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***
Защото дори нашата тъмнина е различна.
Нашата тъмнина е такава, че можеш да я режеш с нож и да храниш – да храниш нашите болни, самотни, 
 осакатени, прогонени, уморени.
Нашата тъмнина е като невъзможна акустика, която довършва песента, дори гласът да се скъса.
Нашата тъмнина мирише на кожата на онези, които не са с нас, и с нея се прегръщаме на заспиване.
Нашата тъмнина е като делфин, който изплува от истинската тъма, за да подложи гърба си.
Нашата тъмнина е тъмнината на местенцата, където сме се целували, тъмнината на спалните, 
 където сме люлели децата си.
Когато угасва последното огънче, нашата тъмнина сама започва да свети със светлина от нищото, 
 монотонна като глас.
В нашата тъмнина още по-добре се чуват виковете на убитите, изтезаваните, на всички, които зоват за отплата.
Тя не може против нас да бъде обърната.

Превод от украински: АЛБЕНА СТАМЕНОВА

Остап Сливински

Поезия
  Хорхе Луис Борхес
  Хосе Хуан Таблада
  Марио Бенедети
  Октавио Пас
  Петер Кантор
  Нинко Кирилов

Откъси
  Жак Лакан
  Йосефине Клоугарт

Рецензии
  Ина Иванова за Тодора Радева
  Евгения Тетимова  

за Ялмар Бергман

Нобел за мир
  Реч на Олександра Матвийчук

Интервю
  Разговор с Галина Николова

Моето софийско детство
  Йоанна Елми

Кино
  Петя Славова  

за „Школа за келеши“

И още
  Трябваше ли Мартин Еймис  

да спечели наградата „Букър“?
  Къде са творили някои  

от най-добрите писателки
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Н О В О Г О д И Ш Н И Н А

Излезе от печат новият 
брой 177 на списание 
„Християнство и 
култура“. В памет 
на папа Бенедикт 
XVI в него е включен 

текстът Исус Христос се завръща, откъс от разговора 
на папата с журналиста Петър Зеевалд от книгата 
„Светлина на света“. Богословската проблематика е 
продължена в текстовете на френския юдейски философ 
Андре Неер Библeйското мълчание и на Алексей Кашкин 
„Лъх от тих вятър“ – какво видял пророк Илия на 
Хорив? Рубриката „Християнство и история“ съдържа 
текстовете на Вениамин Пеев Протестантското 
образование в България – минало, настояще, равносметка 
и на Сандра Керелезова Брайда, Теодора, Теофана. 
За канонизацията на св. Теофана (царица Теодора 
Търновска) от Румънската православна църква. 
Отношението на Католическата църква към проблемите 
на съвременността е разгледано в интервюто на папа 
Франциск, дадено за списание „Америка“, озаглавено 
„Украйна е народ, който изпитва мъченичество“, както 
и в разговора на проф. Владимир Градев с кардинал 
Леонардо Сандри „Католическата църква в България – 
малко стадо с голяма мисия“. Темата за съвременните 
предизвикателства пред християнските църкви е 
продължена и в разговора на Сава Славчев с генералните 
секретари на Европейския евангелски алианс Кони Дуарте 
и Ян Веселс Задачите пред Европейския евангелски 
алианс в съвременния свят на кризи и несигурност. В 
рубриката „Забравени размисли“ са представени Лични 
спомени за въстанието в селата Петрич и Смолско през 
1876 г. на отец Георги Евтимов, публикувани през 1903 г. 
Темата „Пътища“ включва разказа на отец Павел Събев 
Перце, понесено от вятъра и есето на Цветанка Еленкова 
Надеждата – обещание за святост. Броят е илюстриран 
с творби на гръцкия иконограф Георгиос Кордис, чиято 
изложба „Да нарисуваш светлината“ е представена 
от Ваня Сапунджиева, а в рубриката „Християнство 
и изкуство“ е включен и неговият анализ Пътят на 
развитие на иконата.

Стогодишнината 
на Юлия Огнянова 
и приносът є за 
българския театър 
е водещата тема 
на брой 02 на сп. 
„Култура“. В броя ще 

откриете нейни текстове за Радичков и Брехт, както 
и думи за Юлия Огнянова, посветени є от нейните 
ученици (Велимир Велев, Теди Москов, Мая Новоселска, 
Катя Петрова, Леонард Капон, Нина Димитрова 
и др.). И още:  гледни точки от Нийл Фъргюсън, 
Лев Рубинщейн и Дмитрий Биков за днешна Русия и 
войната в Украйна, както и „последни разговори“ на 
Петер Зеевалд с Бенедикт  XVI. И още: интервюта 
с Орхан Памук, Красимира Колдамова, Стела Драйс, 
Алекс Хан Хунтай, Георги Къркеланов, Александър 
Поповски, а също и текстове за Любен Зидаров и 
Жорж Папазов. Броят е илюстриран с варненски 
фотографии от първата половина на ХХ в., а разказът 
е на Цочо Бояджиев.

К О Н К у Р С

Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат раздаването на награди в 
следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман); 
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само творби, публикувани 
в периода 1 януари – 31 декември 2022 г. Те трябва 
да са дело на съвременни български автори; да имат 
безспорни художествени достойнства и приносен 
характер за българската словесност и в отстояването 
на общочовешките и християнски ценности.
В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.) 
– II награда (в размер на 3000 лв.)
За да е валидно заявлението за участие в конкурса, 

Конкурс на Портал Култура 2023 г.  
за проза и хуманитаристика 

до 20 април т. г. кандидатите трябва да 
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от 
предложените от тях книги, придружени от формуляр, 
който може да се изтегли от сайта на Портал Култура. 
Адрес за изпращане по пощата на книгите и 
на формуляра за кандидатстване: Фондация 
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, 
ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура.
Крайният срок за кандидатстване е  
20 април 2023 г.

Пожари, наводнения, бедствия, житейски несгоди 
… кризи. Често истинските герои в тези истории са те 
– доброволците - които носят необикновената сила да се 
обединяват за миг и да помагат за бързото справяне с всяка 
беда.
доброволчеството всъщност е другото име на 
сдружаването. Независимо дали е инициирано формално 
или не, дали е кампанийно или стихийно, доброволчеството 
свързва хората с Другите в името на голямата кауза – да 
си помогне. За нас доброволците са хора активисти по 
душа. Те не се примиряват с несправедливостта. И вместо 
да чакат – действат. Събират се като граждански 
организации или неформални групи или пък се включват в 
доброволчески кампании на НПО, за да направят света и 
обществото, в които живеем, едно по-добро място.  
Ако ти си творческа натура и се занимаваш с 
фотография, рисуване или писане на текстове, участвай 
с твоя авторска творба в шестото издание на Конкурса 
за социално ангажирано изкуство „Граждански 
будилник“ на тема „Свързани в доброто: Силата да 
си помагаме“
Вълнуваме се да споделим, че от Български център за 
нестопанско право отново сме тръгнали на мисия да 

На 23 февруари се навършват 80 години от рождението 
на проф. д-р Вера Ганчева, която ни напусна през 2020 
г. Тя бе дългогодишен преподавател по история на 
скандинавските литератури и културна история на 
Скандинавския север в специалност „Скандинавистика“ в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като 
литературен изследовател, критик, преводач и издател 
тя допринася изключително много за представянето 
и популяризирането на литературата и културата на 
нордския ареал в България.
Професионалният є път е разнообразен – журналист 
в БТА, главен редактор на седмичника за литература, 
изкуство и култура ЛИК, заместник главен редактор на 
списание „Отечество“, главен редактор и директор на 
издателство „Народна култура“, основател и управител 
на издателство „Хемус“, директор на Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и общественик.
Вера Ганчева е автор на шест книги, на многобройни 
статии, студии, монографии и публикации в сферата 
на нордската култура и литература. Тя е редактор и 
съставител на редица сборници от научни конференции, 
на антологии с поезия и проза от скандинавски езици, а 
също и преводач, издател на произведения, емблематични 
за шведската, норвежката, датската и исландската 
литература. Преводаческата и издателската є дейност 
е впечатляваща не само по обем, но и с подбора на големи 
и трудни автори, повечето от които е представяла 
и представя за пръв път у нас, като например „Пипи 
Дългото чорапче“ и „Братята с лъвски сърца“ на Астрид 
Линдгрен, значими творби на Огуст Стриндберг, Хенрик 
Ибсен, Кнут Хамсун, Сьорен Киркегор, Ингмар Бергман, 
Хербьорг Васму, Юхан Борген, Ролф Якобсен, Тумас 
Транстрьомер и др.
Важна част в дейността на проф. д-р Вера Ганчева като 
литературен историк и критик, като университетски 
преподавател е организирането на научни конференции, 
семинари и срещи с международно участие по проблеми, 
свързани със скандинавистиката като наука, с културата 
и обществото на страните от Скандинавския север. 
Сред тези форуми са „Викингите – мореплаватели, 
откриватели, създатели“ (2000), „Кнут Хамсун – 
творец на три века“ (2001), „Датската литература 

Вера Ганчева – посланик на нордската 
култура и литература в България 

в България – един век очарование“ (2001), „Снори 
Стурлусон и корените на нордската книжовност“ (2002), 
„Непознатият Андерсен“ (2005), „ХVІІІ век в Северна 
Европа“ (2007) и др. 
Изнасяла е лекции във висши учебни заведения в България 
и в чужбина и е активен участник с ясна и аргументирана 
позиция в обществени дискусии и медии по актуални за 
Скандинавския север и България теми. Като основател 
и ръководител на специалност „Скандинавистика“ тя 
подготвя две поколения скандинависти, много от тях 
тръгнали по нейния път  и продължаващи дейността є 
днес като преводачи и преподаватели.
От 1993 г. Вера Ганчева е председател на Дружеството за 
приятелство с Швеция. От 1988 г. ръководи фонда „Артур 
Лундквист и Мария Вине“ и председателства журито към 
него за присъждане на награди за творчески постижения 
на български и шведски литератори. Обществената и 
просветителската є дейност включва членство в Съюза 
на българските писатели и в Българския ПЕН център.
За работата си като литературовед, преводач и издател 
е удостоявана с български и чуждестранни отличия, 
сред които орден „Кирил и Методий“ І степен (1985), 
наградата на Шведската академия (1983, 2000), датският 
орден „Рицарски кръст на Данебро“ (2001), шведският 
„Кралски орден на Полярната звезда“ І степен (2007), 
норвежкият Кралски орден за заслуги към Норвегия 
І степен (2012). 
Заслугата на професор д-р Вера Ганчева за развитието на 
скандинавистиката в България, за подготовката на нови 
поколения специалисти в тази сфера, за задълбочаване и 
разширяване на познанието на културата и литературата 
на нордските страни у нас е извънредно голяма. Нейният 
дух и интелект продължават да вдъхновяват и да 
мотивират по-младите поколения скандинависти да 
продължат дейността є и изпълняват ролята на културни 
посланици между Скандинавския север и България.

д-Р НАдЕЖдА МИХАЙЛОВА,  
д-Р АНТОНИЯ ГОСПОдИНОВА,  

д-Р ЕВГЕНИЯ ТЕТИМОВА
Специалност „Скандинавистика“,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

К О Н К у Р С

търсим онези будещи, нашепващи и провокиращи творби, 
които имат тази двигателна сила да ни провокират да 
говорим за смисъла на сдружаването. Започна поредното 
издание на конкурса за социално ангажирано изкуство 
„Граждански будилник“.
Отправяме покана към всички творчески насочени персони, 
които професионално или не, се занимават с ФОТОГРАФИЯ, 
РИСУВАНЕ или ПИСАНЕ на текстове, да се включат в 
тазгодишното издание, което минава под наслов „Свързани 
в доброто: Силата да си помагаме“.  
  
Ако и ти се занимаваш с една от тези форми на изкуство 
и желаеш да ни споделиш как според теб изглежда правото 
ни на сдружаване в живия заобикалящ свят, не се колебай и 
кандидатствай смело!
Отговори си на следните въпроси и ги използвай за отправна 
точка на твоя творчески процес:
– Как доброволчеството свързва хората? 
– Колко голяма може да е силата на гражданското 
сдружаване, когато е в името на обща кауза – да помагаме? 
– Какво можем да постигнем, когато действаме заедно? 
– Може ли сдружаването да е ключът към успеха на всяка 
доброволческа кампания?
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Вирджиния Улф излага своите възгледи доста ясно 
в „Собствена стая“ – есе, дълго колкото цяла книга, 
ползващо за основа лекциите „Жените и белетристиката“, 
които тя изнася в два колежа през 1928 г.: „Една жена 
трябва да разполага с пари и собствена стая, ако смята да 
пише проза“. Тя би могла да си позволи да бъде идеалистка, 
но за останалите е трудно да се намери тихо място, на 
което човек да работи, без да се разсейва (а парите са 
съвсем отделен въпрос). Та как Улф и други писателки 
създават свои собствени пространства за писане?

*
Писателската къща на Вирджиния улф 

Когато Вирджиния и Ленърд 
Улф купуват къщата на Монк в 
областта Съсекс, тя преустройва 
дървената барака за инструменти 
в градината в свое собствено 
писателско пространство. През 
лятото яркото слънце влиза през 

големите прозорци и се откриват зашеметяващи гледки. 
За съжаление, през зимата става толкова студено, че 
тя едва държи писалката и в крайна сметка е принудена 
да се премести в основната къща. Тук тя пише „Мисис 
Далауей“, както и много от своите рецензии, есета и друга 
кореспонденция, включително бележката, която оставя на 
Ленърд, преди да се самоубие.

диванът на Тони Морисън
Бидейки трудолюбив редактор 
на книги и самотна майка на две 
момчета, Морисън става рано и 
пише, преди да отиде на работа. 
Ето я нейната всекидневна от  
70-те години на ХХ в., където тя 
пише в малките часове на деня, 
седейки на дивана.

К И Н О

На какво учим децата, какви са посланията, които 
възрастните им оставят с думите и (без)действията си, 
разглежда кюрдският режисьор Ферит Карахан в „Школа за 
келеши“.
Това е неговият втори игрален пълнометражен филм, който 
беше представен в програмата на MENAR – фестивала, 
който от 2009 г. подбира любопитни истории от Близкия 
изток, Централна Азия и Северна Африка и е единствен 
шанс да видим наведнъж подобна мащабна и ценна селекция 
продукции от тези региони.
Тази година форумът се проведе от 16 до 30 януари в София, 
като част от заглавията можеха да се гледат и онлайн в 
платформата Neterra.
Филмът е най-награждаваният от представените на 
тазгодишното издание с ФИПРЕССИ от Берлинале, 
отличен е със „Златен Хюго“ от фестивала в Чикаго и има 
три награди от фестивала в Анталия.
Действието е ситуирано в откъснат от цивилизацията 
пансион в източните покрайнини на Турция. Там се 
обучават момчета, за които явно се иска здрава ръка. Поне 
такива са разбиранията на директора и преподавателите, 
които също са предимно мъже.
Шамарите се раздават като за поздрав, потупването 
зад врата с подвикване „келеши“ е  най-често срещаното 
обръщение. Наказания, заплахи и строг тон с призив за 
спазване на дисциплина ехтят от коридорите до класната 
стая и училищния двор.
Същевременно „силните мъже“, които следят за 
дисциплината, се оказват абсолютно безпомощни, ако се 
появи спешен случай и някое от децата има здравословен 
проблем.
Именно тук започва историята. 11-годишният Мемо 
се събужда болен. Неразположението му постепенно се 
задълбочава, а причината за състоянието му не е съвсем 
ясна. Може би е вследствие на наказание от предходния ден 
– облят е със студен душ по заръка на преподавател в и без 
това мразовитото време.
Карахан влага смисъл в идеята, че пансионът е запратен на 
края на света, като свързва този факт с отношението на 
възрастните към децата, изоставени от семействата си 
да растат без подкрепа, нечути и неразбрани, отдалечени 
от същинския живот.
Същевременно малкото изолирано общество пречупва 
призмата и като през лупа изпъкват недостатъците на 
големите, чиято школовка не е в полза на подрастващите.
Така единственият, който е истински загрижен за 
състоянието на болния Мемо, се оказва неговият връстник 
по стая в пансиона – Юсуф (Самет Йълдъз). Момчето 
поема отговорността да се грижи за болния, въпреки че 

Възрастните през очите на децата в „Школа за келеши“
може да си навлече наказание, като не влиза в часовете. 
Търси помощ от преподавателите, но среща единствено 
незаинтересуваност и заплахи.
Камерата на оператора Тюрксой Гюлебей подсилва 
усещането за безизходица, като следи детето в гръб, 
оставяйки да усетим дъха му, приглушените емоции, 
страха – но не за себе си, а за приятеля. Друг път се спира 
на погледа на Юсуф – сериозен, вперен в хората, от които 
се очаква да направят нещо, да се справят със ситуацията. 
Слуша разговорите им, прехвърлянето на вина, празните 
действия, когато положението се усложнява и болното 
момче вече изпада в безсъзнание.
Неприветливата среда е докрай впита в реалността – без 
допълнителен звуков и визуален фон, снимането често е от 
ръка, главните персонажи са натуршчици.
Наред с пренебрежителното отношение към малките 
режисьорът потиска напрежението и използва 
недостатъците в училището, за да вкара комични 
елементи, породени от повтарящи се действия: 
постоянното подхлъзване в медицинския кабинет, където 
е настанен пациентът, трудното отваряне на вратите 
заради замръзналите брави, липсата на телефонен обхват и 
нелепите опити на преподавателите да потърсят помощ.
Но тези моменти са малко. Наблюдението е най-вече върху 
казармената атмосфера и строгия ред, съпътствани от 
подхвърлянето на цигари сред възрастните. Ненужен опит 
да успокоят и без това занемарената си съвест, като 
наподобяват поведението на хора, лишени от свобода.
Зимната среда с постоянно отварящите се прозорци 
допълнително утежняват опитите да се излезе от 
патовата ситуация и символизират замръзналите емоции и 
дефицита на съпричастност.
Нищо в този пансион не работи както трябва – няма 
парно, медицински персонал също. Децата се лекуват само 
с аспирин. Предлаганата храна е безвкусна, но се брои всяка 
порция от надзирателите. Допълнителни щрихи, които 
режисьорът използва да наблегне върху усещането за 
изоставеност. 
Това се вижда особено в епизода, в който Юсуф успява да се 
свърже по телефона с майка  си. Разговорът е показателен, 
че вместо подкрепа от уж най-близкия човек, момчето чува 
единствено нравствени поучения за това как да наблегне 
над уроците и да остави грижата за болния приятел. 
Този момент издава социалните проблеми на бедните 
семейства от региона, които нямат сили да отглеждат 
наследниците си и отмятат бремето, като ги прехвърлят 
на чужда отговорност. Откроява се приспаната 
съвест и колективна вина с оправданието, че ученето и 
дисциплината дават възможност за по-добър живот.

Прави впечатление умението на режисьора да вмъкне сякаш 
небрежно в репликите между деца и учители натрупалите 
се проблеми, ясно критикуващи определени политически и 
обществени възгледи.
Така в часа по география между преподаването излизат 
наяве нерешените въпроси с многодетните семейства, 
обезлюдяването на определени райони. Загатва се и 
драматичното отношение към кюрдите.
Карахан засяга последната тема и в игралния си дебют „Да 
те изпъдят от Рая“, в който персонажите (турци и кюрди) 
постепенно променят враждебните си възгледи един към 
друг. Филмът е от 2014 г. и също бе включен в програмата 
на тогавашното издание на MENAR.
В „Школа за келеши“ подходът на Карахан да нищи сурово, 
безкомпромисно, без излишен драматизъм случващото се е 
още по-краен. Критиката е към криворазбраните ценности, 
с които „силните“ подценяват следващите поколения и 
възпитават послушни хора, научени на ред и дисциплина, 
но на цената на пренебрегнатите човешки отношения, 
занемарената грижа за другите, липсата на сплотеност в 
обществото.
Получил се е камерен филм, който уличава точно и гневно 
желанието за контрол над слабите. А Карахан умело 
приковава вниманието с детайлното проследяване на 
въпроса намират ли решение на проблема нерешителните 
преподаватели. Финалът обръща перспективата. 
Последният кадър запечатва гледната точка на безмълвния 
Юсуф, който се вторачва в камерата, към нас. Погледът е 
дълбок, безкомпромисен, безпощаден. Издава как малкият 
гледа на възрастните. Очите му не виждат нищо добро.

ПЕТЯ СЛАВОВА

„Школа за келеши“, Турция, 2021, 85 минути 

Техните собствени стаи: 
къде са творили някои от най-добрите писателки
Лорън Марино за пространствата на Вирджиния улф, Тони Морисън и други

 Миниатюрното писалище на джейн Остин

Точно на тази миниатюрна, 
дванадесетоъгълна маса от орех в 
Чотън Котидж Джейн преработва 
както „Разум и чувства“, така 
и „Гордост и предразсъдъци“ и пише 
болшинството от по-късните 
си творби. Останалите жени 

в къщата oсигуряват на Джейн усамотение и време за 
писане, поемайки по-голямата част от домакинската и 
градинската работа, за да може тя да се посвети на това, 
което впоследствие ще се превърне в нейните известни по 
цял свят и обичани романи.
 
Хотелската стая на Мая Анджелоу

Анджелоу държи хотелска стая 
във всеки от градовете, в които 
живее – отива в стаята в 06:30 
ч. и работи до ранния следобед. 
Тя никога не спи там, но лежи 
на леглото с „бутилка шери,  
синонимния речник на Роже, жълти 

тефтери, пепелник и Библията“. След това отива другаде и 
се опитва да живее като нормален човек до вечерта, когато 
се връща в хотелската си стая, изчита какво е написала 
същата сутрин и подчертава важните пасажи.
 
Салонът на сестрите Бронте

Тапицираните в пурпур мебели, 
книгите и излъчващата топлина 
камина придават усещане за 
уют на тази стая в енорийския 
свещенически дом в Хауърт, но 
това е и пространство, изпълнено с 
творчески дух, страст, меланхолия 

и загуба. Окаченият тук портрет на Шарлот е поръчан от 
нейния издател, след като тя постига огромен успех. Трите 
сестри пишат на голямата маса за хранене и се разхождат 
из стаята, обсъждайки работите си. Говори се още, че 
Емили, вече твърде слаба да ходи, умира на кушетката в 
тази стая. Когато и Ан почива, тази стая се превръща в 
царството на Шарлот, където тя редактира творбите 
на своите сестри и се среща с г-жа Гаскел, за да обсъждат 
биографията на Шарлот.

Кафенето на дж. К. Роулинг
Когато е млада майка, живееща от 
социални помощи, Дж. К. Роулинг 
започва да пише книгите за Хари 
Потър в кафенето „Елефънт 
Хауз“ в Единбург, докато бебето 
спи. Посветена на написването на 
последната книга от поредицата 

години по-късно, заобиколена от неща, които я разсейват, и 
неспособна да работи, тя наема стая в хотел „Балморъл“, 
също в Единбург, и след един изключително продуктивен 
ден там тя се нанася за цял месец, за да завърши книгата.

Превод от английски: МАРИНА КАРЧИНОВА

Откъс от „Книжни разливи: жени, вписали имената си в 
историята“ от Лорън Марино, с илюстрации от Александра 
Килбърн. Публикувана от Abrams Image © 2021.

Кадър от „Школа за келеши“
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Поли Муканова, 
„Пристан за 
отшелници“, изд. 
Фондация „Емили“, 
104 с., 2022, 15 лв.

„Пристан за отшелници“ 
е четвъртата 
художествена книга на 
Поли Муканова, която 
има утвърден почерк в 

съвременната ни литература. Вплитането 
на поезия и фрагменти в жанровата тъкан 
води до стилистичното многообразие 
и прави читателя съучастник в 
едно пътешествие. Вдъхновяващи 
пространства, обединени от различните 
истории, които носят местата – от 
Созопол, Гуадалахара и София. Книгата 
е илюстрирана от художничката 
Капка Кънева, чиято корица е уловила 
светлината, която всички търсим и 
намираме в отвъдността на сенките, 
в спомените и хората. Читателят ще 
открие своите пресечни маршрути, по 
които авторката ни води. 

София Андрухович, 
„Феликс Австрия“, 
прев. от украински 
Райна Камберова, 
изд. „Ерго“, 156 с.,  
2023, 18 лв.

В романа „Феликс 
Австрия“ действието 
се развива в Станиславив 
(Ивано-Франкивск) 

от края на XIX и началото на XX век, 
на фона на епохата, която за бъдещите 
генерации все повече обраства с митове 
за идиличния живот. Обикновен град в 
покрайнините на „щастлива Австро-
Унгария“, в който хора живеят, страдат, 
неминуемо се влюбват, интересуват се от 
наука и от шарлатанските представления 
на световноизвестни илюзионисти, 
забавляват се на балове и карнавали, ходят 
на разходки и крият тайни в резбованите 
си скринове. В този град съдбите на 
две жени са се преплели така, сякаш са 
стволове на дървета – в неразривна връзка, 
която не им позволява нито да живеят, 
нито да дишат свободно, нито да останат 
една с друга, нито да си тръгнат. Книгата 
е носител на наградата „Книга на годината 
на BBC“ и е удостоена със специалната 
награда на Форума на издателите в Лвив.

Виктор Юго, 
„Последният ден на 
един осъден на смърт“, 
прев. от френски 
Красимир Кавалджиев, 
изд. „Нике“, 152 с., 2023, 
17 лв.

„…най-истинският и 
правдив текст на Юго“, 

пише Достоевски в писмата си и романа 
си „Идиот“, след като прочита за първи 
път краткия роман „Последният ден на 
един осъден на смърт“. Издавана само 
веднъж на български в началото на ХХ век, 
книгата на Виктор Юго е била възприета 
като шок, когато се появява през 1829 
г. Тя е своеобразен манифест на автора 
против жестокостта на смъртното 
наказание. Човек, охулен от обществото 
и осъден на смърт за престъплението си, 
се събужда всяка сутрин със съзнанието, 
че този ден може да е последният му. Tой 
прекарва часовете си в разказ за живота 
си и времето преди затварянето му. Но 
докато часовете минават, той разбира, 
че е безсилен да промени съдбата си. Той 
трябва да следва пътя, по който мнозина 
са ходили преди него – пътят, който води 
до гилотината.

В И Т Р И Н А

К О Н К у Р С

П Р И П И С К И

П О К А Н А

18 изящни разказа съдържа новият 
сборник на Тодора Радева „Едно 
възможно начало“. И макар подобен 
наратив да извиква предположението 
за реверанс към античния идеал за 
калокагатия, на читателя няма да бъдат 
спестени усещането за непреодолима 
болка и 
екзистенциална 
самота, 
неизбежно 
свързвани с 
литературата на 
модерността. 
Времето, в което 
са разположени 
героите и 
случките, е 
фиксирано 
достатъчно 
отчетливо, 
това са 90-те 
години на вече 
отминалия век. 
Меко е загатнато 
преобръщането 
на 
социокултурните 
системи, 
акцентът обаче 
категорично 
е върху 
преживяванията, 
върху 
субективното 
преминаване на 
персонажите през 
това хаотично 
и немилостиво 
десетилетие. 
Мястото е 
Пловдив с различимите му топоси 
(Главната, Капана, Небет тепе) – 
колкото фикционален, толкова и 
съхранен в колективната ни памет. Но 
и – София (с нейния площад „Славейков“, 
с „Графа“ и др.), а дори и периферният 
Първомай (като събирателен за 
всички малки градчета с душната им 
атмосфера и еснафски общества). 
Градското живеене е немилостивият 
декор, сред който се разкриват личните 
съдби в „Едно възможно начало“.
Красиви и самотни, героите на Тодора 
Радева обаче винаги се оттласкват от 
ежедневието с някой свой жест или 
фиксация, живеят в естетизираното, 
пожеланото, изключителното. 
Често те носят в себе си „желания, 
никога неизречени“, но тъкмо тази 
неосъщественост предопределя 
животите им.
Градските обитатели бродят в един 
привидно разпознаваем свят, напомнящ 
икебана –  хармония, постигната „с 
много игли, подрязвания, изкуствени 
поддръжки и неизяснена символика 
отдолу“. Точно там е центърът на 
тежестта в разказите – Т. Радева 

Рана, „която не завяхва“
методично разкрива този „подземен“ 
свят на травми, несигурност и дребни 
личностни основания. Човешки свят, 
в който любовта е крехка и ранима, 
в който нещо непрестанно има нужда 
да бъде коригирано или преглътнато, а 
гордостта и малките обиди тлеят и 

бавно руинират 
достолепната 
сграда на 
създаденото.
Като тънка 
нишка 
преминава 
съдбовното 
привличане и 
разминаване 
между трима 
герои Рая, Иво 
и Калоян – 
триъгълник, 
който тук не 
би трябвало 
да бъде четен 
като любовен, 
но би могъл 
да ви напомни 
арката с 
ключовия 
камък, който 
я удържа със 
силата на 
натиска си. 
Тъкмо Рая, 
Иво и Калоян 
бихме могли да 
наречем главни 
персонажи в 
сборника „Едно 
възможно 

начало“ и макар присъствието им да е 
флуидно, тяхната история организира 
един по-просторен от отделните 
текстове разказ. Иначе различните 
„парчета“ и съдби в книгата се оглеждат 
едни в други, без непременно да са 
включени в общ, единен текст. Тодора 
Радева използва различни наративни 
техники и всеки от разказите є би могъл 
да бъде четен абсолютно еманципирано.
Свързваща е високата кота на 
преживяното, обтекаемостта на 
болката. И в осемнадесетте разказа 
има тела, понякога прекалено тежки за 
носене, и души, които са така счупени 
и „разместени“, че само сълзите могат 
да ги подредят. Но катарзисното 
преживяване е отредено за малцина. 
За другите остава потиснатият гняв, 
загубата на идентичност (почти по 
Макс Фриш), ежедневните избори („Дни 
като този“), болката, пред която 
сме беззащитни и която посяваме в 
децата си (неслучайно сборникът носи 
заглавието на разказа „Едно възможно 
начало“).
Дотолкова широка е пропастта, 
която зее между някои от героите 
и останалите, че дори когато мъж и 

електронното сПисание за 
литература и хора „Кръстопът“, 
тримесечникът за литература „Глоси“ и 
„домът“ – програма за култура и дебат 
обявяват
– Конкурс за кратък разказ (до  
5 хиляди знака). Срокът за изпращане на 
текстовете е 24 февруари 2023 г.
Наградният фонд: първа, втора и трета 
награда – 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

жена, които живеят заедно, решат 
да се запознаят „наужким“ отново, не 
успяват да се намерят. Светът при 
Тодора Радева често е пъзел, лабиринт 
от улички и топоси, които съзнанието 
волно или неволно размества. Тази 
калейдоскопична микровселена е 
колкото изкусно построена, толкова и 
непонятна, непознаваема. Точно по този 
начин се случва и трансформацията на 
персонажите: „някакъв детайл, нещо 
дребно и незначително, влязло случайно 
в главата, изведнъж те променя, 
отключва друг образ в теб“.
И сякаш огледало, ключ към разбирането 
на всички останали герои в сборника е 
Рая, чието наследство е кутията є за 
съкровища и една постоянна, неназовима 
болка. Дете на семейство, в което 
властта и униженията са онова блатно 
всекидневие, в което изведнъж разцъфва 
лудостта, а значи – вътрешната свобода 
на майка є („защото трябва все пак 
болката да има някакво начало, трябва 
после пък да є намериш и основание“). 
Темата за счупените животи, за 
човеците, които някак функционират 
въпреки това, за перифериите и 
избраното усамотение са автентичният 
поглед на Тодора Радева към 90-те. 
Такива, каквито биваха преживявани 
от поколението є – във вътрешна 
емиграция, в несвършващия разлом 
между две социални системи.
За читателя остават обаче и 
утешителните, изящни абзаци през 
погледа на туриста, който отсява само 
най-хубавото, най-интересното от един 
град. Преди да преживее себе си през 
разказаните съдби.
Някои от осемнадесетте истории 
мигрират от предишния сборник на 
Тодора Радева – „Седем начина да 
увиеш сари около тялото си“ (изд. 
„Корени“, 2005), но функционират 
по съвсем различен начин тук. 
Авторката си позволява дори закачлива 
интертекстуалност, когато героинята 
є Рая се заканва да напише книга с 
подобно заглавие. Вероятните начала 
и изборите, които посмяваме (или не) 
да направим – струва ми се, че това 
е големият разказ на тази книга. А 
финалният текст ще ви предложи 
и възможен изход, дори в смисъл на 
„изкупление“, помирение със себе си и 
света.
И накрая, но не по важност – естетско 
оформление и авторски решен шрифт 
от Албена Лимони и Костадин 
Кокаланов. Редактор на сборника е 
Биляна Курташева.

ИНА ИВАНОВА

Тодора Радева, „Едно възможно 
начало“, изд. ICU, 2023 г.

Предстои и тази година Национален 
фонд „Култура“ да публикува покана за 
съфинансиране на български културни и 
творчески организации, успешно участващи 
в рамките на проекти по програма 
„Творческа Европа“ в направление 
„Европейско сътрудничество“. 
Подпрограма „Култура“, под чиято 
шапка е и направлението „Европейско 
сътрудничество“, обхваща секторите на 
културата, творчеството и културното 
наследство. В рамките є се подкрепят 
проекти в областите на визуалните 
изкуства, фотография, танца, театъра, 
пърформанса, музиката, наследството, 
архитектурата, дизайна, цирка, 
фестивалите, модата, литературата и 
мултидисциплинарните проекти.
За Бюро „Творческа Европа“ – България:

Национален фонд „Култура“ с предстояща покана  
за съфинансиране на проекти по „Творческа Европа“

Екипът на Бюро „Творческа Европа“ – 
България предоставя информация за 
условията, критериите и финансовите 
възможности по програмата. Нашите 
екипи организират различни информационни 
събития и обучения, поддържат актуални 
интернет страница, фейсбук и инстаграм и 
изпращат месечен електронен бюлетин до 
всички свои контакти.
Офис „Култура“ на Бюро „Творческа 
Европа” – България е част от 
структурата на Национален фонд 
„Култура“.
За контакт: Роберта Колева
Експерт „Комуникации“
Бюро „Творческа Европа“ – България, офис 
„Култура“
communication@creativeeurope.bg
www.creativeeurope.bg
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П Р И П И С К И В И Т Р И Н А

Тодора Радева, „Едно 
възможно начало“, 
изд. „ICU“, 175 с., 2023, 
15.80 лв.

Тодора Радева събира 
в сборник стари 
и нови истории за 
болките, травмите, 
лутанията и самотата 
на съвременния човек. 
Герои, които се разравят 

до безкрай, търсещи нещо, по-голямо от 
себе си, нещо, на което да принадлежат. 
Началото на тези разкази често е малък 
жест, дребен детайл, разговор или 
обикновена ситуация, които отключват 
сюжета – към Борисовата градина по 
време на първия дъжд през септември, 
към Капана или Главната, селце в Перу, 
мотел или панелен квартал – и го насочват 
навътре, към раздробения на парчета 
собствен свят, който би могъл да се 
слепи чрез любовта, чрез миналото, чрез 
изкуството, но много често си остава 
рана. Истории, които имат пряма и сурова 
връзка с неврозите на днешното.

Анне Вебер, „Анет, 
епос за една героиня“, 
превод от немски 
Жанина драгостинова 
изд. „Black Flamingo 
Pubblishing“, 175 с., 
2023, 15.80 лв.

Анне Вебер разказва 
невероятния живот 
на Ан Боманоар във 
формата на брилянтен 

героичен епос. Въпросите, които поставя 
Вебер, вълнуват всеки един от нас и 
вероятно всеки един от нас ще им даде 
различен отговор: Какво кара човек да се 
съпротивлява на силните на деня? Какво 
рискува? Колко далеч може да отиде? 
Какво ще постигне? През 2020 г. книгата е 
отличена с наградата за Роман на годината, 
връчвана от Германския борсов съюз на 
книжарите. Ето обосновката на журито: 
„Силата на разказа на Анне Вебер може да 
се сравни със силата на героинята: спираща 
дъха, старата форма на епоса звучи с 
лекотата на модерен роман за куража, 
силата за съпротива и борбата за свобода. 
Това е история, пълна със зловещи малки 
истории, които Вебер поднася с тънка 
ирония. При това става дума за германо-
френските отношения като основа за 
нашата днешна Европа“.

Жизел Сапиро, 
„Социология на 
литературата“, превод 
от от френски Тодорка 
Минева изд. „Сонм“, 
176 с., 2023, 16 лв.

В „Социология на 
литературата“ Сапиро 
се позовава на емпирични 

проучвания, разговори, наблюдения и 
текстуални анализи, за да анализира начина 
на функциониране на литературното 
поле, материалните условия за създаване 
на произведенията и представите, 
които те пренасят, особеностите 
на рецепцията и апроприацията им, 
възможните им употреби. Като се 
вписва в един интердисциплинарен 
диалог с историята на литературата и 
литературните изследвания, тази книга се 
вглежда във взаимните пресичания между 
социологията на литературата, от една 
страна, и дисциплини като социология на 
изкуството, на културата, на класовите 
отношения, на социопола и „расата“, на 
професиите, на медиите, на издателската 
дейност, на превода и на глобализацията, 
от друга.

В края на 2022 г. за първи път достояние 
на българския читател станаха четири 
пиеси на шведския класик на XX век Ялмар 
Бергман. Книгата със заглавие „Избрани 
пиеси“ е в превод от шведски език на 
скандинавистката Меглена Боденска и е 
публикувана от „Колибри“. Издаването 
є е инициирано от самата преводачка, 
която проявява траен интерес към 
творчеството на Бергман и през 2018 г. 
превежда негов роман на български език – 
„Маркюрелови от Вадшьопинг“, снабден 
с интересен предговор и 64 обяснителни 
бележки, дело на самата преводачка. В 
интервю с Меглена Боденска, отпечатано 
в брой 40/2022 на „Литературен вестник“, 
преводачката споделя: „Ялмар Бергман 
ме спечели с неподражаемото си чувство 
за хумор и стилово майсторство през 
2007 г., когато бях на специализация в 
Стокхолмския университет. Щастлива 
съм, че през 2018 г. този автор дебютира, 
макар и със закъснение, на български с 
романа „Маркюрелови от Вадшьопинг“ 
(изд. „Матком“)“. 
Томът „Избрани пиеси“ на Ялмар Бергман 
включва четири произведения, блестящо 
пресъздадени на български език. Първата 
от тях е „Завещанието на Негово 
благородие“ (1930), в която чудатият 
и комичен в поведението си барон Рогер 
Бернхюсен де Сарш в навечерието на 
своя шейсет и пети юбилей решава 
да направи извънбрачната си дъщеря 
Бленда своя единствена наследница, 
за ужас на деспотичната си сестра, 
мадам Хюлтениус, която не иска да бъде 
зачеркната от завещанието. Двамата 
герои – брат и сестра, интригантстват 
и си противодействат един на друг. 
Окарикатурени в пиесата са жаждата за 
богатство у хората и всички домогвания 
до власт, положение в обществото и пари.
„Шведенйелмови“ (1924) се смята за 
шведската национална комедия. В 
нея се разказва за изобретателя Ролф 
Шведенйелм-старши. Представени 
са отношенията в семейството 
в навечерието на раздаването на 
Нобеловите награди. Отразени са 
напрежението и вълнението, които 
бележат всички герои преди и след 
новината, че Ролф Шведенйелм ще получи 
Нобеловата награда. Оказва се, че честта 
на семейството е застрашена, а тя е 
нещо, на което Шведенйелмови силно 
държат.
В „Господин Слеман иде“ (1917) главната 
героиня е Ане-Мари – сираче, сгодена 
от двете си лели за болен, но богат 
старец, с когото според тях момичето 
ще бъде щастливо. Самата Ане-Мари 
има любим, но нейната любов се оказва 
невъзможна. Любимият є, Ловецът, 
се обяснява в любов на Ане-Мари със 
същите думи, с които го прави и господин 
Слеман след това. Героите са „кукли на 
конци“, движени от могъща невидима 
сила – основна тема в творчеството и на 
Ялмар Бергман, и на знаменития шведски 
режисьор Ингмар Бергман, който се 
възхищава на неговото творчество. 
„Приказката“ (1919) отразява мечтата 
за абсолютната любов между мъжа 
и жената, бленувана от самия Ялмар 
Бергман и неговата съпруга. Това е 
полуреалистична, полусимволистична 
драма за любовта за девойка на име 
Приказката, която от векове обитава 
кладенеца в имението на своя любим и 
убиец, рицаря Сюне. Тази пиеса въплъщава 
човешката мечта не само за красота, 
но и за добро. Рицарят Сюне принадлежи 
към тези, които вярват в приказките. За 
разлика от него, близките на годеницата 
му са носители на здравия разум. 
Кулминацията на сюжета се поставя от 
това, че Сюне успява да убеди годеницата 
си, че безкористната любов наистина 
съществува, но също и в това, че всеки 
ден е като Страшния съд за тези, които 
вярват в приказките – Сюне успява да 
спечели любовта, но не и добротата.

Известно е, че театралният 
превод включва в себе си 
много повече изисквания 
към преводача, надхвърлящи 
чисто езиковия превод. 
Важно при този тип превод 
е оформянето на отделните 
реплики, на диалозите и 
на ремарките. Наред с 
това преводният текст 
винаги принадлежи от една 
страна към определена 
изходна култура (в случая 
шведската), а от друга – 
на дадена целева култура 
(в случая българската). 
Преводът или по-скоро 
преводачът изпълнява 
„медиаторска“ функция. Този 
пренос се отнася както до 
текста източник в неговото 
семантично, синтактично, 
ритмично, акустично, 
конотативно и други 
измерения, така и до текста 
цел, в същите му измерения.
Преводачката на четирите 
пиеси Меглена Боденска 
изпълнява отлично задачата 
си, като превежда точно и 
естествено оформя всички 
реплики, диалози и ремарки. 
Тя е истински „медиатор“ 
между изходната и целевата 
култура. Очевидно е, че 
преводът е направен с 
мисъл за бъдещата четяща аудитория, 
а и публика – превеждано е и с оглед 
на евентуално „сценично изговаряне“ 
на пиесата, тъй като преводачката 
избягва неблагозвучието и натрупването 
на детайли. Усилията є са насочени 
към добро възприемане на текста от 
българските реципиенти. Бих казала дори, 
че Меглена Боденска изпълнява ролята 
и на драматург – тя представя в своя 
текст информация, която е потребна 
на българската публика, за да разбере 
дадена ситуация или отделен персонаж. 
Тя „приспособява“ текста към нашето 
настояще, като пише обширен предговор 
към книгата, в който детайлно са 
представени животът и творчеството 
на Ялмар Бергман, интересните 
встъпителни бележки към всяка пиеса, 
които ни въвеждат в произведението 
чрез предисторията на написването му и 
рецепцията му в Швеция, както и преглед 
на по-важните години и събития от 
живота на Ялмар Бергман.
От друга страна, преводът е ангажиран с 
шведската стилистика, култура, фикция 
и не пренебрегва тези макроструктури. 
Прави впечатление доброто познаване 
на шведската култура като цяло и на 
епохата на автора от преводачката, 
желанието є да „приближи“ тази все 
още далечна култура до българските 
реципиенти, например чрез бележки под 
линия като тази: „Бог е нам крепост“ 
– псалм, много популярен в Швеция и до 
наши дни. Текстът е написан от Мартин 
Лутер през 1528 г. и преведен на шведски 
език през 1536 година – Б. пр.“ (с. 83).
И четирите пиеси са белязани от горчив 
хумор, майсторски пресъздаден от 
преводачката, например в следните откъси:
„Юнсон: А, няма да стане нужда, когато 
говорим за Юлан, защото всички знаеха 
колко е шавлива. Шушу тук, мушу там, 
клеветите стигнаха до ушите на баща є. 
Тогава насмалко да изритат Юнсон. Но 
видиш ли, Юнсон си поговори по мъжки 
със стария барон. И му рекох, че ако 
Юнсон беше по-лош, котаракът вече да 
е изпапкал пиленцето – тоест Юлан! И 
после ми отпуснаха пожизнена пенсия, тъй 
да се каже. И бира до сетния ми час. Защо 
да не се възползвам, дявол го взел! А след 
няколко години Юлан се венча за пастор 
Хюлтениус – търкулнало се гърнето и си 
намерило похлупака!“ (Из „Завещанието на 
негово благородие“, с. 42);

„Ролф: За какво мислиш?
Бу: За честта си. Един клет сиромах 
не може да се ожени по сметка. Много е 
долнопробно.
Ролф: Пфу! Бих продал честта си за 
петдесет хиляди.
Бу: Едва ли ще завалят оферти. 
Падналите жени и изтъкнатите 
политици успяват да изтъргуват честта 
си на печалба, обаче почтените люде 
обикновено са принудени да я харижат за 
петачета.
Ролф: Точно така! Низост, 
мизерия, посредственост! Именно 
посредствеността ме измъчва. Усещам, 
че съм роден за велики дела. И ей богу, 
направил съм открития, редица научни 
открития. Невероятни, брилянтни 
постижения. Но… без практическо 
приложение. И въпреки това съм взел нещо 
от усещането за величие на стареца! Не 
е ли тъй?“ (Из „Шведенйелмови“, с. 142, 
143);

„Бина: Тръгваш насреща му и го хващаш 
за ръка. Да… Мина… дали пък тя да не му 
целуне ръка? Не, не, по-добре не. Прекалено 
много ще подчертае възрастта му. По-
добре той да ти целуне ръка. О, нужна 
е деликатност, голяма деликатност… 
ти поднасяш ръка… ето така…“ (Из 
„Господин Слеман иде“, с. 250).

„Приказката“ се отличава със специфичен 
стил, белязан от приказно звучене и 
поетичност. Ето как той сполучливо е 
предаден от преводачката:
„И рицар Сюне жално дума, на ложе брачно 
е приседнал: Любима моя… все за тебе 
мисля в мрака нощен!“ И рицар Сюне горко 
плаче над зейналия гроб: „О, злато мое, 
в прах, да, в прах сърцето ти любящо се 
превърна!“ (Из „Приказката“, с. 185).

Няма никакво съмнение, че сборникът 
„Избрани пиеси“ на Ялмар Бергман 
представя достойно още един шведски 
писател и драматург на българския 
читател, като умело пресъздава не само 
съдържанието на четирите пиеси, но и 
специфичния стил на автора.

ЕВГЕНИЯ ТЕТИМОВА

Ялмар Бергман, „Избрани пиеси“, прев. 
от шведски Меглена Боденска, изд. 
„Колибри“, С., 2022.

Пиесите на Ялмар Бергман,  
блестящо пресъздадени на български
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„Моето софийско 
детство“ български 
интелектуалци  
отговарят на 
въпросите на ЛВ  
за живота си в 
София.

Йоанна Елми

Кой е кварталът на Вашето детство?
Ранното ми детство мина между жк „Света Троица“ и 
центъра, където живеят баба ми и дядо ми. След това 
започна едно необуздано ходене из София, не знам има ли 
квартал, в който да не съм оставила парче детство. 

С какво пътувахте? Кои бяха Вашите маршрути?
В София почти винаги вървя пеша, дори на дълги разстояния, 
освен ако не бързам. Иначе когато бях дете, маршрутът на 
трамвай 3 минаваше между двата квартала, спомням си, че 
вървеше и по „Графа“ – колко са истински тези спомени, не 
знам.
Помня и трамвай 10, слизането на площад „Македония“, как 
баба ми намира един проход в мрачната фасада на сградата, 
която сега е Национален център за териториално развитие, 
и излизаме на „Цар Самуил“. Този проход беше магически – 
почти невидим от трамвая и улицата, появяваше се за нас и 
изчезваше след нас. 
Метрото дойде по-късно, но си спомням, че когато стана 
време за гаджета, се върнахме обратно към трамваите – 
просто там времето вървеше по-бавно. „Пиротска“ и „Цар 
Симеон“ са от ранния период на влюбването, уличките на 
центъра, „Патриарха“, градинката „Райко Даскалов“ и барът 
там вечер, улиците край „Борисовата“ – от по-късния.
Също Трамвай 5 до Витоша, разбира се, оттам – накъдето. 
И понеже за мен след тирето на София следва „област“, не 
мога да пропусна влака, Искърското дефиле и пътуването 
София – Своге. По време на тия пътувания дядо ми 
разказваше истории за дефилето и Балкана. Едно от нещата, 
които са ме впечатлили тогава и помня, е, че Софийската 
котловина и дефилето са били дъно на море, че в скалите 
понякога още можело да се видят вкаменелости на миди и 
други морски животни. Друг път пък измисляше нови имена 
на вече познатите неща, наричаше Искър река Злобил и 
ми разказваше приказки за вещици, джуджета и всякакви 
подобни. Обратно в София често криеше монети под 
есенните листа и ме караше да ги откривам, а после ми 
казваше, че същите вълшебни същества са ги оставили там 
– само за мен.

Кои бяха градинките, в които Ви водеха като дете? А 
тези от ученическите и студентските Ви години?
Паркът „Света Троица“, Западен парк, градинката около 
НДК, „големите поляни“, така наричахме пространството 
зад НДК, и в добри дни Южният парк, а в най-добрите – 
Витоша. Парковете са едно от големите богатства на 
София, в сравнение с други световни градове дори, важно е 
да ги пазим. Като деца играехме в „Света Троица“, още съм 
близка приятелка с двете други момичета, вече жени, повече 
от 20 години. Като тийнейджъри ни харесваше дивотията 
на Западен парк, както и панаирите на суетата пред НДК. 
От студентските си години – „Борисовата“, градинката 
пред „Александър Невски“, „Докторската“, „Царската 
градина“ – летните нощи и изгреви се прекарват най-добре 
там, също там съм водила и най-обречените разговори.

Кои сладкарници си спомняте? Какво се продаваше в 
тях?
Имах бедно детство, ранните ми спомени са от редки 
посещения в кварталните сладкарници, полупразни витрини, 
едни ужасни розово-кафяви столове в задимена сладкарница, 
където продаваха страшни скалички. Обичах и шоколадовите 
топки, оваляни в кокосови стърготини, не знам как се 
казват. Към тулумбите и баклавите нямах особен интерес. 
Моята сладкарница бяха двете ми баби, техните курабии, 
домашни торти, кексове, също бисквитената торта на 
майка ми. Когато баба ми ме водеше в парка, ходехме заедно 
и подминавахме задимената сладкарница, за да ми купи 
„холидейка“ от един вход, където върху картонени кутии 
беше отворен самоделен, вероятно нелегален бизнес с вафли и 
сладки – тази сладкарница посещавах най-често. 

Кои бяха заведенията, които посещавахте?
Не бяха много. В парка „Света Троица“ имаше заведение, 
което и до днес работи (и готвят супер, между другото) 
и в което понякога сядахме с възрастните. Пубертетът 
мина по същите маси, в „Макдоналдс“, когато бягахме от 
час. Нямахме навика и джобните да се храним навън без 
повод – купоните бяха вкъщи, в парковете, чак по-късно 
сядахме в „Кривото“, в подобни кръчми. Понякога ни се 
получаваше да ни пуснат в някой бар, например „Рокенрола“. 
След гимназията, като студентка, заобичах „Хамбара“ и The 
Cocktail Bar. 

От кои и какви магазини се пазаруваше?
Квартални минимаркети и бакалии, където сиренето 
и месото се увиваше в ужасната кафява хартия, която 
се разкапваше и чийто вкус се смесваше с каквото бяха 

увили вътре. Пазарчето „Димитър 
Петков“, тогава със старите сергии със 
зелени ламарини, бяхме близки с една от 
продавачките и тя ме пускаше вътре 
да гледам как се продава стоката, да 
помагам. После отвориха първите големи 

 София винаги е била огледало на обществото

вериги – спомням си „Билла“ в „Надежда“, където работеше 
тогава майка ми, често ходех с нея. После отвори и първият 
„Кауфланд“, или един от първите, на бул. „Константин 
Величков“, оттам пък помня едно чувство на неудобство 
и срам, когато покрай едни празници продаваха портокали в 
пластмасова кофа – колкото можеш да напълниш.  

Помните ли някакви конкретни книжарници?
Разбира се. Книжарничката на „Цар Симеон“ с жълтите 
метални решетки, не толкова за книги, но всякакви моливи, 
гумички, листчета, острилки, печатчета – тогава се 
колекционираха печати, цветни и миришещи, с най-различни 
фигурки. Книжарницата в началното ми училище, 32-ро. 
Не помня в ранните години да съм ходила с родителите си 
в книжарница, може би защото имахме голяма домашна 
библиотека, а и защото по онова време големите вестници 
пускаха детските класики със съботния брой, имахме 
късмет – с годините се преориентираха към друга аудитория 
и съдържание. Имаше и абонаменти за енциклопедии, 
майка ми купуваше списанието „Опознай света с Уоли“ от 
вестникарската будка. След това, когато вече ме пускаха 
да излизам сама, харчех джобните в книжарницата в мола на 
„Стамболийски“, която беше близо до гимназията.  

Какви бяха Вашите занимания в детството? Ходехте ли 
на някакви школи, на алианс? 
Основно четях и прекарвах време с приятели, безделничех. 
Бях постоянно навън. Известно време посещавах уроци по 
пиано, спортни танци, хор, пеене. Наложителните уроци по 
математика, от които нищо не излезе – чак в университета 
ми хареса математиката, покрай статистиката. Имах 
бохемско детство, диво, даже имам забележка „чете книги в 
час“. 

Кои са училищата, които завършихте? Има ли учители, 
които са ви белязали?
Учила съм в столичните 32-ро и 18-то, последната година и 
половина от гимназията си прекарах в Пловдив, Френската 
гимназия. Класната ми от началното училище Денка Добрева 
ме окуражи да пиша, видя нещо много рано и може би тя 
ми пусна мухата, така става в тези години. Беляза ме 
връзката ми с Галина Колева, преподавателка по география 
в прогимназията, която повярва в мен в труден момент, 
а аз я разочаровах по пубертетски – това ми беше урок 
по достойно държание за цял живот, не съм го забравила. 
Юлияна Джупанова, първата ми преподавателка по френски 
език, беше фин и ерудиран човек и ме обичаше в годините, 
когато изобщо не бях за обичане, както и Катя Крамарска, 
отново по френски, едно нейно посвещение още ме държи 
в по-страшни дни. От години търся връзка с тях и не 
успявам да ги открия. С преподавателката ми по БЕЛ Росица 
Игнатова са прехвърчали искри в трудните ми юношески 
години, но тя ме научи, че различията между хората не 
означават отхвърляне, че можем да живеем с тях и да се 
подкрепяме въпреки тях. Благодарна съм є. Има и много 
други – Радина Младенова, Атанас Пирянков, който рапираше 
„Септември“ на Гео Милев. Обичам учителите си и до днес, 
независимо каква връзка сме имали. И се радвам, че покрай 
книгата и журналистиката имам възможност да общувам с 
учители.  

Имахте ли любими градски места?
Всичко изброено по-горе. Отговарям на тези въпроси от 7500 
км разстояние, но целият град е в мен, тези спомени редовно 
се бършат от прахта на времето и ако трябва да избера едно 
„у дома“ – това е София.

Кой е най-яркият Ви спомен от детството, свързан със 
София / със случка в София?
Нахално ще е, но няма един отговор. Разкопаният булевард 
„К. Величков“, довършването на метрото. Часовникът на 

високата сграда зад НДК, който брои дните до 2000 г. и 
притесненията на възрастните, че нещо ще стане със света, 
но не разбирам точно какво. Играта сред руините на ул. 
„Искър“ (където не трябваше да ходим и където не трябва 
да се играе). Първата ми целувка в двора на детска градина 
„Щурче“ на „Симеон“ (не бяхме в детската градина, просто 
се събирахме там след училище). Изгревът на слънцето от 
покрива на блока в деня след петнайсетия ми рожден ден, 
пастелните цветове на балоните, които бяхме окачили на 
парапета на терасата. Безкрайното, прашно градско лято. 
Ярките ми спомени са банални, ежедневни, скучно лични. 

Какво се е променило в София? Каква е тя днес?
Понеже тръгнах по света сравнително рано, неизбежно 
минавам през сравнението. Много се променя към добро 
– култура и изкуство, гастрономия, нощен живот, 
градски транспорт – тук София не отстъпва на повечето 
европейски, че и американски градове. София е многолика, 
от стара антична столица, през Възраждане и европейска 
архитектура, тежък социализъм и съвремие – цялата тази 
история є придава страшен чар и с малко повече визия на 
управляващите градът може да се „обърне“ към света, 
да е повод за всеобща гордост. Дори негативите могат 
да станат позитиви. Освен това е зелен град, Витоша и 
Панчарево са богатства, за които много големи градове 
могат само да мечтаят. Градските хора в София са 
щастливи, в енергията на града има по нещо от жуженето на 
заетия и шарен Берлин, парижкото арогантно спокойствие, 
амстердамското веселие, римското нищонеправене… 
Разбира се, това понякога няма как да се види през сивата 
завеса на лошото управление на града, инфраструктурните 
гафове, безобразното застрояване, унищожаването на 
културно наследство и липсата на грижа за градската 
среда. Дразнят ме уж малки, а всъщност големи неща 
като преливащите кофи, мръсният въздух, недостъпните 
тротоари и безразборното паркиране, хвърлянето на 
боклуци навсякъде и неподдържането на междублоковите 
пространства (междублоковите пространства са 
национално богатство!), въобще собственото ни 
пренебрежение към всичко отвъд пределите на жилището 
ни. Мисля, че София винаги е била огледало на обществото, с 
всички положителни и отрицателни черти. 

Кое литературно произведение свързвате най-силно със 
София?
Поезията на Александър Вутимски, роден в Своге и живял в 
София.  Любимият ми Николай Лилиев. Също и Смирненски, 
Гео Милев, „Тютюн“ на Димитър Димов. Моята София е 
прашна, нощна, ако липите не цъфтят, значи трупа сняг, 
както софиянци трупат самота по кривите улици. 

Александър Вутимски, „Нощем“

В потаен час аз се измъквам сам
от мойта стара къщица безшумно.
Хазайката не бива да разбуждам
и аз пристъпвам бавно и внимателно.

В разкривената, потъмняла уличка
със флейта свирят кротко ветровете.
А някъде са се събрали кучета
под покрива и съзерцават месеца.

Градът е вече пуст. И е ноември...
Дърветата във тъмнината дремят.
Един след друг бездомните фенери
по ъглите и мостовете скитат.

И подир тях аз весело подсвирвам
и си приказвам сам във тъмнината.
При мен дохожда старият стражар
и ме разглежда в мрака подозрително.

И вече много късно призори
аз се прибирам мокър от мъглата.
Фенерите ми кимат за довиждане
и чак до нас ме изпровожда вятъра.

Лилиев: 

Пред мене се разстилаше огромен
градът – замрежен вечно в прах и дим, –
градът, де аз се губех обездомен, 
за себе си и света неуязвим – 

и миналото тънеше във спомен,
за който не заслужава да скърбим.

Йоанна Елми
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Б у К Ъ Р

Мартин Еймис играе снукър точно по начина, по който 
бихте очаквали Мартин Еймис да играе снукър. „Талантлив 
играч, който разчита на естествените си способности“, 
както сам се описва в статия на „Ескуайър“ от 1991 г., 
която разказва за един двубой срещу неговия приятел и 
колега романист Джулиън Барнс, „той е непоследователен, 
с лош характер, прекалено амбициозен, еднакво недодялан 
при победа и загуба“. И все пак той удря топката „ужасно 
силно и с различни бесни завъртания“. Прякорът му? 
„Земетресението Еймис“, в противовес на „Барометъра 
Барнс“, чийто подход се характеризира с „прекомерна, дори 
ненормална предпазливост“. Загатнатото сравнение между 
владеенето на щеката от страна на писателя и стила на 
неговата проза става очевидно в последния абзац, белязан 
от уверението, че Еймис е далеч по-добър в създаването на 
изречения, отколкото във вкарването на топки при игра 
снукър. 
  
Тук са и познатите ни записки на Еймис: преизобилни, с 
леко иронизирана увереност; живи обобщения, постигнали 
убедителността си чрез чистата мощ на реториката; и 
комичното париране на литературен съперник. (Барометъра 
Барнс може да се срещне и като Скучния Барнс.) 32 години 
по-късно обаче нов роман на Земетресението Еймис едва 
бива засечен от литературната скала на Рихтер. Когато 
романът му от 2020 г. „Вътрешна история“ (Inside Story) 
не успя да влезе в списъците с номинираните за наградата 
„Букър“, пишещите за изкуство кореспонденти дори не си 
направиха труда да забършат праха от своите шаблони със 
заглавие „Еймис с груб отказ“.
Последния път, когато той влиза в разширения списък с 
кандидатите, е за „Жълто куче“ (Yellow Dog), точно преди 
20 години, и преди това – когато е включен в краткия 
списък през 1991 г. по повод на романа си за Холокоста 
„Стрелата на времето“ (Time’s Arrow). След единствените 
2 номинации за „Букър“ за 50 години всеки, както изглежда, 
е продължил напред. Всеки от останалите писатели от 
осемдесетарската му групичка – Барнс, Иън Макюън, 
Салман Рушди и Казуо Ишигуро – е спечелил „Букър“, а 
Ишигуро даже плава в недосегаемите води на Нобеловото 
лауреатство от 2017 г. Само Еймис, човекът с целия този 
талант, си остава без трофей.

Можем да си представим до каква степен това притеснява 
Еймис, съдейки по това колко пъти ни е заявявал, че това 
не го притеснява. В 2 дълги бележки под линия в своите 
мемоари под заглавие „Опит“ (Experience) той отхвърля 
„Букър“ заради това, че превръща писателите в „нещо, 
на което може да се залага“, и заради лишеността є от 
истински престиж. Предполагам, че е въпрос на гледна 
точка. Бидейки единственият съдия на „Букър“, готов да 
подкрепи „Вътрешна история“ (съжалявам, че не можах да 
дам повече от себе си, Март), мога да гарантирам за това 
колко капризен е процесът. Но при положение че Еймис е 
сред най-почитаните и имитирани писатели на своето 
поколение, самосъжалението му наистина дразни. „Когато 
първият ми роман спечели наградата „Съмърсет Моъм“, си 
казах… свиквай с това. Но това никога не се повтори.“ 
И все пак – точно както провалът в романтичния живот 
е бил музата на неговия кръстник Филип Ларкин, така за 
Еймис тя е литературният провал. От самото начало 
той бива прокълнат от собствения си късмет. Синът на 
Кингсли Еймис има шанса още първият му роман да бъде 
издаден, както признава Мартин. Но защо „Пари“ (Money), 
неговата сатира на филмовата индустрия, публикувана 
през 1984 г., дори не влиза в съкратения списък за „Букър“? 
(„Папагалът на Флобер“ /Flaubert’s Parrot/ на Барнс влиза 
в списъка през онази година.) Може би не се е харесал на 
съдиите; но всъщност има други причини. 
Сатирата е жанр, който неизбежно разделя хората, 
и неговият тип хумор, високомерен, но и дълбоко 
емоционален, изглежда се харесва на определен тип 
читатели, често от мъжки пол и споделящи до голяма 
степен една и съща житейска история с автора. На 
съвременен език, той не просто „нанася удари“ фронтално, 
но и странично, и от горе надолу – той няма проблем с 
това да се подиграва на хора, които са по-малко образовани 
от него. В „Пари“ цялата смешка идва от това, че 
един разказвач отрепка, който не чете, ни говори в 
стил хиперотчетлива проза в продължение на близо 400 
страници. Еймис също така никога не би спечелил награда 
за чувствителност към расовите въпроси, нека си го 
кажем честно. (До появата на Лиънел Асбо черните герои 
в романите му са периферни фигури, които са източник 
на страх или забавление.) Следват и жените на Еймис: или 
сексуално привлекателни мадами, или разглезени съпруги, с 
почти никакъв вътрешен живот. Можете да видите защо 
неговото творчество може да раздразни хората, без да е 
имало такива намерения. 
Другият му проблем е, че пише за един много лондонски 
свят, населяван от същия тип хора, които участват в 
журита. Може би не е справедливо, но британските награди 
са склонни да привличат новости от други части на света 
– Индия на Рушди например или една Англия, която се 
„разиграва“ в миналото по безопасен начин, като в книгата 
на Ишигуро „Остатъкът от деня“ (The Remains of the Day) 

или „Предчувствие за край“ (The Sense 
of an Ending) на Барнс. По-трудно е да 
убедите едно жури, че създавате нещо 
оригинално, ако на журито му се струва, 
че му се казва нещо, което то вече знае. 

Освен това няма как да е бил от помощ 
фактът, че Кингсли все още е пишел 
романи – той в действителност взима 
„Букър“ за „Старите дяволи“ (The 
Old Devils) през 1986 г. Както е добре 
известно, когато героят Мартин Еймис 
е попитан в „Пари“ какво е да има баща 
писател, той отговаря безгрижно: 
„Същото като да поемеш семейната 
кръчма“. Но в средата на 80-те години 
на ХХ в., когато Еймис е на върха на 
кариерата си, не е ясно дали е наследил 
ролята на баща си с пълна сила. 
„Пари“ е пълна с дръзки загатвания за 
известни писатели: хотел „Ашбъри“, 
фирма „Уолъс и Елиът“, нигерийски 
писател на име Фентън Акимбо. Дори има 
кратък пасаж, препращащ към външния 
вид на Шекспир: „Клюноподобна горна устна с едва покълнал 
мъх, челюст, приличаща на змиоркоподобна подутина, очи 
като бабешки кладенчета край морските скали… Шекспир 
не приличаше на нищо“. 
Всичко това е добър мръсен хумор, но претенцията за 
близост с големите момчета би могла да изглежда както 
закачлива, така и изкуствена. В „Лондонски поля“ (London 
Fields), издадена през 1989 г., фаталната жена Никола 
Сикс доста неправдоподобно разглежда отношението към 
„содомията“ от страна на Бекет, Мейлър, Ъпдайк, Рот и 
Найпол. Подобни позовавания допринасят за усещането за 
клубно преимущество на един омагьосан кръг от писатели 
– всички от мъжки пол, разбира се, – относно който ние, 
простичките читатели, би следвало да се чувстваме 
късметлии, че сме подслушали. И това е преди да стигнем 
до момента, в който Еймис предава разговора на маса на 
своя голям приятел Кристофър Хитчънс. 
Еймис, подозирам, долавя всичко това. Оттам и неговите 
„набези“ към сериозни теми – ядрени оръжия, Холокоста, 
космология, феминизъм, джихадизъм. Той може и да осмива 
тенденцията за възнаграждаване на прямото изговаряне 
на истината в „Информацията“ (The Information) от 
1995 г., наричайки една литературна награда „Отплата за 
задълбоченост“, но същият стремеж към дълбочина често 
е дисбалансирал неговото собствено писане. Той никога не 
променя стила си, за да го пригоди към темата. Все едно 
дали иде реч за геноцид, или джентрификация, той прилага 
една и същa крайна яркост, която понякога предизвиква 
гадене. 
„Можем да изхвърлим всички сериозни откъси от романите 
на Дикенс без да навредим на статута му на писател“, пише 
Еймис и ние се чувстваме изкушени да приложим същото 
правило към самия него. Той притежава дарбата да бъде 
неприлично, безобразно смешен по отношение на тясна 
ивица от Западен Лондон на висшата или нисшата класа 
в края на хилядолетието. Липсва му топлосърдечната 
душевност на неговия обект на подражание Сол Белоу или 
първичната рана, представляваща загубата на езика, която 
преследва Набоков. По-скоро подобно на Александър Поуп 
той е майстор на фалшивата героика, въоръжена с вербална 
наслада и нравствена интелигентност, готова да покоси 
Тъпаците от Ладброук Гроув. 

По тази причина според мен най-добрият му роман е 
литературната му сатира „Информацията“. Ричард Тъл 
е неуспял романист и пълен с недостатъци съпруг, който 
надмогва факта, че навършва 40 години, като се опитва да 
унищожи своя стар приятел Гуин Бари – ужасен писател, 
постигащ успехи с лекота. В една запомняща се сцена 
Ричард и Гуин играят тенис. Наблюдаваме „омразните 
останки от вехтата техника на Ричард, нейната буржоазна 
суровост: форхенда, изигран като с лопата, бекхенда със 
силно забавената му сечена топка“, докато той се опитва 
да обърка Гуин, „маневрен малък дървеняк, лишаващ всяко 
нещо от ритъма му, винаги ясен, никога противоречащ, 
лишен от всякакъв инстинкт да се опита да предвиди 
удар или да изненада противника“. Ако се нуждаехме от 
напомняне относно езиковата виртуозност на Еймис – а 
винаги си струва да ни бъде напомняно за нея, – щяхме да 
забележим двете необичайни, но съвършени прилагателни 
– „омразен“ и „маневрен“. Въпреки че рядко препрочитам 
роман на Еймис в неговата цялост, аз често отварям 
книгите му на сцени като тази, за да покажа сам на себе си 
какво би могло да бъде направено с описателното писане. 
Би било твърде опростенческо да кажем, че Гуин е 
замаскиран Джулиън Барнс, въпреки че той бива описван с 
пикантен сарказъм като „покорен“ мъж – същата дума, 
която Еймис отнася към Барнс в „Опит“, когато описва с 
подробности тяхното скарване по повод на това, че Еймис 
напуска съпругата на Барнс, Пат Кавана, която до този 
момент е негов агент. Но при всички случаи Еймис би могъл 
да твърди, че Барнс е нанесъл първия удар.  

В своя роман от 1991 г. „Говорейки за това“ (Talking it Over) 
Барнс описва любовен триъгълник, в който харизматичният 
Оливър предава своя кротък най-добър приятел Стюарт 
заради жена. Оливър много напомня на Еймис. Представен 
като пристрастѓн пушач, той отбелязва за сватбата 
на Стюарт: „Пръстенът блестеше върху своята 
виолетова възглавничка като някакво вътрематочно 
устройство“. Той описва импотентността като „да 
се опиташ внимателно да мушнеш стрида в брояч на 
паркинг“ – фраза на Еймис, която 4 години по-късно отново 
се прокрадва като нишка в „Информацията“. Приятелско 
дразнене? Може би, въпреки че е стряскащо да прочетем 
как обикновено любезният Барнс заявява в разказа си за 
техния снукър мач, също в „Ескуайър“, че „под спокойното 
възхищение, което всеки от нас храни към работата на 
другия, е погребана… ярост, която иска да убива“. (За 
щастие, двамата междувременно са сдобрени.) 
Това нещо повече ли е от онова, което Ъпдайк нарича 
„разработена клюка“? И не, и да. За онези, които се 
интересуват от мъжко приятелство и съперничество, от 
значението на успеха и от жертвите, които правим, за да 
го постигнем, Еймис винаги ще е въздействащ. Особено след 
като на неговите пълни със слабости герои не им е позволена 
утехата морално да превъзхождат онези, стоящи над тях 
в йерархията. В най-добрия случай успехът превръща Гуин в 
по-щедър човек и по-добър съпруг, докато провалът изгризва 
духовната същност на Ричард докато не остава почти 
нищо. 
В задълбочен полувъзхваляващ материал за писателя 
Джейсън Каули пише, че „една същностна самота 
подчертава търсенето на Мартин Еймис на абсолютна 
оригиналност… Колко струвам? Колко съм добър? И човек 
се чуди какво му е струвал този безмилостен стремеж да 
бъде най-добрият?“ 
Каквото и да е струвал на писателя подобен стремеж, 
той е коствал същото и на читателите му. Пред Еймис 
е имало и друг път – този, който отвежда отвъд чистия 
блясък. В „Опит“ абсолютната тежест на травматичната 
действителност го принуждава да прояви рядка смиреност 
в отношението си към другите. Вместо да ги надвива със 
своя натруфен речник, приклещвайки ги с мръсна лиричност, 
той наблюдава и докладва с проста острота.  
Еймис разсъждава върху опустошителното разкритие, 
че братовчедка му Луси Партингтън, която изчезва през 
1973 г., всъщност е била отвлечена и убита от серийния 
убиец Фред Уест. Погледът му върху ужасяващия живот 
на Уест е лишен от хулиганския хумор, така дразнещ в 
романите му. Вместо това той занулява разказа до един 
малък поразителен детайл: „Той се шляеше около къщата, 
гризейки глава лук така, както вие бихте яли ябълка“.
Оттогава Еймис се чуди дали изобщо е трябвало да пише 
за убийството на своята братовчедка. Но аз се радвам, че 
е успял да го стори, тъй като онзи зловещо мистериозен 
лук остана в съзнанието ми през годините. Това също 
така ни предлага подсказка за писателя, който Еймис е 
можел да бъде. Ако само беше придал подобна тежест 
на измислените престъпления, които описва; ако беше 
изоставил своите скорострелни убеждения; ако беше 
опитомил хумористичния си дух; ако само беше обуздал 
това земетръсно въображение… 

САМИР РАХИМ

Превод от английски: МАРИНА КАРЧИНОВА

13.01.2023 г.

TheBookerPrizes.com

Трябваше ли Мартин Еймис да спечели наградата „Букър“?

Джулиан 
Барнс Мартин Еймис



8Литературен вестник 22-28.02.2023

Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

П О К А Н А

джон Малкович,  
печалният образ на самотата

Номинация Малък сезон 2021
Режисура и драматургична версия: Люба Тодорова 
Сценография и костюми: Антония Соколова 
Композитор: Илко Биров 
Фотограф: Петър Недялков 
Участват: Мануела Минкова, Яна Зайкова, 
Димитър Василев, Николай Ганчев, Димитър Крумов

За театъра, без който Булгаков не можеше да живее, 
както морфинистът без морфин.
Попаднеш ли в театъра, струва ти се, че си нещо 
пї така от другите хора: по-силен, по-гениален, по-
хуманен, по-необходим, по-чувствителен. Самозабравяш 
се, подгонва те амбицията на всяка цена да бъдеш 
артист и бързо попадаш между зъбчатите колела на 
театралната машинария, която винаги иска своето и 
никога това, което ти самият искаш. И тогава настъпва 
деформацията – неволна, най-често неосъзната, но и 
неизменна – на попадналия в театъра поетичен характер. 
Нищо не е такова, каквото е било в очите ти, когато за 
пръв път си пристъпил зад кулисите. Нещо повече – нищо 
не е такова, каквото би трябвало да бъде.
То вече е в нас, „ще се развива и ще ни изсмуче“ – и днес, 
и по времето, в което Булгаков е започнал да излива своя 

незавършен „Театрален роман“ на хартия. Но когато 
авторът посяга към смъртта през ръката на героя си 
Сергей Леонтиевич Максудов, и то само заради провала в 
изкуството, се случва нещо особено...
Лентата на живота започва странно да превърта и да 
напомня за нещо друго:
„Театърът тъне в полумрак. Стоя до рампата. Гледам как 
художничката Аврора Госие обикаля въртящия се кръг с 
линийката, как я допира леко до пода. Светлата коса на 
Госие ту припламва като подпалена, когато тя се навежда 
към края на рампата, ту гасне и става като пепел. И аз си 
мисля, че всичко, което става сега, което се влачи така 
мъчително, всичко ще получи своя завършек...“                                                                    
                                                                                                                                  

ЛЮБА ТОдОРОВА

„Театрален роман“ е един от четирите селектирани 
проекта в онлайн работилницата на „Малък сезон 2020“ 
(част от Културния календар на Столична община), 
които получиха възможността да бъдат реализирани на 
сцената на „Сфумато“ през настоящия сезон.

Следваща дата: 28 март 2023, 19.00 ч., „Сфумато“, 
Камерна зала

Театрален роман
от Михаил Булгаков

„В самотата на памуковите полета“ от Бернар-Мари 
Колтес
Участват Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте
Режисьор Тимофей Кулябин, сценограф Олег Головко, 
видеодизайнер Александър Лобанов, оператори Владимир 
Буртцев, Фрол Подлесний, Павел Минарский, Александър 
Ражувалов
Копродукция на Театър „Дайлес“, Рига, Латвия и Екатерина 
Якимова
Спектакълът е показан в София, в Народен театър „Иван 
Вазов“ на 16, 17 и 18 февруари 2023 г.

Спектакълът „В самотата на памуковите полета“ на 
знаменития американски филмов и театрален актьор Джон 
Малкович (р. 1953; „Опасни връзки“, 1988; „Империята на 
слънцето“, 1987; „Под прицел“, 1993; „Желязната маска“, 
1998; „Бесни страшни пенсии“, 2010; „Новият папа“, 2019) 
и на литовската филмова и театрална актриса Ингеборга 
Дапкунайте (р. 1963; особено известна с участието 
си в руските филми „Изпепелени от слънцето“, 1994 и 
„Подмосковски вечери“, 1994, както и в американския 
„Мисията невъзможна“, 1996) беше най-очакваното и най-
обсъжданото театрално събитие в София през последните 
седмици. Информацията и коментарите за предстоящото 
гостуване дни наред изпълваха публичното пространство 
в столицата и в страната не само доколкото Джон 
Малкович сам по себе си вече е достатъчно голяма реклама, 
а и защото медиите и социалните мрежи намериха в 
тази новина привлекателно поле за собствени прояви и 
интензивно я поддържаха в центъра на общественото 
внимание. В така създалата се преизпълнена с очаквания 
среда дори шумните дискусии за много високите цени на 
билетите изиграха по-скоро рекламна роля. Формирането 
на подобен прекомерен интерес към едно представление без 
съмнение го поставя в сложна ситуация. Ситуация, с която, 
бързам да кажа, спектакълът на Малкович, Дапкунайте и 
Кулябин се справи впечатляващо.
Основното качество на написаната през 1985 г. пиеса 
„В самотата на памуковите полета“ на Бернар-Мари 
Колтес (1948–1989) – един от най-поставяните френски 
драматурзи от последната трета на ХХ век, е нейната 

способност винаги да въздейства на зрителите и да ги 
изважда от комфортното им всекидневно състояние, 
независимо от начина, по който е интерпретирана. 
Драматургичното майсторство на Колтес (убедително 
демонстрирано и в останалите му пиеси и специално в 
най-успешна от тях – „Битка на негъра и кучетата“, 1979) 
се крие именно в умението му да тръгне от една отделна, 
драматична за изживяващите я ситуация и да я разшири 
до нейните общовалидни, екзистенциални измерения. 
Когато гледа „В самотата на памуковите полета“, след 
първоначалното си стъписване пред тъмните, заредени с 
неясно напрежение монолози на Дилъра и Клиента, които 
се срещат на непознато място в мрака на нощта и се 
опитват да сключат очевидно плашеща ги сделка, но така 
и не изговарят кой какво предлага или търси, публиката 
бързо разчита драматизма на хомосексуалното желание, 
на неистовия страх както от другия, така и от себе си, 
и едновременно с това, на отчаяната жажда за близост. 
Колтес с умела недоизказаност създава това първо значение 
на пиесата си, след което залага в нея още много пътища 
за тълкуване, обединявайки ги в цялостно безнадеждно 
усещане за самотата на човека и обречения му копнеж 
за любов. Бихме могли да кажем, че „В самотата на 
памуковите полета“ на Колтес е една от най-откровените 
пиеси за самотата в съвременната драматургия.

Днес, четири десетилетия след 
написването є, Тимофей Кулябин, който 
през последните години се наложи като един 

от най-провокативните млади руски режисьори със своите 
постановки на традиционна и модерна класика („Дама 
пика“, 2007; „Хеда Габлер“, 2012; „KILL“ по „Коварство и 
любов“, 2013, „Три сестри“, 2015, „Госпожица Юлия“, 2020, 
„Нора“, 2022) както в родината си, така и на европейската 
сцена, включително и в Народния театър в София, търси 
в текста преди всичко драматизма на перверзното 
сексуално желание, което е наказуемо. В двамата персонажи 
на Колтес, представени от Джон Малкович и Ингеборга 
Дапкунайте, режисьорът, както сам заявява в програмата 
към спектакъла, открива двете лица на един и същ отчаян 
самотник убиец, който живее в „ужасна вътрешна 
дисхармония“, защото е осъзнал, че сексуалните желания, 
които изпитва, са престъпни.
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте демонстрираха 

изключителен професионализъм. Софийската публика видя 
в изпълнението им точно онова, което очакваше да види 
– виртуозност, физическа и емоционална пластичност, 
удоволствие от играта. Но тя видя и нещо повече – как 
актьорите не само прецизно следваха и представяха 
концепцията на режисьора, но и как, особено Малкович, 
естествено добавяха към нея личните си преживявания на 
текста, както и аурата на собствените си утвърдени в 
публичното пространство образи. Така в крайна сметка, 
непрекъснато напомняйки за различните възможности и 
посоки за тълкуване на пиесата, те постигнаха истинската 
є същност – представиха ни една пиеса за безнадеждната 
самота. Особено показателна в това отношение беше 
последната сцена на спектакъла. Малкович и Дапкунайте 
застават много близо един до друг и тихо си разменят 
следните реплики: Дилър: Простете, сигурен ли сте, че в 
нощната врява не сте казали какво точно искате от мен, а 
аз да не съм ви чул? / Клиент: Не, не съм казал нищо. Нищо 
не съм казал. А вие, сигурен ли сте, че в тази нощ, сред този 
така дълбок мрак, че едва се свиква с него, нищо не сте ми 
предложили, а аз да не съм отгатнал какво е! / Дилър: Нищо. 
/ Клиент: Тогава какво да е оръжието? Двамата хващат 
едновременно един бръснач и малко след това на екрана, заел 
цялата горна част на сцената (майсторско сценографско 
решение на Олег Головко), в едър план виждаме персонажа 
на Джон Малкович, отново вече само като един човек, с 
прерязано гърло. Виждаме самотния изход на човека от 
самотата.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА           

Джон Малкович и 
Ингеборга Дапкунайте 
във „В самотата на 
памуковите полета“ от 
Бернар-Мари Колтес, 
режисьор Тимофей 
Кулябин, Копродукция на 
Театър „Дайлес“, Рига, 
Латвия и Екатерина 
Якимова, 2022

Джон Малкович      Ингеборга 
Дапкунайте
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И Н Т Е Р В Ю

„Зима“ е може би най-
дългият цикъл във 
„Въображаеми градини“ 
(Издателство за поезия 
„дА“, 2022). Защо именно тя 
от всички възможни сезони?
Искрено се изненадах от 
това, че е най-дългият 
цикъл – в моята авторска 
глава най-дълъг е третият – 
„утеха“. Дори взех книгата 
да проверя. Но сте права, 
макар и само с 4-5 страници, 
„зима“ е най-дългият сезон във 
„Въображаемите градини“. 
Зимата е особен сезон – 
виждаме го и сега, съвсем 
буквално, ту я има, ту я няма, 
понякога не прилича на себе 
си, понякога се взима твърде 
на сериозно. В моята лична 
история зимата трая години. 
И това има отражение в 
книгата, това е цикълът, 
от който отпаднаха най-
много текстове, най-много 
съкращавах. 
Паркър Палмър, чийто 
цитат отваря този 
цикъл, има четири есета, 
посветени на четирите 
сезона. В есето, посветено 
на зимата, той пише за това 
как студът, мракът, привидната смърт на всичко 
живо – голите дървета и поляни, притихналите птици 
и животни, всъщност е начинът, по който природата 
се подготвя за другите сезони. И всеки сезон има 
своето предназначение, своя смисъл в по-големия план на 
годината, на кръговрата. Благодарна съм на моята зима 
за подготвената пролет, лято, есен и нататък.
 
В какви отношения сте с думите си? Има ли такива, 
които не ви принадлежат, или всички...
Пиша от много години, винаги съм обичала да пиша, от 
литературен преразказ в училище, до стихове, есета, 
пътеписи, case studies, дори техническа документация, 
включително проекти, всичко в думи. И въпреки това 
съм имала периоди, в които думите изобщо не ми 
принадлежаха. Спомням си конкретен случай, дори си 
спомням как бях седнала в едно кафене на „Шишман“ – 
как се опитвах да пиша в дневника си (поддържам такава 
практика отдавна) и думите не идваха, а тези, които 
идваха, не носеха никакво облекчение, никаква утеха. Този 
период продължи дълго, стори ми се безкрайно. Тогава и 
стихове не идваха, не можех да пиша. Бях се притеснила, 
може би истинската дума е „уплашила“, че няма да 
мога да пиша повече, край, това беше. Но се оказах 
в грешка, някакво време след това се появиха думи, 
стихове, сънища с думи, „Въображаемите градини“. Та, 
отношенията ми с думите се развиват, благодарна съм 
за това.
 
Какво никога не бихме могли да узнаем за себе си?
Развесели ме този въпрос, включи се моят coaching 
mindset – аз съм сертифициран коуч, ако някой ми каже: 
„това никога не бихме могли да го узнаем за себе си“, бих 
попитала, „а ако все пак можехме да узнаем и това, какво 
би било то?“.
Ако трябва с повече сериозност да се отнеса към въпроса 
Ви – от личния си опит мога да кажа, че ако търсим 
достатъчно дълго, можем да продължим да се откриваме 
и преоткриваме и да изненадваме себе си, стига да 
искаме, да сме търпеливи, да можем да понесем да сме 
уязвими, да си го позволим. 

Страховете или надеждите са по-коварни, от една 
страна, и по-устойчиви, от друга? И с кои се живее 
по-лесно?
Мислейки за този въпрос, си припомних една ситуация от 
самото начало на войната в края на февруари 2022 година. 
Тогава имаше много бежанци от Украйна. В компанията, 
в която работя, колегите бяха направили един споделен 
файл – в него всеки, който иска, да се отбележи с името 
си, както и с какво може да помогне. Спомням си го ярко 
като днес – бях уплашена, както и повечето хора, които 
познавам, но цял ден и следващите дни, много след като 
се записах, влизах в този файл и виждах нови и нови имена 
на колеги, а в колоната „с какво можеш да съдействаш“ 
отговорите бяха: „с каквото е нужно“, „с каквото е 
нужно“, „с каквото е нужно“, „с каквото е нужно“.
 
Когато излизат от живота, за да влязат (за 
кратко?) в поезията, променят ли се нещата, преди 
да се върнат отново там? Или начинът и посоката 
на тази трансформация са различни?
За мен поезията носи утеха дори и когато нещата, 

Галина Николова: Ако мога да го напиша, мога да го понеса
„влизащи“ в нея, сами 
по себе си не носят 
такава. Ако мога да го 
напиша, мога да го понеса. 
Написах това изречение 
и малко се стреснах от 
категоричността му, но да 
– май така го усещам. Мисля 
за трудни моменти, през 
които съм преминала, които 
после „родиха“ стихове, 
и така си го представям. 
Поезията облагородява 
(някак) страданието, 
утешава го.

Какво си представяте, 
когато чуете думата 
„междинност“?
Затворих очи и при 
опита да си представя 
„междинност“, „видях“ 
една птича перушинка – от 
онези малките, вътрешни 
перушинки, с пухкавия край 
– как се рее във въздуха. 
Може би птици са се били 
във въздуха, може би птица 
се е „пощила“ на висок клон, 
може би ястреб е отнесъл 
малко пиле от онези, които 
идват на хранилката ни през 
зимата. Може би. Това си 

представям – междинността е може би.

Какво шумоизолира мълчанието? А колко вида 
мълчание има?
Този въпрос прочитах, въздишах и подминавах, прочитах, 
въздишах и подминавах, накрая остана последен. Труден 
ми беше. Още ми е труден. Прочетох го сега и пак 
въздъхнах. Нещо в нас шумоизолира мълчанието явно. 
Нещо, на което му се въздиша, нещо, което тъгува. 
Нещо, на което, ако му се даде глас, може да ни каже 
неподозирани неща. 
Не знам колко вида мълчание има. Аз съм срещала 
себесъхранителното, милостивото към другия, 
самоналоженото, прикриващото това, което става 
вътре, уплашеното, ужасеното. И още мога да 
изброявам, но дали е нужно. Понякога носим мълчания, 
стари колкото нас, дошли в други моменти, свършили 
работата, която е било нужно да свършат, но останали 
по навик, още тук. Тях е добре да потърсим, намерим, да 
им дадем глас, да чуем какво имат да ни кажат. Сигурно 
имат.

Несправедливи ли сме, когато искаме от любовта да 
не търси бряг или дъно?
Да. Не. Не знам. Преди доста вече години, когато още 
нямах дете, си говорех с една приятелка за имането на 
деца. Тя каза: ако искаш да познаеш безусловната любов, 
децата дават възможност за това. В невежеството си 
тогава си помислих – безусловна любов към мен значи. 
Едва, когато родих, разбрах. Не към мен, не. Безусловната 
любов, на която аз съм способна. Това е възможността, 
която дават децата. Да изпита човек безусловната 
любов, на която е способен. Любов без бряг и без дъно.
И още нещо си мисля. Неотдавна слушах подкаст, в 
който коментираха словосъчетанието „безусловна 
любов“. Че има ли друга? Кога започва любовта да се дели 
на условна и безусловна? Условната любов любов ли е? Все 
въпроси, над които си струва да се помисли.

Кои са вашите скрити редактори и цензори?
Миналата година, преди още да имах книга, преди още 
да бях почнала да мисля за такава дори, сънувах ярък 
сън: влизам в зала, в която ще има мое четене. Много 
хора, разговори, приповдигнатост и суетня. Водещият 
– приятел, който в живота не се страхува от публични 
изяви – в съня е силно притеснен: има технически 
проблеми, стиховете не са разпечатани, звукът не става, 
нищо не е както трябва, ами сега? Аз се оглеждам – 
пълна зала с приятели, и му казвам с най-уверения си глас: 
спокойно, всичко ще е наред. 
Много го мислих този сън и мислех как живеенето е като 
стихотворение – понякога се получава с лекота и от 
само себе си, понякога има нужда от съвсем малко, друг 
път от много редакция, понякога не се получава съвсем, 
понякога се налага да се пренаписва. А понякога имаме 
нужда вътрешният ни редактор да каже на цензора-
притеснение: спокойно, всичко ще е наред. С най-уверения 
си глас. 

Какво може да запълни „приветливата кухина“, 
която често сме? 
От моя опит – целенасочена работа върху себе си, и най-
вече терапия с подходящ за конкретния човек терапевт. 

Знам, че това не е целта на интервюто, но все пак мисля, 
че е важно да го кажа – ако човек се чувства като кухина 
дълго време, да се осмели да потърси помощ – може да се 
живее по-добре.

Стиховете като „решения“ и „там времето 
не тече“ драматизират нашата скованост в 
отминаващото време. Неспособността да посегнем 
към презряващите пред очите ни плодове и в същото 
време да изхвърлим лекарството с изтекъл срок на 
годност. Как се живее с неупотребимото?
Не съм сигурна, че тъкмо това драматизират тези 
текстове, но ми е любопитен и този прочит. „Решения“ 
написах покрай период, в който преживявах като дълго 
времето, в което не знаех какво е добре да се направи, 
така че да бъде най-щадящо за всички замесени и все 
пак – вярно на мен самата. „Там времето не тече“ е по 
действителен случай, човекът, спрял в някакво свое 
минало, неналичен за настоящето, не-тук. Понякога 
наши части са така – ние не сме хомогенни, вътре в нас 
живеят различни наши „аз“ – някои са в настоящето, 
някои в бъдещето, някои – в миналото. Добре е от 
време на време да си ги наглеждаме, да правим вътрешна 
инвентаризация, да се опитваме да живеем тук и сега, 
да гледаме да не изостават много тези, които са в 
миналото, да си ги завръщаме, като се загубят. 
 
Един от циклите е посветен на дъщеря ви и 
майчинството. учи ли се „пускането“ на децата ни, 
постижимо ли е?
Много мисля по темите, свързани с родителството – 
мисля по тях и като майка, и като дъщеря. Вярвам, че е 
здравословно и за двете страни това да „пускаме“ децата 
си. Да ги „пускаме“ не като да ги метнем изведнъж в 
дълбоки води, а постепенно, с грижа, разбиране, милост 
и подкрепа. Мисля си, че докато отглеждаме децата 
си, всъщност отглеждаме възрастния вътре в тях – 
така че да могат от един момент нататък сами да 
са си родители – да носят отговорност за себе си, за 
постъпките си, за решенията си, за изборите си. Това 
не се научава изведнъж на двайсет и осем например. То 
почва да се учи на една, когато детето отказва да яде 
круша точно сега, и ние (се учим да) приемаме това, на 
две, когато иска да си облече пола-и-рокля едновременно 
и ние (се учим да) приемаме това, и после на шест иска да 
спи без пижама на 13 градуса и ние (се учим да) приемаме 
това. И всички останали избори, решения, които им 
позволяваме да правят за себе си, които ги „пускаме“ 
да правят за себе си. А то е трудно, понякога дяволски 
трудно, защото означава да се отдръпнем от позицията 
„аз знам по-добре от теб“ – а тя е толкова изкушаваща 
родителска позиция и колко много караници са произлезли 
от нея..., включително у нас, да не помислите друго. 
Та, „пускането“ на децата е процес, който започва с 
раждането и в който и родителите, и децата могат 
много да учат, но, уви, могат и обратното.

На какво бихте искали да научите дъщеря си: „да 
летилетилети, докато може“, или „да се приучи да 
живее, ходейки“?
Аз много се надявам да я науча, ако е птица – да лети, ако 
е риба – да плува, ако е кенгуру – да скача, ако е змия – да 
се припича на слънце, дори и когато аз самата съм друг 
животински вид, даже особено тогава! – и изобщо – да е 
повече вярна на себе си и да позволява на хората около нея 
същото. Но за да я науча на това, трябва и аз да го мога, 
а за себе си все още не съм съвсем сигурна колко го умея 
летенето ли, плуването ли, друго ли.

Има няколко стиха и за войната в украйна. Вземайки 
повод от стих преди тях:  може ли да кажем и за една 
война, че трябва да трае „колкото е нужно“, както за 
всичко останало?
Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. В 
стихотворението, към което препраща, говоря за 
това как не можем да накараме например черницата 
да се разлисти, розата да цъфне. Природните неща 
траят колкото е нужно дори когато не го разбираме, 
не го приемаме. Всички природни катаклизми също. За 
човешките ни катаклизми какво да кажа. Мога ли да 
накарам войната да спре? Имам подобно стихотворение 
– ако бях направила това или онова, можеше ли да я 
няма? За мен тук въпросът е върху какво имам контрол 
– и там да насоча усилията си. Мога ли да помогна на 
украинската майка с дете на възрастта на дъщеря ми 
да се върне у дома? Не мога, защото нейният град е под 
обстрел. Мога ли да є помогна с друго, така че да се 
чувства поне малко по-добре, докато е в България? Мога, 
опитвам. 

Разговора води АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
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И тъй като това е Нобеловата награда за мир по време на 
война, ще си позволя да се обърна към хората в различни 
страни по света с призив за солидарност. Не е нужно да 
си украинец, за да подкрепяш украйна. достатъчно е да 

бъдеш просто човек.

Ваши Величества, Ваши Кралски Височества, скъпи членове 
на норвежкия Нобелов комитет, граждани на Украйна и 
граждани на света,
Тази година цяла Украйна очакваше обявяването на 
Нобеловата награда за мир. Разглеждаме я като признание за 
усилията на целия украински народ, който смело се изправи 
срещу опитите да се унищожи мирното развитие на 
Европа и като признание за това колко е важна работата на 
правозащитниците за предотвратяването на военни заплахи 
в целия свят. Горди сме, че днес за първи път на официалната 
церемония ще прозвучи украински език.
Получаваме Нобеловата награда за мир по време на война, 
която започна Русия. Тази война продължава вече 8 години, 
9 месеца и 21 дена. За милиони хора думи като обстрел, 
изтезания, депортиране, филтрационни лагери станаха 
обичайни. Но няма такива думи, които да предадат болката 
на една майка, загубила новородения си син след обстрел на 
родилното отделение в болницата. Тя току-що е прегърнала 
детето си, дала му е име, кърмила го е, вдишала е миризмата 
му и изведнъж руска ракета унищожава цялата є вселена. Сега 
нейното мечтано и чакано дете лежи в най-малкия ковчег на 
света.
Не съществуват отработени решения за 
предизвикателствата, пред които ние и светът сме 
изправени. Хората в различни държави също се борят 
за своите права и свободи при изключително трудни 
обстоятелства. Затова днес поне ще се опитам да задам 
правилните въпроси, за да започнем да търсим тези решения.

Първо. Как да върнем значението на човешките права?

Поколенията, преживели Втората световна война, бяха 
заменени от други. Хората започнаха да приемат правата 
и свободите за даденост. Дори в развитите демокрации 
набират тежест сили, които поставят под въпрос 
принципите на Всеобщата декларация за правата на човека. 
Но правата на човека не се печелят веднъж завинаги. 
Ценностите на съвременната цивилизация трябва да бъдат 
защитавани.
Мирът, прогресът и човешките права са неразривно свързани. 
Държава, която убива журналисти, затваря активни хора 
или разпръсква мирни демонстрации, представлява заплаха не 
само за своите граждани. Такава държава е заплаха за целия 
регион и за мира в света като цяло. Затова светът трябва 
да реагира на системните нарушения. Човешките права 
трябва да бъдат не по-малко важен фактор при вземането 
на политически решения от икономическата изгода или 
сигурността. Този подход трябва да се прилага и във 
външната политика.
Това ясно се вижда в примера на Русия, която последователно 
разрушава собственото си гражданско общество. А 
страните от демократичния свят дълго време си затваряха 
очите за това. Те продължаваха да се ръкуват с руското 
ръководство, да строят газопроводи и да правят „business 
as usual“. Десетилетия наред руските войски извършваха 
престъпления в различни страни.
Но винаги оставаха безнаказани. Светът не реагира правилно 
дори на акта на агресия и анексирането на Крим, което стана 
първият прецедент в следвоенна Европа. Русия повярва, че 
може да прави каквото си иска.

Сега Русия се стреми да сломи съпротивата и да окупира 
Украйна чрез умишлено причиняване на болка на цивилното 
население. Руската войска целенасочено разрушава 
жилищни сгради, църкви, училища, болници, разстрелват 
евакуационни коридори, затварят хора във филтрационни 
лагери, извършват насилствени депортации на населението, 
отвличат, измъчват и убиват в окупираните територии.

Руският народ ще носи отговорност за тази срамна страница 
от своята история и за желанието насилствено да възроди 
бившата империя.

Второ. Как да започнем да наричаме нещата с 
истинските им имена?

Никой друг не иска мир толкова много, колкото хората в 
Украйна. Но мирът не настъпва, когато нападнатата страна 
сложи оръжие. Тогава това не е мир, а окупация. Откривахме 
трупове на цивилни по улиците и дворовете на къщите им 
след освобождението на Буча. Тези хора изобщо не са имали 
оръжие.
Необходимо е да престанем да маскираме отложените военни 

заплахи като „политически 
компромиси“. Демократичният 
свят е свикнал да прави 
отстъпки пред диктатурите. 
И затова готовността 

на украинския народ да се противопостави на руския 
империализъм е толкова важна. Няма да оставим хората в 
окупираните територии да умират и да бъдат измъчвани. 
Животът на хората не може да бъде „политически 
компромис“. Да се бориш за мир не означава да се поддаваш 
на натиска на агресора, а да защитаваш хората от неговата 
жестокост.
В тази война ние се борим за свободата във всичките 
є значения. И плащаме най-високата цена за това. Ние, 
гражданите на Украйна от всички националности, не трябва 
да обсъждаме правото си на суверенна и независима украинска 
държава и развитието на украинския език и култура. Като 
хора ние не трябва да съгласуваме правото си да определяме 
своята идентичност и да правим собствен демократичен 
избор. Кримските татари и другите коренни народи не 
трябва да доказват правото си да живеят свободно на 
родната си земя в Крим.
От това как се борим днес зависи каква ще бъде Украйна 
в бъдеще. За да може в следвоенната страна да изградим 
не разклатени структури, а стабилни демократични 
институции. Ценностите са това, което определя нашето 
поведение не когато ни е лесно, а когато ни е трудно. Не 
трябва да се превръщаме в огледало на държавата агресор.
Това не е война между две държави, това е война между 
две системи – на авторитаризма и демокрацията. Ние се 
борим за възможността да построим държава, в която 
правата на всеки човек са защитени, властта да дава 
отчет, съдилищата да са независими, а полицията да не бие 
мирните студентски демонстрации на централния площад в 
столицата.

Трябва да преодолеем травмата от войната и свързаните 
с нея рискове по пътя към европейското семейство и 
да утвърдим избора на украинския народ, определен от 
Революцията на достойнството.

Трето. Как да осигурим мир за хората по целия свят?

Международната система за мир и сигурност вече не 
работи. Затворник на съвестта, кримският татарин 
Сервер Мустафаев и много други хора са затворени в руски 
затвори заради своята правозащитническа дейност. Ние, 
защитниците на човешките права, които използвахме 
закона, за да защитаваме хората в продължение на много 
години, нямаме никакви правни механизми, за да спрем 
руските зверства. Затова много от правозащитниците 
бяха принудени да защитават това, в което вярват, с 
оръжие в ръце. Също като моя приятел Максим Буткевич, 
който в момента е в руски плен. Той и други украински 
военнопленници, а също така и всички задържани цивилни, 
трябва да бъдат освободени.
Системата на ООН, създадена след Втората световна война 
от победителите в нея, създаде неоправдани индулгенции за 
отделни страни. Ако не искаме да живеем в свят, в който 
правилата се определят от държавите с по-мощен военен 
потенциал, то това трябва да се промени.

Трябва да започнем да реформираме международната 
система за защита на хората от войни и авторитарни 
режими. Необходими са ефективни гаранции за сигурността и 
зачитането на човешките права за всички държави и техните 
граждани, независимо от тяхното участие във военни 
блокове, от военния им потенциал или икономическата им 
мощ. Правата на човека трябва да заемат централно място 
в тази нова система.
И тази задача не е само за политиците. Политиците са 
изкушени да избягват търсенето на сложни стратегии, 
които изискват дълго време. Те често се държат така, сякаш 
глобалните предизвикателства ще изчезнат един ден от 
само себе си. Но истината е, че те само се изострят. Ние, 
хората, които искаме да живеем в мир, трябва да кажем 
на политиците, че имаме нужда от нова архитектура на 
световния ред.

Може да нямаме политически инструменти, но винаги ни 
остава собствената дума и позиция. Обикновените хора 
имат много повече влияние, отколкото самите те осъзнават. 
Гласът на милиони хора в различни страни може да промени 
световната история по-бързо отколкото намесата на ООН.

Четвърто. Как да осигурим справедливост за всички 
жертви на войната?

Диктаторите се страхуват от утвърждаването на идеята 
за свободата. Затова Русия се опитва да убеди целия свят, че 
върховенството на закона, човешките права и демокрацията 
са фалшиви ценности. Защото по време на война те не 
защитават никого.

Да, сега правото не работи. Но ние вярваме, че това 
е временно. От нас зависи да прекъснем този цикъл на 
безнаказаност и да променим подходите на правосъдието 
към военните престъпления. Траен мир, който дава свобода 
от страха и усещане за перспектива, е невъзможен без 
справедливост.
Все още виждаме света през призмата на Нюрнбергския 

Реч на Олександра Матвийчук  
при връчването на Нобеловата награда за мир

трибунал, където военнопрестъпниците са осъдени едва след 
падането на нацисткия режим. Но справедливостта не бива 
да зависи от стабилността на авторитарните режими. В 
края на краищата живеем в нов век. Правосъдието не трябва 
да чака.

Трябва да преодолеем пропуските в поемането на 
отговорност и да дадем на всички засегнати хора шанс за 
справедливост. Когато националната система е затрупана 
от броя на военните престъпления. Когато Международният 
наказателен съд е ограничен до няколко избрани случая или 
изобщо няма юрисдикция.
Войната превръща хората в цифри. Трябва да върнем имената 
на всички жертви на военни престъпления. Независимо 
от това кои са те, от социалния им статус, вида на 
престъплението и жестокостта му, която са претърпели 
и дали медиите и обществото се интересуват от техния 
случай. Защото животът на всеки човек има значение.

Правото е жива материя, която непрекъснато се 
развива. Трябва да създадем международен трибунал и да 
подведем под отговорност Путин, Лукашенко и другите 
военнопрестъпници. Да, това е смела крачка. Но ние 
трябва да докажем, че върховенството на закона работи и 
правосъдието съществува дори и да е закъсняло във времето.

Пето. Как глобалната солидарност може да стане наша 
страст?

Нашият свят стана много бърз, изключително сложен 
и взаимосвързан. В момента хората в Иран се борят 
за свободата си. Хората в Китай се съпротивляват на 
цифровата диктатура. Хората в Сомалия връщат децата 
войници към мирния живот. Те като никой друг усещат 
какво означава да си човек и да защитаваш човешкото 
достойнство. От техния успех зависи и нашето бъдеще. Ние 
сме отговорни за всичко, което се случва в света.
Правата на човека са начин на мислене, определена парадигма 
на светоусещане, която определя как човек мисли и как ще 
действа. Те губят значението си, ако защитата им се остави 
само на юристи и дипломати. Ето защо не е достатъчно да 
се приемат правилните закони или да се създават официални 
институции. Ценностите на обществото все пак ще бъдат 
по-силни.

Това означава, че имаме нужда от ново хуманистично 
движение, което да работи с обществото на ниво 
значения, да се занимава с просветителство, да формира 
масова подкрепа и да привлича хора за защитата на 
правата и свободите. Това движение трябва да обединява 
интелектуалци и граждански общества от различни страни, 
защото идеите за свобода и човешки права са универсални и 
нямат държавни граници.
По този начин ще можем да формираме търсене на решения 
и заедно да преодоляваме глобалните предизвикателства 
– война, неравенство, нахлуване в неприкосновеността на 
личния живот, засилване на авторитаризма, изменение 
на климата и др. Така можем да направим този свят по-
безопасен.

Искаме нашите деца да не бъдат принуждавани да 
преминават през войни и страдания. Ние трябва да 
поемем отговорността да не прехвърляме на плещите им 
това, което ние, техните родители, трябва да направим. 
Човечеството има шанс да преодолее глобалните кризи и да 
тръгне по нов начин на световъзприемане.
Време е да се поеме отговорност. Не знаем колко време 
имаме.

И тъй като това е Нобеловата награда за мир по време на 
война, ще си позволя да се обърна към хората в различните 
страни по света с призив за солидарност. Не е нужно да си 
украинец, за да подкрепяш Украйна. Достатъчно е да бъдеш 
просто човек.

Осло, 10 декември 2022 г.

Превод от украински: РАЙНА КАМБЕРОВА

Олександра 
Матвийчук
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Йосефине Клоугарт

Йосефине Клоугарт (р. 1985) се утвърждава като 
едно от най-ярките имена в съвременната датска 

литература още с първите си романи. „Възходи 
и падения“ (2010) и „Един от нас спи“ (2013) са 

номинирани за престижната Награда за литература на 
Северния съвет. През 2011 г. получава датската кралска 

награда „Звезден прах“, връчвана на млади творци от 
дания и Гренландия. „Всичко това можеше да е твое“ 

(2021) е шестият є роман.

(Откъс от роман)

Последния път, когато бях у нашите в Молс, видях на 
перваза на прозореца червеното пластмасово гребенче, с 
което сресвахме косата на баща ми миналата зима, докато 
той лежеше в безсъзнание в болницата. Зимна та светлина, 
която влизаше в стаята, минаваше през гребенчето и то 
изглеждаше някак крехко и прозирно, сякаш изработено от 
кост или рог, или някакъв друг органичен материал. Стана 
ми мило, като го видях.
Болестта повали баща ми в рамките на броени сед мици през 
есента. Започнала с умора в тялото, а на края той изобщо 
не ставал от леглото, унесен от треската, блед и облян 
в студена пот, макар и завит до носа с вълнено одеяло. 
Всеки път, когато из лезела от стаята, Соня изпитвала 
ужас, че като се върне, ще го завари умрял. Представях си 
я как рабо ти следобеда в градината и изведнъж застива, 
както си е, натиснала с единия крак лопатата, приведена 
над греблото, или пък изправена, с отпуснати до тялото 
ръце в огромните работни ръкавици, и как вдига поглед към 
таванското прозорче и си мисли, това беше значи, всичко 
свърши.
Едва ли не на ръце го пренесла до колата.
Ерик, този двуметров широкоплещест мъж, тя го 
извлачила през цялата къща, до колата и от колата – нагоре 
по стъпалата на болницата, от ча калнята – в кабинета. 
Когато половин час по-къс но го преместили санитарите 
– двама здрави мъже, които се измъчили, докато го 
прехвърлят върху носилката, – тя сигурно се е чувствала 
едновремен но титанично силна и беззащитна като 
насекомо в ръката на дете.
Двама хирурзи извършили операцията. Подме нили 
разрушената от възпалението сърдечна клапа с телешка и 
част от аортата – със синтетична.
Когато най-сетне се обадиха, беше късно вечер та. С майка 
ми и сестра ми се чакахме в къщата в Молс. Седях пред 
печката с вдигнати крака и кърмех Бел, и тайно наблюдавах 
лицето на майка ми. Явно съм притиснала бебето прекалено 
силно, защото като го погледнах, беше изплюло зърното и се 
коко реше озадачено.
На следващата сутрин, когато отидохме на свиждане, баща 
ми спеше. 
Необичайно е, каза младата медицинска сестра, Тена, но не 
можахме да го събудим. Да пробваме, докато вие сте тук?
Със сестра ми кимнахме и те отново намали ха 
количеството успокоително, което се вливаше в тялото 
му по една от многото тръбички. Ин структираха 
ни да държим ръцете му здраво, за да не изтръгне в 
объркването си интубационната тръба, когато изплува на 
повърхността, така се из разиха.
Оказа се изненадващо силен, като се има предвид, че 
гръдната му кост е била срязана и после скрепена с тел – 
не беше лесно да му удържим ръцете. Опитите му да се 
изтръгне от хватката ни ми напомниха как като малка с 
ужас гледах конете, кои то отказваха да влязат в тъмните 
конюшни или в транспортните каравани и се изправяха на 
задни крака, мятаха се и опъваха въжетата. Точно в тези 
ужасни няколко минути той отвори очи и ме поглед на. 
С непоносимо огромни зеници и без изобщо да личи, че ме 
разпознава – а и аз не го познах. Очите му изглеждаха лишени 
от душа, ако изобщо може да се употреби подобен израз 
– сякаш надникваш зад нари суван декор, а отзад има само 
бездънна празнота. Сякаш в този огромен мрак нямаше 
нито един спо мен, нито един образ, за който да се хванеш.
Странно, каза Тена и пак увеличи седатива, и всич ките 
мускули на баща ми се отпуснаха, а тялото му се срина 
върху леглото.
По-късно същия ден го преместиха от следоперативната 
зала в интензивното. Крачехме след болничното легло като 
погребална процесия след ковчег. Седнахме в семейната 
стая да бдим.
Вечерта се прибрахме вкъщи, а рано на следваща та сутрин 
се върнахме в болницата в Скайбю, където всичко се 
повтори. Ръцете, държахме ги здраво, а той се мъчеше да ги 
измъкне, отвори очи и те бяха празни.
Не можем да си го обясним, каза хирургът. Операцията мина 
добре. Но очевидно пациентът не се събужда от упойката, 
рядко се случва, но все пак се случва – да не се върнат.

Следващите седем дни Тена специално минаваше през 
стаята му след дежурство. Виждахме през стъкло-
то как се надвесва над бюрото и чете картона му или 
говори с дежурния лекар. С всеки следващ ден изглеждаше 
по-притеснена от предния, погледът є беше пълен със 

съчувствие, а ние всяка вечер изми навахме в мълчание 
последните стотина метра към къщи по пътя с тополите, 
нагоре по хълма, между стопанствата на Глоб и Сигвард, 
фаровете осветя ваха дърветата отпред в бледожълто, 
а окастрени те им корони приличаха на юмруци, вдигнати 
запла шително към небето.
Чела съм, че когато Хенри Дейвид Торо потънал в скръб след 
загубата на брат си, един приятел му дал следния съвет: 
Направє си една колиба и се заеми с колосалната задача 
да погълнеш сам себе си жив. Не виж дам никаква друга 
възможност, никаква друга надежда за теб.

Годината, която измина, откакто баща ми изпадна от 
света и ме погледна с празни очи, представлява ше точно 
такава задача. Да погълнеш сам себе си – да извикаш пред 
себе си всичко, всички образи, които са на път да изчезнат…

Слънчевата светлина пада на дълги ленти между 
дърветата. Една пепелянка лежи неподвижно във вече 
топлия пясък. Денят ще е горещ. На тази картина, където 
ги виждаме за пръв път, двете сестри са на почивка с 
родителите си на брега на Северно море. Сара е по-малката, 
Барбара – по-голямата. Къщата е точно на границата 
между гората и дюните – обраслото с пирен, блатна мирта 
и черни боровинки виолетово поле, което се спуска надолу 
към морето – към Зеления плаж, към плажовете на Клим 
и То руп, където следобед рибарите изтеглят лодките си 
на брега за през нощта, а корпусите им оставят дълбоки 
бразди в пясъка.
През 1946-а парцелите зад лятната къща на „Га мелваревай“ 
били купени от един лекар от близкото градче Грено, 
който на младини прекъснал образова нието си, за да отиде 
доброволец в Никарагуа, а ко гато се прибрал, бил вече 
опитен хирург, един от най-добрите в страната, така се 
говорело. Получил мястото на главен лекар в болницата в 
Грено, упо требил голяма част от семейното богатство, 
за да изкупи земите на километър-два навътре в сушата 
югоизточно от местността Свинкльоу, настанил се 
със семейството си в една от 
няколкото къщи там, а останалата 
част от дюните запазил девствени. 
Семейството на Барбара наема 
къщата от дъщерята на лекаря 
– тя е омъжена, с четири деца, 
дъщерите на Барбара ги знаят по 
име от надписани те чаши за чай 
и от няколкото снимки, закачени 
на стената над синята маса в 
кухнята, които моми ченцата 
зяпат отнесени, докато закусват. 
Барбара не иска да знае нищо повече, 
предпочита да мисли, че къщата 
си е тяхна, и тя е, всички я обичат 
като собствена, но в същото време 
с цялата нежност, която носи 
съзнанието, че всеки момент някой 
може да влезе и с пълно право да я 
нарече своя.

По-късно Барбара си мисли: всичко 
тръгва от това място, от парчето 
земя между къщата на „Гамелва-
ревай“ и брега – Зеления плаж, 
платото Свинкльоу, скалите Булберг 
на хоризонта. Също и от планината 
Молс Берге, разбира се, от залива 
Фулсьо Виг, къщата у дома в 
Агри от другата страна на хълмовете, от градината – 
оригиналната и онази част, която ку пиха допълнително, от 
кариерата и множеството ка менни подпорни зидове, които 
направиха, от нива та, наета от стопанина от Гроулегорд – 
от всички тези места, разбира се, но може би също толкова 
и от Свинкльоу.

Ако пуснем права линия през цяла Дания от копен хагенския 
квартал „Кристиансхаун“, където живее Барбара днес, до 
Булберг, тя ще мине право през Молс Берге и дори ще закачи 
онова местенце край Мелеруп, където всяка пролет ловят 
риба в канала до приста нището на ферибота и където след 
това се просват на одеялото под бледото слънце, пият 
черен чай и ядат прясно опушена херинга.

Всичко тръгва от шумоленето на боровите иглич ки, 
разбъркани от вятъра, от клоните, които се търкат един 
в друг, от аромата на боядисаната дървесина, от шума на 
вълните, които се хвърлят и се разбиват в сушата, не в 
такт и ритъм, а като безкрайно далечно бучене, някъде в 
покрайнините на съзнанието, звук, който забелязваш едва 
когато ля тото отмине и чак тогава си даваш сметка, че 
ще ти липсва.

Но сега още е лято – сините боровинки скоро ще узреят, 
крият се сред черните, сред пирена, който тъкмо цъфти и 
оцветява дюните в специфичното им пепеляво-виолетово. 
Скромният пирен с бледозе лените листа като иглички и 
пепеляво-виолетови те цветчета, които отсега изглеждат 
повехнали, сякаш дълбоко в себе си знаят какво ги чака и 
вече се подготвят за него.

Белите овце, момичетата ги виждат от къща та, и едрите 
агнета, вече пораснали, станали почти колкото овцете – 
когато сучат, са толкова напо ристи, че почти повалят 
майките си на земята, с такава сила бутат и дърпат 
виметата, за да потече млякото, а са толкова големи, че 
трябва да колени чат, за да сучат. Овцете пристъпват сред 
пирена, те ги виждат от терасата, виждат и чакълестия 
път по-надолу, като змия в песъчливата земя, ниски те 
възвишения по плажа между дюните и морето, гората на 
север, а на юг – скалите.

Все още е сутрин, едва десет часът, но вече е горе що, 
когато тръгват, отпред Барбара, Сара малко след нея. 
Над черния път се е вдигнал прах и е за стинал в лентите 
слънчева светлина, те минават през него.
Излизат на равната ивица, която минава между гората и 
брега, ниска земя, обрасла с пирен и пясъч на ръж, където 
някога е имало провлак, свързващ Се верно море с Лимфиорд. 
Светлокафяви крави пасат между туфите блатна мирта и 
пирен. Знамето на близкото стопанство се вее от вятъра и 
цялата сцена заприличва на детска рисунка.
Момичетата спират на плажа, чак долу, на твърдия пясък. 
Вятърът мята косата на Сара, сякаш духа от всички 
посоки. Барбара отмества кичурите от ли цето си, не че 
толкова я дразнят, но въпреки това въздиша и казва майка 
му стара, а Сара събира косите си с две ръце и ги вдига 
като висок кок, за да може Барбара да върже въжето около 
кръста є.
Тя е ужасно старателна.
Не є отиват такива възклицания, само се проб ва, и двете 
знаят, че не е достатъчно отворена за псувни и мръсни 
думи, никак даже, обаче знаят също и че е важно да го 
направи.
Завърта Сара, придържа я за талията, оглежда я от всички 
страни, както когато наместваме висока свещ в свещника. 
Проверява въжето да не е твърде хлабаво, да не се развърже, 
подръпва го, силно, и Сара залита към нея. 
Добре е.

Въжето не се развързва, стои 
плътно около кръста є.
Готова ли съм вече?, пита Сара.
Ммм, измучава Барбара и почва да 
привързва дру гия край на въжето 
около собствения си кръст.
И тръгват навътре, първоначално 
дъното е от ка мъчета, а после 
отново усещат под краката си 
пя сък. Самото дъно не се вижда, 
морето е разбито на студена 
белезникава пяна, плътно обгърнала 
краката им. И после изведнъж става 
по-дълбоко и Сара хлът ва до кръста.
Стъпалата изтръпват, в прасците 
се забиват иглички.
Барбара може да чете морето, 
познава рифовете и по движенията 
и линиите на вълните вижда къде 
са ямите. Поне приблизително къде 
са, а вече и ги усе ща – как пясъкът 
изчезва изпод стъпалата. Толкова 
мощно, тя понякога забравя, че 
морето засмуква не само навътре, 
но също и надолу. Сякаш под 
тях зей ва пропаст и те падат в 
нея. Правят още няколко крачки 
нататък, а после Барбара преброява 
три-две-едно и казва Сега!, тихо, 

само го прошепва, и те се отпускат и оставят течението 
да обгърне телата им с грамадната си длан.
Всяко опъване на въжето около кръста є я успо коява.
Колко грижовно се стяга около тялото.
Има моменти, когато Барбара не разбира кое е горе и кое е 
долу, кое е повърхността на водата и кое е дъното, и това е 
чудесно; когато всичко е един огромен бучащ водовъртеж, 
а тя е завихрена във вътрешността на морето, където 
вълните се преобръщат със силата на сто коня и я 
повличат навън, навън към брега. Представя си течението 
като някой, който копнее за нея и желае да си вземе това, 
което му принадлежи.
После въжето отново се опъва и тя лежи като изплюта 
някъде отвъд втория пясъчен риф, и сякаш морето отново 
става нежно и вече не иска нищо, освен да е синьо-зелено 
и неспокойно. И Барбара се носи върху него, издига се и се 
снишава като шаман дура по вълните и вече е от външната 
страна на най-външния риф.

Превод от датски: МАРИЯ ЗМИЙЧАРОВА

Романът  предстои да излезе в изд. „Аквариус“.

Всичко това можеше да е твое
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Жак Лакан

На Силвия

Ситуация на времето и мястото на това 
упражнение
В тези дни, когато Виена, за да направи така, че отново 
да бъде чута с гласа на Операта, подема в трогателна 
вариация онова, което е било нейна отколешна мисия в една 
точка на културно пресичане, от което тя е съумявала да 
създаде концерт, – не мисля, че е ненавременно да препратя 
към избора, чрез който тя ще остане, този път завинаги, 
свързана с една революция на познанието, съизмерима 
с името на Коперник: разбирайте, вечното място на 
откритието на Фройд, ако може да се каже, че чрез него 
истинският център на човешкото битие оттук насетне 
вече не е на същото място, което цяла една хуманистична 
традиция му е приписвала. 
Несъмнено дори за пророците, към които страните им не са 
били съвсем глухи, трябва да дойде момент, когато хората 
стават свидетели на тяхното затъмнение, било то и след 
смъртта им. На чужденеца приляга сдържаност, що се 
отнася до силите, които задвижват ефекта на такава фаза.
Връщането към Фройд, за чийто известител обявявам 
себе си, също така се ситуира другаде: там, където то 
е извикано достатъчно от символния скандал, който 
тук присъстващият д-р Алфред Винтерщайн като 
президент на Виенското психоаналитично общество успя 
да изтъкне, когато той се случи, а именно при откриването 
на мемориалната плоча на къщата, където Фройд 
разработва героичното си творчество, и който скандал 
се състои не в това, че монументът не е бил посветен 
на Фройд от съгражданите му, а в това, че не се дължи на 
международната асоциация на онези, които живеят под 
неговото кръстничество.
Симптоматичен провал, тъй като изобличава едно 
отричане [reniement], което не идва от земята, на която 
Фройд по своята традиция е само временен гост, а 
от самото поле, за което ни е завещал грижата, и от 
онези, на които е поверил да го съхраняват, а именно, 
психоаналитичното движение, където нещата са стигнали 
до точката, в която лозунгът за връщане към Фройд 
означава преобръщане.
Много случайности са се преплели в тази история 
откакто първият звук на Фройдовото послание отеква 
с резонансите си във виенската камбана, за да разпростре 
надалеч вълните си. Вълните изглеждат задушени в глухите 
рухвания на първия световен конфликт. Разпространението 
им беше подновено с огромното човешко раздиране, 
което подклади втория и което беше най-мощният им 
транспорт. Тревожен сигнал на омразата и врява на раздора, 
панически полъх на войната – с техния туптеж дойде 
до нас гласът на Фройд, докато виждахме да преминава 
диаспората на онези, които бяха негови приносители и 
които неслучайно бяха преследвани. Този влак не можеше 
да спре преди да стигне чак до пределите на света ни, за 
да отекне там, където няма да е справедливо да се каже, 
че историята губи смисъла си, тъй като тя намира там 
границата си – където бихме се лъгали да мислим дори, че 
историята отсъства, тъй като, плетена вече няколко века, 
тя там тежи толкова повече с пропастта, очертаваща 
твърде късия є хоризонт, – но където тя е отричана с 
категоричната воля, която дава на предприятията стила 
им: културен аисторизъм, свойствен на Съединените щати 
на Северна Америка.
Тъкмо този аисторизъм определя асимилацията, която 
е необходима, за да бъдем признати в обществото, 
конституирано от тази култура. На нейната подкана 
трябваше да отговори една група емигранти, които, за да 
получат признание, не можеха да направят нищо друго, освен 
да изтъкнат различието си, но чиято функция предполагаше 
в принципа си историята, тъй като дисциплината им 
бе онази, която възстанови моста на модерния човек с 
античните митове. Конюнктурата беше твърде силна, 
случаят – твърде съблазнителен, за да не се поддадат на 
предложеното изкушение: да изоставят принципа, за да 
накарат функцията изцяло да се облегне на различието. 
Трябва да разбираме добре природата на това изкушение. 
Не става дума нито за леснина, нито за печалба. Разбира 
се, по-лесно е да изтриеш принципите на една доктрина, 
отколкото стигмите на един произход, по-печелившо да 
подчиниш функцията си на търсенето [demande]; ала тук 
да сведеш своята функция до различието си е да отстъпиш 
на мираж, вътрешен на самата функция, онзи, който я 
основава върху това различие. Това е да се върнеш към 
реакционния принцип, който покрива двоичността на този, 

който страда, и този, който 
лекува, с опозицията на онзи, 
който знае и онзи, който не 
знае. Как да не се извиниш, че 

смяташ тази опозиция за истинна, когато е реална, как да 
не се подхлъзнеш и да станеш мениджър на душите в един 
контекст, който изисква услугата? Сред утехите най-
корумпираща е интелектуалната утеха, както най-лошата 
корупция е тази на най-добрите. 
Така словата на Фройд към Юнг, от устата на когото го 
чух, когато, и двамата поканени в Университета „Кларк“, 
с пристигането си виждат нюйоркското пристанище и 
известната статуя, осветяваща вселената, „Те не знаят, 
че им носим чумата“, му се връщат обратно като санкция 
за един хюбрис, чиято антифраза и чернота не угасят 
смущаващия му блясък. За да улови в клопката си техния 
автор, Немезида е трябвало само да вземе дословно словата 
му. Бихме могли да се страхуваме дали тя не е прибавила 
към тях и билет за връщане с първа класа.
Истината е, че ако нещо такова се е случило, то трябва да 
виним само себе си. Тъй като Европа изглежда по-скоро се 
е заличила от грижите и от стила, ако не и от паметта, 
на напусналите я, наред с изтласкването на лошите им 
спомени.
Няма да ви оплакваме за тази забрава, ако тя ни прави 
по-свободни да ви представим намерението за едно 
връщане към Фройд такова каквото някои от нас 
го предлагат при преподаването си във Френското 
психоаналитично общество. За нас става дума не за 
връщане на изтласканото, а за това да намерим опора в 
антитезата, която конституира фазата, протичаща в 
психоаналитичното движение след смъртта на Фройд, за 
да покажем какво психоанализата не е, и да потърсим с вас 
средството да върнем в сила онова, което не е спирало да я 
поддържа дори в отклонението є, а именно, първоначалния 
смисъл, който Фройд е съхранявал със самото си 
присъствие и който тук трябва да изясним.  
Как би могъл този смисъл да ни убягва, когато той 
ни е засвидетелстван в най-ясното и най-органично 
творчество? И как би могъл да ни остави в двоумение, 
когато изучаването на това творчество ни показва, 
че етапите и завоите му са управлявани от грижата 
– несломимо ефикасна при Фройд – да го поддържа в 
първоначалната му строгост?
Текстове, сравними с тези, които човешката почит в 
други времена е натоварвала с най-високи качества поради 
това, че са издържали изпитанието на онази дисциплина 
на коментара, чиято добродетел преоткриваме, като си 
служим с нея традиционно, не само за да поставим една реч 
повторно в контекста на времето є, а за да преценим дали 
отговорът, който носи на поставените от нея въпроси, е 
надминат от отговора на въпросите на актуалното, който 
откриваме в нея.
Ще ви съобщя ли нещо ново, ако ви кажа, че тези текстове, 
на които от четири години съм посветил семинар от два 
часа, провеждан всяка сряда от ноември до юли, без да съм 
успял още да покрия и една четвърт от тях, въпреки че 
моят коментар предполага тяхната съвкупност, – са ни 
донесли, на мен и на тези, които ме следват, изненадата 
на истински открития? Тези открития се простират от 
понятия, останали неизследвани, до клинични детайли, 

оставени на находката на проучването ни, и свидетелстват 
доколко полето, изследвано от Фройд, надхвърля пътищата, 
през които се е нагърбил да ни превежда, и колко малко 
случаите му, понякога създаващи впечатлението за 
изчерпателност, са подчинени на онова, което е трябвало 
да докаже. Кой сред специалистите от дисциплини, чужди 
на анализата, които съм насочил да четат тези текстове, 
не е бил развълнуван от това изследване в действие: 
независимо дали става въпрос за изследването, което 
Фройд ни е накарал да следваме в Traumdeutung, в случая с 
„Човекът-вълк“ или в „Отвъд принципа на удоволствието“? 
Какво упражнение за формиране на умовете и какво 
послание, на което да отстъпиш гласа си! Каква проверка, 
също, за методическата стойност на това обучение и за 
ефекта на истина на това послание, когато учениците, 
на които ги предавате, ви носят свидетелството за 
една трансформация, понякога случваща се изведнъж, на 
практиката им, станала по-проста и по-ефикасна дори 
преди да им стане по-прозрачна. Не бих съумял да ви 
представя в пълнота този труд в своята беседа, която 
дължа на любезността на професор Хоф, благодарение на 
когото мога да съм на това паметно място, на съзвучието 
на възгледите ми с тези на д-р доц. Арнолд, от когото 
дойде идеята да говоря сега пред вас, на чудесните ми и 
отколешни отношения с Игор Карузо, благодарение на 
когото разбрах какъв прием беседата ми ще намери във 
Виена.
Но не бих могъл да забравя също така слушателите, които 
дължа на любезността на г-н Сузини, директор на нашия 
Френски институт във Виена. И тъкмо затова в момента, 
в който стигам до смисъла на това връщане към Фройд, 
което проповядвам тук, трябва да се запитам дали не 
рискувам да ги разочаровам, поради това че са по-малко 
подготвени от специалистите да ме разберат.

Съперникът
Сигурен съм тук в своя отговор – Абсолютно не, ако 
това, което ще кажа, е такова, каквото трябва да бъде. 
Смисълът на едно връщане към Фройд е връщане към 
смисъла на Фройд. А смисълът на казаното от Фройд 
може да се предаде на който и да е, тъй като независимо 
дали е обърнат към всички, всеки ще бъде заинтересуван 
от него: една дума би била достатъчна, за да го усетим, 
откритието на Фройд поставя под въпрос истината и 
няма никой, когото истината лично да не касае.
Признайте, че е доста странно предложение да ви хвърля в 
лицето тази дума, която почти се ползва с лоша репутация, 
бидейки прогонена от добрите среди. Аз питам все пак дали 
тя не е вписана в самото сърце на аналитичната практика, 
понеже също така тази практика винаги е преоткривала 
мощта на истината в нас и чак в плътта ни.
[…]
Една истина, ако трябва да се каже, не е лесно да бъде 
разпозната, след като веднъж е била приета. Не че няма 
установени истини, но те тогава се смесват тъй лесно 
с реалността, която ги обгражда, че дълго време не е 
имало друг способ да бъдат разграничени, освен да бъдат 
белязани със знака на духа, и за да им се отдаде почит, да 
бъдат смятани за дошли от друг свят. Не е достатъчно 
да припишеш на онзи вид заслепение на мъжа факта, че за 
него истината никога не е тъй красиво момиче, както в 
момента, когато светлината, издигната от ръката му в 
пословичната емблема, я изненадва гола. И трябва малко 
да се направиш на глупаво добиче, за да се престориш, че 
нищо не знаеш за онова, което ще се случи след това. Ала 
глупостта остава белязана от телешка прямота, ако се 
питаш къде би могъл да я търсиш преди това, а емблемата 
почти не помага да се укаже ямата, непристойно и дори 
зловонно място, вместо кутийката за бижута, където 
всяка скъпоценна форма трябва да се съхрани невредима. 

Нещото говори за себе си
Ала ето че истината в устата на Фройд хваща въпросното 
добиче за рогата: „Аз съм за вас загадката на онази, която 
се скрива веднага щом се покаже, хора, които се опитвате 
да ме прикриете под одеждите на своето благоприличие. 
Все пак признавам, че затруднението ви е искрено, тъй 
като дори когато се правите на мои глашатаи, да носите 
цветовете ми не ви прави по-важни от това да носите 
своите дрехи, които са подобни на вас, вас – призраците. 
Къде отивам тогава, преминала във вас, къде съм била 
преди това? Може би един ден ще ви кажа? Но за да ме 
откриете там, където съм, ще ви науча по какъв знак 
да ме разпознавате. Хора, чуйте, давам ви тайната. Аз, 
истината, говоря. […]“

Превод от френски:  дАРИН ТЕНЕВ

Текстът е част от сборника „Избрано“,  
който предстои да излезе в изд. „Колибри“.

* Публикуван в L’Èvolution pysichiatrique, 1956, n. 1. – Б. а.

Фройдовото нещо  
или Смисъл на връщането към Фройд в психоанализата
Разработка по доклад, представен във Виенската невропсихиатрична клиника на 7 ноември 1955*
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Хосе Хуан Таблада  
(1871 – 1945, Мексико)

Пчели (утрин)1

Капе ли капе
от кошера мед.
Всяка капка е пчела.

Сухи листа (следобед)

Градината е пълна с шума.
Не съм виждал по дърветата є
толкова зелени листа през пролетта.

Щурци (следобед)

Щурците размахват
мъничките си дрънкалки,
пълни с камъчета.

Жаби (здрач)

Буци кал:
по пътеката в сумрака
подскачат жаби.

Нощна пеперуда (здрач)

Върни на голия клон,
нощна пеперудо,
сухите листа на крилете си.

Луна (нощ)

Море е черната нощ,
облакът – мидена черупка,
луната е перла.

Върба

Нежна върба –
сякаш злато, сякаш кехлибар,
сякаш светлина.

Маймунка

Маймунката ме наблюдава.
Иска да ми каже нещо,
            което все забравя.

Паун

Паун, дълго сияние,
през демократичния кокошарник
минаваш като процесия.

Буболечка

Малко буболече, по пътя вървиш,
събрало крилца на гърба си –
дисаги на пилигрим.

Хорхе Луис Борхес  
(1899 – 1986, Аржентина)

Империя ли е2

тази гаснеща светлина
или светулка?

Човекът е мъртъв.
Брадата не знае.
Растат ноктите.

Марио Бенедети  
(1920 – 2009, уругвай)

Единодушен мрак3

Само една учлична лампа
вика за помощ.

Чувствата 
са невинни
като хладно оръжие.

Именно ръцете
на Венера Милоска
са ръкопляскали.

Смъртта прониква
понякога в съня ни
и си прави сметки.

Когато ме погребвате,
моля ви, не забравяйте
писалката ми.

В края на краищата
смъртта е просто симптом,
че някой е бил жив.

Ако съществуваше Бог,
никой не би му се молил,
за да не му досажда.

Онези, които ходят
по реки от вино,
понякога се възнасят.

Блокада, алцхаймер,
Хирошима, НАТО, СПИН -
не беше добър векът.

Песимист –
това е един добре осведомен
оптимист.

Да възкръснеш
е толкова трудно колкото
и да умреш с желание.

Познавам един атеист,
който нощем се молеше,
но на френски.

Крокодилът
и плачещата върба плачат
от чиста проклетия.

Горкият Бог,
останал съвсем сам,
и съвсем без девици.

Замъгли ли се
стъклото показва пейзажа,
който на мен ми харесва.

По този мост
минават надежди
и контрабанда.

През двехилядната
ще разполагаме с по шест бойни глави
на един гарван.

Само корабокрушенецът
цени истински
плуването.

Дървото знае
чия е всяка стъпка
и брадвата чия е.

Една камбана,
само една камбана
дава отпор на вятъра.

Превод от испански:   
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА-МОНТЕРО

1 Tablada, José Juan, “Un día… Poemas sintéticos”, Caracas: 1919 
http://www.tablada.unam.mx/poesia/undia/frame.htm
2 Borges, Jorge Luis, “La cifra”, Buenos Aires: Emecé, 1981.
3 Benedetti, Mario, “Rincón de haikús”, México: Alfaguara, 1999.
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Октавио Пас

Петер Кантор (Будапеща, 1949–2021) е унгарски поет 
и преводач. Завършва английска и руска филология в 

Будапещенския университет „Йотвьош Лоранд“, по-
късно следва унгарска филология. Работи като редактор 

в периодични литературни издания, превежда от 
английски и руски език. удостоен е с награда „Атила 

Йожеф“ (1994), Лавровия венец на унгария (2007) и др. 
Стиховете му са превеждани на множество езици. 

Поезията му е определяна като „диалогична лирика“ 
(Ласло дарваши), доколкото в поетиката си води 

задочен разговор с читателя.

Петер Кантор

Вариации върху Троя

Колкото има под слънцето и под звездите небесни
селища върху земята, в които живеят човеци,
Троя свещена за мойто сърце е най-скъпа от всички1

1. По морето с цвят на вино

Дълго си блъскаше главата дали
ако погледнеш с омерзение на онзи грък,
станал хипотетично образец за подражание
на всички нас, онзи от Итака,
на чудесния му апетит, ума му, целеустремеността му,
как би се почувствал? Накъде ще те избие?
Би ли се погнусил? Дали е позволено?

Да се учиш ли все пак от него, и на всяка цена ли?
Да следваш посоката на вятъра, никога да не роптаеш?
Да си полезен, нима ще ти се отплати?
Да продължаваш да се трудиш, без да се залисваш,
дори ако всичко винаги е повторение на себе си?
Но нали във всяко повторение я има неповторимостта!
Живеем само веднъж – знаел е гъркът.

1 Омир, „Илиада“, из Четвърта песен. Прев. Александър Милев, 
Блага Димитрова. Народна култура, С., 1971.

Веднъж. Живеем само веднъж – знаеш го и ти.
Седиш в кораба, хванал веслата,
горе във висините гребе птичето ято.
Летят към Троя птиците,
нишката на историята води нататък –
или ще се отклониш от нея, или отиваш под Троя.
Душно ти е, сякаш вече си в търбуха на коня.

2. Троя

Нека полюшва гърди – това є е работата!
Моля, моля!... Но ти не є се връзваш.
Разучи картата с интерес.
Започна да си вадиш непознатите думи,
да назубряш лицето, извивките, диплите є –
многото дребни детайли не искаха да се съберат в едно,
както сложен текст на непознат език.
За какво ли става дума? – гризеше те любопитството.
И както напредваше в познанието,
изумено отбелязвайки особените є капризи,
внезапно се досети: зависим си от тях,
както мечка – от златната халка, затъкната в носа є.
Ух, как само сбърчи чело от изненада! 
Да имаш гневни пристъпи, понякога с пяна на уста,
или да се чумериш, дори да се страхуваш,
това беше разбираемо. Но другото?
Да изтребиш тройската паплач до крак!
И сякаш никога не е било, да забравиш Троя!
Но не я забрави, точно обратното.
В сърцето ти се всели хищният копнеж,
а ведно с копнежа – и бавната смърт.
Да беше обърнал курс към дома! Но вече
бродеше из нея, както стопанин из своите владения,
едновременно слуга и добитък: хранят го, поят го.
Бродеше из нея, поглеждайки косо нагоре, 
днес – хазяин на грижите си, вдругиден – щурчова сянка, 
ту потънал в мъка, ту в любовно единение, 
или само съзерцавайки от брега патиците във водата. 
Това е значи Троя; за тук бързаше на лекокрилия си кораб. 
Лицето є рисува месечината, смекчено в южния топлик, 
озарява я смолистата тъга,
лицето є е приковано към дървото, откроено на стената, 
падащата нощ потулва го с голямото си знаме.

3. Изтрополва кестен  
 
Когато от сиво небето стане синьо, 
опиваш се от есенното слънце, 
бъбриш, омайва те като дъхаво вино, 
но се пази! – има отровно зрънце.

Изтрополва кестен, като милувка плющи, 
защо, защо не вярваш на очите си? 
Плетеш сънища, паяко чуден, голи лъжи, 
люшкаш се върху помахващите листи. 
Леко, нищо неподозиращо висиш над прашния път, 
слуха ти ненадейно стряска чудовищна глъч. 
 
Гори пожар, крепостта стръмностенна на Приам се руши.

4. Троя или нищо 
 
Троя или нищо! – така започваха всички, 
най-малкото това казваха, 
когато корабите се събраха под Троя 
и започна сънуването наяве. 
После забравиха Троя. Че каква е тази Троя? 
Забравиха наред всичко 
или почти всичко 
имащо общо с Троя. 
Троя стана врели-некипели, 
докато дните, годините се прескачаха презглава. 
 
Ти също се умори. Троя постепенно, къс по къс 
беше жилава плът, тежеше на стомаха. 
Пиеше шприцовете, пиеше тежките червени вина 
 да я прекараш 
и очите ти с кървави жилки се взираха в тъмното. 
Нейде мъждукаха светлинките на Троя. 
 
5. За Троя не отвориха дума 
 
Когато се завърнаха от Троя в Спарта, 
обратно в родината, тя и съпругът є 
не отвориха дума за Троя помежду си, никога повече. 
Но в леглото 
можеше да се стене, беше позволено. 
Беше ли красива Троя? – Да. 

Октавио Пас

Разхвърляни камъни1

„Урокът на нещата“

Маска на Тлалок, 
изваяна от прозрачен кристал
Вкаменени води. 
Старият Тлалок спи вътре 
и сънува бури.

Същото

Докосне ли го лъч, 
кварцът става водопад. 
По водите се носи детето, бог.
 
1 Paz, Octavio, “Piedras sueltas” [1955], Libertad bajo palabra, 
Madrid: Cátedra, 2002

Ацтекска богиня

Четирите посоки на света 
се завръщат към твоя пъп. 
В утробата ти удря денят, въоръжен.

 
Кръст с нарисувани слънце и луна

В прегръдките на този кръст 
са свили гнездо две птички: 
Адам – слънце и Ева – луна.

 
Дете с пумпал

Всеки път щом го завърти 
попада точно 
в центъра на света.

 
Предмети

Живеят край нас, 
не ги забелязваме, нито те нас. 
Понякога ни говорят.
 

„В Ушмал“

Календарен камък

Слънцето е време; 
времето – каменно слънце; 
камъкът – кръв.
 

Релефи

Дъждът – танцуващ крак, дълга коса, 
глезен, захапан от светкавица, 
се спуска сред биене на барабани: 
отваря очи царевицата и пониква.
 

Змия, барелеф върху стена

Слънчевата стена диша, вибрира, трепти, 
къс живо небе, татуирано: 
човекът пие слънце, вода е, земя е. 
И върху толкова много живот змията 
носи нечия глава в пастта си: 
боговете пият кръв, ядат хора.

 Цвете

Вик, клюн, зъб, вой, 
кръвожадното нищо и неговата врява, 
пред това простичко цвете се стопяват.
  

Биография

Не каквото би могло да бъде 
каквото е било – това е, 
а каквото е било е мъртво.
 

Камбани в нощта

Вълни от сенки 
мокрят мисълта ми 
– и не я гасят.
 

Видение

Видях се щом затворих очи: 
простор, простор 
където съм и ме няма.
 

Неграмотен

Вдигнах лице към небето 
необятна плоча с изтъркани букви: 
нищо не ми разкриха звездите.
 

Превод от испански:   
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА-МОНТЕРО
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Беше ли Троя добра? – Да. 
И още ли? Още ли ти трябва Троя? – Да. 
Нима няма и няма и да има друга като Троя? 
Но Троя бе обезглавена, опечена на шиш, 
Троя бе разкъсана, бе главня и пепел Троя. 
Да. Да. Да. 
Ала за Троя повече не отвориха дума.

6. Троя, съседката

Отивам само до съседите – казваш,
и минават девет години, минават още много,
и повече не се завръщаш, не те намират,
и ти самият не намираш себе си.

Троя го погълна – ще кажат другарите,
това сполетява онези – ще кажат, – които не внимават,
и кимват и продължават по пътя си,
само тук до съседите, никога по-далече.

7. Като мираж сияе

Знаеш драмата от памтивека...
Накъдето и да тръгнеш, винаги те чака Троя:
Като мираж в далечината тя сияе
или ти маха от собствения ти прозорец
и ти напразно протестираш, не и не,
напразно са нащрек и боговете,
накрая всеки дава всичко свое -
ахайци – на троянците, троянци – на ахайците.

2008

Всеки ден събирам светлина

Така се случи, че всеки ден от седмицата
от тридесет и шест години свиквам и се мъча
според един сценарий никога невиждан 
правдиво да налучкам непознатата си роля.

Играя себе си – това ми е задачата.
И доста вярно аз се справям, забелязах
снова и все приказвам ли, приказвам
косата ми е посребряла. И какво постигнах?

Едно хлапе върти се в кръг: още и още! -
с разперени ръце, стремглаво, затворило очи.
А другото пък щипва леля си по шията.
Трето от кофичката пясък рине, моделира.

Войници, плячка, кредитни инспектори
локомотивни машинисти, пекари и свещари
месари, икономисти, фризьори мъжки
дамски, физици, художници, че и поети!

Така играем, все играем, и отдавна аз не зная
дали накрая нещо ще излезе от това?
Нима е само подготовка всичко? Или само спомен?
Всеки ден събирам светлина, сетне притъмнява.

1988

Гугутка

Седиш в ранния следобед край работното бюро
и през отворения прозорец в стаята ти литва една 
 гугутка
онази, която обикновено се спотайва на перваза
протяга шийка през прозореца, сякаш те поздравява
размишлявал си тъкмо каква ли работа има човек 
 на този свят
то се знае, никаква, ама все пак нещо трябва да върши
а щом вече е тъй – и тогава гугутката литва в стаята
каца на дивана, пробва как са пружините, дамаската 
 от конски косъм
после скача на килима и се разхожда, като гост
да, това е едничката възможност, одобрява тя, ще влачи
хомота с теб, ако се умориш, ще хвръкне, ще скандира 
 лозунги
ти я гледаш зяпнал, с полуготовото стихотворение 
 под мишница
а гугутката кимва, изхъмква, почти прочиства гърло.

1985

Във всяко време
……………………..……………………………….
 
И каквото в яда си изричам, не го вземай присърце, 
не съм го мислил на сериозно, знаеш!
 
Но и не подминавай, ако го направя, 
за мен е нещо срамно – косвено и за теб!
 
Макар всеки да е отговорен само за себе си: 
не си виновна за думите ми, нито аз – за твоите.
 

И все пак! Всеки е някак си огледало на другия, 
при все че сме различни, да!

Ти си ти, аз съм аз от самото начало. 
Моля те, не го забравяй никога!
 
Но моята победа означава победа и за теб, 
а поражението ми е също твоя участ.
 
Полага ти се дял от всяко мое безсилие, 
частица от всяко мое възкресение.
 
Но в работите ми не се намесвай! 
Никога не ми налагай нищо!
 
Излишно ти не ме разпитвай, 
но не бъди и равнодушна, дори привидно!
 
Дръж в ръката си везни, 
но не слагай на везните винаги и всичко!
 
Знай понякога да си затвориш очите, 
но не сякаш си ми съучастник!

Все пак не спирай да бъдеш грижовна, 
не забравяй да се тревожиш за мен!
 
Плачи, задето лек за този свят няма открит, 
но не спирай да се уповаваш в мен!
 
Какво още би могла да сториш, майко? 
Изтърпявай ме във всяко време!
 
И прозорецът ти нощем нека свети, 
понякога отправям взор нагоре.

2008 

Какво трябва за щастието?

Така погледнато
не трябва много
двама души
една бутилка вино
бучка сирене
сол, хляб
една стая
прозорец и врата
навън дъжд 
да е с дълги капки
и разбира се, цигари.
Но от толкова много вечери все пак
веднъж-дваж, ако се случи
както на големите поети големите стихотворения.
Останалото са приготовления
епилог
главоболие
конвулсивен смях
невъзможно е, но се налага
твърде много е, но недостатъчно.

1988

Търгу Муреш 1990

Един румънец рита лежащия на земята унгарец,
или един унгарец рита лежащия на земята румънец;
навремето го излъчиха всички телевизии,
всички унгарци и румънци добре го запомниха.
Но какво? Какво в тази сцена е константата?
Един човек рита лежащия на земята човек.

1993

Речният поет

45-годишен съм, речният поет.
Каквото и да означава това,
трябва да се съобразявам с него,
ако не друг,
най-малкото аз.
Речният поет, живеещ на левия бряг на Дунав,
унгарец, при това пушач.
Но всеки със своите проблеми.
Впрочем не искам да се оплаквам,
ни най-малко,
само поглеждам през прозореца,
виждам Дунава.

Безконечно сбогуване и пристигане
е реката, безкрайно брожение.
Генерации от развълнувани капки,
стълпени една върху друга,
синовете газят бащите,
мъници се прескачат весело
между мършави старци,
но погледнато от брега, реката 
от вчера и тази от днес е до втръсване еднаква,

Петер 
Кантор

огледално гладка.
Духа или вали,
тя шества в коритото си
и няма сила,
която да я спре,
защото тогава реката
би престанала да е река,
миналото
ще спре да изтича
и речният поет
ще пусне кепенците.
Та нали той
живее от миналото, от това,
че нищо не трае вечно,
само шествието на реката,
ако, разбира се, водата не пресъхне.
Но защо да пресъхва?
Не сме в Аризона или Мексико,
речните корита там (аройос)
създават поети, не речни,
а други,
и също големи бели и черни кучета,
които настървено тичат из безлюдните,
пресъхнали речни корита, 
душейки за мъничко живот,
минал и бъдещ,
но тъкмо сега – спотаил се.
Дума да няма,
и те са роднини на речния поет,
кой не му е роднина
на него, черпещ от сладостта
и горчивината на мимолетното,
роб на спомените
от мига на рождението си,
самият той бидейки не друго,
а спомен, проектиран върху бъдното,
докоснеш ли го, ще се излекуваш
или само ще плачеш, ще се смееш,
и той само плаче, смее се,
защото трябва да бърза, както петелът,
да поздравява утрин и вечер,
да обича и да мрази,
съгражда и руши,
защото единството на всичко
умножава кълновете на разпада в него,
ти му сочиш утрешния ден!,
аха да спре, да тръгне,
мъглива е визията му за новия ден,
дрейфува, вкопчва се, отскача,
шества, както шества реката,
само наносите на брега,
само те се възвисяват като кули,
онзи любовен, бляскав прах,
предаността към мимолетното,
стиховете на речния поет
между консервените кутии.

Речен поет,
унгарец, при това пушач,
ставам, отварям прозореца,
запищява автомобилна аларма,
на площада хлапетата от детската градина
щурмуват катерушките,
на оголяло, мършаво дърво
се настанява птица,
мисля, че всичко е наред,
каквото и да означава това,
мисля, че се съобразявам с него
от самото начало.

1997

Превод от унгарски: 
МАРТИН ХРИСТОВ
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Събота сутрин 

слушам как птичките пеят
и слънцето влиза като персийски принц в стаята,
гледа ме и се усмихва бащински.

и смъртта изглежда почти невъзможна.

Тя е

руса, синеока, бледа,
гледа
винаги надолу. пише,
както някой диша.
и говори тихо,
тихо. сяда на ръба на стола.
гола.
ние пушим, пием, викаме,
играем карти.
тя седи до нас и се оглежда,
пренарежда 
ни животите. танцува
само във съня си. след това
си тръгва. не целува
никого. ние с картите оставаме.
не ставаме.
за нищо ли не ставаме?
честно. как така
я пуснахме да тръгне?
лесно.
как така и
никой не я помни?
жалко.

само аз.
и то за малко.

Поздрави вкъщи

под абсолюта на лунната дисперсия,
над фалша от кална амалгама от асинхронно мелодично 
 тризвучие,
в безутешното, но вечно диво мелпомение на чудото

не е ли интересно
да можеш да пожелаеш на приятел
„поздрави вкъщи!“,
а той на теб – не?

Момиче като трилистна детелина

намерє си момиче като трилистна детелина.
намерє си обикновено, хубаво, мълчаливо момиче.
да не рисува, да не пее, да не пише.
да работи нещо скучно, но да е щастлива.
и да говори тихо. да прикрива
с ръка устата си, когато се смее.
да носи дълги палта още от есента.
и големи шалове, които да плете сама.
да има коса с цвят на есен 
и очи като нещо друго – небе или пък кестен.
да се притеснява всеки път, когато є отвориш вратата
или дръпнеш стола, за да седне.
да бъде крехка и почти чуплива.
да носи теменужено и сиво,
и златно, и бордо.
а ти да носиш нея.
и майка ти ще я хареса.
баща ти – даже повече. а ти
ще гледаш детелината и вече
ще искаш следващото цвете.

Реквием за бурите

бурите не продължават вечно.
това го знам от баща ми.
вали.
вали.
вали.
вали.
и спира.
после не си същият
и нищо не е.
но бурята вече я няма.
небето е ясно,
има и птици.

хората се прегръщат,
пият кафе на верандите си.
гледат си децата,
телевизия
и себе си в мръсното огледало.

и тогава бурята започва да ти липсва.
защото без нея си никой.
защото спокойното море
не ражда добри моряци.
и от здрави лодки 
не стават хубави ковчези.
а лодката е вече на трески
и с тях си чистиш зъбите.

Поема за надеждата 

утре може би дори ще умреш.
не, наистина,
съвсем възможно е.
сложно, но
ярките най-остри ветрове на ноември
ще те отнесат към блатната страна на черното,
а черното в черния ти дроб ще почернее още.
най-вероятно нощем.
бялото в белия ти дроб
ще почернее и то,
ще гориш и ще болиш.
ще нараняваш много хора.

но!

в абсолютния блестящ разпад на костите,
когато циментовите ти зъби кървят,
а ноктите от шкурка растат наобратно,
когато кръвта ти е гъст нектар,
жаден си, не пиеш,
гладен си, не ядеш,
рееш се в тялото си от слюда и скреж.
когато смъртта е само на мигла разстояние,
а леглото пак е наполовина празно,
когато ти не си вече от тестото на предците си,
когато, когато отдавна лятото не е заразно,
усещаш, че нещо все пак ще се случи.
учиш се.
ще си сипеш чаша жива вода,
мъртва водка. ще сучеш.
и ще бъдеш малко по-добре от вчера.
не добре,
но по-добре.
и не забравяй – това не е малко.
преди да проговориш,
първо сричаш.
преди да пишеш,
първо дишаш.
кой знае.
утре може би дори ще обичаш.

Стихотворение  
за последните две и половина години

домът ми е фабрика за тъга –
влиза водка,
излиза тъга.
аз съм обикновен работник
и ми плащат в стихотворения.
сталактитите бодат ирисите ми.
плеядите от хора отбягват това място.
ескизите от чужди спомени се превръщат в хапчета,
които пия сутрин.
хексаедрите на мислите ми
обитават сънища –
не ги помня на сутринта
(ако изобщо знам в чие легло се будя).
меандрите на старата ми болка
използват туш,
за да рисуват, а аз
повръщам във мастилницата.
и се смея.
и се смея.
и се смея.
а фабриката няма почивни дни.
и никой не следи работното ми време,
но аз не закъснявам
никога.

Червените покривки на Шагал

гледам си картината и
всички цветове се сливат в чашата ми.
пия си картината
и май реално нищо няма смисъл.
светът ми няма смисъл и
в света ни няма нас
(в комплект са ни предали).
светът е шарен пумпал от спирали.
защото всичко е игра,
но не и думите,
които си жонглираме от скука.
и после пускам нещо шумно –
Бах например –
докосване до Бога, когато в мен Бог спи.
и ние спим.
но ето, виж –
жената от първия етаж простряла е прането си
и то ухае чак до мен.
и аз спя.
момичето от десния апартамент 
обича шумно своя мъж,
един от тях,
и мисли си за другия.
и аз спя.
в съседен блок онази баба
плаче за последен път,
докато сгъва пак без жал
покривката на своето легло.
и аз спя.
чудото на тенекиените звуци –
режат и лепят ръцете едновременно,
пазят течността,
и ни поглъщат като два ксанакса със мерло,
доволстват,
крият,
вият тихо,
защото иначе ще чуем и горко им.
и аз спя.

а толкова ли много ми се спи?
това е втори принцип на вселената:
каквото има горе,
това го има долу.
светът е като пясъчен часовник.
а пясъкът е между пръстите,
а пръстите са между други пръсти,
а те са между пясъка.
и няма верен отговор в пустинята
на час или секунда.
и стрелките ти са максимум две думи:
„аз спя“. и аз ще спя.
и няма нужда от излишни циферблати,
когато
червените покривки на Шагал
са зима, есен, пролет, даже лято.
а върху тях ленивият усмихнат сервитьор
поднася ти сърцето ти в чиния
и носи остър нож.
и пиеш вино.
и ти се драйфа от прозодии.
тактувай си наум.
и ако в черното под ноктите 
угасне нещо, нищо.
нищо.
нищо.
прегръщай се. и спи спокойно. виж:
прозорците са нещо неприлично,
но криво,
сиво,
тежко се затварят.
картината остава невидяна.
но рамката ще те преследва винаги.
единствено опитай да си спомниш
дали направи всичко по възможност.
успя ли да обичаш максимално,
успя ли пак да тичаш вертикално
единствено заради някой друг?
и ако да, заслужил си съня.
пироните, стъклата са леглото,
кой знае –
може би случайно
някой тайно
извършва глупостта да те обича.
но ти не знаеш.
никога не знаеш.

и ето че сега отново спиш
с окото на проклетия Париж.

Нинко Кирилов


