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Из Далекогледът на дядо

Дядо е същият

Дядо е същият, като мен,
но много по-висок
и говори не само умни неща,
но и неумни.
От това е ясно, че вече е голям.

Татко е велик спортист

Татко е велик спортист.
Вечер винаги вдига гири,
за да тренира мускулите си.
Татко има много тежки гири
и обикновено ги оставя на килима,
за да ги изтърколи мама под леглото,
защото татко толкова се е изтощил от тренировката,
че няма сили за това.

Отто Киш

Девет стиха

Веднъж отдавна, когато Музата
целунала дядо по челото,
той веднага написал девет стиха
и всичките девет били
за възхитителната красота на баба,
но когато Музата разбрала това,
така се засегнала,
че веднага отлетяла в Италия
и оттогава все целува други по челата.
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Н о В о К о Н К у р С

Темата за войната е в 
центъра на брой 176 на 
сп. „Християнство и 
култура“. Проблемът 
е разгледан в текста 
на отец Томаш 

Халик Нова глава в историята. Християнството 
във време на война с оръжия и идеи, и е допълнен 
с текстовете от рубрика „Дебати“ на о. Василий 
Термос  Когато корабът е превзет и пътят към 
православието минава само през Русия и на Ивайло 
Борисов За психологията на паразитизма. Проблемът 
„Християнство и съвременност“ е представен с 
текста „Болен бях и Ме посетихте“ – мястото на 
болничния пастир в християнството, написан от 
авторски колектив в състав Георги Попиванов, еп. 
Макарий (Чакъров), Велина Тонева, свещ. Йордан 
Аврамов, прот. Добромир Димитров, Кириен Кьосев, 
Борис Маринов и Венцислав Мутафчийски. Съвременни 
биоетични въпроси са разгледани и в анализа на 
Димитър Петров Евтаназията и проблемът за 
асистираната смърт: влиянието на религиозната 
етика върху правните системи. Важно място в броя 
заема темата „Съвременно богословие“, представена с 
анализа на проф. Думитру Станилоае Доброто, злото 
и смъртта и продължена в рубриката „Библеистика“ 
с текстовете на о. Павел Събев Philologia sacra и 
на игумен Арсений (Соколов) Пророците на VIII в. 
преди Рождество Христово и актуалността на 
тяхното учение в наше време. Богословската 
проблематика присъства и в рубриката „Нови 
книги“, където е представено  новото издание на 
Фондация „Комунитас“ Отрицателното богословие 
и богопознанието у Майстер Екхарт от Владимир 
Лоски и книгата Смисълът на живота от Евгений Н. 
Трубецкой. Рубриката „Християнство и история“ 
включва текста на Кристофър Доусън Християнският 
възглед за историята, а „Християнство и изкуство“ –  
статията на Силвeн Санкале Вятърът духа, накъдето 
си иска. Броят е илюстриран с творби на Лора 
Малева, представена и в разговора с нея, озаглавен За 
иконописта, занаятчийството и творческата свобода. 

Тема на първия брой 
на сп. „Култура“ 
за 2023 г. е 
стогодишнината 
от рождението на 
писателя Ивайло 
Петров. Откъс 

от непубликувания роман „Баронови“ 2, разговор 
с литературоведа проф. Благовест Златанов и 
фрагменти от разговорите на писателя с проф. 
Божидар Кунчев. И още: разговори с френския 
карикатурист Плантю за „демоните на Европа и 
свободата“, с белгийския писател Венсан Енгел за 
„паметта срещу меката диктатура“, с немската 
писателка Ирис Волф за „спасения свят“, с Антон 
Стайков и Свобода Цекова за „отключването на 
архива на писателя Сава Попов“, както и есето на 
израелския историк Ювал Ноа Харари за „края на новия 
мир“. И още: нобеловата реч на писателката Ани Ерно 
и интервю с художника Румен Гашаров за „скрития 
смисъл на нещата“. Разказът в броя е на Йорданка 
Белева, а фотографиите са дело на Даниел Леков.  

Н а Г р а Д а

Електронното списание за литература и хора 
„Кръстопът“, тримесечникът за литература „Глоси“ и 
„Домът“ – програма за култура и дебат, обявяват два 
конкурса:

Конкурс за  кратък разказ (до 5 хиляди знака). Срокът за 
изпращане на текстовете е 24 февруари 2023 г. 
Наградният фонд: 1-ва, 2-ра и 3-та награди – съответно по 
300, 150 и 100 лева, и 9 (девет) откупки по 50 лева. 
Очакваме нежанрови разкази, които не са с преотстъпени 
авторски права (непубликувани или публикувани, но без да 
са преотстъпени правата за публикуване „онлайн“ или „на 
хартия“). 
Резултатите ще бъдат обявени от журито на конкурса не 
по-късно от 15 март в „Кръстопът“. 
Ръкописите очакваме (формат .docx) на имейл адрес: 
crosspoint.mediabg@gmail.com

Конкурс за кратки литературнокритически ескизи в 
жанр „глоси“ (т.е. едновременно експресивни като форма 
и „напрегнато“ пресъздаващи като съдържание) – до 
1800 знака. Ежемесечно. С акцент върху българската 
литература. С предимство – актуална критика. 
Всеки месец ще се присъжда една първа награда от 100 лева 
и 3 (три) откупки за по 30 лева. 
Първи срок – 15 февруари. Резултатите от първия кръг ще 
бъдат обявени от журито на конкурса не по-късно от 28 
февруари в „Кръстопът“. 
Текстове за участие във втория кръг очакваме до 20 март 
(и всяко следващо 20-о „число“ на всеки следващ месец). 
Текстовете нека бъдат изпратени на имейл адрес:  
crosspoint.mediabg@gmail.com 

„Кръстопът“, „Глоси“ и „Домът“ 
отправят покана за участие в два конкурса

Едно пояснение за търсеното и очакваното в конкурса за 
критика:
„[…] За мен литературната критика е, първо, 
разширяване на акта на възприятие, но ограничено от 
рамките на задачите на това разширяване. Тя не може 
да излиза отвъд тези задачи. Тя е критика на събрата 
по изпитание, продължение на изпитанието със свои 
средства (даже ако се получава отрицателен извод за 
резултата). И, разбира се, може мимоходом да се влезе 
във всякакви дебри на естетиката, семиотиката или 
историческата ученост, теории на света и т.н., но само 
до някаква граница (която не може да бъде прокарана 
предварително веднъж и завинаги), защото критиката 
винаги остава това средство за проясняване. Но и така 
мястото, оставяно за критиката, е значително. Защото 
битието никога не се помества в съществуващото – 
включително и в това, което е получило съществуване 
чрез силата на литературния текст. То винаги е 
„изтласкано“, „потопено“ по отношение на последния. 
Великите произведения се отличават именно с това, 
че в тях има глас, има латентен текст, за разлика от 
видимото съдържание. И критиката е негова неотделима 
част, начин на живот, намира се вътре в безкрайността 
на текста (без да дава никога окончателното разяснение), 
в „тайната на времето“, посветеността на която някога 
Чаадаев горещо е пожелавал на Пушкин, и донася до нас 
(при успех, разбира се) фрагменти от тази „неизвестна 
Родина“ (Пруст) – единствената родина на художника 
[…]“ (фрагмент от М. К. Мамардашвили, „Литературната 
критика като акт на четене“).

Церемонията по връчването на наградите се проведе на 17 
януари в Столичната библиотека.
Днес читателската аудитория на най-старата културна 
институция на София и най-голямата публична библиотека в 
България наброява 81 хиляди. Читателите на библиотеката 
на София през м.г. са се увеличили с нови 18 600. Заетите 
книги за дома от софиянци са рекордните 530 хиляди, близо 
1400 са посещенията дневно в библиотеката, а младите хора 
до 28 години са вече 63% от читателската аудитория.
През март 2022 г. бе открит нов филиал на библиотеката 
в район „Овча купел“ (това е третата нова локация за 
последните 6 години). За 9 месеца филиалът има 1200 
читатели и над 12 хил. заети книги. През 2022 г. е създадена 
нова комфортна читателска зона за четене, учене, работа 
и рекреация – Коуъркинг зона, реновирана е голямата зала в 
Детския център и бяха обновени библиотечни пространства 
в секторите за художествена и нонфикшън литература. 
През октомври 2022 г. бе открита музейна зала „Личната 
библиотека на Симеон Радев“, която ще бъде част от 
бъдещия музеен литературен комплекс „Бележити българи“ с 
уникалните лични библиотеки на големи личности на 
България.
През 2022 г. Столична библиотека предложи на читателите 
си близо 21 000 нови заглавия на книги, като 25 % от 
тях са на български класици и съвременни автори. През 
последните години е засилено търсенето на съвременна 
българска художествена литература, на изданията, свързани 
с актуални проблеми на съвремието, приложна психология, 
медицина и здраве, политически науки, история, езотерика, 
книги за самопознание, екология, спорт и пътешествия. 
И през 2022г. на особена популярност се радват 
мемоаристиката, биографиите и автобиографиите на наши 
известни обществени личности и популярни арт звезди.
Тазгодишното Осмо издание на „Годишни награди“ 2022 
включва категориите: Писател на годината, Поет на 
годината, Най-четен автор на научна и научнопопулярна 
литература, Най-четен автор на детска литература, 
Читател на годината и медии, популяризирали дейността на 
библиотеката.
Изборът на най-четените съвременни автори на българска 
литература се прави от читателската аудитория на 
Столична библиотека въз основа на статистика от 
електронния каталог.
Писател на годината – Георги 
Господинов („Времеубежище“, „В пукнатините на канона“, 
„Физика на тъгата“)
Писател на годината – автор на най-четена книга
Захари Карабашлиев – „Опашката“
Най-четени автори на художествена литература са:
Виктория Бешлийска („Глина“, „Сърце“); Георги 
Бърдаров („Absolvo te“, „Аз още броя дните“); Здравка 
Евтимова („Кръв от къртица“, „Зелените очи на вятъра“, 
„Юлски разкази“)
Сред най-четените съвременни български писатели в 
библиотеката са: Владимир Зарев, Теодора Димова, Стефан 

осми „Годишни награди 2022“ на Столична библиотека – 
„Писател на годината“ и „Читател на годината“

Цанев, Алек Попов, Ивинела Самуилова, Деян Енев, Калин 
Терзийски.
Най-четен поет – Иван Ланджев („Ти, непрестанна новина“, 
„Ние според мансардата“, „По вина на Боби Фишер“); 2. 
проф. амелия Личева („Зверски кротка“, „Трябва да се види“, 
„Моите Европи“); 3. доц. Йордан Ефтимов („Още ли не са 
открили отсъствието ми“, „Доказани теории, окончателни 
експерименти“, „Сърцето не е създател“)
Сред най-четените автори на поезия са: Кристин 
Димитрова, проф. Пламен Дойнов, Мирела Иванова, Недялко 
Йорданов, Георги Борисов, Силвия Чолева, Бойко Ламбовски, 
Аксиния Михайлова.
Най-четен автор на научна и научнопопулярна 
литература – проф. д-р Петър Стоянович 
(„Фердинандеум“, „Между Дунав и Нева“, „Сборник по повод 
70-годишнината от блажената кончина на Н. В. Борис 
III цар на българите (1943-2013)“, „Междуцарствието, 
кризата и битката за българския трон (1886 – 1887)“; 2. 
Тони Николов („Спомнена София“, „Бленувана София“); 3. 
Проф. Вили Лилков („Погубената България“, „Бивши хора 
по класификацията на Държавна сигурност“, „Доблест и 
наказание“, „Стопанските абсурди на българския комунизъм“)
Сред най-четените автори на научна и научнопопулярна 
литература са: Юлияна Антонова-Мурата, Стойчо Керев, 
Симеон Идакиев, проф. Пламен Павлов, Слави Панайотов, 
Мадлен Алгафари, Иван Михалев и Елина Цанкова.
Награда за най-четен автор на биографични книги – 
Катя Зографова („Бележити жени на / за България – От 
Кера Тамара до Петя Дубарова“, „Фани Попова-Мутафова – 
житие и страдание“)
Най-четен автор на детска литература – Катя 
антонова (поредицата за феята Ванилия); 2. Цвета 
Брестничка („Небивалици с буквите от А до Я“, серията 
„Вълшебната гора“ и книгата „Истории с крачета“); 3. 
Слави Стоев (поредицата „Лиско Лис и приятели“ и книгите 
„Играчките на Моника“ и „Сбогом, Страшен чехъл!“)
Сред най-четените детски писатели са: Мая Дългъчева, 
Магдалена Такачова, Николай Пенчев, Милен Хальов, Петя 
Кокудева, Петя Александрова, Юлия Спиридонова.
Специална награда на директора на Столична 
библиотека – проф. Кирил Топалов
Награди за най-активни читатели:
– Читател на годината – Станимира 
Дойчинова (екскурзовод в НИм)
– Читател на годината (дете) – Виктор Попов (8 год.)
– Читател на годината – категория ученици – 
александра Петрова (18 год.)
– Най-четящо семейство – семейство Добреви
Награди на медии, най-атрактивно представящи арт 
инициативите и кампаниите за насърчаване на четенето, 
книжовното наследство и дигиталните ресурси на Столична 
библиотека: bTV „Тази сутрин“; БНТ Новини; Нова 
телевизия; БНр – радио София; журналистката Силвия 
Недкова („Площад Славейков“)
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И Н Т Е р В Ю

Каква е историята на този двутомник и защо Exodus 
и Deixis? И как, макар в основата му да са пет книги, 
той самият се „оказва“ нова, различна книга?
Преди осем години в един разговор с Катя Йосифова є 
казах, че искам да направя последна книга, която да се 
нарича „Имена“, книга, която да даде ясна възможност 
за общ прочит на „Маргьорит (и други регистри)“, 
„Ортелий“ и „Тиха книга“.  Тя се засмя и отговори: 
„Имам книга „Имена“, но ти подарявам заглавието“. 
В някакъв смисъл това остана обещание, изпълнението 
на  което дължах на Катя. Тогава се оказа, че е рано 
за него. Защото междувременно Марин Бодаков беше 
написал: „Маргьорит (и други регистри)“ „галактизира“ 
сказуемните определения в съвременната българска 
литература. Не бях срещал такова нещо. Сказуемното 
определение като скок в метафизиката“. Тогава приех 
тези думи отново като дълг и те задвижиха процеса 
на раждането на „Покрив (и други основания)“ и „И го 
живея“ – книгите на „посочването“.
Така се роди двутомникът с тези две негови части. 
Първата е и Exodus (Изход), и „Имена“, каквото е и 

Не изричам пейзажи, които могат да се посочат с пръст
разговор на Десислав П. Георгиев с Валентин Дишев 

названието на тази част от 
библейския разказ: тук тя 
е не историята на акта, в 
който Бог разкрива името си, 
не и само на „Пусни людете 
ми“, не и на пътуването към 
Обетованата земя – тук 
това е история на търсенето 
на името, на реализираните 
в историята „стратегии“ 
на изграждане на човешката 
идентичност, на людското, 
на човешкото, на неговите 
пътувания и метаморфози, на 
припознаването и близостта, 
на „ние съм“. С неизбежната 
пулсация на питането за 
езика, питането за това, 
което ни е направило хора – 
заместването на посочването 
с пръст от дума – езикът, 
който ни възпроизвежда като 
хора, който ни освобождава 
от страха на разпада ни до 
животни, но и който ни пленява, когато се заеме със 
самоописание, когато се затвори върху себе си…
И тук идва дължимото: втората част – Deixis. Тя 
директно ни пренася в езиковото, но и категорично 
настоява за важното в него: „[…] в прагматиката 
и семантиката това е понятие, което се отнася до 
езиковото явление, чрез което някои думи или фрази 
получават част от своето значение чрез контекста 
и ориентацията на говорещия. Дейктически изрази 
(тук, утре, той, това…) се срещат на всички 
известни човешки езици. Те обикновено се използват за 
идентифициране на обекти в непосредствения контекст, 
в който се произнасят. Обектът се откроява като 
фокус. Така че успешният акт на дейктическо позоваване 
е този, при който събеседниците се грижат за същия 
референтен обект. По този начин терминът deixis се 
прилага към използването на изрази, в които смисълът 
зависи от характеристиките на комуникативния акт. 
Това включва кога и къде се извършва този акт и кой 
участва като говорител и като получател“ (цитатът 
е от bg.thpanorama.com). Няма да продължавам с 
„разяснението“ – то може да варира, но ядрото остава 
неизменно, а с това и „навързва“ двете части на 
двутомника (и изпълнението на ангажимента ми към 

Катя и Марин) – от вглеждането в това „кой говори“, 
защо говори така, към къде, кога, и – отново – кой. 
Кръгът се затваря. Абстрактното „ние съм“ получава и 
място, и време, и битие.

Включил си и някои „апокрифни“ твои текстове. 
Както такива, които предхождат поетическите ти 
книги, така и някои, които са се появявали редом с 
тях, но не са влизали в никое от книжните им тела. И 
кориците – защо едва когато ги сложим една до друга 
под прав ъгъл, се „подреждат“, стават едно цяло?
Отговорът е „заради мрежата“, заради координатната 
система и правенето є видима. Тази книга, двутомникът, 
искаше да направи видимо това, което ме е движило 
в цялото ми пътуване в хуманитаристиката 
и литературата: питането за „картите“ и 
„картографите“ на човешкото, за това кой, кога, как 
пред-начертава неговите граници, как интериоризираме 
тези граници и възможностите за тяхната промяна. 
Като една много лична история. Като пътуване в 
„Историята“, което обаче е напомняне, че тя не е нищо 
повече от „истории“, от разкази, разказвачи и тяхното 
взаимодействие.
Новите текстове и оформлението опитват да направят 
видимо това, което критиката не „навърза“ в общ 
разказ. (Не настоявам читателят да го прави. Негов е 
изборът да остане при преживяването или да върви към 
„тълкуванието“. Моят дълг е да му дам възможност за 
избор – „играта“ в заглавията е също такава. И да му 
благодаря.) Тази книга не е „само“ поезия и експресивна 
проза, за мен тя е и друга форма на рефлексивна 
хуманитаристика.
Опитах да го направя по-видимо, по-плътно. И така чрез 
видимото, в „епохата на показа“, да противодействам на 
битийното обезплътяване и на езика, и на образа.
Философията,  рефлексивната хуманитаристика и 
литературата винаги се занимават с онова, което 
довежда човека до гранични ситуации. До ситуация, 
преживявана като екзистенциално съдбовна. В случая 
ключовата дума е граница, граничност. Дали това ще 
бъде болка, смърт, любов, раздяла – няма значение, 
общото на тези ситуации е именно тяхната граничност. 
Марката, че те са граница на един „свят“, която придава 
битиен статут на онова, което е мислено като „вътре“ 
в границата. И в същото време отграничава „другото“, 
различното. И хуманитаристиката, и литературата се 
занимават с тази граница, когато тя е в криза, опитват 
се да помогнат на човека да възстанови усещането си за 
защитеност, да възстанови хоризонта, който чертае 
неговата цялост. Двутомникът е опит за именно такова 
възстановяване в именно такава – днешната – гранична 
ситуация. 
Това е „пространството“, в което пътувам – 
пространството на началото и края на едно 
цивилизационно странстване. В една книга. В едно 
„петокнижие“.

Нов твой читател, който те „откри“ чрез 
двутомника, помоли да питам кои са пейзажите, 
които не влязоха в нито една от книгите ти?
Онези, които  са се оказали по-големи от мен – не съм 
успял да ги вместя, не съм изградил духовния обем, за да 
ги приютя. А също и „еднократните“ пейзажи – онези, 
които могат да бъдат посочени с пръст.

В сборник от единайсет разказа, Елена Алексиева 
е успяла да засегне важни и общочовешки теми и 
проблеми. „Прекъсването на самсара“ предоставя богат 
асортимент от човешки съдби и ни показва лутанията 
на човека из дебрите на живота. Но за какво разказват 
тези на пръв поглед различни единайсет истории? 
Елена Алексиева с лекота, но и с опитност представя 
живота на малкия човек в нашето време. Героите са 
толкова познати и типични, че съм убедена, че всеки 
един от нас би могъл да припознае някой в тях. Именно 
в този универсализъм на герои и съдби се крие успехът 
на разказите. Героите са всякакви – мъже, жени, стари, 
млади, от града или от селата. Много често те са 
деперсонализирани – нямат имена. На тяхно място може 
да бъде всеки. Съседът от горния етаж, непознатият 
човек до нас в трамвая или дори ние самите. Това, което 
обединява всички персонажи обаче, е вечното търсене на 
щастието. Това е борба не толкова със света, колкото 
със самия себе си – да приемеш, че си щастлив, да го 
осъзнаеш и да си простиш за това. Защото в днешно 
време сякаш е станало егоистично да си щастлив. Как е 
възможно напук на толкова много проблеми, на толкова 
страдащи хора ти да бъдеш щастлив? На въпроса 
„Как си?“ всеки отговаря „Горе-долу“, „Бива“, но никой 
„Страхотно. Щастлив съм“. Вътре в себе си ние сме 
приели, че не можем да бъдем щастливи и никога няма 
да достигнем до онова пълно щастие, за което така 
страстно жадуваме. А то е навсякъде около нас – в 
прозореца в стаята по солфеж, в това да си пуснеш дълга 
коса, да си подредиш стотинките след работния ден, да 
имаш свое собствено кашонче, да летиш с балон. 
В книгата с разкази са представени съдбите на малките 
хора, белязани от своята чудатост, но всички до един 
устремени към търсене на щастието. Те се сблъскват 
с не един и два абсурда, което поражда комичност в 
голяма част от ситуациите, в които попадат героите. 

Още в първия разказ оставаме шокирани от меко казано 
необичайния подарък за 65-тия рожден ден на един баща 
и съпруг – гроб. Към края пък си задаваме въпроса как е 
възможно един убиец да живее заедно със семейството 
на убития. Всички герои носят индивидуалните белези 
на своята чудатост и различност, но всички те се 
вглеждат в простото и именно то е това, което им 
носи щастие. Учителят Добрев например така и не 
преживява зазидания прозорец в класната стая. На 
пръв поглед обикновен прозорец, но за Добрев – целият 
свят. Именно в малките неща се крият най-големите 
радости. Малката Лили намира красотата в сутерена, 
който всички толкова усърдно се стараят да подминат. 
Героите стремглаво се опитват да намерят и да 
достигнат до онези малки неща, които им липсват. 
Защото именно те ги карат да бъдат щастливи. 
Още нещо, което ми хареса в книгата, беше начинът, по 
който е написана. Езикът и стилът, в който са написани 
разказите, също е белязан от простота. И това е хубаво. 
Няма нищо излишно, нищо прекалено, нищо досадно. 
Само думи, които са оставени да въздействат не сами 
по себе си, а съединени в едно цяло. Напълно съм съгласна 
с изказването на Гергина Дворецка, че много неща в 
„Прекъсването на Самсара“ оставят 
въображението да доразвие историята. Именно това 
изгражда мислещия читател и снема неговата пасивност. 
„Прекъсването на самсара“ е един човешки сборник с 
разкази, който поставя читателя пред всички онези 
въпроси, които той сам не посмява да си зададе. Търси 
отговори и не се страхува да се вглежда вътре в човека, 
в неговите лутания, в борбата му да бъде щастлив. 
Сборникът ме накара да се замисля и сякаш ми каза – „Не 
се страхувай да бъдеш щастлив. Няма нищо грешно в 
това!“.

СВЕТЛоЗара мораВЕНоВа

Проблемът за вечното 
търсене на щастието

К о Н К у р С  „ 1 3  В Е К а  Б ъ Л Г а р И я “

Валентин Дишев, 
снимка Личен архив 
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„Читатели в текста“, 
съставител  
александър Кьосев,  
уИ „Св. Климент 
охридски“, С., 2022.

 „Читатели в текста“ е 
четиво за всеки, който 
се интересува от начина, 
по който съвременната 
българска литература 

изгражда образ на своя читател и прави опит 
да контролира и насочва читателското 
поведение на публиките. В това екипно 
изследване участват Александър Кьосев, 
Дарин Тенев, Филип Стоилов, Богдана 
Паскалева, Райко Байчев, Катерина Кокинова 
и Бойко Пенчев. Подходът на изследването се 
опира в онова, което литературната теория 
нарича „имплицитен читател“. Така на 
масата са поставени явления като книгите 
на Иво Сиромахов, Радослав Гизгинджиев, 
Мартин Карбовски, Людмила Филипова, 
както и тези на Георги Господинов, Милен 
Русков, Захари Карабашлиев и др. „Читатели 
в текста“ е важна книга, която разпитва 
самия текст без предварителни нагласи, 
правейки наистина важни и смели наблюдения 
за българската литература днес.

Георги Каприев, митко 
Новков, „от Пиргос 
до Константинопол. 
Девет разговора с Георги 
Каприев“, изд. „рива“,  
С., 2022.

Митко Новков пита, 
Георги Каприев отговаря, 
като така ни въвежда 
в лабораторията и 

лабиринтите на своя път. Това е път, 
изпълнен с приключения и обрати, но е и 
път житейски и научен, в който волята 
и желанието надделяват над случайните 
обстоятелства. Личните истории 
водят през различни градове от Бургас, 
София, Кьолн, Париж, Елена до Пиргос и 
Константинопол, а сред тях фигурата 
на Каприев фабулира своя разказ, верен на 
изискването не толкова към историческа 
достоверност, колкото към добрата 
история. Митко Новков е приятен, 
ненатрапчив събеседник, който естествено 
и непринудено изважда потенциала на 
четенето. Така през личната история са 
разказани годините на прехода до днешния 
момент.
 

Живка Симова, 
„Подреждане на хаоса“, 
изд. „Ерго“, С., 2022.

Двадесет и две години 
след „Приют за мълчания“ 
(2000) и дванадесет след 
„Диези и бемоли“ (2010) 
излиза „Подреждане 
на хаоса“ – третата 
поетическа книга на 

Живка Симова. Двата цикъла – „Световете 
ни“ и „Времената ни“, на които е разделена 
стихосбирката, задават един глобален и 
философски поглед към човека. Книгата 
преминава през различни хронологии, 
изпитания, светове и желания: времето 
на родителите, мъката от загубата на 
близък човек, света на училищния живот, 
желанието за пътуване между настояще, 
минало и бъдеще. Симова дава възможни 
отговори на въпросите за същността и 
смисъла, помага ни да видим връзките между 
личностното и надиндивидуалното, за да 
успеем да подредим хаоса.

В И Т р И Н а П р о Ч Е Т Е Н о  Д Н Е С 

Неотдавна 
издадетлство 
„Парадокс“ 
публикува 
книгата на 
Панайот 
Карагьозов 
„Виртуалната 
кръчма“ с 
подзаглавие 
„Мъжки 
приказки“. Още 
от името на 
книгата си личи, 
че авторът е 

любител и на пийването в добра компания, 
и на интересните истории, които вървят 
с почерпката. Това личи и от корицата, на 
която сред други носталгични снимки се 
вижда и самият автор, надигнал халба бира.
Мъжките приказки в книгата се леят така 
леко, сякаш са непосредствено пренесени 
на страниците на книгата от разговорите 
край масата. За читателя още от самото 
начало става ясно, че създаването на 
„Виртуалната кръчма“ е предшествано 
от множество приятни часове в реални 
кръчми, от множество чаши и множество 
приказки. Колко чаши са изпити е трудно 
да се каже, но не, не те са били главните, 
а именно приказките. Явно авторът 
дълго е култивирал и усъвършенствал 
сладкодумието си, та затова книгата се 
чете с такава лекота. 
Някой може би ще ми възрази: „Абе 
какви кръчми, какви чаши, Панайот 
Карагьозов е професор по литература, той 
е усъвършенствал приказките си не край 
масата, а в многобройните си трудове 
и в лекциите си пред студентите“. Да, 
и в това има нещо вярно. В книгата на 
Панайот Карагьозов има нещо много 
филологическо и то се проявява, както би 
казал някой наш колега от университета, 
и на макро-, и на микроравнище. От една 
страна филологът си личи в съдържанието 
на книгата: тя съдържа кратки разкази, но 
към всеки от тях е добавено и по едно или 
няколко стихотворения. Разказът предлага 
на читателя една житейска история, а 
стихотворенията съдържат философските 
обобщения. Така авторът е обединил 
белетристиката и поезията, прозата 
на делника с поезията на вечността. В 
разказите той може да се концентрира в 
ролята си на разказвач, а в стиховете – да 
се отдаде на съзерцателност, мечтания 
и прозрения, като например това: „Не 
може да сме заедно, без да са с нас и телата 
ни“. Като стана дума за тела: кръчмата, 
уж виртуална, ама си е съвсем телесна. 
Повечето разкази са истории за любов, 
за срещи и раздели, за шанса на телата да 
догонят устрема на душите. 
Но явно това допълване на прозата с поезия, 
тази хармония между двата вида словесно 
изкуство му се е сторила недостатъчна, та 
единият от разказите е целият в стихове. 
Тук давам кратък цитат, колкото да се 
разбере как авторът е успял да постигне 
единство между съдържанието и формата: 
„Предлагат ме във модни павилиони, 
във вестникарски будки, на „Славейков“ 
край фонтана, във ексклузивни клубове по 
интереси, в компания на достолепни дами и 
сладникави метреси, и вече може да ме има 
всеки мераклия, щом размени хартийки за 
хартия“.
Историите са кратки и забавни, без 
сложни извивки на сюжета, но често 
с неочакван край и с още по-неочакван 
извод. На пръв поглед простичка и 
делнична историйка, поднесена с чувство 
за хумор, а пък те навежда на големи 
обобщения за пътя ни в живота, за 
чувствата и амбициите, за резултатите 
от действията и бездействията ни, за 
случайностите и закономерностите, за 
смисъла и безсмислието. А като прочетеш и 
стихотворението след разказа, или например 
серия от няколко хайку, ти стане едно 
такова хем философско, хем мечтателно, 
и бързаш да прочетеш и следващия разказ. 
А той – още по-весел и безгрижен, изпълнен 

със самоирония, но накрая пак се улавяш, че 
си започнал да теоретизираш за смисъла на 
живота и за собствената си глупост.
Виртуалната кръчма, в която се срещаме 
поради наложената от ковида изолация, 
съдържа много от носталгията по 
младостта ни, която се случи по време на 
соца с неговата желязна завеса и ченгетата, 
които ни дебнеха, с цензурата и бригадите, 
с копнежа по недостижимия Запад и по 
всичко чуждоземско. Но в нея ще намерим и 
съвременни сюжети, с преодолените граници 
на пространството, с разпилените по света 
приятели и бивши любими, с могъществото 
на интернета и бързите комуникации, 
та чак и до Тутар и политическата 
коректност, но и с непреодолимата преграда 
пред някогашното време, когато всичко ни 
предстоеше: и мечтите, и постиженията, и 
провалите. Или както е казал авторът:

Старата мода излиза на мода
Изваждам старите дрехи,
старите спомени,
старите снимки...
Само годинките не мога.

Това, което обединява повечето истории, 
разказани от Панайот Карагьозов, са 
случките в отношенията между двама 
души. Най-често те са за мъже, тръгнали 
да завладяват сърцата на жени или поне 
телата им, или както казва авторът, 
„от висините на Венериния хълм всички 
върхове изглеждат ниски“. Но все се 
случва нещо по-особено. Може да се окаже, 
че мечтаната девойка, която се пази 
непокътната за своя любим, прогонен от 
комунистическата власт, се е омъжила за 
ченгето, което го е следило. Но тя все пак 
ще покани някогашния си български ухажор 
в апартамента в Прага, докато Зденек е 
в командировка, и ще му предложи да си 
обуе мъжки чехли с най-големия номер. 
Ех, как да се наслади на срещата, като си 
представя, че собственикът на чехлите 
всеки момент може да връхлети... Но накрая 
все пак ще научи, че „Зденек те превъзхожда 
по вертикала, но в хоризонтала ти го 
биеш“. Или пенсионерката пани Енгелова, 
която любезно се грижела за българския 
специализант в Прага и за възможността 
му да си пише от кабинета в института с 
жена си в България, една вечер ще се озове в 
кабинета му с искрящата си бяла престилка. 
Наистина, в кабинета нямало диванче, но и 
под престилката нямало нищо... 
Повече няма да разказвам, за да не 
развалям удоволствието на читателите 
от историите, с които ще се срещнат в 
книгата на Панайот Карагьозов. Още не 
съм ви казала къде се проявява филологът 
на микроравнище: в умението да си 
играе с езика. Точно заради безкрайната 
изобретателност на игрословици за мене 
това е една от най-филологическите 
книги, които съм срещала. Има цяла 
история, изтъкана от игрословици. Тя е 
за една гишефтарка – жена, която по цял 
ден стои на гише. За приятелите си била 
Янка Общинарка, а за завистниците – Яна 
Общата, защото работела в Общината. А 
веднъж в общината дошъл един милионер 
да му издаде някакъв акт. Той я атакувал, а 
тя го актувала, та накрая се оженили. Има 
и неологизми в латинската терминология: 
„Докторе, със сигурност знам, че военните, 
като напуснат системата, стават много 
приказливи – от синдром конспираторум 
преминават към синдром компенсаторум“. 
Може и на английски: „Мъжете са обсебени 
от визуалното и виртуалното. Искат да 
са все On, ама от много On, точно когато 
се наложи, стават Off, да не кажа, направо 
– Soft. On – Off, On – Off, On – Off ги прави 
зависими от самите тях си и без да се 
усетят, стават Ох. Ох за тях и Ох за вас“. 
Или като неочакван завършек на анекдот: 
„Блондинка пита блондинки във форум за 
блондинки: Милички, някоя от вас има ли 
опит с много по-възрастен мъж? Какво 
трябва да знам? – Сестро, пенсиите ги 
дават след седмо число! – А пенисите?“. 
И разбира се, разказът, в който авторът 

се връща към първите си поетични опити, 
но както обяснява, „една нищо и никаква 
есенна стъпка стъпка поетичния ми порив 
още през пролетта“. Стихотворението 
започвало така: „С октомврийска мека 
стъпка есента се приближава“. Да, ама това 
било в навечерието на годишнината от 
Октомврийска революция и отговорният 
редактор поискал промени. Та след серия 
от метаморфози се родило великолепното 
стихотворение, шедьовър както в идейно, 
така и в каламбурно отношение:

Върви, народе възроден -
По-добре надървен, отколкото вдървен!

Героите в книгата често са подлагани на 
изкушения и обикновено им се поддават. 
Не знам на колко изкушения се е поддал 
авторът. Сигурно не са малко, защото 
се вижда, че историите са написани от 
човек, който разбира от изкушения. 
Но може би само виртуално. Книгата е 
посветена на съпругата му Светла, „която 
знае, че имената може да са истински, но 
историите са измислени“. Има обаче едно 
изкушение, на което професорът Карагьозов 
е устоял: изкушението да включи мащабно 
в книгата професорската си ерудиция. Зная, 
че тази съблазън е изключително силна, 
познавам творби на учени хуманитаристи, 
чиято идея е добра, но авторите им 
са ги превърнали в лекционни курсове. 
Представете си колко силно е желанието да 
напишеш поне част от това, което знаеш, 
да включиш поне малко – ако не от научните 
си изследвания, поне от лекциите си. Но 
Панайот Карагьозов е устоял. Не че във 
Виртуалната кръчма не си личи ерудитът, 
но разнообразните му познания са включени 
фино и деликатно: я в игра на думи, я в някой 
скрит цитат или небрежно подхвърлено 
име. Затова неговата книга ме спечели не 
само с интересните истории, с чувството 
си за хумор и с тънкия усет към езика, а 
и с чувството за мярка, толкова трудно 
постижимо за мнозина писатели.
Едно от стихотворенията в книгата 
започва така:

Древната кръстословица 
 от несебърски улици
октомври е аранжирал в жълто.
Многоликият поток от любопитни
  туристи 
е отстъпил града на самотника вятър.

И аз, като самотника вятър, ще влизам 
още много пъти във „Виртуалната кръчма“, 
ще прелиствам страниците с известно 
чувство на носталгия към младостта, ще 
се опитвам да решавам кръстословицата 
и по вертикала, и по хоризонтала, защото, 
да, ако отстъпваш някому по вертикала, 
може би го превъзхождаш по хоризонтала – 
и обратното.
В оценката на книгата непременно трябва 
да посоча и сполучливата корица, дело на 
Петя Давидкова, както и цялостното 
оформление на издателство „Парадокс“, 
които правят Виртуалната кръчма още по-
привлекателна.
Ще завърша с едно от стихотворенията 
в книгата, понеже то синтезира 
нейното съдържание, мисловно и телесно 
едновременно:

Еротик
Кълвач с почукване прекършва
във здрача клона на деня.
Щурците сладострастна мрежа
от нежни звукове плетат.
Заплетени сред нея, сякаш
под омагьосана вода
по-мълчаливи и от риби
олекват нашите тела.
Към рая мислите ни водят,
към ада тегли се плътта.
Всевишните не се разбраха
и се събудих у дома.

ИСКра ХрИСТоВа-шомоВа

Панайот Карагьозов, „Виртуалната 
кръчма“, изд. „Парадокс“, 2022 г.

In taberna quando sumus или какво научих 
от „Виртуалната кръчма“
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ВБВ, „:беше…“,  
изд. „Версус“, С., 2022.
 
През 2022 г. ВБВ завърши 
своята трилогия за 
времето. Отделните 
поетически книги 
„Е:то.“ (2000), „Ще:“ 
(2011), „:беше…“ 

(2022) се появяват през равен интервал 
от единадесет години, кодирани с 
пораждащата матрица 00, 11, 22. Всяка ново 
продължение ретроактивно пренаписваше, 
редактираше и деформираше първоначалния 
смислов хоризонт на предходните 
текстове. „Пишещата машина“ сблъсква 
необходимостта от освобождение от 
псевдометафизичните основания на света 
с неговите неясноти, сингуларности и 
чудатости. „:беше…“, книгата за миналото, 
ни превежда през космическото минало 
на човечеството, където става дума за 
космонавтивка, „влечугри гръбнари“ и 
„медуземи“, но също се състои и епическа 
битка с „роби-роботи“ до по-близкото 
минало – еврейския геноцид, списъците на 
90-те и преходите, и провалите като дело 
колкото лично, толкова и винаги социално. 
Стихосбирката утвърждава силата на 
слабото да движи историята и да прекроява 
миналото ни.

Виолета Пенушлиева, 
„Хайку врабчета“,  
изд. „Изток-Запад“,  
С., 2022.

Човек е щастлив да 
чуе птичи песни под 
прозореца си особено през 
януари. Във всички сезони 
на хайку – пролет, лято, 
есен и зима, присъстват 

врабчетата. За Виолета Пенушлиева 
врабците са деца в небето – диви, палави, 
хитри, будни, неспокойни, непокорни. 
Авторката се оказва в ролята на техен 
биограф, а книгатa є е просто къщичка за 
птици. Врабецът – лирическият герой на 
„Хайку врабчета“ – е изписван в книгата 
навсякъде с главна буква. А останалите 
разпилени букви на хайку тристишията са 
трошици в ръката на читателя. По-добре 
врабче в ръката, нежели орел в небето, 
казват мъдрите хора. Това може да отнесем 
и за хайку жанра, където дребният врабец 
е винаги предпочитан пред господарите на 
въздуха, водата, земята или пък огъня.

Ия Кива, „Свидетел на 
безименност“,  
прев. Денис олегов,  
изд. „Знаци“, С., 2022.

„Свидетел на 
безименност“ е книга 
на украинската поетеса 
и преводачка Ия Кива, 
посветена на отчаянието 
и безпомощността, 

които хората изпитват, участвайки 
и ставайки свидетели на ситуации, 
които никога не са искали и които не 
могат да променят със собствените 
си сили и убеждения. Поезията на Кива 
намира подходящия път, за да изрази 
изгубените чувства, изгубените домове, 
изгубените права. Книгата събира в себе 
си стихотворения за безизходицата на 
цивилните по време на война, без да спестява 
нищо от разрушенията и страданието 
на невинните жертви. Безпаметното, 
безименното, нереалното са важни фигури 
на тази поезия, препращащи както към 
негативния фон на настоящата война, 
така и – по един парадоксален начин – към 
вътрешния глас на детството, който 
ни позволява да виждаме голямото и 
страшното като все по-малко, все по-малко, 
все по-малко…

Познавам Юлия 
Йорданова от 
почти двайсет 
години, следя какво 
публикува, чела 
съм предварително 
част от разказите 
є – и въпреки 
всичко тази книга 
ме изненада. При 
това още от 
пръв поглед, т.е. 
на външен вид, 
защото е стилно 
оформена, с вкус 
и внимание към 
духа на нейното 
съдържание. След 
това ми направи 
впечатление 
оригиналната идея 
да се сдвоят два 
типа мислене: 
спонтанната 
мъдрост на 
наивното дете 
и наивната 
носталгия по 
детството в 
душата на вече порасналия човек. 
Тези два типа са събрани в едно общо 
тяло, но не за да демонстрират 
развлекателен парадокс. Това сдвояване 
ги кара да се огледат взаимно, всеки 
се вслушва в другия и в тази огледална 
връзка, в това вербално двугласие се 
поражда внушението за дълбинната 
двойственост на човешката психика. 
Детето иска да порасне, да стане силно 
и умно като големите хора край него; 
възрастният човек иска да избяга от 
опита и знанието на своя растеж и 
затова се връща назад, към своето 
детство.
Детството на Юлия Йорданова – и 
като литературна, и като житейска 
действителност – се случва в едно 
малко село от северозападния край 
на България. В книгата то е видяно 
с очите и преживяно с душата на 
някогашното – впечатлително и 
чувствително – градско дете. Тук 
всичко е обикновено и необикновено в 
същото време – така, както се случва в 
творчеството на най-добрите български 
разказвачи. Това всъщност беше и най-
неочакваното за мен: способността на 
една дебютираща (поне с белетристична 
книга в публичното пространство) 
авторка да пише стегнато, ясно, в 
същото време топло и откровено, без 
да бъде сантиментално, „по детски“ 
престорено.
Миналото е представено като галерия 
от портрети на хора, които са живели 
преди трийсетина години, но вече са 
напуснали земния свят. Всеки от тях 
е оставил дълбока следа в спомените 
на разказвачката; всеки от тях е 
малка заключена вселена, която тя 
се опитва да разгадае. Няма смисъл 
да се питаме дали тези литературни 
портрети са точни образи на хората, 
за които разказват. Защото нито 
един от всичките двайсет и един 
текста от първата част на книгата не 
представлява буквален спомен. (Да не 
говорим пък за това доколко споменът 
изобщо може да представлява буквална 
действителност.)
За Юлия Йорданова споменът е само 
начин, средство да разказва за други 
неща: за себе си, за отношенията си 
с хората, за начина, по който разбира 
света. Иначе казано, споменът в 
тази книга е жанр на литературния 

изказ, форма, в която 
се вмества и чрез 
която става споделима 
действителност 
творческото въображение.
Настина, както ще види 
всеки от вас, след като 
прочете книгата, героите 
на всеки отделен сюжет 
са били реални, живи 

някога хора: те 
са назовани по 
име, описани 
са в конкретни 
детайли на 
тяхната 
външност и 
поведение, 
особено място 
е отделено на 
обстановката, 
която е 
специфична за 
всеки сюжет. 
Авторката 
настоява върху 
документалния 
пласт на 
своите 
разкази. Това 
се вижда ясно в 
посвещенията, 
които 
въвеждат, 
дори някак 
официално, 
героя – с трите 
му имена. Нищо 
не е измислено, 

нищо не може да бъде по-интересно 
от онова, което измисля самият 
живот. И все пак тези топли малки 
разкази са литература, макар че са 
надградени върху спомените за истински 
хора. Отвъд пласта на личното и 
конкретното всеки образ е обобщение 
на някакъв вид житейско поведение, 
на някакъв начин, по който човекът 
присъства в очите на другите хора.
Това, разбира се, е само един от 
възможните начини, по които могат 
да бъдат прочетени тези разкази. Има 
и друга, дори по-ясно видима посока, в 
която всеки текст представлява видим 
израз на някакво невидимо събитие в 
душата на своята авторка. Събрани 
заедно, те са като хроника на нейния 
душевен живот, написана в откровен 
лично-интимен план.
Ще се върна към литературната 
проблематика, за да кажа още веднъж, че 
разказите на Юлия Йорданова са много 
пестеливо написани. Те са кратички, 
по три-четири страници, но когато 
стигнеш до края, струва ти се, че си 
чел много по-дълго, защото това, което 
си прочел, е сгъстената история на 
един човешки живот. Немалка част 
от тези истории са по-скоро тъжни. 
Те портретират хора, които са били 
онеправдани от начина, по който 
са се стекли обстоятелствата в 
техния личен живот или в социалната 
обстановка край тях. Иначе казано, 
героите са маргинални фигури, ощетени 
от съдбата, но разказите ги представят 
със сърдечна интимност, която ги 
прави разбираеми и близки за всеки 
читател. Текстът наднича в интимната 
душевност на тези герои, вижда ги 
така, че тяхната несрета изглежда 
като обобщителна характеристика на 
всички хора, които са станали жертва 
на своята различност, на това, което ги 
отделя сред множеството „нормални“ 
хора.
Ето например кака Гинка – детска 
учителка с висше образование, 
обречена на самота и нещастие от 
своята грозота. След затварянето на 
единствената детска градина в селото 
тя идва всеки ден в пустия двор, свива 
се на пейката като изсъхнала черна 
клонка, която чака есенният вятър да я 
отбрули и отнесе.
Или Славчо Граматиков – човек, 
пристигнал от друго време в детските 
години на разказвачката: „винаги в 
тъмен костюм с лъскави копчета и бяла 
колосана риза. Сякаш беше изпаднал 
от далечната буржоазна епоха като 
историческо НЛО право в реалността 
на късното социалистическо настояще“. 
Някога блестящ адвокат, сега 
отритнат от обществото старец 
с белезникави сини очи, чието сърце 

се стопля единствено от спомена 
за голямата му младежка любов 
– някогашната чернокожа певица 
Жозефина Бекер.
И все пак, въпреки че разказват 
историите на хора с несправедливо 
прекършена съдба, разказите на Юлия 
Йорданова не оставят читателя 
с тежко усещане, не му внушават 
обичайния български песимизъм. По-
скоро обратното, те се четат със 
замечтаната лекота, която поражда 
разглеждането на стари снимки. Има и 
един специален конструктивен похват, 
който авторката прилага във всички 
разкази. Независимо от това колко 
тъжна изглежда съдбата на героя 
или героинята, последният – винаги 
кратичък – параграф рязко отделя 
сюжета от битовите подробности, 
отмества го в символичен план – 
там където дори нещастният човек 
се слива с щастието, за което цял 
живот е копнял. Славчо Граматиков 
забравя всичко и сияе отвътре, когато 
в сърцето му „заехтява забравената 
музика на младостта“. Баба Сава 
престава да бъде забравена и самотна 
старица, защото е постигнала своята 
мечта – да замине далече, далече заедно 
с мъртвия си съпруг. Малката Лозинка, 
сестра на голямата Лозинка (майка на 
Юлия), цял живот разнася кафе и ракия в 
местната пивница, но когато умира, на 
резбования дървен иконостас в селската 
църква покарват свежи, крехки лозинки. 
Ето го този символичен план, в който 
разказите овъзмездяват своите герои, 
даряват ги с перспективата на друг, 
невидим отвън, но щастлив и вечен 
живот.
Както вече стана ясно, всичките 
двайсет и един разказа възкресяват 
фигури от миналото, от детските 
спомени на разказвачката. Пред 
читателите възкръсва свят, видян 
с очите на дете, но разказан с 
чувствителността на вече помъдрял 
човек. Ако решим да потърсим главния 
герой на цялата книга, то това ще бъде 
именно тя – разказвачката, защото 
всеки герой представя един аспект на 
нейните преживявания, някаква страна 
от нейния вътрешен свят.
Втората част на книгата е огледално 
обърнат израз на същия този подход. 
В нея говори детето (синът на Юлия), 
което чувства и мисли спонтанно, с 
прелестната наивност на всеки малък 
човек. Но тъкмо в тази наивност са 
корените на неговата бъдеща и сложна 
чувствителност като помъдрял 
човек. Затова главният герой, вече 
можем да обобщим, е човекът изобщо 
в неговата житейска двойственост: 
едновременно малък и голям, наивен и 
опитен, мечтател и песимист. Всеки 
читател ще почувства и преживее 
тази двойственост, като се потопи 
в света на малките разкази, които 
внушават големи въпроси на човешкото 
битие. И може би – защото според мен 
това е целта на тяхното написване 
отвъд непосредственото желание да 
се възкресят спомените за един вече 
отминал свят – читателят ще се 
почувства също толкова богат и сложен, 
пазител на миналото и бъдещето, на 
мечтите и отчаянието в своя собствен 
живот.

мИЛЕНа КИроВа

Проф. дфн Милена Кирова представя 
рецензия на книгата върху първия цикъл 
от сборника с къси разкази, посветен на 
Голямото Хлапе. Премиерата на книгата 
се състоя на 16.09.2022 г. в столичния 
бар „Наклона“, където обикновено 
провежда литературните си премиери 
издателство „Scribens“.

Юлия Йорданова, Павел Панчев. 
„Хлапета. малки разкази“, 
изд. „Scribens“, София, 2022 г.

оптимистичен реквием за изгубени хора
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Втора част на книгата на Юлия Йорданова с къси 
разкази „Хлапета“ е необичайно явление в българската 
литература. Докато разказите в първата част 
съдържат истории за различни лица, в сто и 
осемнайсетте текста на втората част главните 
персонажи са едни и същи: майката (Юлия) в ролята 
на първоличния разказвач и детето й (Павел) като 
партньор в диалозите. 
Най-напред ще се обърна към предисторията на 
тези разкази. Първоначално те са замислени не като 
белетристика, а като записки в родителски дневник. 
Някои от тези записки даже са включени в  научни 
статии, преди да добият вида, в който са представени 
тук. Вдъхновена от прекрасната монография на Корней 
Чуковски „От две до пет“, Юлия Йорданова е имала 
намерение да напише друг вид книга: философско и 
литературоведско изследване на детското развитие. Но 
съдбата на диалозите от дневника бе да се превърнат в 
белетристични творби.
Един необработен диамант прилича на обикновено 
камъче; той разкрива целия си блясък едва след като 
бъде шлифован и вграден в златна или платинена 
обковка. Няколко автентични реплики от живото 
общуване между майка и дете се превръщат в разказ 
едва след като талантлив автор като Юлия Йорданова 
им вдъхне нов, надвсекидневен, символичен живот.
Писателите често чуват от приятели и познати: „Ще 
ти разкажа една история – направо е готов разказ, 
роман, сценарий за филм!“. Няма такова нещо като 
„готов“ разказ или роман. Автентичните събития 
стават на разкази, романи, пиеси или поеми, ако 
преминат през сърцето и ума на твореца.
Но да се върнем към разказите за малкото хлапе: 
първото, което прави впечатление на читателя, е, 
че те са много различни по дължина. Някои от тях се 
разгръщат в три-четири страници, други са по-кратки 
от сонет. Текстът на „Богословско“ например се 
състои от девет реда, „Любовна гастрономия“ – от 
осем, „Лека нощ“ – от седем реда, а „Характеристика“ 
– само от четири. И въпреки това тези текстове са 
истински белетристични творби: с начало, развитие 
и край; с неочаквана и запомняща се поанта. Всяка 
една от тези миниатюри представя и съпоставя две 
перспективи към света и случващото се в него: на 
детето с неговите наивно-мъдри опити да проумее 
живота и човешките отношения, и на възрастния, 
който насочва и тълкува казаното и преживяното от 
детето. Двете перспективи са застъпени в доста 
различни съотношения: някои истории предават 
детската сетивност, емоции и логика почти без 
тълкуването на възрастния, а в други разкази 
вижданията на възрастния доминират, но никога не 
изместват детското присъствие.
В историите са запечатани онези моменти от 
детското развитие, когато малкият човек за първи път 
се сблъсква със сериозните проблеми на екзистенцията. 
Затова тук откриваме вечните теми за живота и 
смъртта, за доброто и злото, за приятелството и 
любовта, за страха от непознатото, за самотата 
и трудностите на израстването, за желанията и 
копнежите – изпълними и неизпълними.
Всяка една от тези теми присъства в историите с 
различна емоционална окраска, в различен стилистичен 
облик и носи различна символика. Но всички те са 
подчинени на доброто и красивото.
В „Искрено и лично“ например майката през погледа 
на малкия Павел е съчетание от младост, красота и 
доброта, макар и в последователност, която сякаш не е 
най-желаната. Така емоционалното послание на разказа е 
усложнено от иронично намигване към женската суета.
Павел мярва с поглед една снимка на стената, в която 
сме аз и той като бебе.
Отбелязва:
– Тук си млада.
Поглеждам го изумено. Все пак са минали само пет 
години за подобна равносметка.
Той долавя объркването ми и се поправя:
– Красива.
Вече не издържам и го питам:
– А сега каква съм? – подсказвайки му с окуражителен 
поглед: „И сега си такава“.
– Сега си добра, мамо.

Доброто и красивото намират символичен израз в 
образа на ангела върху пианото, който оживява в разказа 
„Въображаем разговор по действителни реплики“, 
както и във възклицанието на детето, докато слага 
златиста халка от ключодържател върху главата на 
розовата пантера (в „Социология на отвъдността“): 

„Виж, става ангел!“.

Злото също е тематизирано, но по детски заклеймено: 
„Такива шофьорки няма да имат деца! И мъжете няма 
да ги обичат! („Проклятие“); „Лошите хора, които 
нямат жени и деца, стават зомбита.“ („Социология на 
отвъдността“).
Представите на малкия Павел за злото в разказа 
„Етиологична легенда“ будят усмивка, но и провокират 
към размисъл: тук лошите хора са „крадеци“ (т.е. 
крадци) и бандити, които бягат с форсиран двигател 
на колата си: „И са струпали боклуци в къщите си… 
– И тези лоши хора не си мият ръцете, не си мият 
зъбите…“.
Една от най-впечатляващите теми е свързана с космоса: 
в много от разказите за малкото хлапе животът – 
някак неочаквано – придобива космическа мащабност. 
Небето и звездите, слънцето и луната, земята и 
планетите се появяват лайтмотивно не само като 
езикови обрати, но и като фон, на който се разгръща 
съответната история. Ето само един пример от 
разказа „Небесен подарък“:
Излизаме на балкона и ни посреща прекрасна лятна нощ: 
щурци, звезди, прохлада...
Павел поема дълбоко дъх, хвърляйки взор към 
непроницаемия простор:
– Звезди!
– Да. Много звезди! А повечето не ги виждаме…
– Искам да летя в космоса и да ти дам звезда.
– Не може, много са далече.
– Може! Върху пръстен.

Предполагам, че читателите ще се изненадат колко 
често темата за смъртта присъства в разказите 
за малкото хлапе. Присъствието на тази тема има, 
наистина, лична основа, но мисля, че съществува и друго 
обяснение. Моите наблюдения на психолингвист сочат, 
че проблемът за крайността на човешката екзистенция 
занимава съвременния човек от все по-ранна възраст. 
Причината е в доверието, което либералното 
възпитание създава между сегашните деца и техните 
родители. Децата не се боят да споделят най-
интимните си страхове, най-тежките въпроси, които 
ги измъчват, защото знаят, че ще получат внимание, 
разбиране и подкрепа.
Темата за смъртта се появява още в началото на цикъла 
за малкото хлапе – в разказа „Бяла приказка“, когато 
детето вижда неподправена сцена на жестокост в 
животинския свят:
– Една умряла рибка и другите я хапеха! Една бяла рибка 
и другите я мъчеха!
Думите му зазвучават като песенен рефрен от 
театрална постановка. Заприличват на ридание от 
античен хор.
Аз подхващам след него:
– Няма нищо, няма нищо… Тя не знае, че я хапят. […] Тя 
не чувства нищо. […] Рибката не плаче. […] Смъртта не 
боли…“.

Смъртта може да бъде и само езиков обрат (в 
„Богословско“), макар че умирането се разбира буквално: 
„Не мога да чакам, ще умра от глад! И после ще отида 
при Бог, където живеят умрелите“. Идеята за смъртта 
е сведена до фразеологизъм и в разказа „Знаеш ли, че“:
– Мамо, знаеш ли, че Чарли Чаплин е умрял?
– Да, знам.
– Той не е жив.
– Да, Павчо. Но е живял дълго – гледам да изтласкам 
темата за смъртта.
– И после е умрял.
Чудя се какво да кажа.
– От радост – обяснява ми Павел.

Но представата за смъртта на най-близкия човек носи 
скръб от загубата и вече се осъзнава като самота (в 
разказа „Рубик кубче“):
– Мамо, когато ти умреш, а аз стана дядо, ще ми бъде 
много мъчно! – казва ми Павел отново с кубчето на 
Рубик в ръце.
Сядам до него на масата с привършената вечеря. 
Зачитам отблизо надписа „Rubik’s cube“ върху горната 
страна на играчката, защото и Павел гледа в нея.
– Тогава ще напиша тук – сочи ми той очертаните като 
в тетрадка за първокласник бели редове на куба, – че без 
майка аз ще бъда завинаги сам.

И накрая, осъзнало неизбежния край на живота, детето 
изпада в паника и търси утеха от майката. Твърде рано 
настъпилата екзистенциална криза е изказана в няколко 
лаконични реплики, но между редовете се излъчва 
експлозивно сгъстената емоция (в разказа „Молитва“):
– Не искам да умирам, мамо!
– Няма да умреш – отговарям, преди да е завършил той.
– Не искам да ме погребват!
– Няма да те погребват – говоря заедно с него.
– Не искам, мамо!
– Няма… – шепна му.
Спаси телата ни, господи! Save Our Bodies!

В своите сто и осемнайсет белетристични 
превъплъщения двата образа – на майката и на 
детето – често приемат различни роли. Детето 
е малък домашен принц, бъдещ миров владетел, 
невръстен самодържец, млад скулптор. Майката 
на първо място дава любов и сигурност, спасява 
малкия Павел от страховете му и се опитва да го 
защити от пристъпите на екзистенциална криза, 
която съвременните деца изживяват твърде рано. 
Но майката неведнъж влиза и в ролята на Пигмалион: 
напътства, наставлява, изисква и забранява. Затова 
не е чудно, че в разказа „Молчать и не рассуждать!“ 
се стига до колизия на волите между „генерал Мама и 
редник Павчо“. А в „Тежък характер“ възклицанието 
на майката „Ех, че тежък характер имаш!“ получава 
съвсем не детски ответ: „Нямам тежък характер! 
Имам тъжен характер“. Тази естетизирана тиха тъга, 
оставена без коментар, нюансира емоцията в редица 
истории.
Важно е да отбележа, че в голяма част от 
разказите ролята на майката отстъпва на заден 
план, а разказвачът беседва не само и не толкова 
с детето, колкото директно с читателя. Тогава 
пред нас се разкрива образът на високообразования 
и ерудиран автор, който не се бои да провокира 
интелигентността на бъдещите си читатели с 
разсъждения върху най-различни аспекти на човешкото: 
за литературата, философията, психологията, 
недъзите на (предишното и днешното) общество, даже 
върху теорията на относителността и възникването 
на Вселената. И точно тук се проявява истинското 
майсторство на белетриста – да съвмести 
есеистичните елементи с вълнуващите житейски 
истории. Образцов пример за такъв тип писане е 
разказът „Персонализирани мъпети“. В него Студената 
война между демократичния капиталистически 
Запад и тоталитарния социалистически Изток е 
представена чрез проникването на мъпет шоуто у 
нас, а тъй като самата дума „мъпет“ – нещо твърде 
малко известно и на Запад, и на Изток – представлява 
абревиатура, т.е. вид съкращение, това дава повод на 
Юлия Йорданова да поговори с разказваческа страст и 
завидна професионална компетенция за абревиатурите 
изобщо – например за отдавна забравеното ни 
социалистическо наследство, въплътено в думи като 
хоремаг, кореком и комсомол.
Езикът в книгата „Хлапета“ е така разнолик, както 
е тематиката на разказаните истории: ту пределно 
пестелив, ту изпъстрен с ярки стилистични фигури. 
В много от разказите ни очарова езиковата игра – 
неосъзната у детето и преднамерено практикувана 
от разказвачката. Афористично звучи речта не 
само на Павел, в чиито реплики откриваме подобни 
на сентенции разсъждения от типа на „Слънцето е 
ток!“ и „Очите са червени от обратната страна“, 
но и тази на майката: „Удоволствието е възвишено и 
кратко като самия живот“. Типично за детството 
е създаването на забавни изрази, които пленяват 
със своята новост и неподправеност („стъкливо“ 
е нещо стъклено и чупливо, въглените са „печени 
камъчета“, а морковът – „оранжева краставичка“). 
Но тази творческа нагласа към лексикалното 
наследство характеризира и езика на разказвача в целия 
повествователен цикъл за малкото хлапе – срещаме я 
даже в някои от заглавията на разказите: „Манджа с 
червенчук“ или „Трилър и четирилър“. 
Занимателният език обаче е само външната обвивка на 
разказаното. Истинската стойност на тези безценни 
диалози е всъщност общочовешкото звучене, което 
авторката извлича от тях. 
Защото, в крайна сметка, каквото и да ни разказват 
историите за малкото хлапе, те носят дълбока 
символика: те ни поднасят „нещата от живота“ 
в една неподражаема естетизация, чрез която 
разказвачът рефлектира света и себе си интелигентно 
и емоционално в търсене на вечните истини за 
светлата страна на човешката природа.

ЮЛИяНа СТояНоВа

Проф. дфн Юлияна Стоянова представя рецензия на 
книгата върху втория цикъл от сборника с къси разкази, 
посветен на Малкото Хлапе.  Премиерата на книгата 
се състоя на 16.09.2022 г. в столичния бар „Наклона“, 
където обикновено провежда литературните си 
премиери издателство „Scribens“.

Юлия Йорданова, Павел Панчев. 
„Хлапета. малки разкази“, 
изд. „Scribens“, София, 2022

Търсенето на доброто и красивото като литературна игра
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о Т К р И Т И я Т а  Н а  м Л а Д И Т Е

„Флуидни ядра“ е дебютната 
стихосбирка на Йоана Стоянова, но 
самата авторка не е дебютираща 
на българската литературна 
сцена поетеса. Предишни нейни 
стихотворения са публикувани във 
в. „Литературен вестник“, сп. „Нова 
асоциална поезия“, електронното 
сп. „Кръстопът“ и др. Поезия 
от Йоана Стоянова може да се 
намери от 2014 г. насам, но първата 
є стихосбирка излиза в края на 
2022 г. под логото на изд. „Арс“. В 
рамките на тези поне осем години 
поезията на авторката е зреела, за 
да изкристализира в структурно 
и идейно завършените стихове, 
които четем. Общоизвестно е, 
че стихосбирките (особено пък на 
дебютанти) не заемат централно 
място в повечето книжарници 
(с изключение на някои, които се 
броят на пръстите на едната 
ръка). Приетата в буквален смисъл 
труднодостъпност на поезията 
в България е характерна и за 
стихотворенията на младата авторка. Ключът към 
стихосбирката се крие в светоусещането на всеки 
читател така, както книжното тяло на стиховете се 
е стаило в уютните кътчета на лавиците. Ако вземем 
предвид и практиката на издателството да публикува 
точната бройка (в този случай 300 – бройка, която 
утопично погледнато препраща към библиофилските 
номерирани издания, но в действителност е броят, 
възможен за реализация на пазара) издадени екземпляри на 
последната страница на книгата, усещането за бутиково 
преживяване е гарантирано. 
Тълковният речник предлага две значения на думата 
„флуид“ – „1. Течност или газ (които си приличат 
по физически свойства); 2. Според спиритистите – 
биологична сила, която изтича от тялото на човек“. 
Съвсем основателно може да се твърди, че „Флуидни 
ядра“ от Йоана Стоянова обхваща и двете тълкувания. 
Флуидността на битието и съществуването, 
преминаването от едно състояние в друго, заигравката 
с време-пространството и некатегоричността на 
формата са основните търсения и повдигнати въпроси 
в стихосбирката. „… сам на глас си повелява:/ основата 
ми е флуиден мрамор/ остави живота на него самия/ за 
малко“ (курсив мой) от стихотворението „основата 
ми е“ и цялото стихотворение „толкова несигурна 

Флуидността на битието
материя“ са двата най-показателни 
текста, в които се събират 
пластичността на битието, липсата 
на граници между минало, настояще, 
бъдеще и чувството за липси и 
недостатъци – централни мотиви, 
преливайки се от стихотворение в 
стихотворение. 
Стихотворенията са структурирани 
в четири цикъла – „Излишество“, 
„Навън“, „Домашният любимец 
на Нарцис“ и „Навътре“. Сам по 
себе си всеки раздел може да бъде 
самостоятелно четен през ключа 
на съответния паратекст-епиграф 
в началото на всеки от тях. 
Колкото и противоречиво да звучи 
словосъчетанието „паратекст-
епиграф“, имайки предвид, че 
епиграфът същностно е вид 
паратекст, тази симбиоза изглежда 
възможна в случая. Два от четирите 
паратекста към съответните цикли 
са „заети“, но не директно цитирани 
от стихотворения, включени в 
раздела. Паратекстът на „Навън“ 

гласи „белият глад проточва шия/ над въпросите“, 
което е индиректен цитат от последващото първо 
стихотворение „врата на спомените“, а този на 
„Домашният любимец на Нарцис“ – „завлачихме се в 
бърлогите на травмите си/ във влажните междупръстия 
на думите“ – се открива в четвъртото поред 
стихотворение от цикъла – „заграбена земя“. Този тип 
проводимост между паратекст и стихотворения не 
е характерна за останалите два цикъла обаче, което 
в някакъв смисъл подсказва рамковата композиция на 
„Флуидни ядра“.
Едно алтернативно структурно четене обаче може да 
постави цикъла „Домашният любимец на Нарцис“ като 
интермедия в композицията, контекстуализирайки 
митологично съвременното битие на човека. 
Цикълът, за разлика от останалите, които обхващат 
стихотворения с изразена ритмичност и забързаност 
в звученето, е сякаш застинал във времето – място 
за отмора от динамиката, зададена от предишните 
стихотворения. Да вземем за пример две показателни 
стихотворения – едното от „Излишество“ – „не си 
достатъчно женствена“, и другото от „Домашният 
любимец…“ – „излишните неща“. Динамиката, 
задъхаността в „не си достатъчно женствена“ – 
„… не можеш да задоволиш глада ми/ не си достатъчно 

гладна/ не можеш да ме оцялостиш/ не си не си не си 
тук си/ но не е достатъчно …“ е заменена от привиден 
застой, безвремие в „излишните неща“ – „… сливам се 
с присъствието и трохите/ му/ несъпротивлението/ 
светът е все така променим/ но нуждата от движение 
отпада“. Ритмичността след това е възстановена в 
стихотворението „молитва“ от цикъла „Навътре“ – „… 
дай ми устойчивост/ да не забравям природата в себе си/ 
припомняй ми цялото/ припомняй ми да поставям себе 
си/ на първо място …“. 
В контекста на първите две взаимосвързани 
стихотворения се крие и един от многото мотиви, 
появяващи се и затихващи из цялата стихосбирка 
– този за липсите, излишъците, недостатъците. 
Болката и вината от индивидуалните липси в битието 
са обрисувани в „не си достатъчно женствена“, 
завършващо с пробождащото откровение „болят ме 
зениците от излишъци/ но не е достатъчно“, което вече 
е извън индивидуалния опит и е обърнато към другия 
в „излишните неща“ – „се плъзгат по кожата му/ яде 
бисквита като боен подвиг …“. 
Видно е, че екзистенциалната тематика в поезията 
на Йоана Стоянова е претърпяла значително символни 
промени – някои от „старите“ є (вече публикувани в 
различни списания) стихотворения са редактирани („и 
тази страница започва с невъзможност“ и „молитва“ 
например) на пръв поглед минимално, но при едно 
задълбочено четене поправките се оказват смислово 
значими. В този смисъл е редно да се отбележи и 
редакторът на стихосбирката – доказаният поет и 
откривател на поети Валентин Дишев. За цялостното 
бутиково преживяване на поезията на Йоана Стоянова 
има заслуги и Елица Павлова, отговорна за корицата 
и оформлението, която прецизно е напипала пулса на 
флуидната поетичност. 
Поетесата умело претворява преживяното на индивида 
в контекста на колективното, смесва интимно личното 
с божественото битие, успява да постави ежедневните 
мимолетни случвания на живота в контекста на 
изключителното сбъдване на битието. Повече повдига 
въпроси за ролята на човека във всемира, отколкото 

дава готови отговори. Стихосбирката 
„Флуидни ядра“ предизвиква 
пространствено-времевия континуум, 
търси митологичната обосновка зад 
човешките грешки и липси. 

НИя ХараЛамПИЕВа

Йоана Стоянова, „Флуидни ядра“, 
2022, изд. „арс“.

С подкрепата на 
Столична община

В „Кучешки години“ 
на Гюнтер Грас 
отекват гласовете на 
едно цяло поколение, 
израснало под знака 
на политическите 
турбуленции на 
времето, отзвукът 
от които не е 
нито еднопосочен, 
нито хармоничен. 
Накъсаното 
повествование не се 
стреми да създаде 
цялостна картина, 
не се фокусира върху 
една история, върху 
една гледна точка, 
а се разпростира 
повсеместно, 

за да обхване в себе си отломките на миналото и 
фрагментите на настоящето. В последната част от 
т.нар. „Данцигска трилогия“ (след „Тенекиеният барабан“ 
и „Котка и мишка“) тези парчета време се появяват 
и изчезват внезапно, случайно, почти безцелно, уловени 
във водите на Висла. Множеството главни герои са 
начинът да бъде отразена борбата тези отломки да не 
диктуват действителността, но и да не преминават 
незабелязано през нея. А самата действителност в 
романа е изкривена, на едни места фантастична, на други 
войнствена,  пълна с приказки и суеверия, с причудливи 
форми и нееднозначен смисъл. Изборът на героите, 
макар и под различна форма, се свежда до това да 
усетят ударите на реалността, но да не позволят да се 
чувстват ударени от нея. 
По тази причина в „Кучешки години“ могат да се 
проследят разнообразни проявления на личната 

съпротива. Едновременното регистриране на историята 
и построяването на идентичност, която не се диктува 
от нея, се превръщат в проблематичното ядро, на 
основата на което героите се опитват да оцелеят. 
Техните опити могат да се проследят чрез изкуството, 
което казва всичко онова, което иначе трябва да остане 
премълчано. А героите на Гюнтер Грас са всичко друго, 
но не и мълчаливи. Те заявяват себе си, хвърляйки 
камъни, скърцайки със зъби, дъвчейки малцови бонбони, 
създавайки плашила по подобие на хората. Те са чудати, 
странни, особени, реагират остро на събитията, но 
остават в тяхната сянка, преследват ги, преследват и 
себе си, след което се скриват и наблюдават отстрани. 
Самото повествование отразява всички тези гласове, 
като се придържа към минимално количество пряка реч и 
множество преизказни глаголни форми. Отделните части 
на романа по различен, но постоянен начин отразяват 
отзвука от нетипичните действия на героите в него и 
това прави произведението истинско предизвикателство 
за читателите. Нуждата прочитът непрекъснато 
да се адаптира към различните превключвания между 
историите поддържа впечатлението, че спокойствието 
на действителността в самия роман е само привидно. 
Под фасадата на едно на пръв поглед хронологично 
повествование стои скритият „жизнерадостен 
песимизъм“ на Гюнтер Грас. В съзвучие с това романът 
оставя у читателите едно неопределено усещане за 
опасност, която не може да бъде посочена с пръст. Тя не 
се заличава дори в най-поетичните моменти от текста, 
когато героите най-после достигат до състояние, 
носещо им лично удовлетворение. Предчувствието 
за проблем ту е по-видимо на местата, белязани с 
гротескни образи и груби метафори, ту остава прикрито 
в иначе елегантните описания на пейзажа. В „Кучешки 
години“ нищо не е такова, каквото изглежда. Историята, 
политиката, изкуството, любовта – това са все 
актуални в текста теми, които обаче биват пречупени, 

изкривени и сглобени наново през призмата на едно 
поколение, стискащо между зъбите си хаоса на времето, 
в което е имало късмета да се роди. Тази обремененост, 
която не трябва да бъде определяща, но не може да 
остане и игнорирана, предизвиква въображението и го 
кара самї да търси начини за интерпретация. 
Точно това прави „Кучешки години“ достойна част от 
т.нар. „бисерна поредица“ на издателство „Колибри“. В 
нея заслужено намират място трийсет заглавия, образци 
на модерната класика, сред които „Звездни мигове 
на човечеството“ на Стефан Цвайг, „Петокнижие 
Исааково/Сбогом, Шанхай“ от Анжел Вагенщайн, „Извън 
Африка“ на Карен Бликсен и „Слепота“ на Жозе Сарамаго. 
Тези произведения са част от вече утвърдената 
практика на „Колибри“ да предоставя на българските 
читатели възможност да се запознаят с разнообразна и 
качествена литература от цял свят. Отличителната 
визия на всички корици от тази поредица е дело на Иво 
Рафаилов, а на Теодор Ушев книгите дължат своите 
прекрасни илюстрации. Високият професионализъм на 
„Колибри“ проличава ясно във всяко заглавие, което се 
издава, затова и бисерната поредица е толкова подобаващ 
начин да бъде отбелязан успехът на издателството, 
който продължава вече повече от трийсет години. 

аСя аЛЕКСаНДроВа

Гюнтер Грас, „Кучешки години“, прев. Любомир 
Илиев, изд. „Колибри“, С., 2022.

К о Н К у р С  „ 1 3  В Е К а  Б ъ Л Г а р И я “

опитите да изплашиш действителността
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Сцена
редактор на страницата
КамЕЛИя НИКоЛоВа

На 13 януари в Аулата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 
се проведе българо-норвежки семинар за драматургията 
на Ибсен и специално за пиесата му „Пер Гюнт“ 
(1867), рецепцията є в световен мащаб и българската 
є постановка в Театър „София“. Семинарът беше 
част от съвместен проект1 на Театър „София“ и 
Центъра за изследване на творчеството на Ибсен към 
Университета в Осло, в сътрудничество с Факултета 
„Сценични изкуства“ на НАТФИЗ.
Основни лектори на семинара от Норвегия бяха 
проф. Елън Рийс и доц. Лиянг Ксия от Центъра 
за изследване на творчеството на Ибсен в 
Университета в Осло, и от българска страна – 
Катя Петрова, режисьор на постановката на „Пер 
Гюнт“ в Театър „София“, и Ириней Константинов 
– изпълнител на ролята на Пер Гюнт. Форумът 
беше открит от проф. д-р Пенко Господинов, декан 
на Факултета „Сценични изкуства“, и от Ириней 
Константинов, директор на Театър „София“, 
модератор беше проф. д.н. Камелия Николова, 
преподавател по история на европейския театър в 
НАТФИЗ и театрален изследовател в Института за 
изследване на изкуствата към Българската академия 
на науките.

По време на семинара за първи път беше 
прожектиран и документален филм за процеса на 
създаване на спектакъла „Пер Гюнт“ в театър 
„София“.

1 Постановката „Пер Гюнт“ и съпътстващите я инициативи 
се реализират по проект на Театър „София“ със съдействието 
на Министерството на културата и Норвежкия финансов 
механизъм.
Част от целите на проекта са да популяризира норвежката 
култура, предоставяйки нова трактовка на класическото 
произведение на Ибсен „Пер Гюнт“, да предизвика творчески 
и академичен дебат върху актуалния подход към класиката и 
непреходността є през призмата на съвремието, да се създадат 
нови културни партньорства и др. 
Проектът е финансиран по Програма РА14 „Културно 
предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021.

В своето въвеждащо изказване проф. Камелия 
Николова подчерта, че знаменитият норвежки 
драматург Хенрик Ибсен (1828-1906) е 
основоположникът на модерната драма, авторът, 
направил първите стъпки и задал основните посоки в 
реформирането на класическата и конвенционалната 
пиеса и създаването на модерната драма, и оказал 
огромно, определящо влияние върху развитието на 
театъра и текста за театър в края на 19-и и през 
20-и век. Днес той е вторият – след Шекспир – най-
често поставян драматичен автор на световната 
сцена с повече от 100 постановки годишно на 5-те 
континента.
През различните исторически периоди и в различните 
страни и културни контексти интересът към 
Ибсен и интерпретациите на неговите текстове са 
различни, но неизменното е, че пиесите му винаги се 
оказват актуални, провокиращи особено важни теми 
и въпроси, както и експерименти и нови открития 
в областта на театралния език. В съвременния 
европейски театър особено показателен в това 
отношение е театърът на новия реализъм на Томас 
Остермайер, който той създава в голяма степен 
върху текстове на Ибсен и специално върху „Хеда 
Габлер“ и „Народен враг“. 

Много интересни примери биха могли да се дадат 
и от съвременния български театър. Един от 
безспорните сред тях е и спектакълът, който 
е част от този семинар – „Пер Гюнт“ на Катя 
Петрова и трупата на Театър „София“. 
Специалният фокус на семинара бяха двата доклада 
на изследователите на Ибсен от Норвегия – 
проф. Елън Рийс и доц. Лиянг Ксия.
Първа представи доклада си доц. Лиянг Ксия, 
която е изследовател в Центъра за изследвания на 
творчеството на Ибсен в Университета в Осло. Тя 
също е и координатор на двегодишната магистърска 
програма „Изследвания на творчеството на Ибсен“, 
която се изучава на английски език. Нейните научни 
интереси са свързани с проучването на рецепцията 
на Ибсеновата драматургия в световен мащаб, 
както и със световния театър и световната 
театрална култура, а също и с китайския театър. 
Доц. Лиянг Ксия е един от съавторите на книгата 
„Визуализиране на изгубени театри: реконструиране на 
социалните взаимоотношения на базата на местата 
за представления“ (публикувана от Кеймбридж 
юнивърсити прес, 2022).  Книгата е част от проект, 

Българо-норвежки семинар  
за Ибсен и пиесата му „Пер Гюнт“

Българо-норвежки семинар за Ибсен и пиесата му „Пер Гюнт“, 
13.01.2023. Доц. Лиянг Ксия, Университет в Осло, Център за 
изследване на творчеството на Ибсен

Българо-норвежки семинар за Ибсен и пиесата му „Пер Гюнт“, 
13.01.2023, Аулата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Българо-норвежки семинар за Ибсен и пиесата му „Пер Гюнт“, 
13.01.2023. Проф. Елън Рийс, ръководител на Центъра за 
изследване на творчеството на Ибсен, Университет в Осло

който възстановява – чрез добавена виртуална 
реалност – 5 театрални пространства на различни 
места по света, които вече не съществуват.
В своята презентация „Постановките на „Пер 
Гюнт“ в глобален контекст“ доц. Лиянг Ксия 
разгледа рецепцията на пиесата на световната 
сцена. Тя представи няколко постановки на „Пер 
Гюнт“, създадени на различни места по света по 
различно време – Германия, Норвегия, Зимбабве, 
Бразилия и Китай, и коментира как „този текст 
– символ на норвежката национална култура, е 
използван в много други култури като основа за 
развиване на националната идея“. 
Проф. Елън Рийс е преподавател по скандинавска 
литература в Университета в Осло. Тя е 
ръководител на Центъра за изследвания на 
творчеството на Ибсен. Автор е на много научни 
статии и на четири книги по различни проблеми на 
норвежката литература, сред които „„Пер Гюнт“ 
на Ибсен и производството на значение“ (2014). 
Тази нейна книга изследва рецепцията на пиесата 
„Пер Гюнт“ в Норвегия през ХХ век. Проф. Рийс 
е главен изследовател за Проекта на Европейския 
съвет за научни изследвания „Норвежки романтични 
национализми“ (2023-2027).

Ириней Константинов разказва за работата си върху образа на 
Пер Гюнт

Докладът, който тя представи на семинара, 
беше озаглавен „Пер Гюнт на Ибсен: между 
екзистенциализма и пародията“. В него тя 
убедително разгледа тезата си, че „извън Норвегия 
„Пер Гюнт“ на Ибсен обикновено се тълкува 
като екзистенциална пиеса с дълбоки философски 
и литературни корени. На текста се гледа като 
на нещо като аномалия в сравнение с по-късните 
социални драми на автора. Всъщност това 
е силно комедийна драматична поема, която 
първоначално не е била предназначена за сценично 
представяне“. В своята презентация проф. Елън 
Рийс контекстуализира „Пер Гюнт“ във връзка с два 
основни въпроса: 1) ранното развитие на кариерата 
на Ибсен, в което голямо място заема популярният 
театър; и 2) специфичният исторически културен и 
исторически контекст, с който Ибсен се занимава в 
„Пер Гюнт“.
След тези основни доклади и прожекцията на 
специално заснетия документален филм за процеса 
на създаване на спектакъла „Пер Гюнт“ в театър 
„София“, режисьорът Катя Петрова, авторът 
на визуалната среда на представлението Момчил 
Алексиев и изпълнителят на ролята на (стария) 
Пер Гюнт Ириней Константинов споделиха своята 
интерпретация на Ибсеновия текст днес, както и 
коментираха множеството въпроси и проблеми, на 
които е трябвало да намерят отговор по време на 
репетициите. 
Семинарът завърши с дълга дискусия, в която 
студенти от специалност „Скандинавистика“ 
в Софийския университет, от специалностите 
„Театрознание и театрален мениджмънт“, 
„Режисура“ и „Актьорство“ в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“, от Нов български университет, от 
Театрален колеж „Любен Гройс“ и др., както и много 
преподаватели и театрали, присъстващи в залата, 
споделиха свои разсъждения по коментираната тема 
и зададоха въпроси към лекторите и създателите на 
спектакъла.

аНИТа аНГЕЛоВа
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Как протече работата Ви по редакцията на огромния 
материал от разговорите между Вихрен Чернокожев и 
радой ралин? През какви етапи премина? 
През юли 2019 г. Р. Чернокожева ми предаде ръкописа на 
анкетата с молба да се заема с подготовката є за печат. С 
Вихрен Чернокожев ме свързваха близки и топли колегиални 
и лични отношения; в нашите разговори е ставало дума и 
за тази анкета, фрагменти от която той бе публикувал. 
Ясно помня неговото искрено учудване, когато го поздравих 
за една от тези публикации: моите научни интереси стоят 
далеч от сатиричната традиция, а и приживе на Радой 
Ралин никога не съм проявявал интерес за среща и разговор с 
него, въпреки че имах подобни възможности.
Работата ми по анкетата бе извършена от началото на 
декември 2019 г. до 9 декември 2020 г., когато предадох своя 
труд; практически една година от живота си посветих 
на каузата тази анкета да бъде подготвена и представена 
така, както според мен тя заслужава. Времето и 
трудът, който положих, са равноценни приблизително на 
подготовката и написването на една монография от около 
200–250 страници.  
Текстът претърпя три основни редакции. Първо бяха 
отстранени очевидните грешки (те не са специално 
отбелязвани), бяха маркирани проблемните места в 
текста, набелязани реалиите, които да бъдат коментирани 
и пр. При втората редакция бе извършена сверката 
на цитираните текстове, бе проверено изписването 
на многобройните имена и т.н. Третата редакция бе 
посветена на уеднаквяването и стандартизацията на 
текста, на вътрешната кохерентност между отделните 
части; естествено, всеки път бяха извършвани конкретни 
редакторски намеси. Държа да подчертая, че В. Чернокожев 
бе довел работата донякъде, но тя трябваше да бъде 
завършена. И в окончателния вариант има няколко „дупки“ в 
текста, но аз не си позволих да ги „запълня“. 
Съответно и бележките бяха писани на три „вълни“, 
като постепенно коментарът отиваше в дълбочина и 
ширина; той е непосредствен рефлекс от това „потъване“ 
в текста, от вглеждането във всички детайли. Ясно е, че 
между трите основни редакции периодично се връщах към 
отделни места от анкетата.
Текстът на книгата, която читателят държи в ръце, е 
точно такъв, какъвто му е придаден от моята работа; 
контролът бе упражняван до последния момент, бяха 
следени и коректурите, странирането и оформлението 
(извършено професионално от Б. Скочев). Отново ще 
подчертая, че не са правени никакви радикални интервенции: 
текстът е редактиран, а не дописван, като всички 
промени са много внимателно премисляни. Задачата беше 
да се запази гласът, той да бъде „изваден“ от понякога 
хаотичната и неправилна фраза. Между другото, една 
част от бележките са свързани с чисто текстологичната 
работа. 
Тук не мога да не споделя, че не само аз съм извънредно 
неприятно изненадан, да не кажа нещо повече, от 
бездарните опити за скоростно „пренаписване на 
историята“; трудът ми няма как да бъде „заличен“, в 
изданието всичко е отбелязано съвсем точно. „Човекът е 
едно неблагодарно същество“ – казва героят от подземието 
на Достоевски, неблагодарността е същностно негово 
качество. 

Суровият материал неизменно е наложил определени 
части да отпаднат при финалната редакция. от какъв 
принцип се водихте? 
Няколко са приципите, от които се ръководих: 1. 
Непременно запазване на автентичността на гласовете 
на събеседниците; 2. Максимална близост до оригинала; 
3. Пълнота. 
Обратното, при „финалната редакция“ бяха включени и 
поставени на мястото им фрагменти, отстранени от 
Радой Ралин поради това, че те засягат един болезнен за 
него въпрос – този за осиновяването му. Тези фрагменти 
трябваше да бъдат дадени в курсив, както това се 
уточнява в бел. № 384 (с. 283), но той е отпаднал по 
някакви технически причини. Така анкетата придоби 
своята пълнота и автентичност. Бяха съкратени неясни, 
незавършени и маловажни фрагменти, отнасящи се до 
опита на В. Чернокожев от 1997 г. за продължение на 
анкетата; този въпрос е изяснен в пространната финална 
бележка към анкетата (№ 427).
Наскоро един мой колега, когото уважавам, ме попита 
дали съм чел анкетата; отговорих му, че аз, собствено, я 
подготвих. „О, така ли? Не съм забелязал“ – каза той. Това е 
комплимент – редакторът така си е свършил работата, че 
не натрапва своето присъствие на читателя.  

Вече стана дума, че Вашата работа по анкетата 
е свързана и с включването на внушителен обем 
коментарни бележки – около 600 с общ обем близо 100 
страници – как виждате връзката между коментара и 
интерпретацията, къде съвпадат и къде се разминават 
те? 
Никой не е съдник на себе си, но не е трудно да се забележи, 
че коментарът към анкетата „привързва“ текста и 
словото на Радой Ралин към разнородни контексти и 

Потъване в текста 
разговор с Емил Димитров за анкетата на Вихрен Чернокожев с радой ралин 

така му придава статуса на надежден извор; четивото 
се превръща в „читанка“, своеобразен учебник, увод 
в епохата и нейната култура. Второ, коментарът 
валидизира спомените и разказите на Радой Ралин, 
придава им „аподиктична достоверност“, казано научно. 
Трето, прецизният коментар предпазва от неверни 
интерпретации; обърнете внимание например на бел. № 313 
на стр. 235 от анкетата, където обяснявам, че Радой Ралин 
неправилно е схванал началото на една песен на А. Шабрие, 
а пък в „Кадровикът Теофраст“ същата песен е сбъркал 
със съвсем друга песен на Далида. Та интерпретациите в 
българската хуманитаристика често са едно такова „Адио, 
Лисабон“: основани върху недопустимо смесване на различни 
неща, равнища и пр. 
В известен смисъл всяка интерпретация е коментар, 
в центъра на който стои коментиращият субект, а 
коментарът – това е интерпретация без субективност, 
интерпретация „в окови“. Интерпретацията има 
хоризонт, а коментарът по-скоро – хребет, гръбнак; 
интерпретацията е „разлята“, коментарът е пределно 
сгъстен, „компресиран“ текст. Интерпретацията е 
ценностно натоварена, докато, обратно, в коментара 
са забранени каквито и да било оценки, квалификации, 
пристрастия и пр.
Вижте, моята първа специалност е философия, т.е. 
изходната ми интуиция е тази за осмисляне, за широк 
хоризонт. Но тъкмо поради това аз споделям по-друга 
философия на филологията. Тук интерпретацията не бива 
да се свръхоценностява: филологията работи с писмени 
текстове, изходна реалност за нея е текстът в цялата 
му „патетичност“ и монументалност, в неговите 
многообразни връзки с други текстове, с реалността, с 
човешкия свят и т.н. Писмените текстове са два типа: 
едните са публикувани и съответно се съхраняват в 
библиотеките, другите не са публикувани, т.е. са ръкописи, 
и се пазят в архивите. Литературата (и културата като 
цяло) прилича на айсберг, където видимото е само част от 
цялото. Няма нищо изключително в това да се работи с 
ръкописи и архиви; това е просто част от „занаята“.
Що се отнася до коментара „като такъв“, то той 
исторически е първата форма на филологическия труд, 
филологията възниква като коментар към определени (най-
често – сакрални) текстове и тя не може периодично да 
не актуализира своето начало. Това, че така акцентирам 
върху достойнствата на коментара и съм хладен към 
„пиянството“ на интерпретациите, се дължи и на 
периодичните ми открития, че доста интерпретации и 
„канонични разкази“ в българската литературна и културна 
история не просто не са основани на факти, а са изградени 
върху „устни предания“ – слухове, сплетни, хорската мълва 
и т.н. Интерпретации, които създават, произвеждат 
мними факти и една илюзорна действителност. 

работата с архивни материали, тази част от 
„занаята“, изисква изострено усещане за детайл и 
нюанс. Смятате ли, че примерът, който давате с 
работата си, ще се последва от идните поколения 
литературни и културни историци, или тези знания и 
умения все по-рядко се наблюдават?
Хегел казва на едно място, че отговорът се съдържа 
в самия въпрос. Няма как да не отбележа странното 
нехайство на голямата литературна общност у нас 
към предмета си: липсват добре подготвени издания, 
елементарни справочници и пособия и т.н. Всички 
„интерпретират“, правят „нови прочити“ на един твърде 
стеснен свръхинтерпретиран корпус от текстове. 
Навярно не е случайно това, че в нашата литературна 
култура все още, дори и век по-късно, не е публикувана 
пълната кореспонденция между двама от най-ярките 
є представители – Пенчо Славейков и Пейо Яворов, 
а става дума всичко на всичко за двайсетина писма и 
пощенски картички… Ето, една забележителна анкета, 
първостепенен извор, чака 37 години да се появи някое 
„дете Голомеше“, та да я редактира и приготви за печат; 
и ако не се появи, то тя може да си отлежава още 37 
или 137 години… Такива случаи има множество, за което 
роля има и традиционно чиновническият манталитет на 
нашата интелигенция, все очакваща „задачите“ да є бъдат 
„възложени“…  
Последователно защитавам тезата, че не новите прочити, 
а новите предмети са важни за науката.  

Да се върнем към литературната анкета – тя особен 
жанр, който изгражда образа не само на анкетирания, 
но и на анкетиращия? В каква светлина виждаме тук 
двамата? 
Погледнато от гледна точка на социологията на 
литературата, анкетата е реализирана по всички „канони 
на времето“: тя се провежда в станцията на писателите 
в Хисаря по повод 60-годишнината на Радой Ралин, като 
„планова задача“… И въпреки това…
Първо, това е диалог между двама души, които наистина 
са се срещнали – открити един към друг, душевно близки, 
проницаеми… Второ, любопитството на анкетьора, 
подплатено от познанията му, среща откритостта на 
поета към всевъзможни питания. В речевото поведение 

на Радой Ралин има някаква закачка, дори известно 
предизвикване към събеседника – „хайде, питай ме и за 
това!“.
Хората никога не са равни на себе си – те са или по-
големи от себе си, или по-малки от себе си. В тази книга-
анкета Радой Ралин се извисява в истинския си ръст; ние 
го виждаме като поет, деец и мислител – да, в края на 
анкетата той се изявява като естетик, философ на смеха, 
не само като носител на памет за цяла епоха. Тук той не е 
онзи раблезиански тип, колоритен персонаж из софийските 
улици, когото мнозина познават и помнят. Приятел на 
Атанас Далчев и Димитър Аврамов, вдъхновен преводач, 
многолика личност.
Двама свободни хора, които беседват и се докосват 
до тайните на паметта, историята и литературата. 
Събеседници, достойни един за друг. 

Как питанията на времето намират мястото си 
в питанията на В. Чернокожев и в отговорите на 
р. ралин? Какви са вашите наблюдения? 
Знаете ли, безвремието от началото на 80-те години на 
ХХ в. бе особено благодатно за подобни протяжни, „бавни“ 
разговори, с много разклонявания и странични сюжети. В 
това безвремие страстно се преоткриваха светове и епохи: 
да припомня само за дългите опашки пред книжарниците, 
когато „пускаха“ интересна книга. В безвремието, сиреч, 
се задаваха прецизни въпроси за времето и неговите 
превратности. Когато десет години по-късно времето 
стремително се втурна в ежедневието ни и Вихрен 
Чернокожев се е опитал да продължи анкетата, това се е 
оказало невъзможно…

Колко важни са за литературното ни поле такива 
обръщания към паметта и нейните свидетелства?
Първото, от което бях поразен в текста на анкетата, 
това бе паметта на Радой Ралин – точна, изчерпателна, 
аналитична; феноменална памет: все пак, трябва да имаме 
предвид, че през 1983 г. поетът-сатирик си спомня за 
събития, случили се 30-40-50 години по-рано… Бях истински 
заинтригуван, затова при коментара последователно и 
систематично проверих многобройните факти, на които се 
опират мемоарните свидетелства на поета; едва в няколко 
случая, отбелязани в коментара, паметта му регистрира 
тъй характерните за мемоарния жанр „ретроспективни 
измествания“, при които свидетелствата трябва да 
бъдат коригирани и прецизирани. Паметта на личности 
като Радой Ралин се оказва и памет за епохата, и памет на 
епохата. 
Книгата-анкета е и памет за Вихрен – колега, приятел и 
съмишленик, който в много важен момент ме подкрепи 
по един впечатляващ и запомнящ се начин; моят труд е 
ответен жест към него и неговата памет. Това обаче не 
отменя законите и човешката и научната порядъчност.  
Накрая ще отбележа, че у Михаил Арнаудов се среща един 
хубав израз – „да свържем имената си“: не мога да скрия 
удовлетворението си от факта, че чрез работата си върху 
тази анкета свързах името си с имената на Радой Ралин 
и Вихрен Чернокожев. Вярвам, че те се усмихват, когато 
разгръщат своята книга. 

Въпросите зададе ЙоаННа НЕЙКоВа

Рисунка: Александър Байтошев
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Надежда Г. Тодорова

Поетиката на фантастичната литература се 
отличава с характерна стилистична имагинерност, 
отвлечени метафизически конструкти и специфична 
терминология. Обикновената реалистична образност е 
вкоренена в ежедневните битови асоциации, а образната 
фантастична система има множество допирни точки 
с научната терминология и езиковите парадигми 
на различни области от познанието – философия, 
психология, езотерика и пр. Героите във фентъзи 
произведенията не са просто типажи, а система 
от типове, в които е вложено не само конкретно 
психологическо и емоционално състояние, а по-скоро 
карта на психологически състояния и емоции. Именно 
поради тези си характеристики фентъзи романите 
се четат и анализират по-различно от подчертано 
социалните, психологическите или философските такива. 
Степента на жизненост на героите на фантастичните 
произведения е уникална. Понякога тя се доближава 
до индивидуалните характеристики на персонажите 
от класическите произведения, а понякога носи само 
типичните черти на един обобщен традиционен образ. 
Талантът на писателя фантаст е комплексен, тъй като 
граничи с възможностите на учения – и в рационалното 
направление на неговата мисъл, и в непосредственото 
художествено изразяване.
Научните постановки на структуралистите и 
конкретно на Ролан Барт са основополагащи в 
лингвистиката и литературната теория. По-късно 
неговите идеи се определят като постструктурализъм. 
Хронологично ситуирани, предпоставките на 
структурализма и семиотиката се коренят в 
структурната лингвистика на Сосюр, изследванията 
на Пражкия лингвистичен кръжок, структурно-
морфологичните търсения на Вл. Проп и отчасти на 
разработките на течението на формалистите в Русия.
Принципите на структурализма са широко 
разпространени през 40-те години на ХХ век, а през 
60-те години то става водещо научно направление. В 
своя зрял период семиотиката обръща внимание вече не 
толкова на структурата, колкото на възможностите за 
структуриране, тоест на процесите на структуриране.
През 60-те години настъпилата обществено-
икономическа криза има отзвук и в отношенията 
между науката и действителността. Известните 
научни подходи и методи стават недостатъчни и 
почти неизползваеми. Засилва се научният релативизъм, 
чиито основни постановки са свързани с небезизвестния 
постулат, че вече не съществуват истина и лъжа, а само 
еднакво допустими гледни точки към/за един обект. В 
този период семиотиката се явява опит да се преодолее 
кризата в социалните науки, отказ от примирение с 
тяхната недостатъчност. Тя всъщност представлява 
търсене на някаква нова познавателна призма. 
Постепенно в областта на социалните изследвания 
структурната лингвистика се превръща в наука-модел 
основно с двете си най-важни дихотомии: език-реч и 
означаващо-означаемо. Една от заслугите на „бащата“ 
на структурната лингвистика Сосюр е в това, че той 
въвежда порядък в хаоса на езиковата практика.
Лингвистиката се интересува повече от езика – 
от механизмите за изграждане на значенията, а не 
толкова от речта, тоест от индивидуалните прояви 
на езиковата дейност. С други думи, лингвистиката е 
насочена към означаващото, материалната (видима, 
слухова) страна; достъпната за възприемане част от 
езиковия знак. Означаемото, от друга страна, е равно 
на даден мисловен еквивалент, тъй като то е свързано 
с речта, с конкретното значение, и излиза от обсега на 
лингвистичната компетентност.
Във „Въображението на знака“ Барт определя 
семиотиката като наука за всички знакови системи. 
Той разглежда едновременно  езика и означаващите, 
както и речта и означаемите. В съзнанието на 
съвременния човек реалният предмет се подменя от 
неговото изображение. Вещите се изпразват от своята 
реалност и се превръщат в обект на манипулация. 
Същото се наблюдава в сферата на киноиндустрията 
и филмопроизводството. Реалните отношения са 
заменени от знаци. Визуалният образ (рекламата, 
клипът, филмът) е дискурс, удвояващ системата на 
означаващите, подменяйки реалното с илюзорното. 
Загубената връзка между означаващо и означаемо 
на предмета се подменя с отношението между две 
означаващи, които са от различен порядък. Това от своя 
страна поражда допълнителни значения в границите на 
самия реален предмет.
Модерното общество лесно откъсва знака от функцията 
и влага в предметите различни, неприсъщи им значения. 

На практика се осъществява 
разцепване на функция и знак, 
разкъсване на връзката между 
употреба и значение.

Фентъзи историите на Дж. К. роулинг – знак и смисъл

Социологът Жан Бодрияр, почти едновременно с 
Барт, анализира същите процеси, които представя 
в „Системата на предметите“ (1968). В този труд 
ученият говори също за разкъсване между задоволяването 
на някаква определена нужда и консумацията. Според него 
в едно консуматорско общество знаците са буквално 
внедрени в човешкото всекидневие, подменяйки реалните 
отношения. Той стига и по-далеч – нарича обществото 
на консумацията „цивилизация на изображението“, 
което е откровена препратка към виртуалната добавена 
реалност на киното.
Бартовата семиотика формулира ясно идеята, че 
„всичко означава“, тоест всяко нещо е знак/означаемо 
на нещо друго. Текстът (словесен, визуален) е потопен в 
безкраен интер-смисъл, проектиран между знака и света. 
Важно е именно това отношение между вещите и думите 
и/или изображението/визията, тоест между обектите и 
подходите.
Мишел Фуко в книгата си „Думите и нещата“ от 
1966 година говори за нов поглед върху историята на 
познанието като поредица от епистемологични разриви. 
Новият ред в изоморфизма на теориите и практиките 
той нарича episteme. Според него основните епистеми са 
четири:
– епистемата от епохата на Ренесанса, която се 
основава на принципа на сходството/приликата;
– епистемата на представянето по времето на 
Класическата епоха, от средата на ХVII век до края на 
XVIII век;
– епистемата на модерното време от началото на ХIХ 
век до средата на ХХ век – времето, когато започва 
разцепването/разпадът между вещ и знак и ситуирането 
на обекта на познанието вън от чистото представяне;
– епистемата на постмодерното от последните две 
десетилетия на ХХ век, когато езикът се превръща в 
универсален обект; неговите граници се разширяват и 
той сякаш поглъща всичко; човекът е изместен/заместен 
от знаците и постепенно се случва отчуждаването на 
човека от създавания от него самия предметен свят.
В системата на Фуко епистемата на епохата създава и 
самия автор, и неговите творби (Фуко, 1992).
Модерната цивилизация от началото на ХХI век вече е 
цивилизация на скрития смисъл. Основен проблем днес 
е актът на интерпретация. Заслугата на семиотиката 
в това отношение е, че третира като равноправни 
всички изяви/прояви на езика в полето на смисъла. Главен 
става не само проблемът за смисъла, но и проблемите 
на смисъла. В най-новата епоха изборът на обекта на 
изследване винаги трябва да бъде и един етичен избор. 
И това поставя автори като Дж. К. Роулинг на едно от 
водещите места в  сферата на фентъзи литературата.
Спираме се на семиологичните постановки, тъй 
като семиологичният анализ помага да се види ясно 
как смисълът прониква в обектите, а не какво този 
обект казва, който метод се използва от десетилетия 
в класическата литературоведска наука. Чрез 
семиологичното наблюдение се разкриват механизмите за 
пораждане на смисъл, а не се оценява само и единствено 
самият смислоносещ елемент.
Барт е един от първите, които преминават от 
структурния анализ към науката за текста. Вниманието 
му е насочено към процесите на създаване на допълнителни 
значения. Важен за нас е този опит за задълбочаване в 
обекта на изследване. Разкриването на нови страни на 
този обект и нови възможности за неговия анализ. От 

друга страна – не бива да се подминава тенденцията за 
разколебаването на смисъла изобщо, разцепването на самата 
семантична система. В изследванията си Барт постепенно 
преминава от разглеждането на езика под въздействието на 
социално-икономически фактори (властта) към разглеждане 
на самия език като власт. За него текстуалният анализ е 
модел на свободна игра на означаващите, множественост 
на смисъла и пълна свобода на интерпретациите. 
Семиотиката е инструментът за изследване, посредством 
който той утвърждава едно ново разбиране за 
съвременното хуманитарно познание. Впоследствие Чарлз 
Морис придава на семиологията философски статут, а 
Умберто Еко стига до тезата, че цялата философия може 
да бъде формулирана чрез понятията на семиотиката.
Разделянето между „вътрешен свят“ на съзнанието и 
„външен свят“ на действителността идва от Декарт. 
Кант и Сартр отричат взаимовръзката между субекта 
и обекта в познавателната практика. Но все пак остава 
дълбоко вкоренената представа за тяхното разделяне 
и дори противопоставяне. Бартовият познаващ 
субект получава статута на субект-обект, тоест 
субектът и неговата множественост, която се явява 
и негова индивидуалност. Той говори за „колективен 
свръх-аз с неговите ценности на отговорността и 
политическата ангажираност“ (Барт, 1991). Онова, което 
ни интересува тук, е фактът, че при Барт езиковата 
практика се превръща в индивидуален проблем. При него 
философстването принадлежи може би повече към един 
етичен, отколкото към някакъв метафизичен порядък. 
Постановките на Барт неслучайно се приемат като 
един от изворите на постмодерната мисъл. При него 
се наблюдава засилване на художествения подход към 
света, подкопаване на знака и окончателното значение, 
преоткриване на субективността и на индивидуализма, 
текстът се явява като галактика от значения, отхвърляне 
на твърдите смисли и т.н. Неговата теория е крачка към 
разрушаване на метафизичния модел на света. За Барт 
е от особено значение изследването на това как хората 
правят смисъл от нищото; издига тезата за значението на 
„празното“, на „философията на нищото“.
Във фентъзи историите на Роулинг и филмовите 
адаптации по тях основно място заемат персонажната 
и образната система на фолклора и митологията, и 
преди всичко – кодовете, с които се борави в рамките 
на тези художествени структури. Литературният 
и киноразказът изобилстват от елементи, взети 
наготово от легендите и приказките, които носят както 
традиционната си семантика, така и интересни нови 
конотации. В „Митологии“ (Барт, 2005) Барт се опитва 
да обясни по-скоро нещата, не толкова думите. Митът 
е реч, тоест комуникативна система, послание. Той е 
начин на означаване, форма. От друга страна митът има 
формални граници. Всичко, според Барт, може да бъде мит. 
Интересни са разсъжденията му за митичната реч – за 
нейна основа могат да послужат спектакли, фотографии, 
филми, спорт. Образът е по-императивен от писмото. Той 
налага значението си изведнъж – без да го анализира, без да 
го разсейва. Под „език“, „дискурс“, „реч“ Барт разбира всяка 
значеща единица или всеки значещ синтез, независимо от 
това дали са словесни или визуални.
Сосюр поставя концепцията си за знаците в рамките 
на семиологията (Сосюр, 1992). За него това е 
науката за формите, тъй като изучава значенията 
независимо от съдържанието им. Тя определя 
отношението между два сегмента – едно означаващо 
и едно означаемо. Според учения в семиотичната 
система трябва да се възприемат не членовете/
сегментите един след друг, а съотношението, което 
ги обединява: означаващото, означаемото и знакът, 
който представлява асоциативният сбор от първите 
два члена. Отношението между понятието и образа 
е знакът (думата), тоест една конкретна същност. 
За Фройд, от друга страна, психиката представлява 
пласт от равностойности. Единият член/сегмент се 
състои от явния смисъл на поведението, а другият 
– от скрития или същинския смисъл. Третият член 
представлява съотношението между първите два: той 
е сънят в неговата цялост; неосъщественото действие 
или неврозата, схващани като компромиси. Тази идея 
навлиза широко сред кинотворците, много от които 
създават своите творби като форма на съновидения: със 
съзнанието за каузалност между външната рационална 
действителност и несъзнаваните вътрешни психически 
измерения.
За Сартр (Сартр, 1997) означаемото се състои в една 
първична криза на субекта (напр. отделянето от 
майката). Митологията като дискурс представлява 
означаващото, а отношението между кризата и дискурса 
определя творбата, която е значение. 
Семиологията придобива единство само на нивото на 
формите, не на съдържанието. Включва единствено 
прочита/ дешифрирането. Рецепцията е основата на 
тази система. В мита ясно се наблюдава описаната 
по-горе триизмерна схема: означаващо – означаемо – 
знак. Митът се изгражда въз основа на една 
предшестваща семиологична верига. Представлява 
вторична семиологична система. Приказката проявява 
същите белези, които се разширяват при фентъзи 
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произведенията. В мита има две семиологични системи: 
едната е на ниво език-обект, а другата е на ниво 
метаезик – на него се говори за първия, тоест това е 
вторичен език.
Означаващото на мита/приказката е двусмислено. То е 
едновременно смисъл и форма, пълно и празно. Формата 
обаче не унищожава смисъла. Тя само го обединява; 
смисълът подхранва формата.
Означаемото – историята, която протича извън 
формата, се абсорбира изцяло от понятието. Самото 
понятие е определено – то е подтикът за възникването 
на мита. Именно то установява верига от причини 
и следствия, от подбуди и намерения. Съдържащото 
се в митичното понятие знание е неясно, мъгливо, 
съответно носи в себе си множество тълкувания 
и се състои от неограничени асоциации. Ето защо 
понятието има отворен характер и успешно се използва 
в приказката, а оттам се транслира в литературата и 
кинодраматургията.
По подобие на митичното означаемо (или 
лингвистичното, психологическото и пр.), фентъзи-
означаемото може да има много означаващи. Цяла книга 
например може да бъде означаващо на едно-единствено 
понятие. И обратно – една малка форма (дума, жест) 
може да служи за означаващо на разширеното понятие 
на една много богата история. Тази диспропорция не 
е характерна само за мита. Среща се също така и във 
фолклорните творби. В митологемите нищо не е точно 
установено. Те се изграждат, деформират се, разрушават 
се, изчезват напълно. В мита понятието основно 
деформира смисъла, но не го унищожава. Митичното/
приказното значение никога не е напълно произволно. То 
винаги е мотивирано в някаква степен. Съдържа в себе 
си известна аналогична част. Митът/приказката могат 
да се декодират едновременно и като фактологична 
система, и като семиологична система. Интересното 
при мита, което не се наблюдава в приказката, е, че 
той може да развие вторичната си схема въз основа 
на всякакъв смисъл, дори върху липсата на смисъл. В 
мита се случва и това – нещата да загубят спомена 
за създаването си, лишаване от памет. Докато в 
приказката не се откриват подобни положения. Нейната 
връзка с обредното начало, социално-икономическите 
институции и родовите структури е много здрава.
Барт говори за „оня език, който не е митичен“. Това 
е езикът на човека производител и/или създател. Този 
език се среща навсякъде, където човек говори, за да 
преобрази действителността, а не за да я съхрани като 
образ. Според учения задачата на езика на писателя не 
е да изобразява действителността, а да я означава. 
От друга страна, за да се избегне заличаването на 
действителността, тя трябва да бъде сгъстявана, да є 
се придава изключителна плътност. Именно това правят 
разглежданите фентъзи произведения на Дж. К. Роулинг – 
и в литературния, и във визуалния си вариант.
Семантичните системи се „затварят“. Тези 
„затворени“ системи са поредни/съседни. Те се сменят 
последователно, като особено ярко този модел се прилага 
и следва в киното, но не си влияят напълно и категорично. 
В някаква степен те остават изолирани една от друга. 
Заклинанието над действителността се извършва 
посредством назоваването є – в литературата чрез 
словото, а в киното – чрез образа.
И едно кратко отклонение – в музиката към филмите 
например се наблюдава друг феномен. Музикалното 
изкуство е знаково. То налага не самото вълнение, 

а като че ли знаците/проявите на вълнението, което е 
използвано по най-въздействащия начин от композитора 
Джон Уилямс в първите три части от екранната 
поредица. Тук съществува чувствена истина, при това 
достатъчна, за да предизвика реакция и особен вид 
рецепция. Тя не търпи принудата на експресията, на 
някаква изразителност, която е характерна за другите 
изкуства. Преекспонирането унищожава музикалния 
организъм, който съдържа в себе си собственото си 
послание.
Главният мит в поредицата на Дж. К. Роулинг е борбата 
за надмощие между силите на Светлината и Мрака. И 
по-конкретно – за запазване на равновесието в света. 
Елементите, които движат интригата, не са само от 
психологически или философски порядък. Конфликтът в 
голяма степен е външен. Разликата между двата вида 
сили – на Светлите и Тъмните – произлиза от разликата 
в съзнанието, което обуславя действията на песонажите. 
Съществува дори паразитно съзнание, което е вид полу-
съзнание. Произлизащите от този факт събития са 
трагични. Фаталността е и социална, и метафизична.
Авторовият език има различна плътност в различните 
модули на поредицата. Читателският/рецептивният 
прочит е този, който се променя, а не самият обект. 
Движението е от формулата “нещо за мене“ към „нещо 
за него“ (автора). И това са два различни прочита на 
един и същ обект, отново опосредствани от характерни 
семиотични кодове.
Роулинг борави и подрежда в различни отношения irealia 
(иреалните обекти) и realia (действителните обекти). 
Докато вторите са конкретни обекти, които съставят 
света, включително и този на художествената творба, 
то иреалните са празни обекти, привидности, чиято 
реалност трябва да се възстанови чрез рецепцията на 
читателя/зрителя.
Случайностите в поредицата за момчето магьосник 
заемат особено място. Веднъж това могат да бъдат 
случайности на събития, а друг път – случайности 
на физическата субективност, тоест настроения, 
постъпки, недостатъци, желания. Случайностите 
изграждат особен вид естетически безпорядък, който 
от своя страна твори света на фентъзи произведението. 
Безредието на случайностите създава единствения 
живот, който могат да живеят персонажите в този 
магьоснически свят.
Романите от поредицата очертават една много 
любопитна граница. Не толкова между реално и 
имагинерно, между действителност и фантазия, дори 
не между светлина и мрак, добро и зло – колкото между 
двата свята: светът на смъртта (на смъртните, 
преходното) и светът на играта (на магьосниците, 
вълшебното, Мрака).
Героят (човекът) на Роулинг се оказва много повече 
социален тип, отколкото психологически. В продължение 
на цялото повествование се променя онова, което 
се означава. Променя се и нивото на възприятие и 
тълкуване. Рецепцията се разширява и привлича в себе си 
нови и нови значения.
Според Якобсон (Якобсон, 1985) във всяка знакова 
система има един избирателен аспект, което е избиране 
на определен знак в един виртуален запас от подобни 
знаци. И един комбинативен аспект, което представлява 
свързване на избраните знаци в дискурс.
Въпросът, който поставя Роулинг, е: как да разкажеш 
за нещо или някого, без да се проектираш в него? 
Литературата е някакъв страничен път, в който е 
възможно човек да се изгуби. Тя всъщност разделя, 
отклонява, деформира чрез индивидуалните процеси на 
четенето, рефлексията и интерпретацията.
Поредицата за момчето магьосник съдържа и някои от 
характеристиките на древния ритуал на инициацията, 
достигнал до нас чрез мита и приказката. Включва три 
основни диалектически момента – желание/стремеж, 
поражение/загуба, извисяване/прозрение. Това всъщност 
представлява типичният модел на посвещението/
инициацията.
Съществуват два хомологични, но не аналогични 
дискурса: на персонажа, чийто функции се изземват от 
различни субекти в хода на действието, чрез акцент 
върху личните им съдби: Хари Потър, Хърмаяни 
Грейнджър, Драко Малфой, Рон Уизли, Дъмбълдор, 
Волдемор и т.н.; и на писателя. От една страна, 
персонажът се бори с психологията, не с техниката 
(примерно), докато авторът се противи повече на 
категориите на езика, не толкова на поведението/
действията на персонажите си. В този случай е 
важно да се разграничава означаемото от референта. 
Отбелязваме този факт, тъй като мотивираността 
на знака в конкретния случай е проблем едновременно 
и на семиологията, и на лингвистиката. И още един 
любопитен момент, който може да се открие в 
процеса на четене – на звука се прехвърлят признаци, 
принадлежащи на зрението, по-специално на цвета, поради 
неговата вибрираща и модулираща природа. Веднъж 
този цвят е директно назован, друг път е загатнат – 
„черният знак“, „златно яйце“, „магическа пръчица“.
При Роулинг думата/терминът трябва да се дешифрира 
не така, както я обяснява речникът, а по начина, по 
който я изгражда писателят. Което още веднъж 
доказва, че същността на литературата не се заключава 
единствено в „техниката“, в стила.
Фентъзи повествованието при Роулинг борави еднакво 

добре и с действителността, и с измислицата. 
Хомогенното единство включва едновременно и 
материални елементи, реални обекти, но и символи, 
алюзии, метафори, аналогии и т.н. Нейният разказ/
история допуска различни еднакво възможни 
интерпретации, тоест не потвърждава окончателно 
нито една от тях, не съществува твърд смисъл.
От психологическа гледна точка би могло да се твърди, 
че това е вид страх. Страх пред буквалния смисъл на 
знаците, предлагани от света, в дискурса на реалността. 
Не е новост в литературата и в други изкуства да се 
смесва с лекота реалистичното намерение и етичното 
намерение, тоест модели от типа „да на света, 
но...“. Задачата, която си поставя авторът тук, е да 
изследва възможните значения, които, взети поотделно, 
са неизбежна фантастика, но съвкупността им е 
съкровената истина на писателя. Литературата – а в 
този случай фентъзито – съществува, защото светът не 
е завършен, нито съвършен. 
При Дж. К. Роулинг се открива особен вид „двойно 
виждане“ – злото, мракът, Тъмните са реални, но са 
дадени и средствата, с които това „състояние“ може 
да се „лекува“. Много често в процеса на развитие на 
сюжета читателят вече знае онова, което е тайна за 
героя, участващ в събитията. Фабулата е едновременно 
открита (за реципиента) и закрита (за персонажа). 
Цялото множество от вътрешни значения и техните 
интерпретации се пренася на големия екран. Четиримата 
режисьори, които се нагърбват със задачата да 
екранизират литературната поредица, спазват известна 
приемственост, но влагат и личен почерк във всяка от 
филмовите творби. Мрачната атмосфера, готическите 
елементи и тревожното очакване на някакъв 
мегафатум се засилват в особена степен в последните 
два киноразказа „Хари Потър и Нечистокръвният 
принц“ (2009) и „Хари Потър и Даровете на Смъртта“ 
(2010, 2011). Дейвид Йейтс се увлича по образните 
възможности, които предлагат еманацията на злото и 
артефактите на древните митологеми. Но визуалните 
кодове, с които борави, са разпознаваеми, а в някои от 
случаите – дори предвидими.
Въпреки тежките подозрения във формализъм, 
семиологията е науката, която изучава знаците и е в 
състояние да обясни техните значения и взаимовръзки. 
Съвременната литература, а защо не и изкуството 
изобщо, включително киното – е допустимо в по-ниска 
степен да изразява реалното, но е задължително да го 
означава, като не се пренебрегва, разбира се, нуждата от 
дистанция между означаемото и неговото означаващо. 
Именно към това се стреми на практика Роулинг – и до 
голяма степен успява да го постигне в своята поредица 
истории за момчето магьосник Хари Потър.
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Заглавието на една книга казва много за самата книга. 
Заглавието на новата Ви книга е строго, категорично, 
имаме посочване на година „Фрагментът, 
фрагментарно 2020“, черно-бялата корица насочва 
мисълта към подредба. Нека поговорим за избора Ви на 
заглавие. 
Принципното ми разбиране е, че корицата на една книга 
не е нещо отделено от самата книга, т.е. от книгата 
като текст и от общата идея, която тя иска да заяви. 
Органична част е от общ авторски замисъл. И в този 
смисъл направата є не може да бъде предоставена изцяло 
на някого, идващ отвън. (Макар че – не крия – понякога 
един такъв необременен външен поглед може да открие 
(и разкрие) неочаквани свежи ракурси към книгата...) 
В случая държах визията да е максимално семпла; най-
голямото разкошество да са уголемените букви, плюс 
някакъв орнамент. Макар и уголемено обаче, специално 
държа началното „ф“ в заглавието да се изписва с малка 
буква: „фрагментът, фрагментарно 2020“ (макар да съм 
наясно колко трудно е това да се постигне на практика 
и колко недоразумения би предизвикало). Заглавието 
е двусъставно, първата дума обозначава обекта, т.е. 
онова, за което ще се говори (макар че, разбира се, в 
книгата съвсем не се говори само за фрагмента като 
жанр), втората – метода, т.е. начина, по който ще се 
говори. Годината маркира дневниковия – или полудневников 
– характер на целия „проект“ – това, че е писана в 
протежение на съответната календарна година. Но 
казвайки това, трябва да поясня, че вътрешният обем 
на книгата е уголемен, а линейният дневников формат – 
разрушен посредством включването и на по-стари, по-
рано писани и самостойно публикувани, концептуално 
фокусирани есеистикоподобни текстове, фрагментарно 
структурирани. А част от тях и специално дискутиращи 
фрагмента (не само като литературна форма/жанр, 
а изобщо), и свързаността му с цялото и контекста, 
определящи го като такъв, т.е. като фрагмент.

а какъв беше изборът Ви на корица. Имахте някаква 
идея, която обсъждахте с издателя и художника. 
можем дори да разгледаме и снимката на корицата в 
този контекст на проекта – тя е фрагмент.
Фрагментарният характер на снимката ми изцяло е 
решение за художничката Омана Кацарска, за което є 
благодаря. И аз мисля, че е много удачно решение.

Краткият предговор към „фрагментът, 
фрагментарно 2020“ (както стана ясно коректното 
изписване) звучи манифестно. Някак напомня за Гео 
милев и неговия знаков текст „Фрагментът“ от 
1919 г. Какво е или по-точно какъв е фрагментът днес?
Този предговор (Ante librum) не е мислен като манифест, 
а само като ключ към самата книга. Споделяне на 
собствения ми – авторски – опит с нея, или по-
скоро на намеренията ми. И същевременно е някакво 
„предупреждение“ към читателя, почтено желание за 
известно канализиране на очакванията му. Най-общо, има 
два вида фрагменти (още Фридрих Шлегел го е забелязал 
в един свой фрагмент, който стои като епиграф към 
книгата ми). Те подлежат на двойна класификация. 
В исторически план можем да ги определим като 
„класически“ („антични“) и модерни. В абсолютен, 
субстанциален план – като „естествени“ и търсени. 
Покритието между двете класификации е само частично. 
За разлика от „естествените“ фрагменти – случайно 
оцелелите до нас късчета от някои антични философи, 
като предсократиците, или от Сафо, модерният 
фрагмент е специално търсен, жанрово-дискурсивен 
похват или дори самостоен жанр. Модерният фрагмент 
– и то като философски жанр – е откритие на немските 
романтици. Радикалният, екстатичен модернизъм в 
началото на ХХ век, където е мястото и на Гео Милев, е 
доразвитие на тази линия. Радикален нихилистичен жест 
срещу класическото (линейно) изкуство на реализма.
Честно казано, тъкмо Гео Милев и неговият важен 
манифест от 1919 г. никога не е изскачал в съзнанието ми, 
когато съм работел и мислел върху тази книга. Всъщност 
в българската традиция основополагаща, законодателна, 
жанроформираща не е фигурата на Гео Милев (макар 
че той е автор и на изящни фрагментарни текстове – 
„При Дойранското езеро“ напр.), а тази на Далчев. Той 
е в самото начало на една традиция, която има своите 
постижения в лицето на автори като Светлозар Игов, 
Георги Марковски, Ал. Шурбанов, Едвин Сугарев, Христо 
Стоев в по-ново време, но също Борис Делчев в по-старо, 
та дори и Ст. Михайловски, макар че Михайловски стои 

Пламен антов: Успехът на фрагмента като жанр, дори 
успехът на една книга (с фрагменти или не) е нещо принципно 
различно от оперетъчната фигура на успелия писател

по-скоро във френската класицистична традиция на 
афоризма и апофтегмата. Но границите тук са условни.
Впрочем не всички знаят, че макар в българската 
литература този абсолютен жанров статут, който 
има терминът „фрагмент“, да се дължи изцяло на 
Далчев, не Далчев е неговият автор, а Борис Делчев, 
който е редактор на първото издание на класическата 
книга през 1967 г. Оригиналното заглавие на Далчев е 
било „Изречения“; Делчев предлага смяната му и така 
практически създава един нов жанр в българската 
литература. А с това – и един основен проблем, доколкото 
в собствения смисъл на думата, етимологически и 
съдържателно, „фрагментите“ на Далчев (които 
оттук насетне ще служат за жанров образец) не са 
фрагменти, доколкото fragmentum означава „част от 
нещо цяло“; „откъс“ в линеен смисъл (където са езици 
като литературният или музикалният), или „отломък“ 
в пространствен (в живописта, скулптурата или 
архитектурата). Фрагментите на Далчев са създавани не 
като откъси или отломъци от нещо друго, по-цялостно, а 
в собствената си цялост, сами за себе си, и в този смисъл 
са по-близо наистина до „изречения“.
Що се отнася до това какво е фрагментът днес, то 
днес, в постмодерния еклектизъм и равнозначност на 
всичко, той е просто похват – един от похватите: имаме 
толкова случаи и на фрагментарни романи. Все пак обаче 
специалните книги с фрагменти, където фрагментът 
не е само похват, но и предмет, не са толкова много 
(изброих по-горе част от най-силните им автори). А тази 
– „фрагментът, фрагментарно“ – е може би най-крайният 
случай в редицата, доколкото тук и самият жанр е 
предмет на специална, целенасочена дискусия, и то, както 
казах, „отвътре“, във фрагментарен модус.

ако сравним Вашата книга с фрагменти с други 
фрагментарни жанрове като максима, размисъл, 
афоризъм, анекдот, сентенция, какво място може да 
намери сред тях?
Както стана ясно, границите тук са условни. Но наистина 
може да се смята за общоприет определител именно 
краткостта (която също е относителна обаче; както 
знаем, дори у Далчев фрагментът обхваща целия диапазон 
между изречението и есета от по няколко страници). Още 
повече тази относителност е валидна в „исторически“ 
план, при „естествените“ фрагменти, където само 
случаят определя дължината, онова, което времето 
е пощадило от изчезване (Сафо, Хераклит и толкова 
други поети и мислители от зората на философията). 
Или създаденото от автора преди неочакваната, 
преждевременната му смърт, какъвто е случаят с един 
от модерните създатели на жанра – Блез Паскал, чиито 
„Мисли“, знаем, са само фрагментарни наброски към 
замислян монументален труд под заглавие „Апология на 
християнството“; „мисли“, „фрагменти“ или „изречения“ 
– това са равнозначни, еднакво случайни и еднакво 
относителни означения на един многолик жанр, който се 
изплъзва от всички опити за подобно номинално фиксиране. 
Тук някъде в тази редица (както показва и опитът на 
Далчев) е и есето, което обикновено не се причислява към 
кратките жанрове (но обратното – да: фрагментът – 
във всичките си номинални версии – понякога е смятан 
за кратко есе). Да не забравяме например, че едно от най-
важните есета на Бенямин – „Смисълът на историята“ – 
е колаж от фрагменти, наброски към далеч по-пространен 
труд, който така и остава ненаписан...
Нас обаче ни интересува модерното разбиране за 
фрагмента като специален жанр, нарочно мислен и 
създаван като такъв, т.е. не античният фрагмент и не 
случайно оцелелият от някаква написана или ненаписана 
по-едра цялост, а онзи, който се ражда като себе си 
от Немския романтизъм. Но границите, за сетен път 
да повторя, и тук са условни. От една страна, между 
тях – между античния („класически“) фрагмент и 
модерния – чисто хронологически, в една пред-позиция 
спрямо модерния фрагмент, наистина стоят всички тези 
други кратки жанрове, изброени от теб: афоризмът, 
максимата, сентенцията, апофтегмата... Те са рожба 
на дидактическата литература на Просвещението; 
включително и есето. Всъщност тъкмо от тях – 
буквално – тръгва Ницше, един от законодателите в 
модерната идея за фрагмента, когато пристъпва към 
първата си книга с такава структура – „Човешко, твърде 
човешко“. В средата на 1870-те той гостува у Пол Рее и 
Малвида фон Майзенбург на остров Капри и за запълване 
на вечерните часове се четат на глас Монтен, Ларошфуко 
и Вовнарг; Ницше, който по това време, скъсал завинаги 
с академичната кариера, тъкмо започва работа по 
бъдещата си книга, решава, че това е перфектната форма 
за нея.
Но все пак още преди френските рационалисти Спиноза 
стига до подобен фрагментарен ефект по напълно различен 
път – чрез математиката; по-късно подобно нещо 

ще направи и Витгенщайн в своя „Логико-философски 
трактат“.

Значи във фрагмента има доста малко от афоризма, 
максимата и т.н., и много повече от други жанрове и 
цялости...
Впрочем в книгата си аз доста теоретизирам – макар и 
все в същия фрагментарен формат – върху отношението 
„част–цяло“, което е номинално определящо за фрагмента. 
Това „цяло“, ако изключим пространствените изкуства, 
може да е книга, независимо дали съществувала някога 
и впоследствие изгубена, или просто недостигнала до 
своята цялост, както при Паскал. Но „цялото“ може 
да е и самата реалност: фрагментът като изтръгващ 
късче (детайл) от нейната „повествователна“ цялост, 
подобно на един основен принцип в източната (китайска, 
японска) живопис или в жанра хайку (принципът ваби). 
Изрязване на детайл (фрагмент) от непрекъснатата 
реалност. (Принципът на спонтанността – поне в моето 
разбиране на жанра – също е нещо, което го сближава по 
фундаментален начин с духа на дзен.) Затова аз твърдя, че 
фрагментът е нещо повече от литературна форма; това 
преди всичко е начин за виждане на действителността. 
Той стои в основата на концепцията за киномонтажа 
на Айзенщайн (кинокадърът като фрагмент от 
реалността и респ. от технологията на „виждането“ є от 
киномашината). Или фрагментарните записки на Василий 
Розанов, които често са точно това: записани фрагменти 
от реалността, изтръгване на един детайл от нейната 
цялост, деконтекстуализирането му.
Но тук задължително трябва да се отбележи: 
да, фрагментът е детайл, парче, „изрязано“ от 
действителността (подобно на хайку в сравнение с едно 
западно стихотворение); но в собствената си същност, 
в собствения си смисъл той е напълно завършена, 
самодостатъчна цялост.
Но специално в моя случай за мен е важно отношението 
с един друг жанр – научната монография, и специално 
монография върху теорията на самия жанр на 
фрагмента. Специална нишка в книгата съставляват 
метафрагментите, разискващи, така да се каже, 
теорията, поетиката на жанра. (Нещо като „огледалото 
на Арнолфини“, както за себе си наричам тази мета-
линия.) Теория „отвън“, но и „отвътре“, с езика на 
самия жанр. „Отвътре“, това означава, че се играе с 
метафората, парадокса. Изпробват се различни, често 
противоречиви, конфронтиращи се определения. Ако в една 
строго научна монография това би било неправомерно, 
то тук в „природата“ на жанра е всички те да са еднакво 
верни (подобно на различните версии във фолклора или 
в мита, както ни казва Леви-Строс). Представете си 
го като рисунка, на Енгр например (цитирам един от 
фрагментите в книгата), където линията търси, налучква 
фїрмата, колебае се, преди да застине в окончателния 
вариант на завършената картина. Тази двойствена 
метапозиция в случая аз определям като естествен 
декорум в жанра на фрагмента, т.е. перфектното 
отношение на фїрмата спрямо съдържанието. А мога 
да го кажа и по обратния начин: че тази метатеория на 
жанра е нещо, което самата книга през цялото време 
активно саботира отвътре – отвътре на самия жанр... 

Пламен Антов, снимка Личен архив



Литературен вестник 18-24.01.2023      13

Но бих споменал и един друг жанр (или квазижанр), който 
скрито, имплицитно присъства в книгата – парерга 
(parerga). Така се случи, че заработих по тази книга с 
фрагменти веднага след двутомната монография върху 
Емилиян Станев и Хайдегер; и в нея неизбежно се проточи 
и нейната опашка: много от фрагментите са някакво 
продължение, дописване, автокоментари върху този 
двутомник.

Нещо, което намирам общо като тема в новата 
Ви книга и в тази на Поли муканова, която излезе 
наскоро, е отношението към книгата. Двамата 
имате много фрагменти за книгата, за четенето, за 
невъзможността да влезеш два пъти в една книга, 
както казвате, според известната мисъл на Хераклит. 
Та кои са книгите и авторите, с които влизате в 
диалог, към които Ви се иска да се завръщате?
Да, при мен това наистина е една основна линия – 
своеобразна технология на четенето. Не просто 
четенето, а по-скоро четенето като съпреживяване 
на книгата, като живеене в нея. Това, разбира се, няма 
вътрешна органична връзка с жанра на фрагмента; то, 
така да се каже, е външно привнесено в книгата. Иначе 
казано – дело (модус) е по-скоро на автора-в-книгата, 
отколкото на самата книга. Или просто елемент 
от скрито дневниковия є характер. Голяма част от 
фрагментите в нея наистина се отнасят до други книги 
и автори, до най-конкретни пристрастия на автора 
като активен читател – „активен“, т.е. непрестанно 
диалогизиращ с различни четени и препрочитани книги. 
Този дневников – а в по-широк план и автобиографичен 
– характер на книгата предполага и много широкия 
вътрешен обем на фрагментарния жанр: в нея има не 
само литературни фрагменти – просто „читателски“ 
или строго „литературоведски“, – но и философски, 
лирически, мемоарно-автобиографични... Тук, в този 
автобиографичен ключ, специална сюжетна нишка е 
темата за пътя – четенето като пътешествие, като 
преминаване през една книга, изпълнено с приключения, 
опасности и открития (което винаги е преминаване 
през себе си). Но и обратното: пътят като метафора 
на четенето; пътешествието като четене, като 
прочитане на определено място, страна, континент. 
Пътешествието самї по себе си, като преминаване през 
географията, било в по-широк, екзотичен мащаб (Азия, 
Южна Америка, Африка), било в пределно концентриран 
навътре (Гаганица).

Във  „фрагментът, фрагментарно 2020“ наричате 
успелия творец „оперетна фигура“. Какъв може да бъде 
успехът на една книга с фрагменти?
Всъщност ако трябва да сме откровени, аз по-скоро бих 
отбелязал своеобразен ренесанс на жанра в българската 
литература, особено през последните няколко години, 
дори само в рамките на тази (2022-ра). Но това е само 
продължение на една линия, която никога не е прекъсвала 
(вече казах за това), макар в определени периоди да е силно 
изтънявала по външни, исторически причини, например 
в монументалните епически времена през втората 
половина на 1940-те и първата на 1950-те години (макар 
че точно тогава Далчев пише и публикува голяма част 
от фрагментите си). Аз мисля, че точно фрагментът е 
особено застрашен от преупотреба жанр поради това, 
че изглежда „лесен“, подобно на хайку в поезията: кой ли 
не се е изкушил от простотата на тия три реда! Тая 
леснота и в двата случая, разбира се, е привидна. Тъкмо 
тя съставлява фундаментална трудност, доколкото е 
същност.
Но спор няма, че фрагментът е сред най-лесните за 
четене жанрове – най-мамещият, бих казал. (Също 
както ядива като семки, фъстъци и пуканки увличат 
повече от „сериозните“, истински ястия „на маса“: 
веднъж започне ли се, трудно се спира...) Дори когато 
казва сериозни неща, той, при цялата си смислова 
концентрираност, ги казва по лек, лежерен начин... Но от 
собствен опит – читателски и авторски – бих добавил, 
че най-голямото му очароване не е толкова краткостта, 
колкото сплитането на различни „разкази“ – те взаимно 
се освежават, разбиват еднообразието. Също така 
фрагментът, както вече загатнах, е и най-диалогичният 
жанр; със своята краткост, недоизказаност (не формална, 
а смислова), а често и с преднамерената си парадоксалност 
той подканя читателя към активен диалог – повече от 
„сериозните“, цялостно разгърнатите жанрове, където 
обикновено мисълта, тезата се поднася в достатъчно 
разгърнат и аргументиран вид – така да се каже, наготово, 
и читателят просто я следва (макар и не винаги да е 
съгласен с нея).
Успехът на фрагмента като жанр, дори успехът на 
една книга (с фрагменти или не) е нещо принципно 
различно от оперетъчната фигура на успелия писател 
(понякога); тук проблемът е по-скоро морален: границите 
на конформизма, неизбежният колаборационизъм със 
системата и властовите институции, които я крепят... 
Това е въпрос на личен избор... Но да не преминавам в 
автоинтерпретация – това също е основна нишка, 
преминаваща в протежение на цялата книга.

разговора води яНИЦа раДЕВа

Елена Алексиева е автор на романа „Свети вълк“, както 
и на сборниците с разкази „Читателска група 31“, „Кой?“, 
стихосбирката „Бримка на сърцето“ и драматургични 
текстове. Освен писател тя е и преводач. За сборника 
си с разкази „Прекъсването на самсара“ Елена Алексиева 
печели второто издание на НЛН „Йордан Радичков“ за 
2021 г. 
Книгата „Прекъсването на самсара“ съдържа единадесет 
разказа, които представят нашия живот – това, което 
ни плаши и тревожи всеки ден, изгубените копнежи и 
възможности, чувството на безличност. Проблеми, 
изпитани от всеки един, проблеми, които винаги ще 
преживяваме трудно, ще отричаме и ще загърбваме, за да 
може да продължим да съществуваме. Ние сме изградени 
от нашите страхове, тревоги, радости, мечти. Това 
е нашето битие, това е и „Прекъсването на самсара“ 
на Елена Алексиева. Самсара – неспиращият цикъл, в 
който душата се преражда, избор, поставен и неизбежно 
наложен в живота на героите от книгата. Кръговрат, 
който при прекъсване не гарантира извисяване до степен 
на нирвана, а възможност за по-добро съществуване. 
Кръговрат, който освобождава персонажите да започнат 
отначало или просто да се обърнат назад и да осъзнаят 
изгубения шанс преди новото начало. Но също трябва 
да имаме предвид, че „Прекъсването на самсара“ е 
ироничен сборник. Той има отношение към абсурда, 
носи в себе си една комична перспектива, породена от 
момента на отстраняване и отчуждение от личното 
и индивидуалното. Езикът е лек и непринуден, което 
го доближава още повече до нашите собствени мисли, 
случки и избори. 
В интервю за „Литературен вестник“, относно 
„Приказките на господин Кабода“, Елена Алексиева 
представя тематиката на приказките като разкази 

за загубата, самотата, 
болката – проблематика, 
засегната и в „Прекъсването 
на самсара“. Разказите са с 
отворен край, оставени на 
мирогледа ни. Езикът прави 
сложната проблематика близка 
и емоционално адекватна за нас. 
Историите в книгата стигат 
до положителна развръзка, до 
желанието за начало, за промяна, 
за живот и спасение; за спасение, 
наложено ни от съдбата. 
Да прекъснеш кръговрата значи 

Различните времена и светове понякога си приличат, а 
хората, на които принадлежат, са като двойници.

Чуждо и лично, минало и бъдеще, 
тъга и любов. И повествовател, 
който винаги е там – в края, 
началото или средата на 
страницата, между редовете, 
зад всеки рязък завой в сюжета на 
романа, издигнал се във висините 
или спотаен в плитчините на 
историята, оставил следата 
си дори в света под клепачите 
на самия читател. С трезвата 
си преценка, с галещите думи 
или нелеката ирония, с привидно 

излишното си на моменти присъствие, но винаги на място 
разказвачът съумява да заяви истината. Истината, 
че отвъд времето и пространството, световните 
конфликти и пандемиите, битовизмите и тесните 
блокови пространства, дори отвъд смъртта за любовта 
граници няма. А създател на разказвача е авторът Николай 
Терзийски.
В „Звезди под клепачите“ той майсторски смесва 
жанровите характеристики на романа с леко намигване 
към свободния стих в поезията. Авторът умело борави 
с внушения от различни сфери на изкуството като 
музика, кино и изобразително изкуство. Връзката 
повествовател–реципиент е надградена до нивото човек–
човек. Универсалността, човешкото, дори битовото и 
маргиналното са озарени от светлината на надеждата, 
докоснати от ласката на художествения език и завъртени 
на триста и шейсет градуса от ръката на писателя. 
Раздвижената структура на романа (без глави или толкова 
ясно обособена фабула, единствено с разделение на части) 
позволява преплитането на историите до такава степен, 
че периодите около двете световни войни, комунизма и 
пандемията от Covid-19 се срещат тук и сега. Но не просто 
в сюжета, а в реалността на самия читател. Николай 
Терзийски гради толкова подробни биографии на героите 

За човешката любов 
вчера, днес и утре

разликата беше в съдбата
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си, че в един момент читателят е способен да изведе 
разказаните истории извън кориците на романа и да ги 
проектира върху времевата линия на собствения си живот.
Поизтърканата с времето тема за любовта е ключова в 
творбата, но надхвърля всички клишета на любовните 
романи. Терзийски прави ясно разграничение между 
различните прояви на обичта в живота. Създаден е 
универсален код за разбирането на чуждата съдба, болка 
и надежда в опитите за осъзнаване на собствената 
участ. Авторът засяга мотивите за прекрачването на 
личните и обществените морални норми, за приемането и 
прошката, наред с яростта и нежеланието да се прости. 
Любовта е с разколебани устои, наблюдават се опозициите 
сигурност – авантюра, дълг – изгора. Сблъсъкът между 
поколенията и ценностните разбирания в различните 
периоди от развитието на българския народ е надделян от 
общочовешкото.
Николай Терзийски съумява да създаде един наистина 
модерен роман. В последните години на българската 
литературна сцена се появяват все повече доближаващи 
се в универсалната си тематика творби. Голяма част 
от новите български романи се занимава с миналото на 
родината ни, малко или много с бита и народопсихологията 
на българина. А произведението на Терзийски отговаря на 
всички изброени критерии за качество.
 „Звезди под клепачите“ е роман, напълно подходящ за 
търсещите нови заглавия извън клишето. Книгата би 
докоснала всеки, готов да се остави на многопластовия 
подход на Терзийски, на внезапните авторови вметки и 
неочакваните препратки към чуждестранни текстове 
на песни от миналия век. А книгата несъмнено ще даде в 
замяна усещането за лекота, пълното поглъщане в света на 
героите, леката усмивка от перипетиите на персонажите и 
най-важното: осъзнаването на звездите, скрити под всички 
човешки клепачи. 

аЛЕКСаНДрИНа ДИмоВа

Николай Терзийски, „Звезди под клепачите“, 
изд. „Жанет 45“, Пл., 2022 г.

да останеш в застой, усещане, което изпитват героите 
от „Подарък“, „Ам-гъл и аз“, „Афганистан“, „Източният 
прозорец“, но ако няма застой и монотонност как ще 
знаят, че нещо в живота им трябва да се промени, как 
ще знаят, че трябва да се преборят със страховете си, 
за да могат да продължат. Съдбата поднася това, от 
което имаме нужда – като кучето в разказа „Идолът“. 
Фигурата на кучето като спасител за повечето от 
нас, като семейство, като щастие в живота, или 
елементарният на пръв поглед прозорец, избавител от 
бездушния живот, превърнал се в средство за оцеляване 
на един музикант, са фактори, които провокират 
героите да преосмислят желанията си. Животът задава 
посоката, хората избират как да я изживеят – какъвто 
е изборът на главния герой от едноименния разказ, 
който се оставя на решението на съдбата и се връща по 
пътя на миналото. Спомените, наситени с емоционални 
преживявания, позволяват на душата да престъпи към 
прераждането. В сборника често четем за ироничния 
намек на съдбата, като привлекателното предложение 
затворник да живее свободен със семейството 
на неговата жертва, видяно в „Под дъгата“, или 
повърхностната вяра, че човек живее щастливо, щом 
партерното му жилище е обзаведено като за крал, както 
е в „Златната стая“. В крайна сметка всеки съществува 
в своето собствено отчуждение. Въпреки това героите 
на Елена Алексиева са смели, упорити и искрени към 
себе си. Не липсва и обнадежденост и опитност като на 
Егерт Форслунд от разказа „Балонът“. 
Сборникът представя нашата реалност, проблемите 
в обществото и системата, но не те са най-важни, а 
изборите, които човек прави, и емоциите, които те 
пораждат у него. Персонажите от „Прекъсването на 
самсара“ избягват да съдят чуждите решения. Както е 
написала Елена Алексиева: „Разликата беше в съдбата“.

аННа НаЦарИДу

Елена алексиева, „Прекъсването  
на самсара“, изд. „Жанет 45“,  
Пл., 2021 г. 
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„Самсара“ е понятие, което идва от санскрит и 
директно кореспондира с българските думи за „живот“, 
„прераждане“ и „цикличност“. Сборникът с разкази, 
озаглавен „Прекъсването на самсара“ и написан от 
небезизвестната българска авторка Елена Алексиева, е 
поставен именно в контекста на вечния кръговрат, в 
който човешкото съществуване се намира. В този поток 
на мисли е напълно логично да се заключи, че до голяма 
степен основни за книгата мотиви ще бъдат тези за 
раждането и смъртта.
Неизненадващо, това е точно така и още първият 
разказ „Подарък“ подхваща темата за цикличността на 
битието ни, само че наобратно. Започва се с, меко казано, 
нестандартния подарък, който Иван Петров получава – 
гроб, предоставен му с неописуеми усилия от страна на 
децата и жена му. Особеният подарък подтиква героя към 
размисли относно собствения му жизнен път. Постепенно 
персонажът сякаш преосмисля всичко случило му се до 
момента и преоценява странния дар, който получава.
Финалът на разказа е в някакъв смисъл жизнеутвърждаващ 
дотолкова, доколкото на Иван Петров му се случва нещо, 
което го откъсва от обичайното ежедневие и връща 
жаждата му за приключения, но и в същото време поставя 
под въпрос моралността на постъпката му.
На фона на всичко това присъстват образите на 
невръстните Никол и Паунчо, олицетворяващи идеята за 
жизнения кръговрат и новоидващото поколение.
В следващите разкази не се акцентира чак толкова 
много на началото или края на нечий живот, а по-скоро 
върху това какво се случва в промеждутъка на тези две 
отправни точки.
Например във втория разказ „Ам-гъл и аз“ се проследява 
трагедията, заедно с нейните последици, през която двама 
души преминават. Вмъкната е представата, че щастието 
и болката не са константни величини, а променливи, 
имащи възможността да бъдат разгледани, изживени 
и съпреживени по всевъзможни начини – обективно и 
субективно, индивидуално и колективно.
Нататък нещата не стават кой знае колко по-различни 
– представени са епизоди от животите на редица 
персонажи, част от които са именувани, но други – не са. 
Бих си позволил да твърдя, че безименните герои са малко 
по-интересни от останалите, защото техните фигури 
остават мистериозни и любопитни за читателя. Имайки 
предвид факта, че отделните разкази са сравнително 

В българската 
литературна среда името 
на Виктор Пасков се 
свързва с произведенията 
„Балада за Георг Хених“ 
(1987), „Германия, мръсна 
приказка“ (1992) и 
„Аутопсия на една любов“ 
(2005). Години наред 
те бяха единственият 
свързващ елемент между 
автора и читателите. 
След издаването на 
луксозните издания и на 
трите книги интересът 
към творчеството 
на Пасков се увеличи, 
достигайки и до 

изучаването на „Балада за Георг Хених“ в училище, което 
е още един пример за стойността на произведението. 
Тази година читателите имат възможността да 
се докоснат до едно непокътнато литературно 
пространство – поезията на Виктор Пасков, ревностно 
крито кътче от неговата същност, която вече е 
на показ за всекиго. Краткото заглавие на новата за 
читателите книга е „Стихотворения“, а нейните 
съставители са Георги Господинов, Захари Карабашлиев 
и Иван Ланджев, събрани под логото на издателство 
„Сиела“.
Стиховете са писани далеч преди появата на добре 
познатите ни емблематични творби, споменати в 
началото. В тях може би се крие ключът към прозата 
на писателя Пасков, както и ключът към бодливата му 
ранима душа, която изплува в страниците на част от 
стихотворенията.
Книгата съдържа приблизително 40 стихотворения, 
които доскоро са били пленници в тетрадките на автора. 
Лириката, на която ставаме свидетели, постепенно ни 

отвежда в различни светове 

кратки, човек придобива впечатлението, че нещо относно 
образите, представени в тях, остава недоизказано и 
това го кара да желае още. Такъв е случаят с чужденката 
от „Ловът“. Става ясно, че тя е англоговореща, но не 
и от коя държава идва. Изобразена е като страничен 
наблюдател на случващото се и съвсем леко се загатва 
отношението є спрямо него, като четящият не бива 
допуснат до нейния вътрешен свят, което пък я 
противопоставя на някои от образите в другите разкази.
Във връзка с персонажната система на книгата е много 
любопитно как понякога имената на герои от един разказ 
за кратко попадат в друг, но всъщност не е ясно дали 
става въпрос за един и същ персонаж или не. Дали това 
ще бъде името „Христо“, „Стефан“ или някоя котка с 
леопардова окраска едва ли има значение. Важното е, че се 
илюстрира идеята как нищо не е еднозначно – обективно 
погледнато, в жизненото пространство съществуват 
много версии на един и същ човек, предмет или явление.
Всичко това много точно се преплита с идеите, към 
които заглавието на сборника препраща. Редица източни 
религии проповядват възгледа, че самсара представлява 
безкрайна верига, съставена от явленията раждане и 
смърт, която се изобразява под формата на постоянно 
движещо се колело. В мига, в който тази верига се 
прекъсне по някакъв начин, човек би се докоснал до 
същинската свобода на своето битие и би изпаднал в 
състояние на нирвана.
До голяма степен с редица от персонажите в сборника 
се случва точно това, дори да е за малко. Такава е 
ситуацията с Иван Петров и циганката от „Подарък“, 
със Стефан и дамата с прозрачни блузи от „Афганистан“, 
заради която работата му се струва малко по-поносима и 
интересна, а дори и с лудия мъж от „Ловът“, чиято връзка 
с действителността отдавна вече е крайно хлабава. 
Всички тези герои малко или много се откъсват от 
естественото развитие на събитията. Въпросите дали 
това откъсване се доближава до състоянието на нирвана 
и колко възвишено е то остават с отворен отговор, тъй 
като вече беше споменато, че всичко е относително и 
подлежи на многостранна интерпретация.
Интересно е как различните разкази не са изградени 
еднакво. Някои са построени като един цялостен 
сегмент от нечий живот, например едноименният разказ 
„Прекъсването на самсара“, а също и „Златната стая“, 
а други са разделени на части, които пък са отделени 

или с едно-единствено междуредие, да кажем, както е 
при „Птиците“ и „Източният прозорец“, или с някакъв 
графичен знак, какъвто е случаят при „Идолът“. Едва 
ли нещо подобно е случайно и навярно тук идеята е да 
се илюстрира колко фрагментарен и неконкретен е 
човешкият живот. Ако в един момент се чувстваме 
добре, щастливи сме и изпитваме удовлетворение от 
случващото ни се, то на следващия ден нещата могат 
коренно да се променят, но и обратната ситуация е 
също толкова възможна. Сякаш естествената мисия 
на всеки един от нас е да се опита да се адаптира към 
перипетиите на съществуването си и съответно да се 
радва на хубавите моменти, като същевременно се бори 
с проблемите.
Не е никак трудно всеки един от нас да припознае някоя 
своя мисъл, възглед или случка в лицата на героите от 
книгата. И си мисля, че това никак не е изненадващо, 
при положение че сборникът на практика представлява 
една палитра от образи, поставени в куп естествени 
житейски ситуации, които могат да се случат на всички 
ни.
„Прекъсването на самсара“ е любопитно четиво, 
предоставящо повод за размисъл и равносметка. Да 
се каже, че книгата е революционна или представлява 
феномен за българската литература, би било преувеличено, 
но това в никакъв случай не я прави по-малко ценна, 
отколкото всъщност е. Струва ми се, че нейната функция 
е да покаже, че на всеки може да му се случи всичко и че 
правенето на планове не е най-доброто нещо, в което 
човек може да инвестира времето си. Различните аспекти 
на живота не са постоянни инстанции, а непрекъснато 
се променят под натиска на времето, социалната 
обстановка и изобщо под въздействието на собствените 
ни чувства и желания. „Прекъсването на самсара“ 
представлява своеобразна фотография, направена от 
птичи поглед, която изобразява нееднозначната същност 
на човешката природа.

ЕмИЛ яКИмоВ

Елена алексиева, „Прекъсването на самсара“, 
изд. „Жанет 45“, Пл., 2021 г. 

К о Н К у р С  „ 1 3  В Е К а  Б ъ Л Г а р И я “

Безкрайната верига от раждане и смърт

К о Н К у р С  „ 1 3  В Е К а  Б ъ Л Г а р И я “

Тайникът на една душа
и тематични рамки: самотата като ежедневие, 
смъртта като гост, градът като тежест и любовта 
– както красива, така и болезнена. Част от заглавията 
и тяхната вътрешност напомнят творчеството на 
Атанас Далчев, прилика, която не остава скрита и за 
един от съставителите на книгата – Георги Господинов: 
„има и нещо от Далчев – особеното взаимоотношение 
с къщи и стаи“. Тази прилика започва още от първото 
стихотворение „Анемия“, където акцентът е върху 
предметността: „Роден съм в стая. Спомням си от 
малък“, която очертава постепенно душевността на 
лирическия герой: „Вземи, опитай се със мен, откривай! 
– ала навътре – не. Там пари въглен“.  Стихотворенията 
на Пасков са многоизмерни, съчетават различни 
пластове и философски посоки. Външно поезията му 
е ясна, подредена и стройна; вътрешно тя е сложна, 
екзистенциално блъскаща се, дълбока. Умелото боравене с 
предметите, които постепенно очертават мисловната и 
душевна картина на автора, са добре подбрано средство, 
което пренася читателя постепенно към основните 
теми, които се срещат в лириката на Виктор Пасков.
Друга тема, която на моменти е загатвана, а в други е 
директно назована, е смъртта. Тя е под различни форми 
– понякога е болест: „дъх на туберкулозен през гнили 
ребра“, неизбежност: „там висеше бръшлян по стените, 
там висяхме с нощи в мазето – там увисна Вангел 
Дърводелеца – стар мръсник между прани чаршафи“, 
и чакан гост, както откриваме в „Дойна за късното 
лято на старата жена“ – „оная е наблизо. Та старата 
жена, която през цял живот е все във вехто – хубаво 
предвижда“.
Есенната меланхолия, примесена с градската 
опустошаваща среда, е друг елемент в откритото лично 
творчество на Пасков. Градската лирика очертава на 
моменти социалната нищета на героите („Старата 
къща“), самотата и дъжда, който допринася за 
усещането за тъга, капещ върху обитателите на града. 
Споменава се често жълтият цвят, който е сравнен с 
болестта: „Септември е толкова тъжен, по тъга няма 
равен на себе си. Жълтеница пада над София, жълти хора 
се влачат по „Руски“ („Ех, Луна!“).
И макар гореспоменатите теми да са представени и 
аргументирани с примери, стихотворенията, които 
носят нотка на завършеност и усещане, че биха могли 

да бъдат публикувани във варианта, който ни е даден, 
без редакторска намеса, са тези, в които виждаме 
любовта в различни форми – като изповед или като 
раздяла, която предвещава вътрешна разруха, и 
самотата като неизбежност за лирическия герой. Тези 
проблеми са поставени в „Кантос“, „Наследство“, 
„Диалектика“, „Аналитичен триптих“, „Триоли“ и 
„Неравноделни тактове“. Там се срещаме с ясната 
любовна изповед в „Триоли“, където вътрешната болка 
е очертана в стиховете: „А раздялата е ясна. Смисълът 
– категоричен. Няма нищо по-ужасно от това, че те 
обичам“, и в откритите бележки, писани от Пасков: 
„Обичал си я твърде много за да я обичаш и сега“.
Стиховете, които са поднесени в книгата, носят 
усещането на бушуваща мисловна буря, която се 
онагледява в творчески хаос. Част от стихотворенията 
имат завършеност, която се изразява в яснотата на 
изказа, яркото очертаване на основните теми, които 
са плод на писането, които са любовта, самотата и 
невъзможността на съществуването на моменти. 
Останалите стихотворения напомнят за дневник, 
отразяващ това, което се вижда на момента („Реквием 
за градинаря“, „Грозното пате“), натуралистичният 
стил, който е лишен от ясна тематична рамка, 
която да поставя тревогата на лирическия герой. Има 
усещането за навлизане в заобикалящата обстановка, а 
не във вътрешния свят. „Стихотворения“ на Виктор 
Пасков носи усещането за тайник, за който можем да 
предполагаме защо не е бил отворен доброволно. На 
моменти стихотворенията утвърждават мястото 
си в тетрадките на писателя, защото хаосът, който 
носят, трудно би могъл да е трибуна за литературни 
разсъждения, но паралелно с това ставаме свидетели на 
една разбулена, чувстваща душа, която не е далечна на 
човешките емоционални битки, които се водят в името 
на любовта и спасението от навлизащата самота.

ИВЕТа СТамЕНКоВа

Виктор Пасков, „Стихотворения“, изд. „Сиела“, С., 
2022.
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Атила Яс

Из Делнички царства

Криеница в сряда

Веднъж се скрих в градината,
Чаках дълго да ме намерят,
но никой не ме намери.

Когато се показах, останалите
само се засмяха, а на мен не ми се играеше
вече на тази игра.

Страх ме беше, че пак няма да ме намерят,
след това ще ме забравят
и аз ще чакам в тъмното
сама.

Накрая въобще няма да смея
да се покажа, никога повече,
но откъде ли да знам.

Искам ли да играя тази игра?

Куче ангел

Кучето ни е ангел,
пратиха го другите ангели
да ни пази, понякога
крилцата му проличават.

Казва се Сърце,
галено Сърчице,
но най-бързо долита
кажем ли му Крилце.

И знам, всъщност понякога
прави бели само
за да  не се досетим,
че.

Превод от унгарски моНИКа ГъЛъБоВа

Денеш Крушовски

Из Навсякъде съм

Човекът кръпка

Навън човек вървеше,
целият в кръпки,
лицето му не личеше,
и то цяло в кръпки.

Любезно поздрави ни
с гласа си на кръпки
за дребни помоли,
забързахме стъпки.

Кой ли беше този
човек в кръпки?
Чичко бездомен,
мама измрънка.

Да спиш за наказание

Каква ли пакост
са извършили онези,
които сега за наказание трябва
да спят по подлези,
по паркове и входове?

Питам само
защото не бих искал
така строго да ме наказват,
или ако не може да ми се размине,
поне бързо да ми простят.

Превод от унгарски аНДрЕа ДраГоВ

Кристиан Тобиаш

Из Ракетата на дядо Коледа
Според мама в тенджерата
има тридесет и две сарми
тридесет и две
всичките
за дядо коледа
защото дядо коледа винаги е гладен
идва отдалече
чак отвъд нашата улица
идва от съседната
и е много
ама много гладен
според мама
дядо коледа идва при нас само за да яде
и колко хубаво било че съм злояд
казва
и че ми стигало толкова малко
тъкмо затова никога няма
никога няма да разбера
защо тя си мърмори всяка година
когато идва дядо коледа
може би си е записал и в календара
кога трябва да дойде при нас
да яде сарми
ракетата пък се зарежда със сарми
ракетата на дядо коледа
според мама той я зарежда
дядо коледа я зарежда със всичките
тридесет и две сарми
после оставя всевъзможни глупости
две парченца шоколад
и всякакви такива и онакива дреболии
и отнася тенджерата
да зарежда
според мама
пресметнала е
в тенджерата има тридесет и две сарми
според мене са даже триста и двайсет
затова е толкова нервна
от ранни зори завива
листата от кисело зеле
омесва каймата
само заради мене
казва
добре да запомня
само заради мене
от ранни зори ги завива
но все ще порасна
и няма да трябва повече
да готви сарми за дядо коледа
все ще порасна
макар и злояд
и непременно ще си имам ракета.

Превод от унгарски марИН СТояНоВ

Золтан Чехи

 
Из Пропускам ход и ще изгубя

Бабата гангстер

Бабата гангстер е супергерой,
лете обира банки без бой.

Паднат ли листи наесен на куп,
в двора потайно заравя тя труп.

Дойде ли пролет, плете пък интриги
ловко, кат в криминалните книги.
Някой в зори отвлече ли,
откуп поисква най-смело.

Зиме си прави майтапи,
кърпи в захлас тя чорапи.

Превод от унгарски НИКоЛаЙ П. БоЙКоВ

Ендре Кукорели

Из Панталоните на Шаму

Сегада

Сега да бъда поетеса
или танцьорка,
или да господствам.

Добрасъ

Добра съм във сплетните,
както и в мечтите,

добра съм да измислям редове
за всевъзможни светове,

понятие си нямам откъде,
оттук-оттам и отнемайкъде,

хеоттук хаоттам навеки,
щото нищото говоря с всеки.

Превод от унгарски BG-КоНДуКТор

В унгарската детска литература съществува 
жанрът шведско стихотворение, през 1975 
излиза шведска детска антология (Което тежи на 
сърцето ти), събираща стихотворения, в които 
светът е разказан в неримувани стихотворения 
през погледа на едно дете. Предложените тук 
стихотворения са от бъдеща антология на подобни 
детски унгарски произведения, те бяха работени в 
рамките на преводачески семинар на преводаческата 
работилница BG-кондуктор 
в Преводаческата къща в 
Балатонфюред. (нпб)

Рисунка: Александър Байтошев
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Нямало ме едно време

интериорна скица

Първа част

Принц/есите и граховите зърна

спалня

За да тества ще оклюма ли сладко веднага без 
тъговъртежи от него преди да заспи, без да є пука за грах, 
грях и страх като разни други плахи жени: той добавя 
зърно след зърно под дюшека, за да види ще го карат ли 
с нея по-спокойно и полека; но вече под гърба си усеща, 
че и тя тази игра играе и започва да се мае: принцът е 
на кръстопът, дали да не скочи като ужилен от грах на 
мигът, но после неохотно се сеща, че и неговите отчети 
включват не съвсем гладки дюшеци, и му се приисква 
вместо грах да бяха купили мирно и кротко горещи 
гевреци, и се зачуди дали няма за своята твърдоглавост 
да съжаляват во веки... ала после пресмята наум ядно и 
хладно, че дори това да звучи съвсем нелюбовно и дори 
мъничко гадно: няма той да е този, който първи ще 
остави настрани граховото зърно, за да не би да остави 
върху гордостта си миниатюрно петно; няма да допусне 
нередното поведение простено и неуловимо, в колкото и 
уморена прозявка принцесата да зине.

Тя добавя зърно след зърно под дюшека; принцесата 
проверява дали този принц е човекът, който при 
всичките грахни кроежи ще захърка сладко и без 
неприемащи недоволни залежи; ако не я лъжат 
романтичните филми, трябва да я приема напълно, да 
изпие спокойно горчивата чаша до дъно, със/ без грах и 
грях, ще се бори за нея без страх; принцесата всъщност 
е раздвоена, далеч по-малко от привидното от сънища е 
упоена; да извади ли преди малко заложения капан или да 
остави всичко да се развие по план? Иска ли да изчисти 
зърната, поставила под дюшека, или се страхува все 
повече, че ако е мека, огорчението от собствената є 
неравнина под гърба ще застине, ще се превърне само 
в молби за безграхие, натрупани на прашна купчина; да 
остави грахът да грахува... да му даде от неговото 
лекарство току-виж напълно си струва; или да покаже, 
че ще спи като пън, каквото ще да става отдолу-отгоре-
отстрани-навън, че на нея нищо не є става, пък каквото 
ще под дюшека да шава?

Те добавят зърно след зърно от жанрове разнообразни 
– кога за израз на чувства омразни; кога за разчистена 
сметка, кога за да счупят емоционално болезнена клетка; 
кога за да бъде справедливо, че е била доставена тъга 
дълбоко изгнила; кога за топчесто отмъщение за някое 
дълбоко възмутително провинение; кога от самота и 
непоканено уединение; кога за изпусната грубост без 
всякакво обяснение; за да бъдат сметките изравнени, и да 
се реши с по колко грах някои хора ще бъдат удостоени, 
се започват сложни изчисления, с непристойно дребнави 
измерения: кой започна първи с днешния грах, кой получи 
по-некомфортно чувство в своя стомах;  разбира се, 
всяко грахово огорчение, доставя поадресно солидно 
любовно съмнение; остава в уравнението въпросът – 
колко зърна са нужни под дюшека, за да се изтрие към 
съня ти всякаква пътека и да спреш да си принц/еска уж 
полека-лека?

Докато една тиха вечер, заредена до горе с грах, един от 
тях не предлага, жертвайки капана, който по-рано залага 
(няма значение кой е отправил първия зов): /Дали да не 
сготвим грах с гъби, любов?/ Вадят граха изпод дюшека 
и след като три дни и три нощи се трудят усърдно, 
уморени, но поусмихнати макар и оскъдно, започват да 
режат гъбите в мълчание и кротко и неосъдително всеки 
от тях да изважда ли изважда свойто страдание; след 
това изяждат тихо граха и когато сдъвкан преминава във 
на всеки стомаха, а след няколко часа в канала, усещат, 
че за прегръдка дошъл е сигнала; оттогава въвеждат 
традиция, със сготвен грах да изразяват свойта позиция; 
грах с гъби, грах с картофи, грах на яхния, докато 
всичкият не преминава под неумолима зъбна ютия; после 
започват да се учат как да отглеждат по-малко грах, 
че в тези дози би омръзнал дори на монах; но пък по 
купичка-две на месец няма вреда, особено след като от 
недоспиване не остава така и следа.

Червените шапчици

градина

Червените шапчици си нямат име; тъкат новата 
надеждна  пелерина; слуховете за устойчивостта на 
последното сукно заглушават стесняването на седянковия 
диаметър; червените шапчици си нямат име; шумолят 
със становете тихо в първородната седянка като 
статистическа единица; 
Червените шапчици си нямат име; тъкат очивръзно, 
лапопрепасно, бронезащитно сукно, донесено от най-
студените краища на Антарктида; тъканите се 
втвърдяват; червените шапчици си имат най-нова военна 
опаковка; за ежедневни иновации от фронтовата линия 
всеки ден в осем по радиоточката;
Вълкът... отвори лениво лявото око. Той си е все същият.

рапунцел не чака

ателие

Рапунцел се презапасява от години.
А принцът нахлува с гръм и трясък по скалпа є докато 
крещи във възторг:
/– Хайде, скачай в каляската към моята крепост!/
Първо на първо, ремонтът на кулата беше цяло 
състояние;
Второ на второ, тук отглежда 77 заека и техните 
пра-пра-пра внуци и 23 фикуса от раждане до дълбоки 
старини;
Трето, можеше поне да почука преди да катери косите, 
току-виж е съвсем гола и искрена;
Шегичка.
Действително, принцът ще има нужда от предълга 
инструкция кога, къде, как и защо да се извърши 
спасяването и опасността от нахлуване е съвсем 
невероятна;
И докато поиска да се катери по косата, вместо да я 
дърпа закачливо –
Рапунцел отдавна ще е измислила телепортацията.

Кай без герда

балкон

По естество всеки ръб е буря, глътната с 
прахосмукачка,
стритопрахно /немеегрижа/
от онова пусто дяволско огледало на Снежната 
кралица,
засъхващо на ръбове, прилепвам ги като втора кожа – 
все по-твърда, все по-забравяща, изхабила и последния 
подарък от Малката кибритопродавачка;
и, прости ми – уж сме в сферата на любовта, а все 
ръбове ти давам,
като балерина призма те обграждам с уплашени ъгли;
вярвам, че ще дойде моята Герда, с глинена лампа и 
кърпа за прах – 
ще ме полее с дървено масло през едничката пукнатина;
първо, неизбежно ще изскърцам жално като ръждясала 
машина
от търкане прашните ръбове ще станат от четири – 
осем;
осемте, омекнали под нас, ще се ошестнайсетят,
и накрая, останала нежноръбно и прозрачно стъкълце,
ще седна до нея да ядем по кифла
и с остатъчните ръбове ще нарежа само кифлите и 
неповече.

Жасмин и вълшебната чашка

салон

Грапавата ми кожа се оглежда в чаша розов джин от 
фино стъкло;
потърквам устните си в него и креслото му от вип 
потекло;
джинът, с поглед на професионалист, делово измъква 
сделков пътепис;
първо настъпва пазарлъкът, характерен (както разбрах 
по-късно на чаша кафе)
за всички смъртни люде, получили желанията си 
магично и за сефте:
/– Не може ли всяка моя песъчина, да получи желание на 
своята гърбина?
в крайна сметка, ако извадим тук аршина, то всяка 
свой живот си има?/

но и аз, като всички клиенти, не се спазарих за повече 
от полагаемите дивиденти;
ще преспя, си викам аз, и на сутринта, желанията 
си ще плета – при всички приказни глупаци, с 
разочароващи мераци, това е обобщено: никой не е 
спал, та да се усети, че сънят предразполага по-добре 
ума от уморената тъма;
/– Джине, моля Ви простете, че пея фалшиво, 
неспособна да врътна октавите красиво, напълно без  
добавка от ритмичен дим, но ще изпълните ли три 
желания за моя любим?/
/– За него ми разкажете, да видя как да подредя 
нещата, та да изпълня желанията Ви минус горчивия 
рисков остатък./
/– Господин джин, искам да се обърна към 
квалификационния херувим,
защото без компетенции от най-висок клас, не давам 
мъжа си на никого в този или който и да е друг час./
И тъй, след тази необходима справка и Вашата тъй 
нужна загрявка,
можем да преминем към същината на пожелателната 
ми мръвка
бихте ли желали да минем на ти, за да се чувстваме 
свободно в идните дни?
с нос за чудо, огледало и приказ, от който редовно 
си изпадам в захлас; мелодични ръце, с два мазола от 
битки смели – и меч държат, и мен, и дори могат да 
плетат музикални кордели; а в главата: карта, по-ясна 
и от гугъл мапс, със стратегия, обновявана на всеки 
час; но в душата му, уви, понякога съмнение искри: 
какво, ако неправилно живея? какво, ако не успея важни 
важности да проумея?
дай му, моля, днес утре и винаги, спокойствие цветно и 
бяло, докато си го целувопрегръщам изцяло
към това желание, моля, добави –  трепетни, 
развълнувани вълни от приключения в кльощави и 
дебели игриви искри
омагьосай, моля, меча му така, че когато попадне в 
зла гора, да не встъпи в пагубна съдба, а вместо туй да 
кликне правилния ритъм по вода 
когато му се просне кръстопът, моля над него 
съвестно да бдиш и опасностите хубаво да осветиш, 
за да може с тази ясна слънцезакрила да употреби 
удовлетворително своята сила
и последно, моля, направи така, че винаги да има възел 
в моята коса, неуловим за балсам, та когато извика 
/– Рапунцел, моля спусни си косата!/ – да хване този 
придатък, и да се изкатери безпроблемно оттатък; 
да тръшне вратата на моята глава и чудовищата да 
останат сами на студено в снега;
подписвам тази клетва, както подобава – с тежкия 
косъм на любимата ми четка, за да се знае, че не иде 
реч за сделка по сметка.
и аз, неговата поръчителка, се обвързвам с това 
да работя предано за фината пожелателна смес, за 
да можем винаги неотклонно да сме в прогрес (по 
възможност без твърде много стрес)
Отплавахме, в лодката от лунни отражения, 
без капчица кисели съмнения, за да работим по 
първоначално унесените ми твърдения, добре списани 
вече в договорни обобщения;
хващам либето подръка и полека-лека, преоткриваме в 
нас разни работи от човека и вървим ли вървим по ръба 
на нашата лунна пътека;
спираме да хрупаме бадеми и после примерно се 
връщаме към насъщните гладни дилеми;
джинът, спретнат господин, изпадна в крайно 
умиление, когато похвалих лично неговото отделение 
за работата, свършена чудно дотук без капка 
отклонение;
повишиха го, по слухове разбрах, и сега работи и по 
всеки детски страх, който кара сърцето да загнива в 
лаком крах;
аз пък си бодвам още знания, затова как да подпомагам 
любимия в изпитания и да му спестя ненужни 
страдания;
и като пиша пак на приятеля ми джина някое 
въпросително писмо, той ми отговаря с малко 
удивителни и изобилно точково клеймо;
и може би, след някой далечен слънчев кръг, джинът, 
вече пенсионер, ще продаде знанията си на гаражен 
търг;
а аз, вече пълноправна джиница, като прегърна 
любимия с вълшебен предавател, ще унищожавам всеки 
предлицев и задгръбен предател;
но засега, скромно и с наличните ми артефакти, му 
предавам бърза линийка сладки и солени влюбенки 
пратки;
а джинът, учтив и достопочтено пременен, ми помага 
през слушалката на меко грижовно разстояние зад мен.

Йоана Михайлова


