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Не вдигай телефона (1981)

Пластмасовият Буда издава карате крясък

Преди нежните думи с техните спори 
Козметичният дъх на надгробната плоча

Смъртта изобрети телефона той прилича на жертвен 
 олтар 
Не почитай телефона 
Той завлича тези, които го почитат, в истински гробове 
с различни устройства, чрез различни преправени гласове

Седи си безбожен, когато чуеш религиозното стенание 
 на телефона

Не си мисли, че къщата ти е скривалище тя е телефон 
Не си мисли, че вървиш по собствения си път вървиш 
 по телефон 
Не си мисли, че спиш в ръката на Бог спиш в слушалката 
 на телефон 
Не си мисли, че разполагаш с бъдещето си то чака 
 да звънне телефон 
Не си мисли, че мислите ти са твоите собствени мисли 
 те са играчките на телефона 
Не си мисли, че тези дни са дни те са жертвените 
 свещеници на телефона 
Тайната полиция на телефона

О телефон махни се от дома ми 
Ти си лош бог 
Върви да шепнеш на друга възглавница 

Не повдигай змийската си глава в къщата ми 
Спри да хапеш прекрасните хора

Пластмасов рак такъв 
Защо винаги оракулът ти казва едно и също нещо? 
Какво ще ти събере греблото от гробищата?

И мълчанията ти са ужасни,  
когато си нужен, затъпял от злобата на обезумелия 
 ясновидец

Звездите шепнат заедно, докато дишаш 
Световните океани на празнотата са в слушалката ти 
Кабелът ти виси глуповато в бездните  
Пластмасов си после каменен счупена кутия с писма 
и не можеш да говориш 
лъжи или истина, единствено дяволът 
те кара да се разтрепериш с внезапния апетит от това
  да видиш някой погубен

Потъмняващи електрически връзки 
накъдето смъртта избелва кристалите си 
Подуваш се и се гърчиш 
Отваряш уста като устата на Буда 
Крещиш в корена на къщата

Не вдигай детонатора на телефона 
Пламък от последния ден ще изсвисти от телефона 
Мъртво тяло ще падне от телефона

Не вдигай телефона

Превод от английски: РУМЕН ПАВЛОВ

Тед Хюз
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Н О В О К О Н К У Р С

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 Зеленски 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. 

Електронно списание „Сборище на трубадури“ и 
семейство Мелконян за единадесета година обявяват 
конкурс за фантастичен разказ по повод годишнината 
от рождението на писателя Агоп Мелконян. Проектът 
е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд 
„Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на 
организации в областта на любителското творчество“.
Условия: Срокът за изпращане на разказите е до 24:00 ч. 
на 15 януари 2023 г.
Очакваме разказите ви в обем до 3600 думи, написани на 
кирилица, шрифт Times New Roman или Courier, размер на 
шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf.
Жанр и форма: Литература на идеите във всички 
класически и модерни поджанрове на фантастиката 
(научна фантастика, фентъзи, ужаси, ню уиърд, приказен 
реализъм и т.н., включително и жанрово преливане). 
Оценяваме литературните и идейните качества на 
творбата. Приветстваме различни повествователни 
стилове в рамките на обема.
Разказите трябва да бъдат на български език. 
На един автор се допуска един разказ на български език, 
който да е непубликуван под каквато и да е форма (на 
хартия, в интернет, под формата на аудио и/или видео).
Допълнителни изисквания за творбите: Не се допускат 
разкази, участвали в предишни издания на конкурса. 
Разказите, които не отговарят на условията, няма 
да бъдат допуснати за участие. В конкурса не могат 
да участват със свои творби: членовете на журито; 
членове на журито от предишни години; носители на 
първа награда от конкурса в предишни години; носители 
на специалната награда на почетното жури в предишни 
години; членове на екипа на сп. „Сборище на трубадури“; 

както и всички участващи в организирането и 
координирането на конкурса.
Изпращайте разказите до електронната поща на 
конкурса: konkurs@trubadurs.com 
За да бъдете идентифицирани при крайното класиране, 
в имейла за участието Ви в конкурса трябва да се 
съдържат:
Заглавие на имейла: „За конкурса“
Тяло на имейла (на отделни редове): заглавие на разказа; 
три имена; имейл за контакт; град или населено място; 
точен адрес; телефон
Прикачен файл: заглавието на файла трябва да е името 
на разказа на кирилица, файлът трябва да е в един от 
одобрените формати (.odt, .doc, .docx или .rtf.), файлът 
трябва да съдържа единствено заглавие на разказа и 
текст на разказа.
Важно: В прикачения файл трябва да присъстват 
единствено заглавие на разказа и текст на разказа. Не 
вписвайте личните си данни в прикачения файл!
Жури: Едуард Мелконян, Людмила Мелконян, Велко 
Милоев, Петър Кърджилов, Дилян Благов, Николай 
Тодоров
Финалистите в конкурса ще бъдат обявени на 10 
февруари 2023 г. в сайта на конкурса.
Награди: На всеки от отличените ще бъдат връчени 
персонализиран плакет и допълнителни награди от 
организаторите. Първите 10 творби в общото класиране 
ще бъдат публикувани в специален сборник с тираж от 
500 бройки. Официалното награждаване ще бъде през 
март 2023.
https://konkurs.trubadurs.com/2022/12/02/konkurs-agop-
melkonyan-2022/

Конкурс за фантастичен разказ „Агоп Мелконян“

Период на кандидатстване: 1 януари 2023 –  
28 февруари 2023

херингови облаци… 
мрежата на рибаря натежава 
от светлина 
– Мая Любенова  

Условия за участие в конкурса
Правила:
– Конкурсът е отворен за всички, с изключение на 
членовете на журито, координатора на конкурса и 
техните роднини. 
– Изпратените хайку трябва да бъдат написани лично 
от автора, непубликувани (онлайн или в печатни издания) 
и да не са споделяни в никоя от социалните медии 
(включително затворени/лични групи). 

– Поетите могат да кандидатстват на английски или 
български.  
Брой хайку: 
Всеки поет може да участва с не повече от 2 хайку  
Период на кандидатстване: 1 януари 2023 – 28 
февруари 2023  
Жури: Антоанета Николова, Гергана Янинска, Владислав 
Христов  
Координатор: Цецка Илиева  
Имейл за кандидатстване: tzetzka2019.bg@gmail.com  
Имейл за кандидатстване на английски: tzetzka2019.en@
gmail.com
Моля, пишете стихотворенията, името и държавата в 
самия имейл. Прикачени файлове няма да се отварят.  
Резултати: Имената на спечелилите първо, второ и 
трето място и техните хайку (с преводи на английски) 
ще бъдат публикувани на 17 април 2023 г.

Четвърти международен конкурс за хайку „Мая Любенова“

През годините Харуки Мураками е 
говорил за любимите си книги пред 
много журналисти и по различни 
поводи (в „The New Yorker“,“ The 
Guardian“, в речта си по приемането 
на наградата „Кафка“ и във 
въведенията на преводите си). 
Ето кратка извадка от неговите 
изказвания:

„Великият 
Гетсби“, 
Ф. Скот 
Фицджералд
„Ако трябваше да 
избера само една 
[книга, която ми 
е повлияла най-

много], без съмнене бих избрал 
„Гетсби“. Ако не беше романът 
на Фицджералд, нямаше да пиша 
литературата, която пиша сега 
(възможно е и изобщо да не бях 
започвал да пиша, макар че това е 
трудно за предвиждане).“

„Дългото 
сбогуване“,  
Реймънд 
Чандлър
„Филип Марлоу 
е творение на 
Чандлър, но за мен 
е напълно реален.“

„Превеждам книгите, които обичам 
да чета. Преведох всичките романи 
на Реймънд Чандлър. Стилът му 
ми допада страшно много. Чел съм 
„Дългото сбогуване“ пет или шест 
пъти.“

„Замъкът“, 
Франц Кафка
„Първата ми среща 
с творбите на 
Кафка беше като 
петнайсетгодишен, 
книгата – 
„Замъкът“. 
Каква огромна 

и невероятна книга. Шокира ме 
дълбоко. Светът, който Кафка 
описва в нея, е едновременно толкова 
реален и нереален, че успя да разкъса 
душата и сърцето ми на две.“

„Братя 
Карамазови“, 
Фьодор 
Достоевски
„Повечето автори 
стават все по-
слаби с годините. 
При Достоевски не 
е така. Той става все по-голям и по-
добър. Написва „Братя Карамазови“ 
малко преди да навърши шейсет. 
Невероятен роман.“

„Спасителят в 
ръжта“, Дж. Д. 
Селинджър
„Каква мрачна 
и ужасно 
обезпокоителна 
история. Харесвах 
я, когато бях на 
седемнайсет, затова 

реших да я преведа. Помнех я като 
забавна, но тъмна и силна. Явно 
самият аз съм бил обезпокоителен 
като малък.“

Превод от английски:  
СЕВЕРИНА СТАНКЕВА

Източник: Literary Hub, February 15, 
2022

Петте любими книги на Мураками
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Кадър от „Идиотският триъгълник“
(Не)равенството между хората и зависимостта към 
парите са в епицентъра на последния филм на шведа Рубен 
Йостлунд „Идиотският триъгълник“ (Triangle of Sadness), 
който му донесе втора „Златна палма“ след „Квадратът“ 
през 2017 г.
Всъщност по-коректно е буквалното заглавие „Триъгълник 
на тъгата“, защото още в началото на филма става ясно, 
че това е пространството над веждите в човешкото 
лице и режисьорът го свързва с кариерата на моделите, 
които колкото повече смръщват изражението си именно 
там, за толкова по-скъпа марка работят. А фокусът ясно 
е отправен към консуматорството и цинизма, скрит от 
фалшив позитивизъм и паразитен начин на живот.
Подобно на геометричната фигура, сюжетът е разделен на 
три части. Всяка разглежда силата на парите от различен 
ъгъл – по-лесно смилаема или трудна за преглъщане.
Главните роли са поверени на Харис Дикинсън като Карл 
и Чарлби Дийн като Яя – блестящи в артистичните си 
изпълнения във всяка от трите истории. Филмът носи 
и сянката на тъгата, покрай ненавременната смърт на 
актрисата, която се очертаваше като новото лице с 
голям потенциал в киното, но почина през август миналата 
година.
В първата част главните персонажи – работещи в модната 
индустрия, ясно излагат на масата в скъпарски ресторант 
разминаващите им се позиции за равноправието и 
собствените им предразсъдъци. Карл е приел ролята да бъде 
в  една от малкото индустрии, в която мъжете взимат 
едва 1/3 от печалбата на жените. Това не пречи именно той 
отново да плаща сметката в лъскавото заведение, тъй 
като приятелката му ясно заявява, че вижда бъдещето си 
като „трофейна съпруга“.
Йостлунд пуска персонажите по стръмната тема за 
парите, стереотипите, които (не)волно приемаме, за да 
изобличи сконфузността да се говори за тях. Най-вече 
заради зависимостта ни именно към тях. Двамата герои 
изпадат в неловки ситуации, влизайки в конфронтация един 
с друг, докато правят опит да човъркат из болезнения 
въпрос, превръщайки всеки следващ техен ход в пореден 
дребнав жест.
И ако „Квадратът“ изобличава празния свят на 
съвременното изкуство, то „Идиотският триъгълник“ 
взeма нещо от него и го допълва с щрихи от друг филм 
на Йостлунд – „Форсмажор“, пронизващ мъжкото его и 
празните отношения между съвременните двойки.
Въпросът за парите е разгърнат почти до ръба на 
позволеното във втората част. Подбрани богаташи 
се събират на луксозна яхта, където равноправие не 
съществува. Този събирателен свят е пределно показателен 
кой къде е стъпил върху йерархичната стълба, разделяйки 
финансово успелите от останалите.
Йостлунд прави обиколка из отделните прослойки, 
започвайки от онези, които лъскат палубата. Преминава 
през стюардите, получили указания как да спечелят 
по-солиден бакшиш и стига до най-долния етаж на 
камериерите (естествено непринадлежащи към бялата 
раса), плъзнали из тесни каюти без прозорци.
Всеки си знае мястото, равенство не съществува. Едни 
работят докато други пилеят парите си, спечелени 
често от съмнителни бизнеси. Зрителят е оставен да 
слуша как без свян богатите коментират натрупаното 
си богатство. Симпатична възрастна британска двойка 
разказва за трудностите, които е преживяла, когато 
НАТО се намесва в политиката на оръжия и е намалила 
с цели 25% печалбата им от продажба на ръчни гранати. 
„Но се съхранихме въпреки трудностите“, мило казват 
те и се хващат за ръка, убедени, че бизнесът им е 
използван от демократичните страни да постигат 
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целите си. Заснет преди нахлуването в Украйна, сред 
гостите е и руският бизнесмен Дмитрий (Златко 
Бурич), спазил класическия триъгълник на преуспелия 
в родината си, намиращ се в компанията на съпруга 
и любовница. Спечелил състоянието си от продажба 
на торове, героят щедро и грубовато илюстрира 
богатството с хвалбата, че продава „лайна“. На круиза 
са и Карл и Яя, като че ли натрапени в подобна среда, 
получили шанс да са сред висшето общество покрай 
инфлуенсърството. Знаков образ е и капитанът (Уди 
Харелсън), неизтрезняващ в каютата си. Не остават 
незабелязани главният стюард Паула (Вики Бърлин) 
– сивият капитан, дирижиращ мира на палубата, и 
чистачката на тоалетните Абигейл (Доли де Леон). 
И именно в тази част филмът достига своя връх в 
безпощадната сатира, насочена към западното общество 
и политкоректното, което покорно се следва. В апогей 
на действието се превръща вечерята на капитана – 
единствената, в която времето е бурно. Камерата се 
плъзва по потрепващите пердета, търкулнала се по пода 
винена чаша и картина на развълнувано море. Детайли, 
подсказващи, че предстои нещо силно разтърсващо. 
Гостите се събират, за да получат шампанско и хайвер, 
посрещнати от наклонената фигура на капитана и 
свикналите да маневрират майсторски въпреки силното 
клатушкане на плавателния съд стюарди. Сцената с 
преливащи деликатеси и неспиращите да се пълнят 
с алкохолни питиета чаши постепенно придобива 
сюрреалистично звучене. Йостлунд буквализира 
пренаситеността на персонажите откъм житейски 
сладости, оставяйки ги да агонизират. Режисьорът 
превръща тази част от филма в ода на освобождение на 
телесата под звуците на здрав хевиметъл, а героите са 
гротескно окарикатурени, давещи се в собствените си 
течности, получили злорадото отношение на зрителите. 
Посочено е тяхното наказание. Затворени в плавателния 
съд, режисьорът ги довършва с диалога на двамата 
единствени непоклатими, сякаш имунизирани от морска 
болест – капитана и руснака. Последният впрочем 
пророчески е допълнително уличен като представител 
на своята нация. Оказва се нахален завоевател, 
присвояващ си чужда територия, обявявайки се за новия 
собственик на яхтата. Така двамата принуждават 

Краен срок за изпращане 15 януари 2023 г.

Eurodram – Европейска мрежа за съвременна драматургия, 
и Организация за съвременно алтернативно изкуство и 
култура „36 маймуни“ обявяват:
ОТВОРЕНА ПОКАНА за прием на преведени на 
български език съвременни театрални текстове – 
2022/2023 г.  Eurodram е европейска мрежа за превод на 
съвременна драматургия, целяща да популяризира обмена 
между преводачи, автори и европейската театрална сцена. 
Eurodram е фокусирана върху  разпространението на пиеси 
между езиците, които са представени в мрежата.
Актуалната покана е за участие в конкурса за преведени 
на български език театрални текстове, писани след 2012 г. 
Краен срок за изпращане 15.01.2023 г. (*удължен) Решенията 
на комитета ще бъдат оповестени на 21.03.2023 г.  Условия за 
участие в конкурса: 
– Пиесите трябва да са писани след 2012 г.  
– Преводите на пиесите трябва да НЕ са поставяни на сцена 
до момента.  
– Допустимо е да са публикувани или представяни под 
формата на сценично четене на български език.  
– По правило пиесите трябва да са превеждани от езика, на 
който са писани.  

Покана за участие в селекцията на Eurodram 2023 за преводни пиеси
– Приемат се пиеси, писани на някой от европейските езици, 
на език от  Средиземноморието или Централна Азия. За 
съжаление не се приемат текстове на автори извън описания 
географски ареал. (Мрежата не разглежда пиеси на автори от 
Южна и Северна Америка, Австралия, Индия и пр., макар да 
са писани на английски, испански или португалски) 
– Преводачите могат да кандидатстват с повече от една 
пиеса, преведена от тях, но от различни автори. 
– Участва се само по електронен път. 
Разпространението на преводната драматургия ще обогати 
и развие възможностите за поставяне и представяне на 
нови текстове за репертоарните театри и независими 
организации на международно ниво.
Българският комитет на EURODRAM ще избере и препоръча 
до 3 ПРЕВОДА на български език на пиеси в селекцията си за 
мрежата за 2023 г. 
Очакваме вашите предложения до 15.01.2023 г. на адрес: 
36monkeys@gmail.com,  subject: EURODRAM play in 
translation.

Мейлът Ви трябва да съдържа следната информация: 
1. Пълен превод на пиесата като .pdf или .doc/docx файл; 
2. Име на преводача, дата и място на раждане, кратка 
автобиография, публикации и професионален опит; 

3. Име на автора, дата и място на раждане, кратка 
биография; 
4. Език, от който е преведена пиесата, дата и място на 
превода; 
5. Дата и място на написване на текста, брой действащи 
лица, справка за публикации, награди и вече реализирани 
продукции на този текст; 
6. Синопсис на пиесата (до 500 думи); 
7. Друга необходима или важна информация.  
– При избор на превода за участие в селекцията, 
преводачът изпраща на английски език кратка 
автобиография, биография на автора и синопсис 
на пиесата за представяне в сайта на мрежата 
EURODRAM.ORG. 
 – С изпращането на превод участниците се 
съгласяват да предоставят безвъзмездно правата си 
за представянето на текста в събития, свързани с 
мрежата на EURODRAM. 
  За повече информация за членовете и 
представителите на мрежата:  http://eurodram.
org/user-notice/. Contact: http://eurodram.org/
contact/

присъстващите да слушат словоизлиянията им, свалили 
маската на благоприличието. Обвиняват гостите, 
че са скрили вината си зад филантропството, че не 
допринасят достатъчно за обществото. Двамата 
персонажи разменят реплики на фона на гърчещи се 
от вълнението агонизиращи пътници, превръщащи ги 
в заложници на собствените им идеологии. Единият – 
американски марсксист, цитиращ Ленин. Другият – руски 
капиталист, оборващ мислите на опонента си с фрази на 
Тачър и Рейгън. 
„Идиотският триъгълник“ постепенно премахва 
опаковката на успелите. Отвътре се оказва, че е останала 
единствено празнота и немощ. Това личи особено в 
третата част, която праща малкото оцелели от круиза 
на самотен остров. Там, уви, парите са напълно безполезни. 
Свикналите на разкош явно не умеят да се справят в 
подобна среда, а Йостлунд връща обществото в неговия 
най-чист вид, когато законите и йерархията се подреждат 
по съвсем друг начин. Така на върха на пирамидата се 
оказва не кой да е, а чистачката на тоалетните Абигейл, 
единствена способна от присъстващите да пали огън, 
чисти октопод и лови риба с голи ръце. Нейната позиция 
е ясна: на яхтата може да е чистач, но тук е капитан и 
набързо пренарежда ролите на останалите, принуждавайки 
ги да следват нейните специфични правила. 
Йостлунд смело флиртува с общоприетите норми. Набива 
в очите грешките и лицемерните извинения, които не 
позволяват  на човек да нарече сам себе си чудовище. 
Неприличен в начина, по който отразява несъвършенствата 
ни, шведът не защитава никого. Откровеничи с безсрамно 
празните напъни на клишето за постигане на равенство, 
припомняйки, че в никой строй от историята то не е 
съществувало. Уличава престорено проявения позитивизъм 
и захвърля мизантропски човечеството да се оправя в 
окото на бурята, преливаща от физически и емоционални 
слабости.

ПЕТЯ СЛАВОВА

„Идиотският триъгълник“, реж. Рубен Йостлунд, 
драма, комедия, Швеция/Франция/Великобритания/
Германия/Турция/Гърция, 2022, 147’
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Есад Бабачич, „Китула“, 
превод от словенски Ева 
Шпрагер, изд. „Ерго“, 
2022, 62 стр., 15 лв.

В „Китула“, десетата 
поред стихосбирка на 
Есад Бабачич, авторът 
разкрива празните 
идеали, лъжливите 
илюзии и смятаната 

за табу интимност на обществото. Чрез 
автентичния ритъм на делничната реч 
и пънкарските рифове той формулира 
истини, заради които поетиката 
му често е изтласкана встрани от 
културния мейнстрим. „Китула“ е книга 
за приятелството на цяло едно поколение, 
което никога не е било готово да се откаже 
от идеала за свобода, своеобразен негов 
символ и паметник. Въпреки меланхолията 
поради разпадналите се идеали и ценности 
обаче, поетът ни кани да отплаваме с него, 
както каторжници – от златния кораб, 
защото единственият възможен избор е 
свободата.

Мартин Данеш, 
„Прекършените думи“, 
превод от чешки 
Добромир Григоров, 
изд. „СОНМ“, 2022, 
278 стр., 20 лв.

„Прекършените думи“ 
е роман за последните 
години от живота 
на чешкия писател и 

журналист Карел Полачек – Карел Хирш в 
книгата. По признанието на автора Мартин 
Данеш, в основата на написването му стои 
фраза, изречена от един герой на Полачек 
в романа „Мъже в засада“, публикуван в 
самото начало на 1931 година, т.е. девет 
години преди войната и три години преди 
идването на Хитлер на власт: „Светът 
върви към гибел. Евреите вървят към 
изтребление, ще видите. Това не се случва 
от само себе си“. След март 1939 година 
Карел и неговата спътница в живота Дора 
Ванякова се озовават в страна, окупирана 
от нацистите. И ако двамата избягват на 
първо време депортацията, то през юли 
1943 година попадат в Терезиенщат. След 
гибелта на Дора Карел се идентифицира с 
Ярослав Щедри – герой от свой роман, боец 
от Първата световна война, и такъв остава 
до смъртта си.

Марио Варгас Льоса, 
„Сурови времена“, 
превод от испански 
Катя Диманова, 
изд. „Колибри“, 2023,  
352 стр., 25 лв.

Гватемала, 1954 г. Военен 
преврат, подкрепян от 
САЩ и осъществен с 
помощта на ЦРУ, сваля 

от власт законно избрания президент 
демократ Хакобо Арбенс. Насилствен 
акт, породен от лъжа, представяна за 
истина, която ще промени бъдещето на 
цяла Латинска Америка: обвинението от 
страна на правителството на Айзенхауер, че 
Арбенс поощрява навлизането на съветския 
комунизъм на континента. А в основата на 
лъжата лежат непримирими икономически 
интереси на голяма американска компания. 
И се отприщват международни конспирации 
в годините на Студената война, чието ехо 
отеква до днес. „Нима това фантастично 
изопачаване на действителността беше 
историята? Превръщането на реалните и 
конкретни факти в мит и фикция?“, се пита 
Марио Варгас Льоса в своя политически 
трилър.

В И Т Р И Н А

,,Черна светлина“ – или как 
душата е съчетание от 
тъмното и светлото

К О Н К У Р С  „ 1 3  В Е К А  Б ъ Л Г А Р И Я “

„Неделният 
продавач 
на книги“ 
е дебютен 
роман за 
Даниел Вълчев, 
който обаче 
по нищо не 
отстъпва 
на вече 
доказалите 
се заглавия в 
българската 
литература. 
Книгата е 
не четиво, а 
преживяване. 

Тя разкрива своята фабула, но не и своите 
загадки, към които читателят не би могъл 
да остане апатичен.
Историята разказва за преподавател по 
философия на правото, живеещ от години 
в Париж, отдавна напуснал родната Варна. 
Едно обаждане от България променя 
живота му, който предстои да бъде 
изцяло погълнат от разрешаването на 
несъвместими мистерии, заплетени около 
изчезването на неговия брат.  Сюжетът 
на книгата разглежда всички възможни 
обяснения за изчезването на човек – 
философско, математическо, божествено 
и дори свръхестествено. Многото 
въпросителни около случая постепенно се 
умножават, когато съдбата поставя в 
ръцете на професора книги от детството 
на двамата братя, отдавна изчезнали 
от старата библиотека в хола. По пътя 

,,Черна светлина“ на 
Галин Никифоров е 
роман, който отваря 
цяла енциклопедия 
от човешки животи 
и съдби. Четейки ги, 
читателят сякаш 
ги изживява, сякаш 
живее десетки животи 
в един и успява да 
види, че изпитанията, 
загубите и тъгата са 
част от всеки един 
път – дори и те да са 
дошли в различен етап 
от него и по съвсем 
несходен начин. На 
страниците на книгата 
са поместени не само 
историята на главния 
герой Антон Телалов, но 
и съдбите на всички останали персонажи, 
които по един или друг начин са част от 
съществуването му и волно или неволно 
му помагат да се промени.
Заглавието изключително силно резонира 
със сюжета, тъй като оксиморонът черна 
светлина, който е използвал Никифоров, 
представя, че общото между тези на 
пръв поглед взаимно изключващи се 
думи са изпитанията и спасението – 
открити под различни форми и лица. В 
рамките на сюжета са разкрити онези 
етапи от живота, онези поводи за 
осмисляне, които за момент преобръщат 
всичко в нас, които ни мотивират да 
се мобилизираме, да тръгнем в друга 
посока или да се научим да приемаме 
това, което съдбата ни поднася. Защото 
всяка трудност – всяка загуба, раздяла, 
смърт, всички те идват, за да ни научат 
на нещо, да ни покажат дали трябва да 
променим начина си на живот, или дори 
понякога да ни дадат знак, че трябва да се 

преоткрием и да бъдем в 
мир със себе си. Съчетани 
са онези моменти от 
човешкия живот – както 
разтърсващи и големи, 
така и по-малки и дори 
незначителни, които се 
случват понякога толкова 
случайно, колкото е и 
неизбежно да се случат. 
Силна роля в книгата 
изиграва миналото и 
начинът, по който то 
влияе на хората, особено 
на онези, които не искат 
да излязат от него и да 
погледнат напред. 
Парадоксално, началото 
на историята започва 
със смъртта. Смъртта 
на детето на главния 

герой в инцидент на пътя. Събитие, 
което преобръща живота на журналиста 
на свободна практика Антон и което го 
кара да търси справедливост, да чувства 
гняв, омраза, желание за отмъщение. 
Историята бързо прескача три години 
след катастрофата и представя Тони 
в съвсем друг етап от неговия път – на 
човек, загърбил писането, който работи 
в стриптийз бар и чиито чувства на 
мъст и силна ярост са единствените му 
крепители. Никифоров проследява сюжета 
по един интересен начин, използвайки 
ретроспекции. Първо, разглеждайки 
живота на антагониста в романа, а след 
това, на финала на книгата – разкривайки 
истината за инцидента, който толкова 
години го кара да живее в миналото, да 
обвинява, да отмъщава, да страда. 
Всички персонажи в книгата са крайни 
в действията си. Представени са 
различните им съдби, вътрешни борби, 
проблеми, зависимости, минало, характери 

– от прекалено сдържан и строг, до 
първичния и по детски открит. И въпреки 
всички различия между тях, Никифоров 
успява да ги обедини в едно – всички те 
носят в себе си и доброто, и лошото. И 
всички те са изправени пред избори – дали 
да се съхранят, дали да се променят, 
дали да простят на себе си и на другите, 
дали да загърбят миналото… Неслучайно 
още преди началото на романа, авторът 
помества следната индианска мъдрост:

Във всеки човек тече борба между злия 
вълк и добрия.
Винаги печели вълкът, който храниш.

Книгата е написана в стил, който на 
моменти е неочаквано груб и реален, 
за да може читателят още по-силно 
да усети разказаното и то да обрисува 
действителна човешка картина – без 
маски, без задкулисие, без престореност. 
В рамките на сюжета може да се 
усетят различни емоции – тъга, болка, 
примирение, ярост, апатия – без значение 
какво чувство ще се породи, читателят 
няма как да остане безучастен.
,,Черна светлина“ на Галин Никифоров 
е роман за осмислянето, връщането 
към реалността, търсенето на себе си. 
Книга за спасението чрез изпитанията 
на живота, за поуката от преживяното 
като урок или като пътеводител. Много 
самота, много загуби, смърт и тъга има в 
книгата, но и достатъчно надежда, прояви 
на доброта, чувственост, откриване на 
спасението – спасение под различни форми 
и лица, което не винаги разпознаваме от 
първия път. 

ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА

Галин Никифоров, „Черна светлина“, 
изд. „Сиела“, 2022

За въпросите, които „Неделният 
продавач на книги“ поставя

към брат си той се запознава с много 
и различни персонажи – продавача на 
книги, който се появява само в неделя; 
циганчето Константин, което помага на 
разказвача с разследването; директора на 
училището, в което брат му преподава, 
както и с Васил – дете със специални 
нужди, но гениален математик, което 
крие ключа към разкриване на загадката. 
Обстоятелствата правят така, че 
разказвачът намира любовта в лицето на 
инспекторката Сибел, която се превръща 
в негова морална подкрепа в дългото 
лутане из неизвестността. Подписът 
на 45-а страница на всяка книга, върнала 
се на рафтовете на библиотеката, кара 
героя да вярва в невъзможното и да 
се съмнява във всичко, което е видял. 
Книгите, разказващи своите истории, му 
напомнят за минали моменти, за минали 
чувства, които е изпитал при първия им 
прочит. Те сякаш израстват с читателя 
– колкото „по-голям“ е прочитът, 
толкова „по-голям“ е и техният смисъл. 
Това проследява човешкото съзряване, 
като извисява всеки един етап от него. 
Всички тези своеобразни ретроспекции 
придават на „Неделният продавач на книги“ 
носталгичен привкус, който съпровожда 
читателя от самото начало. Колкото и 
красиви да са спомените, които четивата 
носят, горчивата реалност ни връща към 
търсенето на изчезналия брат. Седмици 
наред, потопен в мисли и кафе, френският 
професор крои планове, развива теории, таи 
надежда. Колкото повече книги се връщат 
на рафтовете, толкова по-неразгадаем е 

случаят. „Неделният продавач на книги“ е за 
ролята на случайността в живота, ролята 
на математиката, на вероятностите, на 
свръхестествените сили на една гадателка. 
Това е книга за непонятното, за парадокса, за 
експеримента на Шрьодингер и теоремите 
на Гьодел като способ за обясняване 
на света. Романът е смес от различни 
светоусещания, а всички те са уловени от 
човек, опитващ се да ги обедини в едно. 
„Неделният продавач на книги“ е необясним 
свят, представен с деликатен хумор, 
смесващ идеите за лудост и нормалност. 
Книгата разглежда действителността 
в нейната алогичност и необяснимост. 
Целият роман е придружен от фона 
на лятна Варна, която с всичките си 
пейзажи обогатява читателските сетива, 
превръщайки ги във все по-пъстра палитра 
от цветове. Книгата показва силата на 
братската любов, показва как един философ 
е готов да се потопи в непознати за него 
материи с единствената цел да отговори 
на въпроса „Къде е той?“. Отговорът на 
големия въпрос, който терзае читателя и 
кара героя-разказвач да се буди посред нощ, 
разкрива и значението на човешкия живот. 
Той е толкова дълбок по смисъл, че може 
би в него се съдържа истината за началото 
и края. Той се крие в това, че „хората не 
се нуждаят от спасяване, нуждаят се от 
спасение“.

ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА

Даниел Вълчев, „Неделният продавач на 
книги“, изд. Сиела“, С., 2022



Литературен вестник 11-17.01.2023      5

Н А  Б А Л К О Н А В И Т Р И Н А

Еманюел Карер, 
„Йога“, превод от 
френски Росица Ташева, 
изд. „Колибри“, 2023, 
320 стр., 20 лв.

Последното произведение 
на френския писател, 
сценарист и режисьор 
Еманюел Карер – „Йога“, 
излиза през 2020 г. Това е 

книга за йога практиката и за депресията. За 
медитацията и за тероризма. За еротичната 
любов и за мигрантите. Неща, които като 
че ли нямат нищо общо помежду си. Които 
изглеждат съвършено разнородни. Но не са. И 
имат нещо общо помежду си. Всички те са 
част от пътя, изминат и изминаван от един 
френски интелектуалец и писател, изпълнен с 
огромното желание да постигне в живота си 
това, което нарича „покой и омая“. Еманюел 
Карер започва работата си по „Йога“ с 
намерението да напише „засмяна и изящна 
книжка“ за тази толкова известна духовна 
дисциплина, но в процеса на писането поема 
в други посоки, насочва се към други области 
на битието, за да създаде забележителна 
автофикция, един откровен разказ за ужаса и 
радостта от съществуването.

Рикардо Пиля, 
„Случаите на 
комисар Корче“, 
превод от испански 
Мария Пачкова, изд. 
„Панорама“, 2022, 15 лв.

Кроче е неповторимият, дълбокомислен 
и хитър комисар на Рикардо Пиля от 
неговия роман “Мишена в нощта“. Пиля 
го превръща в главен герой на поредица от 
криминални разкази и читателите имат 
възможност да разкрият с него немалко 
престъпления, сред които има както 
убийства и кражби, така и “по-своенравни“ 
прекрачвания на закона. С тези творби 
авторът намига на Агата Кристи, Артър 
Конан Дойл, Едгар Алън По и Хорхе Луис 
Борхес. Самият Пиля казва: “Харесва ми 
този мъж заради неговото минало, заради 
въображението, с което се изправя срещу 
трудностите. И винаги се оказва замесен в 
някакви загадъчни чужди дела. Комисарите 
от този род са винаги малко наивни и 
призрачни, понеже – както основателно 
казваше Борхес – в живота престъпленията 
се разкриват (или прикриват) с мъчения 
или предателства, докато криминалната 
литература се стреми (без успех) към свят, 
в който  справедливостта се доближава до 
истината.“

Томас Бернхард, „ 
УмираШТият Гьоте 
“, превод от немски 
Теодора Карамелска, 
изд. „Критика & 
Хуманизъм“, 2022, 
114 стр., 19 лв.

„УмираШТият Гьоте“ 
– не, в заглавието 
на сборника разкази, 

който държите в ръка, няма правописна 
грешка. Това е преднамерена езикова игра. 
Ще разберете, когато четете първия, 
едноименен разказ. Събраните тук истории 
са само четири, но в тях читателят, 
който обича неподражаемия стил на Томас 
Бернхард, ще бъде зарадван да намери много 
от любимото: разказите са хем комични, 
хем мрачни; хем стоплящи като прегръдка, 
хем злостни като ритник. В едната история 
умираШТият Гьоте копнее да му доведат 
от Кеймбридж философа Витгенщайн, 
реално живял много по-късно от него. В 
другата млад мъж се затваря в кула да 
чете и се питаме кой точно е Монтен. 
Третата иронизира, а на места директно 
подиграва импулса да се бяга от миналото, 
от себе си. В четвъртата самият разказвач 
бива преследван от най-големия си враг… 
родината. 

На представлението на „Великденско 
вино“ в Народния театър на 15 
декември 2022 г. присъстваше и 
авторът Константин Илиев. В края 
сред почти премиерните зрителски 
възторзи се поклони сдържано – пиесата 
има дълъг живот в българските 
театри. Присъствието му все пак 
ни напомни очевидното – преди и най-
оригиналната режисьорска концепция, 
и най-въздействащата актьорска 
уникалност – е сътвореният от 
автора въображаем свят, начало на 
всички последващи интерпретации, 
импровизации, деконструкции, 
есенциализации. А при „Великденско 
вино“ – преди драматургичният 
текст да оголи въпроси, нетърпящи 
исторически подмени, преди да прекрачим 
в самозаблудите на историческа 
незрелост – К. Илиев е извършил 
необходимата предварителна работа 
по проучването на източници, в които 
миналото  намира своите свидетелства 
или разгаря същи като на нашето време 
терзания на мисълта. Реконструкцията 
на факти във „Васил Левски (Дякона). 
Черти из живота му“ (1883) от Захари 
Стоянов и ядните проклятия, които 
по същото време Вазов поетически 
взривно изрича срещу предателството 
на Апостола, са показателни за 
работата на колективната памет и 
културното преработване на героични 
и травматични събития на миналото. 
Написаното от З. Стоянов и Вазов 
придобива силата на неотменимост, 
след която е трудно, почти невъзможно, 
да бъде намерена друга позиция на 
изказване. „Великденско вино“ на К. 
Илиев познава работата на културната, 
историческата и колективната памет, 
ползва ресурса є, но също така съумява 
да я продължи в хоризонт, в който 
отекват най-мъчителните въпроси 
на собственото ни мълчание. Оттук 
започва работата на режисьора. Явор 
Гърдев откроява в ясно звучене пласта на 
културноисторическата реконструкция 
на факти и събития. Именно 
непренебрегването на историческите 
основания прави възможен скока във 
философско-универсализиращите планове 
на режисьорската концепция. 
Пределната лаконичност на 
сценографията на Павел Койчев 
увеличава знаковата є обобщеност. 
Цитат едновременно на крехкостта и 
устойчивостта на материалния свят, 
тя е преднамерено несръчна, изградена 

Виното на разкаянието и изкуплението
като че от подръчни материали, 
сякаш отказваща друга автентичност 
освен природната.  В пустеещия храм 
подмяната на същност и знак ще 
ескалира в профанирането на светото 
причастие във вино. Единствени 
неусъмняващи в истинността си 
остават портретчето на Левски, 
Библията и „Наредата“ – уставът на 
революционната организация, от които в 
задъхан и накъсан речитатив свещеникът 
на неотслужената великденска служба 
чете, преплитайки изречения и сливайки 
смисъл. Отчетливият синтаксис 
на режисьорската работа детайлно 
откроява смислови планове, визуализирани 
в пространствени нива на сценографското 
решение. В граматиката на сценичния 
синтез се артикулират безпокойни 
въпроси, които постановката на Я. Гърдев 
ще продължи да взривява дълго след като 
сме напуснали залата.
Идваме на тоя свят равни в голотата 
си. Как придобиваме знаковостта на 
одеждите и кога се отказваме от нея?
Кога онемяваме и кога крещим в 
глухотата на света?
Как и кои се изкачват до трона на 
символната или реалната власт над 
човеците и света?
Кога плачът на собствената ни немощ се 
превръща в ритуално ридание или в жест 
на екзистенциално безсилие на човека? 
Интелектуално-философските нива в 
концепцията на Явор Гърдев витаят 
над пределната актьорска осезаемост, 
израстват от състоянията на афект 
и разтерзание, открояват се в резките 
мисловни преходи, през които ни 
превежда Вл. Пенев. Всяко движение, 
всяка фраза на Вл. Пенев, овладяващ 
пространството с размаха на ход и 
с разгъването на глас, откликват у 
зрителя в двойния план на разбиране и 
усъмняване. Сценичната сгъстеност, 
реална и знакова, прави особено видима и 
жестовата символика, усилена от ефекта 
на мълчанието, на които се доверява 
Павлин Петрунов. Врязването на Вл. 
Пенев в драматургичния текст на К. 
Илиев и в режисьорската концепция на 
Я. Гърдев апострофира възприемането 
на „Великденско вино“ като анатомия 
на едно предателство или като оголено 
съмнение в безпомощността на човека. 
С монологичната реч-изстъпление на 
поп Кръстьо Вл. Пенев ни повежда в 
личностни дълбини и психологически 
модулации. Лаконично изиграното 
отричане – Не го знам, никакъв Дякон не 

познавам – е последвано 
от гняв, свадливо 
стоварен върху 
мълчанието на Немия. 
Трудно овладимо 
негодувание, избухнало 
към поименно 
изброените участници 
в съзаклятието, се 
разгаря до общността 
на „ловешките 
труженици“, което 
е само стъпало към 
безпомощността на 
човека пред безпредела 
на света и пред Бог. 
С психологическа 
детайлност Вл. 
Пенев води героя 
си през откъслечни 
спомени – трескава 
работа на паметта, 
фрагментите на 
която разказват 
времето и създават 
образа на Апостола. 
Внушава ни цялата 
непримиримост 
между припомненото 
участие в минали 
комитетски дела и 
обезсмислянето им 
от предателството. 
Показва ни човек, 
разкъсван от 
противоречието да 
бъде исторически 

някой в делото и да стане исторически 
невидим в настоящето. След Вазов – 
всички знаят това – предателят на 
Левски няма никакъв шанс за защита, но 
с поетическа фигура на премълчаното 
изричане авторът на „Епопея на 
забравените“ всъщност отказва да 
назове името му. Героят на К. Илиев, Я. 
Гърдев, Вл. Пенев обаче се гневи и на Вазов 
– Казал бил за мен... – и многократно 
повтаря името си Кръстьо Никифоров, 
прозвучаващо в пресичането на авторска, 
режисьорска и актьорска интерпретация 
като „именувам се...“. Разтърсен от 
втурналата се в спомените реалност, 
която повече не може да бъде отричана, 
героят на Вл. Пенев се разридава – в 
актьорското изпълнение изглежда 
толкова лично, така човешко в болката 
– той плаче за себе си, за човешката 
безпомощност, за изоставеността дори 
на божия служител от Бог. Но това е 
потрес и за страдалеца Левски, за най-
светлата жертва в името на свободата 
(за чиито път, цел и постигане дотогава 
поп Кръстьо е сплитал аргументи, 
обвинения, съмнения, контрааргументи). 
Сривът на плача е обърната кулминация 
в динамиката на представлението. 
В постановката на Я. Гърдев въпрос 
за усъмняване в предателството не 
стои. Интерпретацията на Вл. Пенев в 
последователни психодействени етапи 
е довела до момента, в който между 
отхвърлянето на предателство и 
реалността вече няма защитни прегради.  
Речта на поп Кръстьо в актьорската 
интерпретация на Свежен Младенов 
(„Великденско вино“, пост. Весела 
Василева) звучи като защитна, издигайки 
се до вдъхновена пледоария пред съда на 
историята. От нея се отделя, оставяйки 
у зрителите незаличима следа, една фраза, 
упрек към съвременниците на Левски – А 
вие защо не нападнахте конвоя и не го 
освободихте? В постановката на Явор 
Гърдев тази фраза е интерпретативно 
неоткроена, но друга се издига и увисва 
като страшен въпрос. Каноничният ужас 
на божия служител, че обесеният трябва 
да бъде погребан веднага – Вл. Пенев ни 
показва рухването и сгърчването на тялото 
– в разгръщащите се смислови планове на 
режисьорската концепция може да бъде 
прочетен като историческо терзание. Има 
ли и къде е гробът на Апостола?
Между бълнуването на собствения ужас и 
новозаветния разказ за предателството, 
между смъртта на Апостола и виденията 
на кръстната смърт на Божия син, в 
библейски разказ, разсичан от реалността 
– поп Кръстьо на Вл. Пенев ни е довел до 
ритуално ридание-ликуване за жертвата 
и за винаги живото име на свободата – 
Левски. Това не са само сълзите на разкаял 
се грешник, а вселенският плач на „земя и 
небо, звяр и природа“. Парадоксално, оказва 
се, че паметта за Героя и героичното 
е съхранена негативно – в болезнените, 
изтласквани и прииждащи спомени на 
предателя. И тази негативистично 
пренесена памет не потъмнява, не 
изтлява, не губи ореола си. „Великденско 
вино“ в режисьорската концептивност 
на Я. Гърдев и мощното актьорско 
присъствие на Вл. Пенев е не историческа 
проблематизация на предателството, а 
ритуална скръб-радост за най-святата 
жертва на българската свобода.
Да не бързаме да ръкопляскаме. Един 
мотив, фолклорна импровизация (муз. 
К. Николов), припяван полугласно от 
разядосания свещеник, гръмва на финала, 
изпращайки зрителите. „Пет пари да 
имам, мамо, за барут ги давам“. Явор 
Гърдев е разсякъл още един смислов план в 
злостния исторически възел. Свободата 
не е лесна работа. Свободата е трънлив 
и жесток път на самоотречение. В 
постигането є има величие, има и 
погром, героизъм и трагика, памет и 
проклятие. Силният глас на Вл. Пенев се 
слива с младите гласове на студентски 
театрален клас – „Пет пари да имам, 
мамо, за барут ги давам...“.

ВИОЛЕТА РУСЕВА



6Литературен вестник 11-17.01.2023

П Р И П И С К И

Когато 
отворих 
сборника 
с разкази 
„Прекъсването 
на Самсара“ 
на Елена 
Алексиева, не 
бях напълно 
сигурен какво 
да очаквам. 
Признавам, че 
това, което 
ме привлече 
първоначално 
и ме подтикна 
да го прочета, 
беше неговото 
заглавие. 
Като човек, 
по презумпция 
привлечен от 
източната 
култура, 

счетох, че ще ми бъде извънредно любопитно да 
разбера по какъв начин българска авторка е успяла да 
вплете източни мотиви в свое произведение. В крайна 
сметка смело мога да заявя, че крайният резултат 
е повече от сполучлив и че определено сборникът си 
заслужава да бъде прочетен. Макар той да не е особено 
дълъг, а разказите в него да са относително сбити, 
във всеки от тях са налице пълнокръвни герои, които 
авторката съумява да развие с такъв финес, че в края 
им читателят ги чувства като стари приятели, като 
хора, които е познавал цял живот.
Сборникът се състои от 11 разказа. Те на пръв поглед 
нямат много общо помежду си, защото всеки от тях 
разказва различна история с различни герои. Това, 
което ги обединява обаче, е положението, в което се 

Необятността на мрака ужасява Боби Уестърн, 
обитавания от духове герой в сърцето на необикновения 
нов роман на Кормак Маккарти. Уестърн работи като 
водолаз, който обслужва потънали баржи и повредени 
петролни платформи в Мексиканския залив. Краката 
му създават облаци във водата с цвят на глина, докато 
поредната тежка стъпка го води все по-навътре в 
неизвестното. Колегите му не се впечатляват от 
дълбочината, но опитът е научил Уестърн да бъде 
внимателен. Той пита: „Сблъсквали ли сте се с нещо там 
долу, което не сте знаели какво е?“.
Публикуван цели 16 години след наградения с Пулицър 
„Пътят“, „Пътникът“ сам е като потънал кораб, 
прекрасна руина във формата на криминален ноар трилър. 
Семейната сага на Маккарти е вълнувана от много 
неща – от атомната бомба през убийството на Кенеди 
до принципите на квантовата механика. Тя редува 
силата със сълзливостта, потапя, но и предизвиква 
снизхождение. Всеки роман, твърди Айрис Мърдок, 
е корабокрушението на една съвършена идея. Този е 
грандиозен. В него има заключени врати и задънени улици, 
скелети и скрити съкровища.
На около 40 фута под повърхността Уестърн изследва 
потопен чартърен самолет. Проправя си път вътре във 
фюзелажа покрай плаващите отломки и стъклените 
очи на жертвите, все още закопчани по местата си. 
Самолетът е превозвал осем души, но един от тях е 
изчезнал и последвалото разследване подсказва, че пръст 
в това има правителството. Историята се оказва 
отвличане на вниманието; все още сме в плитчините на 
книгата. Проблемите на Уестърн се оказват съвършено 
различни.
Маккарти започва работа по „Пътникът“ още в средата 
на 80-те години на миналия век преди „Граничната 
трилогия“, която го прочува. Работи по него на части 
и периодично го пренаписва. В този смисъл не бива да ни 
учудва, че тази семейна трагедия изглежда филетирана, 
като парче от по-голямо цяло, което оставя толкова 

ръкави незавършени, че изисква особена 
кода – втори роман, „Стела Марис“, 
публикуван през ноември1 – който да 
завърши историята. Така че това е 

1 В Обединеното кралство. – Бел. прев.

намират персонажите. Те биват болни от нелечима 
болест, луди, бивши военни, джуджета, слепци, 
затворници – хора, чийто живот не е никак лек, които 
са на границата между живота и смъртта, които са 
изгубили нещо много важно... или поне смятат, че са. 
Понякога животът им се променя заради тежкото 
положение, в което са попаднали, друг път – поради 
някаква случка, нещо, което може да не осъзнаят 
веднага. Така те се озовават в някаква преходна фаза на 
живота си, от която или се връщат към нормалното 
си всекидневие, или преминават към ново такова, или 
пък прекъсват своя цикъл на прераждания – Самсара, 
нещо, което е възможно само чрез постигането на 
Нирвана и което е характерно най-вече за разказа 
„Балонът“.
 В друг от разказите, „Подарък“, става дума за старец, 
чиито деца му подаряват гроб за рождения ден. Макар 
пъроначално да не е особено доволен от този факт, 
много скоро той се привързва към нестандартния си 
подарък и често отива да го „навести“. Там той става 
свидетел на случки, които изглеждат невероятни – 
среща се с хора, които изчезват почти веднага след 
като ги отпрати, някои от които го карат да се 
чувства все едно е започнал да живее наново, все едно 
се е преродил. Усещането за преходност се подсилва 
и от описанието на дървото, под което се намира 
гробът – в началото в него кипи живот, докато към 
края на разказа в короната му почти не са останали 
животинки. Това би могло да символизира нова фаза 
от жизнения цикъл на героя или пък отделянето 
му от него, като финалът на разказа оставя 
интерпретацията в ръцете на читателя.
В друг от разказите, „Ам-гъл и аз“, двойка, чийто 
живот бавно, но сигурно се руши, се мести да живее 
на място, много по-малко и невзрачно от последното 
им жилище. От момента, в който съпругата разбира, 
че е болна от нелечима болест, започва поредица от 
несгоди, която кара героите да се чувстват все едно 
краят е близо и все едно това, което са имали преди, 

„Пътникът“ от Кормак Маккарти – плонж в бездната
Водолаз достига мистериозни дълбини във великолепната лебедова песен на Кормак Маккарти

книга без парапети, покана да се изгубиш. Книга, в която 
постоянно се блъскаш в неясни предмети, чудейки се 
какво ли означават.
На пръв поглед повествованието проследява живота 
на Уестърн в Ню Орлиънс в началото на 80-те години 
– дружбата му с местните, опитите му да изненада 
враговете си. Но се връща и години назад, изкопавайки 
неговата квазиинцестна връзка със склонната му към 
самоубийство сестра Алиша. По пътя ни запознава с 
нейните кошмарни халюцинации: „Хлапето Талидомид 
и старата дама, която краде блъснати на пътя 
животни, и Батлес Гроган, и джуджетата, и Шоуто на 
менестрелите“. Алисия превръща демоните си в група от 
ужасяващи артисти. Те се материализират до леглото є 
всеки път, когато пропусне лекарствата си.
На ниво проза Маккарти – вече на 89 – продължава да 
бъде изумителен. Писането му е силно, опияняващо, 
компенсира пищния диалог с пестеливи, ярки описания. 
Огънят се развява от морския вятър; горящи парчета 
храсти се търкалят по плажа. Подозирам обаче, че като 
разказвач той умишлено се свива, събира багажа си. Този 
роман прилича на величествен последен скок.
Разбираме, че Уестърн и Алисия са деца на бомбата. Баща 
им е известен ядрен физик, допринесъл за разделянето на 
атома – откритието, което довежда до унищожаването 
на Хирошима и Нагасаки. В младостта си Уестърн сам 
учи физика. Той се запознава с протоните и кварките, 
лептоните и струнната теория, но заменя призванието 
си за тежкия работнически живот в дълбините, защото 
смята квантовата механика за ограничена. „Не знам дали 
тя изобщо обяснява нещо“, казва той. “Неизвестното не 
може да се изобрази.“
Интересът на Маккарти към физиката се подклажда от 
времето му като член на съвета на института „Санта 
Фе“, изследователски център с нестопанска цел. От 2014 г. 
той почти изцяло се е затворил сред учените, изследвайки 
границите на науката – а вероятно и на езика – само за 
да заключи, че всяка система има своите недостатъци. 
Високо-концептуалните сюжети се продънват; машинно 
подпомогнатите разкази потъват. Така е и с „Пътникът“,  
който започва като екзистенциален трилър за преследване 
в ключа на „Тук няма място за старци“, преди да се срине 
върху себе си. Уестърн може и да изпревари преследвачите 
си, но няма как да избяга от собствената си история. Така 
че той влиза в пустинята сам, за да наблюдава горящите 

петролни 
рафинерии в 
далечината и 
усойниците с 
цвят на килим, 
свити в тревата 
в краката му. 
„Бездната на 
миналото, в 
която светът 
пропада“, мисли 
той. „Всичко 
изчезва, сякаш 
никога не е било.“
Каква 
великолепна 
лебедова песен 
е този роман. 
Той е богат 
и странен, 
живачен и 
меланхоличен. 
Маккарти 
започна като 
лауреатът 
на Американския манифест на съдбата2, разказвач на 
свирепи истории за хищни бели мъже. Може би завършва 
пътя си като пожълтелия гробар на епохата. Елате ми, 
приятелски бомби. Хайде, надигащи се океани. Старият 
свят умира, и то бързо, а „Пътникът“ се прокрадва след 
него, за да угаси светлините.

КСАН БРУКС

Превод от английски: СЕВЕРИНА СТАНКЕВА

Източник: The Guardian, October 26, 2022

2 „Манифест на съдбата“ (на англ. „Manifest Destiny“) е фраза, 
въведена през 1845 г., която изразява идеята, че Съединените 
щати са божествено предопределени да разширяват 
господството си и да разпространяват демокрацията и 
капитализма в целия северноамерикански континент. Според 
мнозина изследователи това е основната идеологема, движеща 
политическата история на държавата. Кормак Маккарти е 
известен с острите си критики към нея, вж. напр. „Кървав 
меридиан“. – Бел прев.

Майсторството в „Прекъсването 
на Самсара“ от Елена Алексиева

К О Н К У Р С  „ 1 3  В Е К А  Б ъ Л Г А Р И Я “

никога не е съществувало. Интересното в този случай 
е, че съпругът е този, който преживява ситуацията 
по-тежко, все едно съпругата му го е „заразила“. На 
няколко пъти в разказа се намеква, че той не е същият 
като преди, което допълнително подсилва усещането, 
че двамата живеят някакъв друг живот и че сякаш са 
някакви други хора, нямащи нищо общо с предишното 
си аз. Сравнението „преди-сега“ присъства навсякъде 
в текста. Неслучайно и това е единственият разказ, 
който е написан в сегашно време.
Много силна черта на Елена Алексиева е стилът 
є на разказване. Нейните разкази се четат 
леко, увлекателни са и са изпълнени с описания, 
които им придават особена атмосфера, без да са 
твърде подробни. Героите се усещат като реално 
съществуващи личности. Диалозите звучат 
автентично и на място. Трябва да се каже и че 
Алексиева притежава умението да създава специфична 
атмосфера във всеки един от разказите – качество, 
характерно за майстор на късата проза. Освен това 
тя не се свени да оставя моменти от историята на 
въображението на читателя, като нагледен пример за 
това е финалът на „Подарък“.
В заключение ще кажа, че сборникът си заслужава 
да бъде прочетен не само от дългогодишни фенове 
на авторката, но и от хора, които проявяват 
любопитство да се запознаят с творчеството на 
един от най-големите майстори на късата проза в 
съвременната българска литература.

ЛЮБЕН СИМЕОНОВ

Елена Алексиева, „Прекъсването на Самсара“, 
изд. Жанет 45, 2021 г.
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Небесни тела и погледът на надвесеното лице
К О Н К У Р С  „ 1 3  В Е К А  Б ъ Л Г А Р И Я “

Дебютната стихосбирка 
на Доротея Василева 
„Небесни тела“ 
представлява среща 
на Ерато с Урания. 
Митологичната Ерато 
(от старогр. Ερατω – 
„мила, обична“) е музата 
на лириката, на любовната 
поезия, песента и химна. 
Изобразявана е с лира в 
ръка, за да се почертае 
връзката на лирическото с 
музикалното изпълнение, с 
мелодичността и дарбата 
да бъдеш добър солист. 
Урания (от старогр. 
Οὐρανία – „небесна“) е 
музата на астрономията, 

изобразявана е със земното кълбо и указателна палка в ръце. 
Връзката между лирика и астрономия има предистроия 
в контекста на съвременната българска литература в 
рамките на срещите „Грация и гравитация“, организирана 
от Миглена Николчина, Камелия Спасова, Мария Калинова 
и Веселина Калинова - една идея, която събира в общото 
пространство на Университетската обсерватория поети, 
астрономи и музиканти. Самото сдвояване на грацията и 
гравитацията препраща към театъра на марионетките 
на Хайнрих фон Клайст. Куклите – казва Клайст – имат 
това предимство, че не са подчинени на гравитацията 
и не познават инертността на материята. В танца на 
марионетките е изключително важно, че силата, издигаща 
ги във въздуха, е по-голяма от тази, която ги приковава 
към земята. Между тези две сили – издигаща в небето 

и приковаваща към земята – е разположена книгата на 
Доротея Василева. 
„Отворих врата и постоях“ е първият стих от 
стихосбирката „Небесни тела“, който в един обрат 
на думите продължава „надвесена над жените в мен“. 
Следва очертаването на множествената субектност в 
книгата, онази която говори не тъждествена на себе си, 
тя е множество гласове и тела – тялото на онази, която 
се смее бясно, на онази, която пише нещо, на онази, която 
лежи по корем върху любовника си. Всички описани тела 
или, ако направим асоциация с заглавието на свръхкратките 
истории на Георги Господинов, можем да добавим „всички 
наши тела“ разказват за себе си, те тежат и приковават 
към земята, но те всички са свързани с един изместен 
център, изнесен високо, отгоре, в небесното. Там има 
отвор – врата – която бездруго е отворена и ние можем да 
погледнем през нея.
Като структура книгата е поделена на три цикъла, 
подчертаващи връзката между сътворението и 
повторението. Те са озаглавени съответно „Слънцестоене“, 
„Вселени“, „Новолуние“. Това са явления, отнасящи се 
към цикличността във вселената, към организирането 
на събитийността през подновяващо се движение по 
предварително зададени траектории, към умножаването и 
разрояването на възможни светове, но и повдигат въпроса 
за надеждата за ново начало при всяко следващо повторение. 
Въображаемото е тема, която е експлицитно изведена 
в стихосбирката, сближаваща авторката с почерка на 
Надежда Радулова, редакторката на „Небесни тела“. 
Въображаемото е това измерение на субекта, което ги 
извежда в повтарящите се траектории на меланхолията 
или надеждата. Меланхолното често е описвано през 
астрономическа метафорика на небесните тела - нека само 
припомним „Черно слънце“ на Юлия Кръстева – свързваща 

слънчевото затъмнение с анализ на Холбайн и „Свалянето 
на Христос от кръста“, произведения на Маргьорит Дюрас, 
Достоевски и Нервал. „В любовния траур обектът не е 
нито умрял, нито отдалечен“, е епиграф от Ролан Барт към 
стихотворението „Изгнание на въображението“. „Изгнание 
на въображението“ подменя традиционния черен цвят, с 
който се асоциира меланхолията и работата на траура, с 
белия: „Подхождам тепърва на местата, където не си бил./ 
Бели места с акустика,/ нови пиедестали, на които нищо 
няма да сложа“. Бялото, празното, липсата е онова, което 
ще бъде издигнато на пиедестал. И към това пространство 
на отсъствието е отправен погледът – „все още имам 
око за теб“, едно око, което е свъхсетивото на любовната 
история („Сякаш свръхразвит мълчалив орган,/ с който 
опипвам историята ни“). Въображаемото е точката, 
от която се поражда книгата, точка на изгнание за онзи, 
който е надвесил лице надолу, но и за онзи, който е отправил 
поглед нагоре, към „небесните тела“ или телата, които са 
небето. С тази невероятна траектория на метафоричното 
книгата на Доротея Василева се оттласква от познатата 
ни територия на грация и гравитация, тя успява да 
учлени естетическа дистанция от хоризонта, зададен от 
предходни трактовки на темата, скрита в заглавието 
„Небесни тела“. Това е и новото начало, което можем да 
открием сред повторенията – началото на появата на 
автора. Дебютната книга на Доротея Василева заслужава 
внимание, различни прочити и интерпретации.

АТАНАС КОСЕВ

Доротея Василева, „Небесни тела“, изд. „Scrinens”, С., 
2022

Новата ти стихосбирка 
„Нещата, за които 
мълчим“ („Жанет 45“, 
2022) всъщност започва със 
заглавно стихотворение 
за говоренето на непознат 
език в издирване на смисъл: 
само по себе си чудесно 
определение на поезията. 
Кое ти звучи по-„твое“, 
по-сходно с това, което 
ти самата правиш: да 
говориш подробно за големите и важни неща, или 
напротив, да говориш лаконично за подробностите, 
за привидно маловажното? 

Има много начини да преживяваш света. Като мълчалив 
наблюдател или проактивно, а също през възторга, 
емпатията, дори през омерзението или – защо не, най-
сетне – през обичта. Моят начин е да дестилирам. 
Да вървя през света, да го оставям да ме променя, да 
изнамирам скрит смисъл в наглед ежедневното, да си 
позволя да чувствам чуждата болка и радост, да не се 
щадя.
По отношение на литературата предпочитам 
лаконичната многозначност на детайла. Но също и 
лакуните, празнините в текста, кръженето около 
смисъла, премълчаването. Старая се да не забравям обаче, 
че дозата прави отровата (или лекарството).

Поезията ти е изключително градска – 
стихосбирката е като географска карта и мисля, че 
всеки може да се досети кой е градът. Мислиш ли, че 
твоят Пловдив е предопределил до голяма степен и 
духовната ти география – би ли могла да напишеш 
тези стихове другаде?
Не. Не бих могла, защото самата аз щях да съм друга. 
От друга страна духовната ни география се гради тихо и 
неотменно от хората, с които избираме да общуваме – 
да, именно избор е. А в 21-ви век нашият социум няма 
как да принадлежи единствено на конкретен град, той е 
функция на определена (суб)култура – тази, с която се 
съизмерваме.
Инак… Моят Пловдив е галериите, театърът и 
клубовете, ароматът на сладък вятър напролет, 
запомнена фасада, която вече не съществува, тайните 
стръмни улички, кръстовищата, които преминавам 
ежедневно, паважът, по който се наслагват и 
собствените ми стъпки, и времената на стотици 
хиляди, преминавали тук. Пловдив е едновременно 
гостоприемно малък и достатъчно голям, че да си 
въобразиш анонимност. В този смисъл – град, подходящ 
да държи въображението ти будно.

Ина Иванова: Моят начин да преживявам света  
е да го оставям да ме променя

Някъде наричаш света „рязък, дребен, безутешен“ – 
коя е противоотровата, противодействието?
Обичта. Противоотровата винаги е обичта, макар 
обичта невинаги да е противоотрова.

Когато преживяваме архетипни, библейски 
истории, „от това не боли по-малко“. Не би ли 
трябвало обаче да има утеха в тази многовековна 
щафета?
Има известна възвишеност в мита, също и в 
библейския, който не просто е по-голям от нас… в 
смисъл на по-просторен. А и по-дълбинен. Лично за мен 
това носи утеха.
Архетипите са отвъд модалността и разума. Там, 
където сме не жизнен опит и рацио, а необгледна 
бездна. Струва ми се, че това е материалът, с който 
работи изкуството. И от това осъзнаване не боли по-
малко, но перспективата винаги е необходима. Колкото 
по-отдалече успеем да се погледнем, толкова по-дребни 
ставаме – ние, които се носим из студения космос 
върху една синя планета с не знам колко километра в 
час (проверих – със 107 280). 

Без или със усилие трябва да се живее тогава? 
Сякаш напоследък сме пленници на някакво нелепо 
състезание (състезаване?), чийто финал трябва да 
ни направи успешни. Най-често ни прави конфликтни, 
войнствени и дълбоко неудовлетворени. А фар, дом и 
катедрала се правят от малки тухли, устойчивост и 
светлина.
Затова избирам лекотата, когато е възможна. Още по-
силно избирам да чета, вместо да се състезавам.

„Колко излишни са империите“, пишеш. Извън 
геополитиката, на какво принадлежи днес най-
силната и всеобхватна империя, кой е нейният 
властелин?
Боя се, че са поне две – империята на властта и 
империята на въображението. 
Разбира се, втората е също толкова всеобхватна, 
виртуална и принадлежи по мъничко на всеки от нас. 
Което също така е и отговорност, не ли? Иска ми се 
да не забравяме, че тъканта на света не е единствено 
плътна материя, а и общите ни идеи, визиите, 
копнежите и меланхолиите ни.

Кога действително си благодарна, „че мълчиш“?
Когато е най-трудно.

Пишеш, че „прозира Бог най-силно в заличеното“. 
Но какво представлява и как се извършва самото 
заличаване – намерила ли си начин?

Изпитвам приятно нездрав интерес към тленното, 
към заличимото, към нетрайното. Не защото то 
фиксира хода на времето, а защото остава и зрее в 
паметта. Привързва ни към света. Защото само там 
ни принадлежи, само там е вечно, с онази малка човешка 
„вечност“.

Сред често употребяваните в стиховете ти 
синоними са тези, свързани с безпокойството. Нужно 
ли е то за съществуването ни?
Безпокойството ме придвижва. То не е тревожност, не 
е неудовлетвореност, а нежно отместване на фокуса, 
на центъра на тежестта вътре в мен. Пък и не вярвам 
да има човек на изкуството, който да не задвижва 
собствените си търсения тъкмо от безпокойното 
издирване на смисъла.

Много силно в поезията ти е и усещането за 
преходността, за времето, което “дълбае, и 
отминава“ – и през хората, и през нещата. И в това 
осъзнаване сякаш не прозира драма. Признаваш, че “не 
знае никой колко този свят ще трае“. И все пак, ако 
трябва да предположиш, кое би сложило края му?
Не зная дали времето не е наша, човешка мяра. Фикция 
на нашето измерение. Дали то е същото за боговете 
или за ботовете – самообучаващите се машини, които 
вече създаваме. Предпочитам да мисля за цикличното, 
повторяемо време на природните цикли. За живота 
като непрестанна промяна, но и за предвидимата му 
повторителност от поколение в поколение. Опитвам 
се да спестя иронията, но в едрите си щрихи ние сме 
банални, предсказуеми. И едновременно с това сме 
изключителни, чувствителни и раними! А кое би сложило 
край на нашия свят? Без съмнение, нечие чрезмерно его.

Каква е разликата между поражението и 
постижението, различни ли са техните (арх)ангели?
Колко хубав въпрос… дали не са двете страни на някоя 
от прословутите монети?

А за какво са днес най-уморените ти думи?
Опитвам се да не забравя, че съм душа, облечена с тяло, а 
не тяло, което има душа. И също – иска ми се да вярвам, 

че думите, литературата изобщо, са 
по-добрият възможен свят. Този, който 
съхранява нашите по-добри версии.

Разговора води 
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА

Ина Иванова
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Кастор/ Портрети на неизвестното
музикално-драматичен и визуален пърформанс
Идея и музика Петър Дундаков, текст и сценична 
реализация Явор Гърдев, визуална среда Венелин Шурелов
Участват Пламена Гиргинова (сопрано), Божана 
Юрганджиева (маримба и перкусии), Маргарита Илиева 
(роял), Иван Бърнев (в ролята на Кастор)
Звуков дизайн Генади Иванов. Разпространява Сдружение 
„Антракт“. 
ТОПЛОЦЕНТРАЛА, Премиера 29 и 30 декември 2022
(Пърформансът е създаден като работа-в-прогрес и 
първият резултат от работния процес е показан в 
програмата на 30. Международен театрален фестивал 
„Варненско лято“, което показване коментирахме в бр. 28 на 
ЛВ, 21-27.07.2021) 

В самия край на изминалата 2022 година в Топлоцентрала 
– регионален център за съвременни изкуства в София, се 
представи „Кастор/Портрети на неизвестното“. Творбата 
има солидарно авторство в лицето на композитора Петър 
Дундаков (идея и музика), режисьора Явор Гърдев (текст и 
сценична реализация) и Венелин Шурелов (визуална среда). На 
сцената са актьорът Иван Бърнев и музикантите Пламена 
Гиргинова (сопрано), Гергана Юрганджиева (маримба и 
перкусии) и Маргарита Илиева (роял).
Сценичната акция е анонсирана като „музикално-
драматичен и визуален пърформанс“ и насити голямата 
зала максимално както в измеренията на физическото 
пространство, така и в посоките на изненадващи 
поетически и интелектуални хоризонти. 
Ядрото на драматическата история е свързано с Кастор 
– персонаж от идното, който обитава колония в космоса 
и в първата реплика съобщава, че е получил съобщение от 
себе си в бъдещето, което го известява, че е възможно на 
следващия ден да умре. Парадоксът, който той трябва да 
реши, се оказва отключване на една сложна задача и начало 
на (авто)разследване, посветено на въпросите за неговото 
минало и бъдеще. Чрез аудио- и видеопослания Кастор 
научава, че той е важна част от гигантски залог на науката 
в съпротива с времето. Човечеството е в състояние да 
пътува и да преодолява разстояния от порядъка на няколко 
светлинни години, за да достигне до най-близкото до 
Земята съзвездие Алфа Кентавър. Предизвикателството 
е нищожната времева продължителност на човешкия 
живот, която блокира шанса на напусналия планетата 
Земя човек да преживее подобно пътуване. В рамките на 
сюжета Кастор стъпка по стъпка върви към разкриване 
на своята лична история, запознава се със своето минало 
и предчувства своето бъдеще. Оказва се, че той е един 
от генеалогичните редове на самия себе си и всъщност е 
Кастор VII. „Предходниците“ си той вижда в портретите 
на техните – всъщност своето – лица, копия, идентични 
с оригинала. Научава за фаталните несъвършенства на 
генетичния си багаж, които са предизвикали загуби на 
човешки материал, безценен по новому в обстоятелствата 
на междупланетарното пътуване. 
„Кастор/Портрети на неизвестното“ е разказ за 
познанието на човека и човешкото, през спектъра на 
интуицията за неизвестността, стаена в природата. 
Пърформънсът е такава форма на сценично представяне, 
в която елементите на театралното се проникват от 
принципите на музикалното, визуалното и актьорското 
присъствие в равна мяра. В „Кастор/Портрети на 
неизвестното“ всички сценични линии са ярко заявени и 
не би могло да се открои един водещ изразен мотив. В 
образа на Кастор е Иван Бърнев, който в лаконични щрихи 
представя динамиката в съзнанието на героя, узнаващ и 
осъзнаващ фактите от миналото и настоящето си като 
гигантски предизвикателства. Актьорът деликатно 
подсказва, че изпитанията пред човечеството могат 
в миг да се обърнат в катастрофа за човека. Кастор, 
с когото той ни запознава, е в ничията земя между 
хиперрационалното и дълбоко несъзнаваното – едва 
овладяната трескавост, налудните искри в сините му 
очи, синкопите в изненадващите замлъквания на словесния 
поток са подозрително валидни за всеки индивид, незнайно 
дали принадлежи на миналото, настоящето и бъдещето. 
Иван Бърнев полага отпечатъка на личността си върху 
„матрицата Кастор“ и точно това уникално лице добива 
ранг на безценна стойност.
Музиката е всъщност онзи безкраен океан, в който ни 
потапя пърформънсът. Петър Дундаков съчетава оперно 
начало (сложните партии на сопраното Пламена Гиргинова), 

което се хармонизира с дръзките, агресивни 
пристъпи на сила от ударните (Гергана 
Юрганджиева) и елегантно се отлива 

в рояла (Маргарита Илиева). Атмосферата на звука, 
линиите на инструменти и глас и разнообразието от 
енергия приковават зрителя/слушателя и той с цялото 
си същество улавя неизразимото с думи преживяване на 
връзката на всеки човек с цялата вселена. Самотата, 
захвърлеността в света, интуицията за страх и надежда 
в едно съвсем не изчерпват богатството на чувството, 
породено от музиката.
И пластико-пространственото решение е абсолютна 
съставна част от материалността на пърформанса. 
Венелин Шурелов обича подобни задачи – активност в 360°, 
образност чрез всякаква материалност (една метална 
клетка-вагонетка приютява Кастор и видимите релси 
позволяват движението є в дължината на игровото 
пространство в средата на залата, а като огледални 
топоси в двата му края са местата на музициращите на 

живо артисти и срещу тях огромните видео изображения 
на космоса, планетите, земята, лицето и клонингите на 
Кастор). Това разположение прави условно всякакво твърдо 
деление на играещи и гледащи, тъй като в полезерението на 
всички са всички и само ъгълът на наблюдение се активира 
или затихва в различни моменти.
Публиката в Топлоцентрала очевидно нямаше проблем 
във възприятието на този театрален жанр. Разнообразна 
по състав и възраст, аудиторията с отворено съзнание и 
сетива се включи като участник в пърформанса и всеки 
отнесе със себе си свой въпрос за идващата година – какво е 
общото ни бъдеще, белязано от онова, което е споделеното 
ни настояще.
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О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е

С подкрепата на 
Столична община

Започвам книгата в градинката пред „Седмочисленици“, 
нехайно, между две срещи. Обикновено са ми нужни 
няколко страници, за да разбера дали и как мога да 
премина през определен текст. С разказвача Бобица 
влизаме в книгата с промушване през дупка, с копнеж 
по местата, където никога не са ни водили, с бродене 
из свят на слепи, които самите ние не сме виждали, 
но които са окарикатурени, и не само – „точно като 
онези от сериала, който българите излъчваха тогава…“. 
Смешно ми е, интересно ми е какво друго българско 
са виждали румънците. Още в следващото изречение 
ми става тъжно, тежко, защото преминавам през 
град на детство, а градовете на детството са винаги 
мъртви. Детството ме е привлякло от заглавието 
– „Детството на Каспар Хаузер“ (ИК „Жанет 45“, 
2022 г.). И решавам – върви ми се с Богдан-Александру 
Станеску и преводачката му Лора Ненковска.
Потъвам в книгата и насмалко не закъснявам за 
срещата с американка, която живее в България 
и която чете литература на български. Става 
дума за книгата на Станеску, за цялата поредица 
„Отвъд“ на „Жанет 45“, от която не съм прочела 
всичко, но принадлежащите към нея „Топи се“ на 
Лизе Спит (превод: Мария Енчева), „Американа“ 
(превод: Бистра Андреева) и „Живи“ на Ю Хуа 
(превод Стефан Русинов) са сред книгите, които 
спокойно препоръчвам. Американката прилежно 
си записва поредицата, ще чете. Аз се прибирам, 
преспивам и се качвам на самолета за Щатите. В 
корема на летящия кит прочитам цялата книга. 
Първият роман на Станеску излиза през 2017 г., пет 
години по-късно вече го четем на български. Авторът 
е писал в почти всеки жанр, работи в издателския 
бизнес и самият той ръководи поредица за световна 
литература (каквато е „Отвъд“). Вероятно този 
опит – разбира се в комбинация с умението на 
Лора Ненковска – играе роля в това книгата да е 
стилистично чиста, без езиковата обраност да 
олекотява историята на трагедията на един живот. 
Ритъмът на Богдан Станеску е сред силните качества 
на книгата, гласът му е остър, хуморът – черен. Макар 
да е много описателна, дълги сложни съставни фрази се 
редуват с язвителни вметки, хапещ диалог, диалекти 
и много хумор, което в комбинация с промените в гласа 
на разказвача придава гъвкавост на повествованието, 
прави го почти джазово в редуването на бързо и бавно, на 
смешно и тъжно, на шок и ежедневна скука. 
През очите на Бобица виждаме развода, доведения 
му баща – или доведените му бащи – отношенията в 
семейството и квартала, училището, лентяйството 
на тийнейджърските години през 90-те. Бобица ни 
превежда през превръщането на децата във възрастни, 
в родители, които изграждат на свой ред общество, 
пропито с безмислие. Заедно с главния герой се пропиваме, 
преживяваме букурещката „истерична, меланхолична 
и прашна трескавост“, слушаме българските народни 
певици и виждаме българите, които Бобица си представя 
облечени в зелено, „внушение, възприето от един разговор 
на възрастните, които ненавиждаха нашите похапващи 
краставици съседи, понеже бяха бедни и легендата 
разказва, че когато дошли на официално посещение 
в хотел „Интерконтинентал“, всички си свалили 
обувките от уважение пред нашите килими и фаянсови 
плочки, та като се събули, се оказало, че носят зелени 
чорапи“. Цялата история, целият живот се събира в 
уж битовото и незначителното. Краят, разбира се, е 
неочакван, има малко звездна слава почти по холивудски, 
най-вече има ужасна самота. 
Ако литературата е търсенето на най-добрия стилов 
и езиков инструмент, чрез който една история да бъде 
издялана в разказ, то Богдан-Александру Станеску е 
успял в това начинание, което той сам определя като 
експериментиране с паметта. Не го попитах дали 
историята на Бобица е неговата лична история – не 
обичам този въпрос, защото художественото винаги 
е художествено, дори когато почива на личен опит или 
преживявания. В противен случай нямаше да имаме роман, 
а мемоар, биография. Станеску определя Бобица като 
типаж, като събирателен образ на ненадеждните си 
спомени и колективната, също толкова подвеждаща памет. 
Скитането на малкото момче из Букурещ, скитането 
му из живота на родителите и възрастните около него, 
изграждането на личността на зрелия човек на фона на 
обратния процес на разпад на колективната идентичност 
на цял един народ с идването на деветдесетте – всички 
процеси са много близки до българския читател. Близки са 
ни и вътрешните светове на героите, както и липсите, 
от които са изградени световете им. 
 „Сега си давам сметка, че не бях чувал „обичам те“ 
от устата на баба, нито пък на баба ми и дядо ми от 
страната на татко. Не минаваха много дори и дребните 
жестове на нежност. Имаше по-скоро алюзии и едно 
някак селяшко и недодялано поведение на хора, които не 

„Детството на Каспар Хаузер“:  
С картата на миналото по пътя на настоящето

преглъщат с лекота подобни отношения, също както не 
приемат идеята да се отглежда животно в апартамент.“ 
Възможно е да съм пристрастна към „Детството на 
Каспар Хаузер“, защото в писането на Станеску откривам 
собствената си вманиаченост, втораченост в липсващото, 
в разпадащото се и в дребните, ежедневни емоции, които 
плетат историята. Същото важи и за съхраняването на 
отминалото детство върху листа, превръщането му в 
каталог, в пътеводител, хващането на духа на едно време 
като опит за отлагане на съзряването и, в по-далечен план, 
смъртта. В известен смисъл Бобица винаги остава дете, 
като някакъв румънски Питър Пан, дори в зрелостта си. 
За Лора Ненковска най-голямото предизвикателство е 
именно възстановката на езика от 80-те и 90-те, които 
съвпадат и с детството и зрелостта на 

преводачка и автор. Тя споделя, че се е върнала към своето 
детство и езика му: „Другото голямо предизвикателство 
беше, че имаше ромски фрази, доста вулгаризми, които 
трябваше и да римувам, голям брой реплики на английски 
език. Трябваше да взема решения за всичко, така че да се 
получи книга, която да се чете безпроблемно от български 
читател. Но най-трудно преодолимо се оказа да овладея 
цялата бездна и тъга, присъща на персонажа-разказвач“, 
казва Лора Ненковска. 
Калейдоскопът на езика в книгата – ромски език, 
рими, мръснишки шеги и закачки, псувни, отваряне 
към световния език – всъщност е отражение на 
самата Румъния, която подобно на Бобица се лута във 
времето. В романа отсъства препарирането на езика и 
оставянето му да прашасва, напротив – играта с езика 
е смела, смешна. Тенденцията животът да се облича в 
приказки, клишета, фолклоризъм и архаизми, за да мине 
текстът за литературен, тук отсъства. „Самият 
Богдан ми сподели, че е целял да напише роман на езика, 
на който всички говорят, но отказват да използват в 
книгите“, казва Ненковска. Нямам представа на какво 
се дължи този свян към езика на Балканите, но ми се 
струва, че когато говорим за нуждата българската и 
балканската литература да е „световна“, по-скоро имаме 
предвид „съвременна“, жанрово и в езика, отвъд датата 
на издаване. В този смисъл текстът без претенция се 
вписва в съвременната световна литература. 
Имам сериозна съпротива към определянето на 
авторовия глас и текстовете като „мъжки“ и „женски“. 
Поради характера на езика, както и пола на разказвача и 
автора, вероятно повърхностен прочит би си послужил с 
такъв етикет. Силна е обаче линията на хомоеротиката 
в романа, на предизвикателството към стереотипните 
разлики в пола – имаме дълбоко нещастен, чувствителен 
и раним герой, който разкрива парчета от себе си както 
в отношенията си с жените, така и с мъжете в своя 

живот, независимо от ролите им. В позицията си на 
загубеняк, на непрокопсаник, Бобица ми напомня отчасти 
на разказвача на Георги Господинов в „Естествен роман“. 
В тъгата на непринадлежащия към света човек пък 
се родее с Николай Тодоров от „Керван за Гарвани“ на 
Емине Садкъ. Ако читателят е харесал тези два романа, 
„Детството на Каспар Хаузер“ със сигурност е в 
същата категория. Станеску казва за Букурещ – „имах 
чувството, че живея в най-тъжния град на света“. 
Близостта на България и Румъния, на Букурещ и София 
също изпъква в текста. Градът всъщност е един от 
основните герои, заедно с целия дух на времето – музика, 
телевизия, изобщо цялата поп-култура, която е странна 
амалгама от Изток и Запад. 
Както казва и Станеску, който също пише литературна 
есеистика и превежда, чисто литературно романът 
не е нещо, което не сме чели преди, въпреки всичките 
си качества. Нито експериментите с паметта, нито 
оформянето на текста и изборът на стилистични 
похвати са от ранга на „Соленоид“ на Мирча Картареску 
например, на „Музеят на изоставените тайни“ на 
Оксана Забужко (Украйна) или на „Книгите на Яков“ 
на Олга Токарчук (Полша). Смятам, че романът е 
важен не защото работи с паметта по нов, невиждан 
езиков и стилистичен път, а защото показва 
дълбокото владеене на изброените литературни 
похвати в разказването на вече изговорени 
истории. Ако източноевропейският сюжет е един 
и същ – имиграция, насилие, почти екзотицирана 
източноевропейска тъга, несъвместимостта на 
наследството на социализма със съвременния свят 
– то разказваческият глас трябва да компенсира. 
Станеску успява, с което дава заявка за още по-
интересна литература в близко или далечно бъдеще. 
Наскоро е излязъл вторият му роман, „Абраксас“, 
който по думите на автора отива отвъд паметта 
като архив и търси дълбоките є механизми. Също 
като в „Соленоид“ имаме мистериозна къща в 
Букурещ, както и създаването на лична митология 
на 80-те, 90-те и 2000-те години. Сюжетно и 
тематично, както и като обем, книгата изглежда 
като градация в работата на Станеску. 
Надявам се да прочетем и новия роман на 
български. Това е вероятно, тъй като „в България 
от няколко години се превеждат много румънски 
писатели, а Министерството на културата 
на Румъния гостува от 2014 година в рамките 
на Коледния панаир на книгата, като винаги 
предвиждат срещи с румънски писатели“, 
споделя Лора Ненковска. За жалост ние нямаме 
реципрочно присъствие в Румъния. „Румънската 
страна има Румънски културен институт, 
който повече от 15 години подпомага превода 
и издаването на румънска литература в 

чужбина. Същата институция имаше много добре 
замислени програми за литературни преводачи. За да бъде 
представена България в която и да е чужда култура, е 
необходимо да инвестираме целенасочено в изграждането 
на подобни програми. Не смятам, че липсва интерес към 
българската литература, просто трябва да разполагаме с 
убедителни инструменти пред румънските издателства, 
че си заслужава да сме включени в каталозите им“, 
казва Ненковска. Тя е превеждала поезия на румънски, 
публикувани са три антологии със стихове – на Иван 
Христов, Георги Господинов и Надежда Радулова. 
Въпреки традиционната ценност да се бяга от 
политическото в изкуството, изкуството е неделимо 
от политическото. „Детството на Каспар Хаузер“ ни 
напомня за това на две нива – както чисто сюжетно, 
литературно, така и като физическо книжно тяло на 
български език, което отваря хоризонта към съседна 
Румъния. И сравнението на литературните хоризонти 
дава тема за размисъл. Богдан Станеску пристига в 
България през януари 2023 г. Горещо препоръчвам на 
читателя среща с автора и книгата му, най-малкото 

защото вярвам, че тепърва ще 
проправя своя пътека в регионалната и 
световната литература. 

ЙОАННА ЕЛМИ

Богдан-Александру Станеску, 
„Детството на Каспар Хаузер“, 
превод от румънски: Лора Ненковска, 
ИК „Жанет 45“, 2022 г.
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Богдан-Александру Станеску (1979) е издател, писател, 
есеист, преводач и редактор. Между 2005 и 2019 г. е 

главен редактор на култовата поредица „Библиотека 
Полиром“ в едноименното издателство. В момента е 

редакционен директор на издателство „Пандора М“ и 
едновременно с това ръководи поредицата за световна 

литература „Ананси“. През 2012 г. излиза дебютната 
му стихосбирка, номинирана за наградата на вестник 

„Обсерватор Културал“ и наградата на „Радио Румъния 
Културал“. Година по-късно публикува том с есета 

върху творчеството на Достоевски, Фокнър, Флобер, 
Булгаков, Толстой и други световни писатели, последван 

от втора книга с поезия „анаБАСис“ (изд. „Картя 
Ромъняска“), номинирана за литературната награда на 

„Радио Румъния Културал“.

През 2017 г. излиза романът му „Детството на 
Каспар Хаузер“, чиято поява на български в превод на 

Лора Ненковска (ИК „Жанет 45“, 2022 г.) е поводът 
за това интервю. Тази година Станеску публикува 

стихосбирката „Обожаваните етруски“ (изд. „Хармид“) 
и романът „Абраксас“ (изд. „Полиром“), които могат 
да бъдат четени успоредно, тъй като „Обожаваните 
етруски“ е книгата, която главният герой на романа 
пише и публикува. Превел е на румънски автори като 

Алберто Мангел, Джеймс Джойс, Тенеси Уилямс, Уилям 
Фокнър, Сандра Нюман, Едуард Хърш и Пол Остър.

Писал си в почти всеки жанр, биографията ти е 
впечатляваща. Защо тази история излезе като роман? 
Какво ти позволи този жанр в сравнение например с 
поезията? 
Романът започна като есе за паметта. Бях наясно, че след 
всички велики експерименти с паметта от XX в. няма 
как моят да е нещо особено, но все пак надделя усещането, 
че трябва да се заема с паметта си и особеностите є. 
Почувствах също така, че собственото ми минало е тясно 
свързано с комунизма и специфичната му форма в Румъния. 
Така есето се превърна в къс разказ за един вътрешен двор, 
делен от шест или седем къщи, където живееше баба 
ми и където цялата рода се събираше ежегодно за „таен 
Дядо Коледа“ [от англ., Secret Santa – игра, при която 
самоличността на подаряващия остава тайна, бел. ред.]. 
Тайната част при нас се състоеше в това, че Коледа не 
беше разрешена по онова време, пояснявам за по-младите. 
И осъзнах, че гласът в този къс разказ не беше мой, беше на 
едно малко момче, чиято самоличност беше съвкупност 
както от някога мои черти, така и от чертите на 
колективната ни памет. Докато поезията ми позволяваше 
да уловя определени картини, моменти, то романът беше 
катарзис в личен план и доста по-щедра форма за мен като 
писател. 
Всъщност превръщането на разказа в роман си остава 
мистерия за мен. Този момчешки глас прерасна в гласа на 
тийнейджър и след това в грубия глас на зрял загубеняк. 
Тогава разбрах, че пиша за страната си и за поколение, 
което е силно повлияно от историята на страната ни. 
Описвах една крехка екосистема: травмата, причинена 
от историята на две поколения – моето и на родителите 
ми – и нейното изражение в човешките връзки между и в 
тези поколения, в допълнение на страданието и болката 
в личен план. И във всичкото това имаме и едно съсипано 
семейство… Поезията няма как да отрази точно тези фини 
човешки връзки. 

В романа използваш музиката, контракултурата, 
предметите, препратки към специфични места, 
за да опишеш събитията, но това са строго лични 
преживявания, силно индивидуални. Умишлен избор ли е 
този похват, какво означават за теб тези символи, те 
твои ли са всъщност? Как си обясняваш нуждата да 
поставим предмета, индивида в средата – това реакция 
спрямо режима ли е? 
Опитът за пресъздаване на средата е изключително важен за 
мен. Постоянното търсене на вещи ни оформи като хора по 
време на комунизма. Бяхме плячкосници, вечно в движение. 
Това страшно ни обезчовечи, защото се преърнахме в 
отражения на желанията си, имахме почти сексуална – добре 
де, да го наречем може би чувствена – връзка с предмета. 
Представи си, будиш се в пет сутринта и тичаш до другия 
край на града, защото си чул, че там продават пилешки 
крака. И след това се връщаш обратно, със столчето си 
и цялата рода, в квартала, защото знаеш, че ще „пуснат“ 
портокали през декември или, horribile dictu, банани. Това те 
белязва доживот. Остави литературата, винаги като видя 
банани водя вътрешна борба да не купувам. А виждам банани 
всеки ден. 

Сравняваш романа си с други творби, които 
експериментират с паметта, но не е ли всяка 
художествена литература потапяне в паметта? 

Сравнявам паметта с 
пластилин, единствената 
разлика е в степента на 
художественост, в това 
колко абстрактна ще е 

Р А З Г О В О Р

Богдан Станеску и паметта на Обърканото поколение

конструкцията, която ще изработим от памет. 
Затова и се въздържам да определям романа ти 
като автофикционален, да измервам степента на 
биографичност. Как усещаш тези етикети спрямо 
работата си? 
Всъщност няма литература, само видове литература. 
Когато говоря за взаимодействие с паметта, имам 
предвид, че паметта е основната ми цел. Разбира се, че 
всички пишем интимно, през личността, дори да става 
въпрос за дисертация. Но моята цел бе да се разровя в 
почвата на паметта, да се опитам да открия връзката є 
с историите и Историята. И разбира се, че става въпрос 
за художественост – персонажите ми са типични за 
този период във времето, не определени хора, които съм 
срещал. Паметта има абсурдната способност да превръща 
реалността във фикция, това го знаем. Но смятам, че 
Историята, политическата история, има същото качество. 
Що се отнася до етикетите – колкото и да се смятам за 
почитател на Аристотел, по-скоро мисля като Платон за 
писането и винаги съм мразил категориите. Нуждаем се 
от категории, за да оцелеем в света, за да си мислим, че го 
разбираме, но изкуството за мен е либерално занимание с 
най-висока степен на свобода, която свобода е в тотален 
противовес на всякакви категории. 

Свързах „детството на Каспар Хаузер“ с няколко други 
български романа, които представят живота на мъж, 
роден в средата на периода – между края на 60-те и 
началото на 80-те. Всички тези герои са типологизирани, 
по някакъв начин изгубени, непринадлежащи, загубеняци, 
провалени. Имат ли страните ни „Изгубено поколение“, 
по Стайн и Хемингуей, излязло от тези години и 
последвалите промени? 
Съгласен съм, че има поколенческа краска, която може 
и трябва да се проследи до корените на балканската 
комунистическа травма. Не знам дали е Изгубеното 
поколение, но със сигурност е Обърканото поколение. 
Животите ни бяха срязани на две от падането на 
комунистическите режими и трябваше да се научим 
на демокрация, наричана от първия ни „демократичен“ 
президент без грам ирония „оригинална демокрация“. 
Със същия успех можеше да се нарече „хаос“. И станахме 
поколение, което може да се бори със света само с едно 
оръжие (но пък смъртоносно) – иронията! Мисля си за 
страниците на Господинов за дисидентските драсканици 
в публичните тоалетни… В новия ми роман, „Абраксас“, 
исках да изградя персонаж, който открива смисъл, мир и 
стабилност в бащинската фигура на Чаушеску, защото 
периодът след това е твърде „оригинален“ за персонажа и 
семейството му. Демократичният ни Weltanschauung беше 
изграден през гледането на разстрела на Чаушеску на Коледа, 
последван от анимацията „Фермата на животните“. 

Твоят главен герой, Бобица, бавно се разпада под 
въздействието на алкохола. Има ли дълбочина в 
зависимостта на персонажа или алкохолизмът е просто 
отпадъчен продукт на регионалната култура? 
Не съм си мислил за Бобица като част от регионален 
феномен. Но проблемите му с пиенето са част 
от наследството му – травмите му, лични и 
национални, пътуват навътре през гърлото му. Това 
е самоунищожителна тенденция, която стига своя 
апокалиптичен край в последните страници на романа, в 
престъплението (или не). 

Пристрастяването в множество измерения: към 
алкохол, към вещи, към авторитарни лидери, към 
миналото – не е ли това колективен проблем? И откъде 
идва? 
Пристрастяването е нещо, с което всички се борим, може 
да има и много форми – музика, кино, пазаруване, болка, глад, 
ядене. Източникът е вътрешен и недефиниран глад, който 
вярвам, че е почти невъзможно да се засити в модерния 
свят. Може би липса на духовност, която ни провокира да 
консумираме безпределно най-различни материални блага. 

Как приеха читателите ти първия роман? 
Имам късмета отзивите за романа да са интелигентни, 
топли. Книгата спечели най-добрите награди у дома и беше в 
краткия списък за наградата за литература на Европейския 
съюз, така че не се оплаквам. Най-негативният отзив дойде 
от самия мен – недълго след като излезе продължавах да 
нося усещането за несвършена работа върху анатомията на 
паметта, върху обсесията на 90-те в Румъния, всъщност 
това лично неудовлетворение се превърна в „Абраксас“. 

Разкажи ми малко повече за новия роман. Опитвала 
съм се да обясня източната носталгия по комунизма 
на западняците, редуцирам я до „бяхме нещастни 
и бедни, но поне имаше ред, поне не трябваше да 
носим отговорност“. Виждам сходство с това, което 
разказваш. 
В сравнение с „Каспар Хаузер“, „Абраксас“ е голям роман. Но 
е и по-дълбок, спуска се до корена на механизма на паметта. 
Върти се около една митична къща в Букурещ, Къщата на 
лъвовете, и се опитва да изплете мрежа от лични митологии 
през 80-те, 90-те и късните 2000. Персонажът ми пътува 
през времето, участва в различни исторически провали. 
Свидетел е на смъртта на император Фредерик Барбароса, 
на самоубийството на великия румънски авангарден поет 
Иларие Воронка в Париж, спътник е на американския 
поет Делмор Шварц в последната му година живот и тъй 
нататък. Всичко това в рамката на огромна лична история, 
в която се преплитат лъвове, Революцията, трудни 
отношения с тиранична майка. Надявам се, че българският 
читател ще има шанс да я прочете, сега е номинирана за 
роман на годината в Румъния, може би това ще изиграе роля. 
В романа основна нотка не е носталгията, а някакъв вид 
балканска невроза, която трябва да се изследва обстойно. 

Замисълът е добър, дано. Олга Токарчук смята (а аз 
съм съгласна), че източноевропейската литература 
в момента произвежда някои от най-интересните и 
новаторски творби в световен план. Ти как мислиш? 
Още повече, че самият ти си издател. 
Абсолютно съм съгласен, но това важи винаги за 
литературата, която носи елемент на самиздат. Ползвам 
тази дума като метафора за абсолютната свобода, 
литературата като антисистемен инструмент. 
Съпротивата беше много слаба по времето на комунизма 
в Румъния, нямахме много дисиденти интелектуалци. 
Познанията ни за самиздата идват от руската литература 
и бившето съветско артистично пространство. Тук по-
скоро си мисля за литература, която не се подчинява на 
пазарен натиск, няма литературни агенции, балканската 
литература е в своя Романтизъм – изкуство в името на 
изкуството. 

Интересно е, че споменаваш пазарния натиск. 
Лора Ненковска обрисува румънската културна 
и литературна политика спрямо България и я 
контрастира с нашата, съседите винаги се сравняват. 
Говорихме също и че малко български автори са 
превеждани на румънски. Има ли глад в Румъния 
за източноевропейска литература? Усещат ли се 
пазарните влияния у вас, най-вече тези на американския 
пазар? 
Румънският издателски пазар е съставен от 70% англоезична 
литература и нехудожествени издания, останалите около 
30% са разделени между френски, испански и италиански 
автори, с 2-3% за останалите. Трудно може да се намери 
български или сръбски автор, има около четирима унгарски 
автори, които се публикуват системно, и това е. Обяснявам 
си го с националното самосъзнание, с възприятията, че 
съседите ни са същите като нас. А ние се презираме. 
Страшно парадоксално е, тъй като през последните години 
градусът национализъм се покачва. Така че не, няма интерес 
към източно- и централноевропейска литература, въпреки 
изключенията като Олга Токарчук след „Нобела“.

За финал, кои са личните ти румънски и регионални 
фаворити, които препоръчваш на читателите? 
Като всеки мой съвременник съм пораснал с литературата 
на Мирча Картареску и няма да се уморя да препоръчвам 
книгите му, които са преведени на български. Със същата 
страст препоръчвам и Габриела Адамeщяну, както и Щефан 
Агопян (който за съжаление не е превеждан на български). 
Привързан съм към прозата и есетата на Норман Маня. От 
по-младите поколения, които трябва да са във всеки списък 
за превод: Марин Малайку-Хондрар, Дан Коман, Щефан 
Манасия. 

Въпроси и превод от английски: ЙОАННА ЕЛМИ

Богдан Станеску
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На представянето на предишния си роман „Чудовището“ 
(„Хермес“, 2019) Владимир Зарев предположи, че това ще 
е последната му книга. За щастие, оказа се лош пророк. 
На премиерата на своя последен роман „Объркани в 
свободата“ („Хермес“, 2022) той директно даде заявка, 
че ще има и следващи, защото – както на всеки голям 
писател, както на всеки човек – му се пише и живее.
Възможно е, парадоксално или всъщност съвсем не, 
това решение да е свързано с въодушевлението от 
оцеляването, от изплуването от годините на пандемичен 
локдаун, в които е бил написан и „Объркани в свободата“. 
Една от централните теми в него е именно тази: 
отраженията, или по-скоро пораженията, които 
безпрецедентните мерки и ограничения оказаха върху 
съвременния човек, и по-конкретно – върху двойките. За 
разлика от други текстове, които набързо се заиграха и 
възползваха от темата, Зарев достоверно и прозорливо, 
с познание за крехката психология и постъпателното 
сриване на човека, но съвсем не без ирония, проследява и 
описва ефекта на рязко промененото ежедневие върху 
нашия характер, морал и мотивация.
И в романа, и сред обществото ни например остава като 
че нерешена и нерешима дилемата между отстояваната 
независимост и различие на личността, от една страна, 
и уеднаквяването и изравняването ни пред общите за 
всички несвободи в името на обществената сигурност, 
от друга. Пандемията дава повод авторът отново да 
постави под лупата си изконно важни за творчеството 
му теми: свободата, насилието, властта, зависимостта, 
(не)равенството, страха, несигурността. Тези теми и 
базови философски понятия са поставени на изпитание 
и във втори сюжетно-времеви контекст, тъй като 
романът редува две линии. 
Да, възможно е да помислите, че Владимир Зарев се 
повтаря, че вече сте чели тази книга, както отбеляза и 
проф. Михаил Неделчев на премиерата. В едната линия 
например със сигурност ще разпознаете „Разруха“, 
„Светове“ и „Законът“, в другата – „Поп Богомил и 
съвършенството на страха“ и „Лето 1850“. Едната е 
остра и злободневна, другата – отнесена в безвремието 
на миналото. Едната позволява груб и делничен език, 
другата ни връща към един позабравен и изящен, 
„боговдъхновен“ език. Можем обаче да предпочетем да 
интерпретираме това не като творческо изчерпване, а 
като своеобразен носталгичен трибют, сумиращ преглед, 
отдаване на почит към цялостното му творчество 
досега. 
В съвременния сюжет Зарев разказва историята на двама 
приятели с неслучайно избраните имена на светците 
Петър и Павел. На фокус обаче са най-вече разказвачът 
от първо лице Петър Михайлов и жена му Мила. И 
тримата, по един или друг начин, са свързани с милионера 
и съименник Петър Иванов и съпругата му Дора, с 
която като млади двамата приятели също са имали 
връзка. Зад образа на Петър Иванов, започнал своята 
кариера (а всъщност път към самотата на властта) в 
зората на Прехода по познатия ни начин и заемайки пари 
от съименника си, можем да разпознаем афинитета на 
автора към други почти идентично трагични „герои на 
своето време“, като Боян Тилев и Христо Вълчев, но и 
реални прототипи от съвремието ни, одиозни фигури 
на бизнесмени, преминали през новинарския поток и 
напуснали страната поради рухването на жилавите, но 
всъщност уязвими връзки с държавата, поддържаща 
мощта им. 
Вероятно малко ново има да се каже по темата. 
Преходът, уви, ако и да изглежда непреходен в реалния ни 
обществено-политически живот, в литературен план 
със сигурност е значително изконсумиран, затвърдил е и 
е изчерпал до голяма степен своите клишета – сюжетни, 
ролеви, контекстуални. Със сигурност обаче Владимир 
Зарев се чувства в свои води в темата за мътния генезис 
на днешните блясък, власт и богатство, та да разположи 
там познатите си тъжни и трагични милионери, 
повлечените от тях интелигентни и фатални жени, 
другите си герои мъже, делящи страстта към тях, но 
чрез бита и морала си оттласкващи се от прелъщението 
на „разрухата“. 
Милионерът Петър е безличният до незабележимост, 
но тъкмо поради това способен да проникне – точно 
както корона вирусът – в самите клетки на политиката 
и обществото ни self-made, но де факто направен 
такъв посредством цялата порочна мрежа на времето 
и връзките богаташ. Герой с „могъща, някак обидна 
обикновеност“ на произхода и характера си, неведомо как 
достигнал до сегашния си облик, който писателят винаги 
успява да натовари с нечовешка харизма и дори известно 
мъченичество в обожанието му, с печална власт над 
простосмъртните, с надмощие над „дребни премеждия 
като смъртта“. Герой, издигнат до почти невеществен, 
полудемоничен Свръхчовек, който остава в периферията 
на повествованието, докато същевременно то е изцяло в 
сянката му.

П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

„Объркани в свободата“ и троицата на властта  
в новия роман на Владимир Зарев

На този Петър (наричан още Питър) авторът 
противопоставя другия Петър, другия логично възможен 
образ и морален контрапункт, който би могъл да 
се зароди в дебрите на Прехода. Журналистът от 
националното радио Петър Михайлов е бохем и дисидент, 
професионалист, който често е заплашван или уволняван 
заради своите разследвания и последователни позиции 
в името на истината и справедливостта. Именно той 
е мъжът, на когото по ирония на съдбата милионерът 
дължи и кариерата, и семейството си. Този „първоначален 
капитал“ е направил от единия властник над средствата, 
закона и душите, а от другия, както той сам се описва, 
„старец хедонист, който е пропилял живота и таланта 
си в епидермални удоволствия и безцелна суета“ 
(предпоставил е обаче и зависимостта между двамата). 
Нашият Петър ще падне под властта на вируса, но не 
и под тази на богатия си съименник: „това невероятно 
богатство ни удивляваше, но не ни привличаше, ние бяхме 
друг тип хора, напълно свободни от неговата порочна и 
най-вероятно подсъдна власт. Тази наша независимост Го 
смаляваше и обиждаше“.
Въпреки привидната схематичност на образите, въпреки 
неизбежните 90-арски клишета в описанието на (генезиса 
на) властниците, от една страна, и на „имунизираните“ 
за тях бохемски, интелектуални, самомаргинализирали 
се герои, от друга, героите не остават черно-бели – 
успяваме едновременно да им симпатизираме и да бъдем 
отблъсквани от тях, да ги разбираме и да не ги приемаме. 
Очаквано, Владимир Зарев завърта още един важен 
„капитал“ между двамата мъже с еднакво име – този 
на споделената, но „непринадлежима“ жена. И ако този 
роман се пропуква някъде, то е преди всичко в женските 
образи. С известни изключения те като че ли остават 
външно обозрени през алфа-мъжкото, капсулирани в своята 
непроникната от мъжа неяснота, видени през желанието, 
странността или умилението, и необяснени докрай в 
действията и изборите си. Твърде плътски и външни 
стоят тези обяснения в този много мъжки роман. Може 
би най-съвършеният женски образ остава епизодичният, 
измислен, почти нетварен (да използваме отново тази 
важна за романа дума) образ на момичето от втората 
времева линия (за която ще стане дума). То оставя у нас 
съмнение в това дали жената не е изобщо измислица – 
красива, вълнуваща и гнетяща измислица на мъжкия логос. 
Контекстът, в който се развиват събитията – а именно 
пандемията и локдаунът, е във фокуса на романа. Той 
е двигател и на основния конфликт. Зарев проследява 
деволюцията на една семейна двойка (но всъщност на 
двете монади в нея), затворена не другаде, а в дома си – 
дома, който би трябвало да е собствената й крепост и 
защита, а се оказва затвор и заплаха. Героите преминават 
от възбудата да са насаме през унинието и сънливостта, 
заядливостта и търсенето на кавгата като начин да се 
почувстват живи, яденето и пиенето, занемаряването 
и загубата на способност за общуване, до финалното 
сътресение, пред което се изправят и което се оказва 
възможността за катарзис и развръзка.   
Една от най-често подчертаваните качества на 
милионера Петър Иванов е способността му да отсъства 

и присъства едновременно, да се изплъзва, да е тук и да го 
няма – способност, която правят властта и влиянието 
му толкова всепроникващи. Метафората е ясна. Същата 
власт притежава и този непознат за човечеството вирус, 
изправил го пред безпрецедентно безсилие и упражняващ 
„постоянното, невидимо и разрастващото се насилие“. 
Впрочем Павел, другият герой, ще формулира добре 
видовете насилие: насилието на страха, насилието 
на неизвестността и насилието на отнетата лична 
свобода. Към тях нашият Петър ще добави и насилието 
на принудителното равенство, наложило уеднаквяване, 
безличие, посредственост и житейска самота и погубило 
творческата енергия, дължаща се на различието. 
Гладът, който предвещаваха, че ще отключи у нас 
наложената изолация, като че ли не се случи – глад 
за човешко общуване, за обръщане към себе си и към 
духовното, за осъзнаване и прегръщане на същественото 
и истински важното. Картината, която ни показва Зарев 
е различна: този социален по същността си експеримент 
на природата като че ли води към оскотяването, 
себеизгубването, себепрезрението, а оттам и към 
съмнението и омразата към другите. Към унинието, 
занемаряването, лудостта. В книгата впрочем има 
глад, но той е буквален – към изобилието от храна и 
алкохол, към телесното насищане и самозабравата чрез 
поглъщането им.
В тази триада, или троица, на властта на едновременно 
присъстващото и отсъстващото Владимир Зарев 
неизбежно включва и самия Бог (впрочем неслучайно 
за богаташа Питър се казва Той, с главна буква). Във 
втората сюжетно-времева линия разказът се води в 
първо лице от монах в първата половина на 15 век – дните, 
когато Българско и Балканите са вече под мощта на 
агарянците, но престолният Константинопол все още не 
е паднал. Голямата история ни е представена откъслечно, 
през дочутото, през тук-там изпитаното и видяното, 
през препредаденото и достигналото като слух вдън гори 
– докато Зарев не решава да ни представи своя маргинален, 
малък герой, разположен в самия й център.  
Един монах – Йоан, предал се на исихията и 
схимонашеството, обрекъл се на пълно мълчание и 
пристигнал в забравен сякаш от Бога крайдунавски 
скален манастир, търси в себе си непостижимата 
Таворска светлина и си спомня за дните преди да се озове 
в тази пустош. Няма съмнение, че силата на Владимир 
Зарев се разкрива именно в този втори, изключително 
изящен, красив, дълбоко философски наратив. В него 
авторът се занимава от една страна с непопулярна 
и неразглеждана с подобно внимание тема, а именно 
споровете около теологичните „подробности“, разделили 
някога чрез схизма източната и западната църква, както 
и пътуването и участието на стотици православни 
богослови във Фераро-Флорентинския събор, завършил 
със сключването на „крехката и унизителна“ Уния, на 
която ромейският император възлага надеждите си 
Източната империя да бъде спасена от гибел. 
От друга страна, насред този религиозно-исторически 
контекст център на разказа са преди всичко вътрешните 
търсения и човешки колебания на отец Йоан, неговият 
драматичен път към нетварната и непостижима 
светлина, в която някога Христос се е преобразил 
пред учениците си и която монахът ще открие по 
непредполаган начин. Този път се избистря между 
товара на миналото и нашепващия смях на Сатаната, 
докато познанието за Бога, знанието изобщо, се 
оказва едновременно насъщен духовен порив, но и „най-
добронамереното и приветливо лице на Сатаната“. То се 
оказва пречка, защото напуска сърцето и обладава ума, 
смалявайки вярата и приближавайки ни повече към себе 
си, отколкото към Бога, осъзнава отец Йоан, понеже 
„човешката вяра не се нуждае от сложност и всякакви 
обяснения, защото сама по себе си тя е съставена от 
смълчание, от непорочие и тайнство“. 
Неизбежно е да си помислим, че както знанието в 
известен смисъл „отхвърля“ властта на Бога над 
монашеското сърце, над простодушната, естествена 
и безхитростна вяра, то, макар и да не е казано, в 
съвременната линия именно знанието (научното и 
медицинското) ще е пътят и решението, което ще 
отхвърли властта на вируса над телата. И докато 
също така в съвременната линия авторът на разказа в 
разказа признава, че „единствената ми съпротива към 
заразата е този опит да говоря, донякъде да се изповядам 
в този объркан текст“, то в средновековната линия 
доброволният обет за мълчание е онова, с което монахът 
се съпротивлява на заразата на света. Чрез говоренето 
първият герой ще отнеме властта на принудителното 
лишение от човешко общуване и на 
наложените ограничителни мерки, 
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а чрез своето благословено безмълвие отец Йоан ще 
отнеме властта на игумена, тъй като монасите ще 
предпочетат него за своите изповеди, така че тайните и 
неудобствата им да потъват в тишината и забравата. 
Лесно е да го видим: както обществото на 21 век самоволно 
налага и се съгласява на ограниченията, за да се спаси 
телесно, така един монах избира доброволно тежкото 
въздържание на монашеския живот, поста, изолацията, 
„смазващата принуда“, за да се спаси духовно. Замислена или 
не, метафората е неизбежна: пандемията и локдаунът са 
нашият манастир. Животът и в двата е съпроводен от 
съмненията и страха, от съзнанието за опасностите, от 
сянката на злото.  
Централният въпрос на „Объркани в свободата“ несъмнено 
остава този, който сам авторът е извел в началото и 
в края на романа: „Възможно ли е в затвора, в затвора 
на високите стени, на решетките, на ключалките и на 
принудата – питах се аз, – дори в затвора на нашите 
страсти, желания, надежди и илюзии, човек да изпита 
усещане за съвършенство и за неизмерима свобода?“.  
Владимир Зарев, както стана ясно, разглежда обаче 
свободата в органична връзка с властта (и насилието). 
Неизбежен е изводът, че всичко в природата и човешките 
отношения е въпрос на различна степен и посока на 
власт. Властта, насилието, свободата са като уроборос. 
Насилието е упражняване на власт, властта е абсолютна 
свобода, свободата да упражняваш власт е насилие, 
неизмеримата свобода да отнемаш дава власт. (При 
това властта може да се упражнява и чрез доброто, 
красивото, нежното, слабото, умилителното.) Отново 
да подчертаем, макар и да прозвучи маниерно – може да се 
каже, че „Объркани в свободата“ се занимава с властовата 
си троица: Бог, Петър Иванов, корона вируса. 
Въпросите, повдигнати около тези базови теми, са много. 
Единосъщни ли са абсолютната власт и абсолютната 
свобода? Път ли е пълното и доброволно подчинение на 
волята към придобиването на свобода? Безнаказаност 
ли е свободата, ако и Бог, и вирусът, и милионерът 
съществуват отвъд всякакви граници, отвъд видимостта, 
отвъд морала, отвъд закона, бидейки всъщност самите 
тях? И още: Къде минава привидно тънката граница между 
фанатизма и саможертвата в името на чистотата на 
вярата? Къде, ако не в най-дълбокия манастир, могат да се 
открият най-големите грешници?
Да, въпросите са много, а моралните и други парадокси 
присъстват навсякъде. Дори и това, че в безукорно 
издържаната и консултирана със специалисти православна 
теология в романа витае своеобразен дуализъм, витае 
усещането, че Сатаната (злото) е почти основополагащо 
начало, онтологична категория, демиург, съперничещ си 
по мощ с Бога, както е в гностицизма, манихейството, 
богомилството. И така както се смята, че Христос не 
би умрял, за да възкръсне и да изпълни пророчествата, без 
предателството на Юда, отец Йоан си мисли: „Злото се 
съдържа в Доброто, както и Доброто се съдържа в Злото, 
че без живото и подвижно Зло Доброто е невъзможно. 
Бях разбрал още, че светът е особено устроен, че както 
Малкото се съдържа в Голямото, така и Голямото се 
съдържа в Малкото“. Така че както човекът е приемник на 
невидимия миниатюрен вирус, способен да убие милиони, 
така човекът е приемник и на невидимия безкраен Бог, 
миниатюрните „подробности“, около чието разбиране са 
способни да разцепят църковното единство и да сложат 
край на цели империи.  
В заключение трябва да кажем, че макар и привидно 
несвързани, двете редуващи се части на този роман 
успяват да се проникнат тематично, като дух, макар и 
да са несравними в красотата на езика си, в словесните си 
регистри, в самата си тишина. Във въздуха на „Объркани в 
свободата“, който твърди, че съвършенството е, или поне 
може да се сравни с абсолютната свобода, остава висящ 
въпросът: ами свободата и да грешим, свободната воля да 
бъдем и несъвършени? Остава още и усещането, което сам 
героят описва – за „смешение на възхитително високото 
и обидно обикновеното, на съвършеното и на пошлото“. 
Смешение, което Владимир Зарев почти е патентовал и 
което, както казахме, напомня и на другите му романи. Ако 
харесвате писането му и не ви притеснява това, че той е 
разпознаваем и повторим, дори в специфичните думи, които 
преминават през всичките му романи, то е препоръчително 
да прочетете и този.

АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА

Владимир Зарев, „Объркани в свободата“, 
ИК „Хермес“, 2022 г.

Саманта Швеблин

Господин Ваймер чука на вратата у дома. Познавам звука 
от тежкия му юмрук, от многократните предпазливи 
похлопвания. Така че оставям чиниите в мивката и 
поглеждам към двора: ето ги пак там, всички онези дрехи, 
нахвърляни по тревата. Мисля, че нещата винаги се случват 
в една и съща последователност, дори най-необикновените, 
и си го мисля сякаш на глас, по един подреден начин, който 
ме задължава да търся всяка дума. Отдавам се с лекота на 
подобни размишления, когато мия чиниите, достатъчно 
е да отворя кранчето, за да може хаотичните идеи най-
накрая да си дойдат на местата. Това е едва ли не момент 
на осенение. Затворя ли кранчето, за да си запиша нещо, 
думите ми убягват. Господин Ваймер пак тропа с юмруци 
по вратата, ударите вече са по-силни, но той не е буен, а е 
добродушен съсед, чиято съпруга го тормози, човек, който 
не е съвсем наясно как да продължи да живее нататък, това 
обаче не го възпира да опитва. Когато загуби сина си и аз 
се отбих на бдението, за да изкажа съболезнованията си, 
той ме прегърна сковано и студено, а след като си поговори 
няколко минути с други от поканените, отново дойде при 
мен и ми прошепна: „Току-що разбрах кои са момчетата, 
дето преобръщат кофите с боклука. Вече няма за какво 
да се притесняваме“. Такъв човек е. Когато жена му 
хвърля дрехите на покойния им син в моя двор, той чука на 
вратата, за да ги събере. Синът ми, който всъщност ще 
бъде мъжът в къщата, казва, че това е някаква лудост, и 
се вбесява всеки път, когато семейство Ваймер подхванат 
тази бъркотия, да кажем, на всеки две седмици. Трябва да 
му отворим вратата, да му помогнем да събере дрехите, 
да го потупаме по гърба, да се съгласим, щом каже, че 
въпросът на практика е разрешен, че това не е чак толкова 
ужасно, а после, пет-шест минути след като си отиде, 
да чуем нейните викове. Синът ми смята, че тя крещи, 
когато отвори килера и за пореден път види дрехите на 
момчето. „Бъзикате ли се с мен? – възкликва синът ми при 
всеки нов епизод. – Другия път ще изгоря всичките дрехи“. 
Отключвам вратата и на прага е господин Ваймер, допрял 
дясната си длан о челото, очите му почти не се виждат, 
в очакване аз да се появя, за да свали уморено ръка и да се 
извини: „Не искам да ви безпокоя, но…“. Отварям и той 
влиза, вече знае как да стигне до двора. В хладилника има 
прясна лимонада и докато се отдалечава,  наливам в две 
чаши. През прозореца в кухнята го виждам как тършува из 
тревата и обикаля около мушкатата, където обикновено 
падат дрехите. На излизане оставям комарника на вратата 
да се тръшне, защото в това събиране има нещо интимно, 
което не бих искала да прекъсвам. Бавно се приближавам. 
Той се изправя с пуловер в ръка. На другата си ръка е 
преметнал още дрехи, изглежда, че всичко е събрал. „Кой е 
подкастрил боровете?“, пита ме. „Синът ми“, отговарям. 
„Така са много хубави“, казва одобрително, обърнал поглед 
към тях. Това са три ниски дървета и моят син се опита 
да им придаде цилиндрична форма, леко неестествена, 
но трябва да се признае, че е оригинална. „Пийнете една 
лимонада“, каня го. Той натрупва дрехите само на едната 
ръка и аз му подавам чашата. Слънцето още не прежуря, 
защото е рано. Поглеждам встрани към нашата пейка малко 
по-натам, тя е бетонна и в този час на деня е прохладно 
да седиш на нея, почти панацея. „Ваймер“, казвам, защото 
е по-радушно от „господин Ваймер“. И си мисля: „Чуйте 
ме, изхвърлете тези дрехи. Това е единственото желание 
на жена ви“. Но може би точно той запокитва дрехите 
и после съжалява за стореното, а после тя се измъчва, 
горката жена, всеки път, когато види съпруга си да влиза в 
къщата с дрехите. Вероятно вече са опитали да изхвърлят 
всичко в някой голям чувал за смет и боклукчията е 
позвънил на вратата им, за да го върне, както стана при 
нас с омалелите дрехи на сина ми, „Госпожо, защо не ги 
дарите? Ако ги натоваря в камиона, няма да послужат на 
никого“, и чувалът си стои в килера при пералнята, още 
тази седмица трябва да го занесем някъде, не знам къде. 
Ваймер чака, чака мен. Светлината огрява рехавата му 
коса, дълга и бяла, сребристата брада, едва очертана на 
челюстта му, светлите, но тъжни очи, твърде малки за 
размера на лицето. Не продумвам, струва ми се, че господин 
Ваймер разчита мислите ми. За момент свежда поглед. 
Пийва още от лимонадата, обърнал сега очи към своята 
къща, зад живия плет, който разделя дворовете ни. Търся 
да кажа нещо полезно, нещо, с което да го уверя, че разбирам 
усилията му, и което да загатне за някакво решение, 
оптимистично и неопределено. Отново ме поглежда. 
Като че ли напипва интуитивно накъде се насочва този 
разговор, който не сме започнали, като че ли се решава да 
разбере. „Когато нещо не си намира  мястото...“, подемам, 
като оставям последните звукове да увиснат във въздуха. 
Ваймер кимва и чака. Боже мой, мисля си, ние сме в синхрон. 
Аз съм в синхрон с този мъж, който преди десет години 
връщаше футболните топки на сина ми спукани и режеше 
цветовете на азалиите ми, ако преминеха въображаемата 
линия, разделяща нашите дворни площи. „Когато нещо не си 
намира мястото“, повтарям, загледана в дрехите. „Кажете, 
моля“, подканя ме Ваймер. „Не знам, но би трябвало да 
се преместят други неща.“ Да се направи място, мисля 
си, затова ще съм много доволна, ако някой изнесе чувала, 
дето го държа в килера. „Така е“, потвърждава Ваймер в 
очевидното си желание да каже: „Продължете“. Чувам 

входната врата, шум, който на Ваймер нищо не му говори, 
но на мен ми дава знак, че синът ми вече се е прибрал, 
невредим и гладен. Правя една дълга крачка към пейката 
и сядам. Струва ми се, че топлият бетон на пейката 
ще бъде благодат и за него, и му правя място да седне до 
мен. „Оставете дрехите“, казвам му. Той изглежда, че не 
изпитва никакъв проблем с това, озърта се наляво-надясно 
и търси къде да ги остави, а аз си мисля, Ваймер може да го 
направи, разбира се, че може. „Къде?“, пита ме. „Оставете 
ги върху цилиндрите“, отвръщам, като посочвам дребните 
борове.
Ваймер се подчинява. Оставя дрехите и избърсва тревата 
от ръцете си. „Седнете“. Сяда. Какво да правя сега с 
този старец? Но у него има нещо, което ме насърчава 
да продължа. Нещо като това да държа ръцете си под 
струята на водата над мивката, едно спокойствие, 
което ми позволява да мисля за думите, да подреждам 
фактите, нещата, които винаги се случват в една и съща 
последователност. Очакването на Ваймер сякаш нараства, 
би могло да се каже, че той чака напътствие. Това е сила, 
а също и отговорност, с която не съм сигурна какво да 
направя. Светлите му очи се навлажняват – окончателно 
потвърждение на този необичаен синхрон. Поглеждам 
го безсрамно, като не му оставям никакво интимно 
пространство, защото не мога да повярвам, че това се 
случва, нито съм в състояние да понеса тежестта, с която 
то ме притиска. Накарах господин Ваймер да седне и сега 
ми се иска да кажа нещо, за да разреша проблема. Допивам 
лимонадата и си мисля за някое звучно и практично 
заклинание, за някое наставление, което ще бъде от полза 
за всички, например „купете на сина ми толкова топки, 
колкото сте му спукали, и всичко ще се оправи“, „ако 
заплачете, без да изпуснете лимонадата си, тя ще спре 
да изхвърля дрехите“ или „една вечер ги оставете върху 
боровете и ако призори времето е ясно, проблемът ще 
изчезне“. Боже, самата аз бих могла да ги изхвърля на 
разсъмване, докато пуша последната цигара за деня. Трябва 
да ги смеся с боклука, така че човекът от камиона да не ги 
върне, налага се да направя същото с дрехите на сина ми, 
още тази седмица. Кажи нещо, което да разреши въпроса, 
повтарям си, за да не изгубя нишката на мисълта си. Много 
пъти съм казвала разни неща и веднъж изречени, думите са 
упражнявали своето въздействие. Задържали са сина ми при 
мен, отдалечавали са съпруга ми, чудесно са се подреждали 
в главата ми всеки път, когато мия чиниите. В двора ми 
господин Ваймер пресушава чашата си, а очите му спират 
да се изпълват със сълзи, сякаш е свързано с ефекта от 
лимона, и си мисля, че той е твърде горчив за него, че може 
би има един момент, когато ефектът вече не зависи от 
думите или когато невъзможното нещо е да ги произнесеш. 
„Да“, каза Ваймер преди няколко дълги секунди, едно „да“, 
което беше „продължете“, което беше „моля“, и сега сме 
закотвени заедно, двете празни чаши на бетонната пейка 
и на пейката нашите тела. После имам видение, желание: 
синът ми отваря комарника на вратата и се насочва 
към нас. Краката му са боси, стъпват бързо, млади и 
силни върху тревата. Възмутен е от нас, от къщата, от 
всичко, което в тази къща винаги се случва в една и съща 
последователност. Тялото му се уголемява към нас с мощна 
енергия, която Ваймер и аз очакваме без страх, почти 
с нетърпение. Огромното му тяло, което понякога ми 
напомня за това на съпруга ми и ме принуждава да затворя 
очи. Той е само на няколко метра, вече е почти върху нас. 
Но не ни докосва. Поглеждам още веднъж и синът ми се 
отклонява към ниските борове. Ядосан, грабва дрехите, 
събира ги на топка и мълчаливо се връща, откъдето е дошъл, 
тялото му е вече на разстояние и дребно, в контражур. 
„Да“, казва Ваймер и въздъхва, и това не е като първото 
„да“. Това е по-отворено „да“, почти замечтано.  

Превод от испански: КАЛОЯН ИГНАТОВСКИ

Разказът е включен в сборника „Седем празни къщи“, който 
през 2022 г. бе удостоен с Националната литературна 
награда на САЩ в категорията „Преводна проза“ и който 
предстои да бъде публикуван в изд. „Лабиринт“. 
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В тази къща винаги така се случва 
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Ако съседите не бяха заплашили госпожа Матвеевич, че 
ще оттеглят решението си за поправка на покрива, тя 
нямаше да се съгласи канадецът да рисува по калкана на 
кооперацията.
Първо, излишно беше общината да дава пари за такава 
глупост, при положение че имаше по-важни неща за 
оправяне – повдигнатите плочки на съседната пресечка, 
изоставената сграда на „Футошка“ 14 и двете повредени 
улични лампи на долното кръстовище!
Второ, бяха ли свършили художниците в Нови Сад, че да 
докарват канадец?! 
Трето, защо трябваше да рисува стената точно на 
тяхната кооперация, не можаха ли да му изберат 
някоя друга, толкова къщи имаше наоколо! Културната 
станция била срещу калкана. Госпожа Матвеевич и с 
културната станция не беше много съгласна. Събират 
се разни хлапетии и младоци, понякога се чува музика 
отвътре, хора влизат-излизат, кой ги знае какво правят. 
Само чакаше някой път след 23 часа да се чуе музика, 
за да извика полиция и на следващото общо събрание да 
погледне тържествуващо съседите си: „Аз казах ли ви!“. 
Въобще госпожа Матвеевич имаше определено мнение за 
случващото се в квартала, града, държавата и света и 
не се притесняваше да го сподели на всеослушание пред 
съседите си. 
Горната част от калкана на къщата, под покрива, 
беше стената на нейната дневна. Само да започнеше 
канадското художниче да тропа, да чука, да вдига 
какъвто и да било шум, щеше да види! 
Тя чистеше припряно шкафовете, търкаше яростно 
тавите, тенджерите и чиниите и си представяше как 
се появява на балкона и му крещи такива думи, такива 
думи, че на него веднага му става ясно, че не е желан. 
После се сещаше, че не знае английски и започваше да 
търка още по-ядосано. 
Още като малка беше забелязала кога започва 
старостта. Когато спреш да се бориш с праха и 
мръсотията и те превземат дома ти. Много добре 
си спомняше сивите петна по чиниите на баба си. 
Повдигаше є се като видеше някоя от тях пред себе си 
–  пълна с яхния и с белезникави петна по ръба. Буташе 
чинията, сочейки петната, а баба є я убеждаваше, че били 
от старост – ползвала сервиза откакто є го подарили 
за сватбата. „От старостта са – мислеше си внучка є – 
само че не на чиниите!“ 
Когато се омъжи, къщата є блестеше. Като остана 
сама, удвои усилията си. Не биваше да се предава! Ей 
така става – уморяваш се, решаваш само един ден 
да си починеш – и хоп! – по дръжките на вратите се 
появяват втвърдени островчета мръсотия, стените 
на тенджерите и тавите добиват специфичен кафяво-
черен цвят, а по порцелановите чаши и чинии се появяват 
сивите следи от умората на възрастта. Внуците идват, 
но седят намръщени на крайчеца на дивана, избягват да се 
мият в банята, никога не са гладни и най-накрая спират 
да те посещават. По ъглите се заселват сиви валма прах 
и при някое случайно течение прелитат от единия към 
другия край на стаята. Ето тогава човек е остарял! 
Госпожа Матвеевич нямаше внуци. Синът є беше избягал 
в Канада в края на 90-те, малко след като завърши, и тя 
рядко имаше вести от него. Предполагаше, че ще намери 
начин да є каже, ако вече е станал баща. Нямаше внуци, 
но имаше куче. Бял шпиц на име Мая. Поне някой от 
родителите му със сигурност е бил шпиц.
Докато клечеше и обираше ъглите на стаята с 
прахосмукачката, тя пак си мислеше как да подскаже на 
канадеца да си обира крушите. Какъв художник е това? 
Всички знаят, че хората, които боядисват стените, се 
наричат бояджии!
След като приключеше с чистенето, госпожа Матвеевич 
хапваше малко и гледаше телевизия. После правеше 
няколко обиколки на дневната – да види, че всичко е наред. 
Наред беше, разбира се. Беше се пенсионирала наскоро и 
навиците є на управителка на голям хранителен магазин, 
в който трябва да държиш всичко под око, не  бяха я 
напуснали.
Приятелки нямаше. Не можеше да понася женските 
брътвежи. Особено когато дали от скука, дали от 
истинско доброжелателство се насочваха към нея с 
искрени и горещи съвети да си намери мъж, за да є олекне!  

Тя много добре знаеше какви са мъжете. Готвиш 
им, чистиш им, подреждаш, шиеш копчета, гладиш, 
приготвяш се да го посрещнеш с усмивка като се прибере, 
а той закъснява, няма го, няма го, пък накрая разбереш, че 
е избягал със секретарката си. Нямаше нужда от мъж. 
Имаше си Мая. Нея посвещаваше в плановете си какво 
и как ще каже на общите събрания на кооперацията, а 
сега и в плановете си какво ще направи, ако канадският 
бояджия само посмее да наруши обществения ред по 
някакъв начин. 

Следобед двете излизаха на разходка. Вървяха 
бавно по „Футошка“, после по „Еврейска“, чак 
докато стигнат до булеварда преди центъра. 
Там се обръщаха и се връщаха обратно. Госпожа 
Матвеевич не беше стъпвала по-далеч от този 
булевард от години. Някога кантората на мъжа 
є беше в центъра. Ами ако още е там? Ако 
го срещне? Ако той я познае, приближи се и я 
поздрави, все едно не е извършил чудовищна 
несправедливост спрямо нея? Ами ако не я 
познае? Ако се разминат и той дори не се 
досети коя е тази дама, която води на каишка 
очарователен бял шпиц? 
Вечер, на прибиране, проверяваше пощенската 
кутия. Веднъж в нея беше пристигнало писмо! 
От сина є. Пишеше, че е уредил негов познат 
да є докара компютър, да є помогне с избора на 
интернет доставчик и да я научи да си пуска 
скайпа. Така ще можели да си говорят по-често 
и по-дълго! Глупости! Ако искаше да си говорят, 
щеше да си дойде! 
Писмото запази, но на приятеля, който звъня 
няколко пъти на домашния телефон, каза, че 
има грешка. Повтори го толкова пъти, колкото 
се обади човекът, и той най-накрая се отказа. 
Интернет! Всички къщи са пробити и целият 
град е опасан с кабели заради тая измишльотина! 
Друго писмо не пристигна, но тя проверяваше за всеки 
случай. 
Вкъщи слагаше вечеря за Мая и за себе си, хапваха, гледаха 
още малко телевизия и си лягаха. На сутринта госпожа 
Матвеевич преместваше прозорчето на календара с едно 
число напред, закусваше и се захващаше с чистенето. 
Знаеше от съседите кога канадецът ще започне работа и 
щом датата дойде, тя беше нащрек. Ходеше на пръсти 
из жилището си, шъткаше на Мая, която искаше да си 
играе или да се гали, и я гонеше в коридора. Не искаше 
никакви шумове в дома си тези дни! 
За нейна изненада нищо не се случи. Колкото и да 
напрягаше слух, не чу нищо необичайно. Може би 
канадецът е бил възпрепятстван и не е дошъл. Така 
трябва да е станало и слава богу калканът щеше да си 
остане сив, като на всички нормални къщи в квартала. 
На излизане и на прибиране от следобедна разходка с 
Мая не си направи труда да погледне. Ако се окаже, че 
канадецът все пак е там? Ще си помисли, а и хората ще 
си помислят, че проявява интерес към изкуството му! 
Изкуство! Всички знаят, че изкуството е в галериите. 
Другият ден мина по същия начин. Следващият също. 
На четвъртия ден, по време на разходката, се случи 
произшествие. Излязоха от входа и докато госпожа 
Матвеевич се колебаеше дали все пак да не надникне 
отстрани на кооперацията, Мая – изнервена от 
необичайното поведение на господарката си през 
последните дни – се отскубна и повлече каишката си в 
посока, обратна на улица „Еврейска“. 
Стопанката є се затича след нея, но докато я стигне, 
проклетото животно беше стигнало до гробището и 
беше успяло да се шмугне през входа. Госпожа Матвеевич 
се поколеба на прага за секунди. Много добре знаеше, 
че всички ги очаква нанасяне във вечния им дом, но 
предпочиташе да не се мотае из него предварително. 
Все пак не можеше да остави шпица вътре. Бог знае дали 
щеше да успее да излезе и да се прибере у дома. Влезе и 
се огледа. Мая не се виждаше никъде. Тръгна по алеите. 
Беше необичайно топъл есенен следобед. Слънцето 
напичаше, тя свали сакото си и остана по къс ръкав. Не 
помнеше откога не беше усещала слънчевите лъчи така 
настоятелно да се притискат в кожата є. („Футошка“ 
и „Еврейска“, по които се разхождаха обикновено, бяха 
засенчени от огромни платани.) 
Вървеше по алеята със сако в ръка. Тук-там някой гроб с 
екстравагантна надгробна плоча привличаше вниманието 
є. Искаше є се да извика „Мая! Маяя!“, за да я намери 
по-бързо, но є беше неудобно от хората, които виждаше 
от време на време да се мяркат покрай гробовете. 
Обикаляше алеите и се чувстваше все по-уморена и 
обезкуражена. На едно място видя голяма надгробна 
плоча със странен надпис. Първо бяха изписани двете 
имена на мъж и годините на раждането и смъртта. 
Под него беше изписано името на жена – фамилията 
съвпадаше с тази на мъжа – беше добавена и годината 
на раждане. Имаше тире, празно място за годината на 
смъртта и отдолу надпис „Ще те чакам!“. Значи жената 
е жива! Жива е, разхожда се из Нови Сад и знае, че когато 
склопи очи, във вечния є дом ще я чака мъжът є. Дали 
надписът щеше да остане и след това, или децата им 
щяха да поръчат да го заличат? Ако го оставеха, то 
родителите им сякаш им обещаваха да ги чакат, за да се 
съберат цялото семейство, когато му дойде времето. 
Госпожа Матвеевич стоеше срещу плочата и я гледаше 
втренчено. Каква е пък тая увереност, че има нещо 
отвъд, че чак и да се чакат! Що за наглост срещу 
нормалното човешко ежедневие е да се обещава любов и 

подкрепа и след смъртта! „Ще те чакам!“ Пфу!
Тя тръгна отново по алеите и се развика: „Мая! Маяя! 
Маяяя!“. Не я интересуваше вече, че може да смути 
някого, че някой може да я чуе. Най-много да я помислят 
за побъркана от скръб жена, която трябва да бъде 
отведена вкъщи. 
Не искаше повече да вижда гробове и надгробни плочи. 
Тичаше, загледана право пред себе си, докато не стигна 
църквата. Там спря да си поеме дъх и є се стори, че нещо 
се бялва по една от крайните алеи! Аха да се втурне 
нататък и усети, че топла муцуна се бута в краката є. 
Мая! 
„Къде ходиш ти, животно проклето!“ – наведе се и я 
прегърна. Дали защото след това се изправи рязко, или 
защото слънцето я понапече, но на госпожа Матвеевич 
є се зави свят и замаяна, тя поведе кучето си не към 
изхода, а навътре в гробището.    
Алеите опустяха. Прежадня. Прималя є. Свиваше ту 
наляво, ту надясно с надеждата ей сега да стигне до 
изхода. Вместо това надгробните плочи сякаш ставаха 
повече, а пътеките между тях – все по-тесни, на места 
почти незабележими от храсти и бурени. Тя се препъваше 
в тях, вперила поглед в краката си и в бялата опашка на 
Мая, докато най-сетне изтощена и отчаяна спря, извади 
кърпичка да изтрие челото си и вдигна глава. 
Срещу нея, отдясно на гробището, се издигаше 
калканът на тяхната кооперация –  яркочервен от 
покрива до основите. Върху него, с огромни бели букви, 
беше изписано LOVE. На платформа, повдигната с 
кран, стоеше художникът и довършваше върховете на 
буквите – точно под тавана на нейната дневна – с валяк 
и бяла боя. Струваше є се малък, гледан отдалеч и на 
фона на гигантския надпис. Носеше шапка „идиотка“ и 
изглеждаше цял погълнат от работата си. 
Госпожа Матвеевич попи потта си, пое дълбоко въздух, 
подръпна си блузата и полата оттук-оттам, пооправи ги 
и поведе Мая обратно, без да откъсва очи от червената 
стена с белия надпис. Сега, когато имаше ориентир, 
намери лесно правилния път и стигна до изхода.  
Двете – белият шпиц и стопанката му – излязоха, 
подминаха входа на кооперацията си и продължиха 
малко по-надолу по улица „Чехов“. Стигнаха двора на 
културната станция и влязоха вътре. Младежите 
бяха посадили дървета, бяха сложили пейки. Госпожа 
Матвеевич седна и надписът LOVE се извиси над нея. 
Имаше чувството, че є се усмихва, нищо че много добре 
знаеше, че стените не се усмихват. Защо LOVE, а не 
„любов“, ама нищо. Хубаво е! 
Тя погледа още малко и подкани шпица да си ходят. 
Трябваше да си легнат навреме, защото утре имаха 
много работа. Беше намислила да изпече ябълков сладкиш 
за художника. Ще го занесе при камиончето. Ще почерпи 
шофьора, той ще спусне крана надолу, художникът ще 
слезе. Тогава тя ще отметне кърпата, ще му покаже 
излъсканата тава, от която се носи аромат на ябълки 
и канела, и той ще разбере какво е направила за него. За 
това не трябват езици, нали? 

Разказът е част от новата книга на Иванка Могилска, 
която предстои да излезе през пролетта.

Р А З К А З Love



14Литературен вестник 11-17.01.2023

Вирджиния Улф със сестра си Ванеса през 1890-те

Вирджиния Улф

Откъс
 
Сноб ли Съм?
Моли1, според мен много нечестно, ми постави задачата 
тази вечер да разкажа някакъв спомен. Ние, разбира 
се, прощаваме на Моли всичко заради нейния скрит и 
неустоим чар. Но не е честно. Не е мой ред, аз не съм 
най-възрастната сред вас. Не съм най-бурно живялата, 
нито имам богати спомени. Мейнард, Дезмънд, Клайв и 
Ленард, всички те могат да се похвалят с по-вълнуващ и 
активен живот; всички те непрекъснато се отъркват в 
знаменитости; всички те влияят на хода на историята 
по един или друг начин. Те трябва да отворят портите 
на своите съкровищници и да ни покажат онези златни 
и блестящи неща, които са складирали вътре. Коя съм 
аз, че да искате от мен да ви прочета мой спомен? Най-
обикновен драскач и което е по-лошо, най-обикновен 
дилетант дори в мечтите си, тоест някой, който не 
е нито риба, нито рак, нито птица, още по-малко пък 
хубава пушена херинга. Моите спомени, които винаги 
са били лични и в най-добрия случай все свързани с 
предложения за брак, прелъстяване от доведени братя, 
срещи с Отолайн и така нататък, скоро ще пресъхнат. 
Сега вече никой не ми прави предложения за женитба, от 
много години насам никой не се е опитвал да ме прелъсти. 
Министър-председатели никога не са се допитвали до 
мен. На два пъти съм била в Хедън2, но и двата пъти 
аеропланът не успя да се вдигне във въздуха. Вярно, била 
съм в повечето европейски столици; мога да говоря 
някакъв кучешки френски и помиярски италиански; но 
иначе съм толкова невежа, толкова зле образована, че 
ако ми зададете най-простичкия въпрос – например къде 
се намира Гватемала? – ще се видя принудена да сменя 
темата на разговора.
Въпреки това Моли ме помоли да напиша нещо свързано 
с мой спомен. Кой може да е той? Това е въпросът, 
който си зададох, и ми се стори, докато седях и си 
блъсках главата, че е дошъл моментът, в който 
ние, старомодните клеясали мозъци – ние, невежите 
клеясали мозъци, затънали в личния си живот, – трябва 
да се изправим пред въпроса за какво трябва да бъдат 
нашите спомени, ако въобще този Клуб на спомените 
ще продължи да провежда сбирките си и ако половината 
му членове са хора като мен, на които никога нищо не се 
случва? Дали да не кажа, че е дошло време, когато трябва 
да тълкуваме нарежданията на Моли малко по-свободно 
и вместо да шарим с фенерчето на паметта си върху 
приключения и вълнения от реалния живот, да обърнем 
лъча му навътре и да опишем себе си?
И дали говоря само от мое име, като казвам, че нищо, 
което може да се нарече приключение, не ми се е случвало, 
и че откакто за последен път заемах това видно и 
трънливо председателско място, продължава да ме 
владее неизтощима, възхитителна тревожност – един 
непрекъснато изригващ вулкан? Единствена ли съм в 
собствения си егоизъм, като казвам, че никога бледата 
светлина на утрото не се е процеждала през щорите на 
Тависток Скуеър 52, без да отворя очи и да възкликна: 
„Боже Господи! Ето ме, отново съм тук!“ – невинаги с 
удоволствие, по-често с болка, понякога със спазъм на 
остро отвращение – но винаги, винаги с интерес?
Това означава, че самата аз бих могла да бъда темата на 
това писание, но има и неудобства. То би заело толкова 
много томове – само тази единствена тема, – че онези 
от нас, които още имат коса, ще усетят, че е пораснала 
толкова дълга, че вече гъделичка петите им още преди 
да съм приключила. Значи трябва да отчупя едно малко 
парче от тази необятна тема; трябва да хвърля бърз 
поглед към едно малко ъгълче от тази вселена – която 
лично на мен все още ми се струва неразчертана и пълна с 
тигри също като онази другата, върху която е изписана 
– къде точно, не знам – думата „Гватемала“; трябва, 
казвам си аз, да се избере само един аспект и да се зададе 
само един въпрос, и той е: сноб ли съм?
Докато се опитвам да си отговоря, вероятно ще трябва 
да си възстановя някой и друг спомен; може би така 
ще възкреся и някои от вашите собствени спомени; 
във всеки случай обаче ще се опитам да боравя с факти 
и въпреки че, разбира се, няма да стигна до цялата 
истина, вероятно ще мога да кажа достатъчно, за да 
можете сами да я отгатнете. Но за да се даде отговор 

1 Моли Маккарти, съпруга на Дезмънд, е от първите членове на 
Клуба на спомените и негов секретар, когато Вирджиния Улф 
пише този текст. – Бел. прев.

2 Хендън е район недалеч от 
Лондон, известен с музея си на 
Кралските военновъздушни сили, 
в който могат да се видят стари 
летателни апарати и симулатори. – 
Бел. прев.

на този въпрос, трябва да започна с питането – какво 
означава сноб? И тъй като не ме бива в анализите, 
защото образованието ми е било занемарено, ще поема 
по очевидния път, като се опитам да намеря обект, с 
когото да се съизмеря, да се сравня. Дезмънд например. 
Естествено, че Дезмънд ще е пръв. Той сноб ли е?
Би трябвало да е. Получил е образованието си в Итън, 
след това го е довършил в Кеймбридж. Всички знаем 
онази изтъркана фраза за признателната наука, която 
обожава аристокрацията. Но каквото и да са направили 
Итън и Кеймбридж, за да насърчат снобизма му, 
природата е сторила много повече. Тя го е дарила с всички 
заложби, които признателната аристокрация обожава у 
един учен: златно красноречие, съвършени обноски, пълно 
самообладание, безкрайна любознателност, примесена с 
чувствителност; освен това умее, ако му се наложи, да 
язди кон и да стреля по фазани. Що се отнася до бедност, 
тъй като Дезмънд никога не е обръщал внимание на 
облеклото си, и никой друг не се е замислял по въпроса. 
Ето защо, без съмнение, това е моят модел; нека сравня 
неговия случай с моя.
Докато си мислех всичко това, бяхме застанали до 
прозореца в гостната на Тависток Скуеър. Дезмънд беше 
обядвал с нас; бяхме прекарали следобеда в разговори, но 
той изведнъж се сети, че трябва да вечеря с някого. Но 
къде? „Виж ти, къде трябваше да вечерям?“, си каза и 
извади тефтерче. Нещо го разсея за миг и аз надникнах 
през рамото му. Набързо и потайно плъзнах поглед върху 
ангажиментите му. Понеделник 8:30 лейди Бесбъро. 
Вторник 8:30 лейди Анкастър. Сряда точно в седем Дора 
Сангър. Четвъртък в десет лейди Солсбъри. Петък обяд 
с Улвс и вечеря с лорд Ревълстоук. Бяла жилетка. „Бяла 
жилетка“ беше подчертано с две линии. Години по-късно 
открих защо – щял е да се среща с нашия крал, нашия 
скъп покойник Джордж Е., той погледна ангажиментите 
си, затвори тефтерчето и си тръгна. Нищичко не 
спомена за тези височайши персони. В разговор никога 
не е споменавал Ревълстоук; за бели жилетки никога 
не е ставало дума. „Не – казах си тогава, пронизана 
от острата болка на разочарованието, докато той 
затваряше след себе си външната врата, – Дезмънд, уви, 
не е сноб.“
Трябва да потърся друг образец. Сега да вземем Мейнард. 
Той също е възпитаник на Итън и на Кеймбридж. 
Оттогава насам винаги е бил зает с толкова много 
велики дела, че ако трябваше да тръби наляво-надясно за 
ежедневните си ангажименти, досега да сме оглушали от 
подрънкването на малки и големи корони, да сме ослепели 
от блясъка на диаманти. Но оглушали ли сме? Ослепени ли 
сме? Уви, не. Приучен, така предполагам, от железния ред 
на стария Кеймбридж, обзет от разбирането за морал, 

което при Мейнард ставаше все по-
остро с напредването на възрастта, 
и от това неумолимо негово желание 
да се запази почтеността на нашето 
поколение и да се предпази по-младото 
от присъщото му безразсъдство, 
Мейнард никога не се хвали. Но затова 
пък аз мога да ви информирам, че днес 
е обядвал с министър-председателя. 
Бедният стар Болдуин със сълзи 
на очи го повел нагоре-надолу... 
нагоре-надолу по коридорите под 
прочутите портрети на Пит3 и 
Пийл4. „Кейнс, защо не се съгласиш – 
не спирал да му повтаря – да влезеш 
в правителството. Или да приемеш 
благородническа титла, а, Кейнс“... 
Това аз мога да ви го кажа. От устата 
на Мейнард няма да излезе нищо 
подобно. Свиневъдство, театрални 
пиеси, живопис – за всичко това 
може да говори с часове. Но никога за 
министър-председатели, благородници 
и аристократи. Уви и отново уви: 
Мейнард не е сноб. И този мой опит се 
осуети.
Въпреки всичко обаче стигнах до едно 
откритие. Същността на снобизма 
е това, че искаш да си придаваш 
важност пред хората. Снобът е 
повърхностно и вятърничаво създание, 
толкова недоволно от собственото 
си положение, че само и само да го 
стабилизира, тя или той непрекъснато 
развява някаква титла или почести 
в лицето на хората, за да могат те 
да повярват и да му помогнат той 
да повярва в онова, в което самият 
не вярва, а именно, че той или тя е, 
представете си, много важна персона.
Това е симптом, който долавям и 
в моя случай. Вижте това писмо. 
Защо винаги стои най-отгоре върху 
купчината с писма? Защото има 
печат с корона; ако получа писмо 
с такова клеймо, то като че ли по 

силата на някаква магия винаги се озовава най-отгоре. 
Често се питам защо? Знам много добре, че никой от 
моите приятели няма да се впечатли, както никога 
досега не се е впечатлявал от каквото и да е, направено 
от мен с цел да ги впечатля. Въпреки това го правя – 
ето, вижте писмото – най-отгоре. Това показва, като 
обрив или пришка, че и аз страдам от болестта. Затова 
продължавам да питам кога и как съм я прихванала?
Като малка съм имала случаи да проявявам снобизъм, 
защото, макар и погледнато отвън да сме семейство от 
интелектуалци с много благороден произход в книжния 
смисъл на думата, посредством едни други висящи нишки 
ние сме свързани и със светското общество. Като начало 
това е Джордж Дъкуърт. Но снобизмът на Джордж 
Дъкуърт е толкова груб и осезаем, че мога да го подуша и 
вкуся отдалеч. Не ми харесваше тази миризма, нито този 
вкус. Моето изкушение ме примамваше по друг един по-
елегантен начин – първоначално май беше чрез Кити Макс 
– дама с изключително деликатен чар и с толкова ефирна 
грациозност, че знатните люде, които ни представяше, 
добиваха вид на напръскани, дезинфектирани и лишени 
от собствената си грубост. Кой можеше да нарече 
маркизата на Бат груба или пък нейните дъщери, лейди 
Катрин и лейди Биатрис Тин? Би било немислимо. Те 
бяха красиви и грандиозни; обличаха се небрежно, но се 
държаха безупречно. Когато обядвахме или вечеряхме 
с възрастната лейди Бат, седях и цялата треперех 
като изпаднала в екстаз – екстаз, който вероятно беше 
съвършено снобски, но се състоеше от различни елементи 
– от удоволствие, ужас, присмех и удивление. Лейди Бат 
седеше начело на масата на стол, щампосан с корона и 
герба на рода Тин; на масата до нея върху възглавнички 
се мъдреха два часовника „Уотърбъри“. Поглеждаше ги 
от време на време. Но защо? Не знам. Дали времето е 
имало някакво особено значение за нея? Тя като че ли 
разполагаше с безкрайно много свободно време. Често 
се одремваше на масата. После се сепваше и поглеждаше 
часовниците. Поглеждаше ги, защото є харесваше да ги 
поглежда. Бях заинтригувана от нейното безразличие 
към общественото мнение и едновременно с това – 
възхитена. 

Превод от английски: ИГЛИКА ВАСИЛЕВА
 
Книгата предстои да излезе до края на месеца в изд. „Кръг“.

3 Уилям Пит-старши (1708 – 1778) – британски политик, 
играл важна роля в политическия живот на страната от 
средата на XVIII в. Той поставя началото на превръщането на 
Великобритания в световна империя. – Бел. прев.
4 Робърт Пийл (1788 – 1850) – британски политик, два 
пъти министър-председател на Англия и основател на 
Консервативната пария (тори). – Бел. прев.

„Мигове от живота“ 
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Тед Хюз и Силвия Плат

Тед Хюз

Новолуние през януари (1967)

Някаква отломка,
пернала голямото око,
прекъсва сигнала му.

Главата, отсечена, докато зяпа,
не усети нищо – 
само се килна леко.

О, самотна 
мигла върху потъмняващата 
ивица кръв, О, смъртоносно плаване!

Замръзналият
в тайнствения
ефир

предприпадъчен писък на Шели
опитва да се размрази, докато самата
нула губи съзнание.

Първият урок на гарван (1970)

Бог се опита да учи Гарван как да говори.
„Любов“ – рече Бог. – „кажи Любов“.
Гарван зейна и бялата акула се изтряска в морето
и се затъркаля надолу в търсене на собствените си
  дълбини.

„Не, не“ – рече Бог, – „кажи Любов. Просто опитай:
  ЛЮБОВ“.
Гарван зейна и синя муха, муха цеце, и комар
се спуснаха към 
разните си там тенджери с месо.

„Последен опит“ – рече Бог. – „сега, ЛЮБОВ“.
Гарван се разтрепери, зейна, повърна
и една чудовищна мъжка глава,
която въртеше очи и мърмореше възражения,
се изтряска на земята – 

и Гарван повърна отново преди Бог да успее да го спре.
И една вулва падна върху мъжкия врат и се стегна.
Двамата се бореха на тревата.
Бог се мъчеше да ги раздели, псуваше, оплакваше – 

Гарван виновно отлетя.

Как водата започна да ромоли (1970)

водата искаше да живее
отиде при слънцето върна се разплакана
водата искаше да живее
отиде при дърветата те изгоряха тя се върна 
 разплакана
те изгниха тя се върна разплакана
водата искаше да живее
отиде при цветята те повяхнаха тя се върна 
 разплакана
искаше да живее
отиде при утробата срещна се с кръвта
върна се разплакана
отиде при утробата срещна се с ножа
върна се разплакана
отиде при утробата срещна се с ларви и гнилоч
върна се разплакана искаше да умре

отиде при времето мина през каменната врата
върна се разплакана
отиде да търси нищото в пространството
върна се разплакана искаше да умре

докато сълзите є не свършиха

легна на дъното на всички неща

безумно изтощена         безумно чиста

Малокръв (1970)

О, малокръв, която се криеш от планините в планините
ранена от звезди и капеща сянка,
глътнала лечебна земя.

О, малокръв, малка безкостна малка безкожна,
която ореш с труп на врабче,
жънеш вятъра и вършееш камъните.

О, малокръв, която биеш барабан в черепа на крава,
танцуваш с крака на комар
със слонски нос с крокодилска опашка.

Станала си толкова мъдра толкова ужасна
смучеш от мухлясалите цици на смъртта.

Седни на пръста ми, пей в ухото ми, О, малокръв.

Уидоп (1979)

Там, където нямаше нищо, 
някой е сложил изплашено езеро.

Там, където нямаше нищо,
се разшириха каменни рамене,
за да го крепят.

Вятърът измежду звездите
се гмурна, за да помирише трептенето.

Дърветата играеха в света с притворени очи,
хванати за ръце.

Някакви бурени пълзяха наблизо със страх.

Нищо друго,
освен когато чайката духне през

скъсаното в плата

от нищото в нищото

Превод от английски: РУМЕН ПАВЛОВ

от малка изпитвам нуждата

да бутам шкафа, бюрото
от единия към другия ъгъл на стаята, 
да сгъвам килима, да го прибирам, да го разгъвам
още същата вечер,
да купувам картички, да разпечатвам стихове,
да ги лепя по стените, 
да ги махам пет минути след това

единствен начин за съществуване
е да се преподреждам,
да се вдигам с два пръста като коте,
да се прибирам в чекмеджетата на света,
след седмица да се премествам пак,
отново аз, но така различна
отляво на прозореца, 
отколкото в дъното на стаята

лила 

още като дете
разглоби куклата си,
заряза я разчленена на пода
и гледайки я отгоре,
научи истините,
отказа се от всичко,
прибираше мушиците
на топло през зимата,
събираше паяците
върху листче хартия,
не ядеше риба, месо,
за никого никога
лоша дума не казваше,
една сутрин се разходи
и настъпи мравуняк,
мравките се разбягаха,
лила заплака,
какъв е този свят 
вървиш и раняваш

восък

меката плът на свещите притихва,
по стените се нареждат стъпалца,
край още топлото огнище танцуват:
хора, мухи,
без значение е за какъв се мислиш,  
утре ще си някой друг, 
страхуваш се от тъмното
и от още куп неща,
кожата ти полепва по въздуха наоколо,
пръстите ти развалят стъпалцата,
скриват се в шапки от восък,
ненаситно мажеш лицето, ръцете,
съвпаденията 
в твоя живот с животите на другите
са просто инстинкт на вселената 
за сплотяване,
восъкът покапва по покривката 
заедно с мухите, 
боли, животът в петната 
е най-мръсното чисто, 
което си виждал

замръзналото езеро

границата, тънък лед,
разделя рибите и хората

намирам мъничка 
дупка в леда,
празното съединява 
двата свята

***

понякога виждам света 
като пророчество 
на нещо необятно, 
което живее под повърхността,
и ето че малко птиче
съблича кората на дървото
в парка с клюн

като порасна много много 
голяма,
ще се опитам да застана
успоредно на дърветата,
да съм като тях,
да ме накаца птичето с братята си,
да обели прозорче кожа,
да надникна

затвор

дълго бях мъченик
в собствената си килия,
съжителствах с хлебарките
на тъгата си,
не излизах, 
не благодарях за себе си,
отварях за кратко, 
затварях,
по случайност влезеше ли някой, 
който знаеше как се пробива дупка
в стената, 
как се освобождава,
го отпращах

това не е дом за революции

***

едната ръка 
срамежливо опознава другата,
строи с пръсти вдлъбнатини,
чертае рани,
забучва бенки, 
сестри са ръцете, 
а вените им – зелени корени,
пътища за молекули,
бунтове,
мълчаливи са ръцете,
покорни на тялото

Теа Монева
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Кайсиите на Донбас

поема
Там, където не растат кайсии, започва Русия.

Лице въглен

с морско сини очи 
и златисто ленени коси
леко излинели
не е знаме
стои в мината 
до колена във вода
и е моят баща 
лицето му е като въглен 
с отпечатък 
от допотопен полски хвощ
години тъпкан
морето вкаменява със сол
тревата вкаменява с въглища
посивял
нали е мъж 
а мъжете не плачат
в рекламите така казват 
бузите му на бразди
мините са изсекли
а въглищата добити
от лицето на баща ми
в Донбас са изгорели 
в огньове и печки

някъде там високо 
има терикон
ръмжи този терикон 
като дракон 
като сфинкс 
който защитава своя Тутанкамон 
и само аз една
знам, че в средата на степта 
има капачки от бутилки 
които татко е изпил
и пепел от цигари
които татко е изпушил 

терикони на гърдите

дървета 
като цветни моливи 
набучени край пътя
и само понякога минава краз
през горска ивица в степта 
Донбас! Донбас! 
Свири тръба
в ухото на слънцето 
ти стоиш 
в специалната униформа
на въглероден агент 
и миришеш на парфюм 
от реактиви: 
– Аз съм жена
моята стихия е водна: 
не чай да правя
или чиниите да мия! 
Макар да не взимат жени в мината,
в завода 

за преработка на въглища – да
и мия аз въглища 
все едно мия със сплетената си коса 
дробя въглища
сякаш картофи режа
или с месомелачка меля 
в блендера на завода
и пълня с масло 
разтопено –
тоест заливам този борш
с реактиви 
чуй, тези комплименти
за момичетата от Донбас красиви
смисъл биха имали
ако видиш тези заводи
ако слезеш в тези мини 
или се изкъпеш в отровните води
на различни резервоари
в които изливат супата 
от този мой борш 
ако се изкачиш на терикона
и се пъхнеш под одеялото негово
по-точно направо в неговото черво
а преди това 
видиш кайсиевия цвят
нежно белия кайсиев цвят
а през есента
видиш жълтата им коса
от височината на вагонетка

кайсии в каските

цъфнаха кайсиите в Донбас 
във всички небесни нюанси
каски сложиха кайсиите
мина пролетта
те бяха двайсет 
всеки от тях напет
ненавършили трийсет
според законите на равенството
те си останаха двайсет 
само че нямаше с какво да се мерят: 
те държаха 
на нишка 
от метална жица 
стояха в клетка
като в Ноевия ковчег 
след потопа 
падна един тон бетон
върху клетката 
те изпадаха 
бяха смачкани при свободното падане 
станаха свободни 
да, свободни
като кайсиеви дървета 
изтръгнати от корен
те бяха двайсет 
и станаха двадесет 
с тях мереха
като удължаваха реда
на гробищата
баща ми не успя
с тях да се премери
баща ми тогава с въглищата умря
а те се издигаха все по-високо и по-високо
в гумени ботуши 
и с бутилки без вода 
с тела като бутилки
се възнесоха при ангелите 
там 
и сега бабите разказват
на внуците приказка 
за кайсиите в каски

приказката на баба ми 

когато сълзите
станат каменна сол
когато морето е в стомаха 
стане на мина 
умират мамутите
и кръстосано се раждат душите
разменят смелост за водка 
и започват работа

изчакай! 

тази мина ще те погълне
тази красавица с тъмна кожа
каменна
може би половците за нея са ваяли статуи 
сред необръснатите като миньори степи 
изчакай! 
тя ще ти роди мъртво море 
талията є не е шестдесет 
а гърдите є са увиснали до кръста
не отивай при нея
може и да не се върнеш 
като дете на майка
която не иска да ражда

той се гмурна в нея – един път
и се върна със сълзи в ръцете
той се гмурна в нея – втори път
и се върна със сол в ръцете
той се гмурна в нея – трети път
и ръце пълни с въглища 
потънаха на дъното 
на подземното море 

кайсиевите дървета разпериха ръце към небето 
кайсиите облякоха огненожълти каски 
и сега като ядеш кайсии 
вътре има въглища 
край на приказката

книга на ангелите

зъбите ти са тъмни и на дупки
като тези терикони
очите ти са сиви и ядосани
като извадени корени 
Алчевският дим 
който си прокарва път нагоре 
и се приема навсякъде като върби
– здравето ми е разклатено
но не е нужно да ме съжаляваш 
получавам трева, 
но не просто някаква
а каменна 
изпод земята 
изпод небето: 
някога тук е имало море 
расла е гигантска трева 
ангели се люлеели на нея
слушала разговорите им тя
запомняла е думите им
и се пресовала в торфа 
изстиска той от себе си водата
се превърна в същността на всичко 
покри се със свежи клони 
и с още няколко трупи 
тези ангелски думи 
не може да се предават по въздуха 
така станаха леки камъни 
на каменна трева 
тоест станаха въглища 
и сега всяка мина
е книга 
с ангелски слова
чиито страници
изгарям в пещта
те са гигантски свещи
объркани
в степта

затова има заводи в Донбас 
те пускат към небето цветен дим 
и не им пука за забраните 
да се пуши 
на публични места
 тъй като на заводските площадки
 те са си вкъщи 
а там, както знаете 
пушенето не е забранено
дори на котката
пуф-паф
влак 
пуф-паф 

за Ю. А. 2012 г.
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