привърженик на идеята за релативизирането 
на нормите, анахронично е да съдим класически автори 
през призмата на настоящето, защото по този начин 
налагаме съвременни ценности на миналото. Днес сме 
разбрали, че расизмът например е стигматизация, която 
причинява вреда на определена социална група. Независимо 
от това дали в миналото е бил допустим или недопустим. 
Същото важи и за сексисткия дискурс. Не става дума 
обаче за отмяна и премахване, а за опит да се мисли как 
литературата може да възпроизвежда символно насилие. 

С
ни

м
ка

 u
ns

pl
as

h.
co

m


