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  Жизел Сапиро,  
из „Социология на 
литературата“

  Моето софийско детство: 
Теодора Димова

 Елизабет Страут
 Иън Макюън
 Шехан Карунатилака
  Разказ от арменския 

писател Атрпет

 Как се преподава световна 
литература

Нова българска: 
 Анастасия Авджиева
 Боян Лазов
 Красимира Кубадинова 
 Евгения Динева 

  Росица Чернокожева  
за Палми Ранчев

  Виктория Йорданова за 
Константин Трендафилов

  Добрина Топалова за Диана 
Саватева

  Ивелина Стойкова за 
Сотир и Пенко Гелеви

  Chat GPT за „Гранд хотел 
„Европа“  

Рисунка 
Моника 

Войкова

Родоначалникът на дясното мислене в Италия е бил 
Данте Алигиери. Не можеше да мине незабелязано 
това изказване на министъра на културата Дженаро 
Санджулиано, прозвучало в разгара на събитие, 
организирано от партия „Братя италианци“ в Милано 
по повод предстоящите местни избори. В хода на 
мероприятието Санджулиано поясни, че „виждането за 
човешкото в човека, което откриваме у Данте“, а също 
и „политическата конструкция“ са „дълбоко десни“. Пръв 
потресен от подобни твърдения е Масимо Качари, който 
отначало се разсмива, после се възмущава. Защо се смее? 
„А какво да правя? Нищо друго не следва от подобни 
изхвърляния, които освен всичко останало си служат с 
категории от ХХ век като дясно и ляво, които не ми 
изглеждат особено осъвременени.“ Качари е посветил 
на Данте редица текстове и размисли, сред които и 
въведението към „Рай“ в изданието на „Божествена 
комедия“, разпространявано с в. „Република“.

Въпрос: Нека опитаме по-скоро да преминем към едно 
по-сериозно размишление, да вкараме в исторически 

контекст, ако е възможно, този тип културно 
присвояване.
Отговор: Тази претенция да се присвояват някои 
„основатели на отечеството“ е недъг на десницата 
в исторически план. Помислете за фашизма, който 
при всяко празнуване на годишнини превръща така 
наречените „отци“ на родината в нещо като 
„предходници“.

В.: Само в Италия ли се е случвало?
О.: Такива присвоявания са се правили във фашистка 
Италия, както и в нацистка Германия, и са характерни 
за всички европейски десници в миналото. Надявах се 
да са излезли от мода. Мислех, че големите чествания 
в националистически дух за Гьоте, Вагнер, Ницше, за 
немската средновековна лирика или за Валтер фон дер 
Фогелвайде са спомен от миналото. Това е бил начин да 
се отдаде почит на родните светци, герои, поети, хора 
на изкуството, като фигурите им бъдат превърнати в 
националистически монумент и противопоставени на 
„другите“ култури.

Десен ли е Данте*

* Интервю на Рафаела де Сантис с философа и двукратен кмет 
на Венеция проф. Масимо Качари. Заглавието е на редакцията 
(ЛВ).
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Н О В О

С подкрепата на 
Столична община

О Т К Р И Т И я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е

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.

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

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

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, 
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. 

Конкурс на Портал 
Култура 2023 г.  
за проза и хуманитаристика 

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.

Започвам тази рецензия с една 
сентенция от Дилън Томас, 
за която често си спомням, 
когато чета поезия: „Поезията 
е това, което те кара да се 
смееш, да плачеш, да бъдеш 
тих, да подскачаш, да правиш 
нещо или да не правиш нищо, 
да знаеш, че цялото щастие 
и страдание е споделено 
завинаги…“.
Новата стихосбирка на 
Константин Трендафилов 
,,Имам нещо да ти кажа“ 
определено поражда смесени 
чувства. Поражда и поводи 
за размисъл, но считам, че 
в по-голямата си част е 
лишена от емоция, вълнение 
и сантименталност. Въпреки 
че липсата или наличието на 
емоция зад стиховете е въпрос 
на субективна гледна точка, 
вярвам, че именно поезията 
е това, което кара читателя 
да съпреживява най-много, да 
възприема написаното не само 
с разума си, но и със сърцето, 
да успява да изживява думите 
и да усети приливи на различни 
полюсни и емоционални пориви. 
Със сигурност Трендафилов би 
могъл да задълбочи на база тази 
така търсена при досега до 
поезия нужда от изпитване на различен тип емоции. 
Заглавието на настоящата стихосбирка дава 
първоначално усещане за приближеност до читателите и 
лична изповед. Прави впечатление, че няма рамкираност, 
стиховете не са разграничени в различни цикли, няма 
конкретна тематична обособеност, свързаност или 
хронологичност между тях. Това може да породи 
усещане за дисбаланс, но същевременно носи и някаква 
доза естественост и непланираност от страна на 
автора. Ако трябва да се определят няколко основни 
теми, които са заложени в стихосбирката, бих казала, 
че това са тези за смисъла на живота, времето, 
любовта, човешките терзания, импулсите на душата, 
смъртта. Стиховете, които са общо 60 на брой, биват 
обединени в по-голямата си част от използваните 
от Трендафилов антитези и контрасти. Това, което 
той иска да каже на читателите си чрез тях, някак 
остава скрито, тайнствено и дава поле или за търсене 
на смисъла, или за изначалната липса на такъв. Факт, 
който от своя страна е антитеза и на самото заглавие 
на стихосбирката, защото от началните строфи до 
последното стихотворение, аз, в ролята си на читател, 
често се чувствах загубена в контекста. Може би това 
е идеята на Трендафилов – с думите си да бъде потаен, 
загадъчен, да пише по такъв начин, че да провокира лутане 
измежду редовете и търсене на значения. Или да покаже, 
че точно в търсенето на смисъла идват загубата на 
такъв и терзанията. Чрез едно от най-антитезисните 

Контрастността 
в ,,Имам нещо да ти кажа“

си стихотворения ,,Човекът, 
който откри смисъла на живота“, 
Трендафилов не представя щрихите 
на смислено и безсмислено, не дава 
отговор за откриването или дори 
търсенето на смисъла, а напротив. 
Стихотворението е за смъртта и 
за неизбежната цикличност. Ето и 
как звучи то: 

Умря относително стар, 
имаше хора на погребението му, 
близките плакаха,   
изядоха се сладките, 
остана малко от житото. 
Погребение като погребение.   
Успя да живее смислено. 
Умря стандартно. 
А животът си продължи 
                       постарому.

Смъртта е илюстрирана и 
като спасение от човешките 
терзания и освобождаване от 
определени граници, които 
приживе всеки си поставя в едно 
или друго отношение. За това 
свидетелстват стиховете му 
от ,,Най-после“: ,,…понякога ми 
се иска да бях мъртъв – най-после 
ще мислиш за мен, най-после няма 
да ти отговарям, най-после няма 
да ме имаш“. Трендафилов описва 
неизбежния край и като издигане 

на човека след неговата смърт. В стихотворението си 
,,Пепел“ той натъртва точно на това възвишаване:  
,,…колко имаш да помъдряваш, докато стигнеш 
крайната си точка, тяло мое, ум мой, колко повече ще 
има за харесване в теб, когато станеш пепел“.
Константин Трендафилов определено успява да 
провокира читателите си. Със сигурност настоящата 
стихосбирка ,,Имам нещо да ти кажа“ за мен е по-добра 
от предишната му – ,,За кого се сещаш, когато се сещаш 
за някого“, защото тук той прави опит да избяга от 
шаблонното. Считам, че е хубаво да се даде шанс на 
стихосбирката, за да може всеки да се загуби и открие 
по някакъв начин между стиховете. Да доизбистри 
представите си за поезията, за литературата, за 
стойността като цяло. Да разграничава и отсява. И за 
да опита да преоткрие Константин Трендафилов, който 
както тук в стихосбирката си е полюсен и контрастен, 
така и в живота си пилотира между авторската си 

личност и тази на така известния със 
своята дързост Папи Ханс.

ВИКТОРИя ЙОРДАНОВА

Константин Трендафилов, ,,Имам 
нещо да ти кажа“, изд. „Жанет 45“, 
Пловдив, 2022
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Т ъ Й  Р Е Ч Е  Р Е Д А К Т О Р ъ Т

Моника ВойкоВа е 
родена на 22 септември 1970 
г. в гр. Дубна. Възпитаничка 
е на Националното училище 
за изящни изкуства „Илия 
Петров“, както и на 
Националната художествена 
академия в София със 
специалност „Графика“. 
Моника рисува портрети, 
пейзажи и натюрморти, 

предимно с техниките акварел и маслени бои върху 
платно. Илюстрирала е детски книжки. Живее в 
София. 
Моника Войкова е със слухова загуба след прекарано 
заболяване в детска възраст, ползва слухов апарат и е 
представител на тежко чуващата култура. 
Един от осемте участници в първата Обща изложба 
на художници със слухова загуба, организирана от 
специализирания сайт „Ние ви чуваме“ по повод  
10-годишнината на медията в галерия „Контраст“. 
Художничката има няколко общи и четири 
самостоятелни изложби, както и съвместни с 
дългогодишния си партньор, нечуващия художник 
Денислав Тодоров.

На провелите се в средата на януари 55-и Яворови 
януарски дни в Чирпан беше обявено, че новият носител 
на националната литературна награда „Яворов“ е Борис 
Христов. Поетът не можеше да присъства лично и изпрати 
слово, което завършва с думите:
„Аз не съм откривател на нови идеи, на нови метафори 
или на нов словоред – откривателят бе Той – и по повод 
на наградите ще кажа: Знайно за поета Пейо Яворов е, че е 
награден веднъж... – с кръст за храброст като доброволец в 
Македоноодринското опълчение. 
Позволявам си все пак да смятам себе си като един от 
близките, един от  множеството  племенници на поета, на 
които той е посветил „Часът на синята мъгла“
 
...когато млъква шум и тишината стене,
при своите прозорци седнали без мощ...

Племенникът, който никога не се сбогува с него! И никога не 
му нашепна – „лека нощ!“
Няколко дни по-късно Яворовата награда пристигна при 
своя носител в село Лещен и беше връчена от част от 
членовете на журито – проф. Димитър Михайлов, проф. 
Иван Станков,  председателя на фондация „Яворов“ Тодор 
Иванов и зам.-председателя инж. Георги Зъбчев.

 ЛВ

Десетилетия наред Европа е тема по-скоро на 
американските или на източноевропейските писатели 
по линия на идеала, на опита да се привнесе нещо от 
нейния дух, от света є на собствена територия. Така 
е при Едит Уортън, Хенри Джеймс, Ърнест Хемингуей, 
така е при Милорад Павич, Дубравка Угрешич, така 
е в българската традиция, белязана от идеята за 
пътуването към дома Европа и завръщането в него. На 
този фон западноевропейските автори предпочитат или 
фокусирането върху конкретни градове – Париж, Рим, 
Лондон, или лишаването на текстовете им от локални 
маркери, както е при Кафка или Бекет, за да се постигне 
една много по-голяма универсалност.  
Днес обаче ситуацията е коренно променена и много от 
големите съвременни европейски писатели започват 
да дебатират Европа, опитвайки се да дадат визии за 
бъдещето є. Парадоксът е, че в тези свои прогностики 
те се нуждаят от разкази за миналото є и неговите 
следи и трансформации най-вече в сегашното. Такива 
романи са „Столица“ на Робърт Менасе, „Времеубежище“ 
на Георги Господинов, „Гранд хотел „Европа“ на Иля 
Леонард Пфайфер. Сред тези три последният има най-
късна поява на български и ще бъде обект на настоящия 
текст.
В новата „Вълшебна планина“, каквато версия безспорно 
гради Иля Пфайфер, санаториумът е заменен със знаков 
в миналото хотел, който може би е някъде в Италия, но 
това не е нито сигурно, нито има особено значение. Той 
по подобие на санаториума на Томас Ман непрекъснато 
се докосва до смъртта, защото е белязан от разруха, 
разпад, изчегъртване на фактите от миналото и 
подмяната им със симулакруми. Героят е болен, макар 
и от любов, но това не го прави по-малко стресиран, 
депресиран, застрашен. Нещо повече, тази любовна 
история, която той е дошъл да излекува, е също много 
двояка, защото е по-скоро алегория на любовта към 
историята, миналото и трудното є съвместяване с 
настоящето. Неслучайно любимата на героя носи името 
Клио, музата на историята, и знае всичко за Караваджо, 
а и за изобразителното изкуство от периода, а и не само, 
както и за Генуа, за Венеция... 
Както и при Томас Ман, и при Пфайфер не липсват и 
възпитатели. Прототипите на учителите обаче не са 
велики философи, защото времето е време на еклектика 
и на малки идеи, но това не отменя обстоятелството, 
че и в новата „Вълшебна планина“ се проиграват 
концепции, сблъскват се тези, дебатират се визии дори 
за самата Европа като тези на Джордж Стайнър, и 

Новата „Вълшебна планина“?
най-вече – обсъждат се промените, които тегнат над 
континента и заплашват да взривят бъдещето му. В 
този смисъл централният персонаж и така има много 
какво да учи и за себе си, и за света, на фона на едни нови 
катаклизми, които могат да преобърнат устоите на 
съществуването. 
Версията на Пфайфер нямаше да бъде от 21. век, ако 
не намесваше актуалното, политическото, ако не 
боравеше с автофикционалността, ако не залагаше на 
хибридността, отваряйки романовото към репортажа, 
справочника, статистиката… Романът съчетава 
комедия на нравите с пътеписи, политически и културни 
коментари, размисли за европейската идентичност, 
мистерия, свързана с кражба на произведения на 
изкуството (посветена на последните дни и картини на 
Караваджо) и какво ли още не. А героите на Пфайфер са 
склонни да изнасят лекции – за имиграционната политика, 
за неравенствата, за застаряването на Европа, двойните 
стандарти към бежанците, необходимостта от работна 
ръка, консуматорските нагласи...
Между другото, по тази линия са и най-сериозните 
критики към романа от страна на рецензентите му по 
света. Обвиняват го, че наред с елегантната бароковост 
откриваме и безвкусно репортерство, че безразборно 
смесва еротичното и езотеричното, забавното и 
назидателното, античното и академичното, а стилът 
напомня ту за Набоков, Том Улф, Бодрияр, Умберто Еко, 
ту за становище на ЮНЕСКО.
Ако трябва обаче да определим една голяма тема на 
„Гранд хотел „Европа“, то тя може да се сведе до 
темата за подмяната и произтичащата от това 
загуба на автентичност. Тази тема е проиграна на 
множество нива – от промените, които настъпват в 
хотела, за да се угоди на вкуса на китайските туристи, 
през съдбата на последните картини на Караваджо 
и историята на бежанеца Абдул, която също е 
неавтентична, защото той я разказва не през своя 
опит, а през прочетеното в любимата му книга, та до 
концентрацията върху масовия туризъм като феномен 
на днешното, който вместо знания търси трофеи и 
лайкове във фейсбук.
Обобщено, романът на Пфайфер нямаше да оправдава 
нито сравнението с „Вълшебната планина“, нито 
щеше да е голям, ако не отправяше провокация към 
световния ред, завладян от ерзаца, невежеството, 
умората, загубата на вкуса и духа. Затова и в него 
Европа, представена като старица, умира със 
спомена за Паганини, но под звуците на музика, 

изпълнявана от една млада китайка в хотел, пригоден 
за китайски туристи… Защото носталгията не 
лекува, а живеенето с миналото заплашва да превърне 
континента в една голяма Венеция, от която 
местните са си отишли, а останалото е игра, туризъм 
и хаос.

АМЕЛИя ЛИЧЕВА

Иля Леонард Пфайфер, „Гранд хотел „Европа“, прев. 
от нидерландски Мария Енчева, изд. „Колибри“, 2022

„Гранд хотел Европа“ на Иля Пфайфер е добре написан 
и провокиращ мисълта роман, който дава уникален 
поглед към света на съвременна Европа. Историята 
се върти около живота на гостите и персонала 
на едноименния хотел, които идват от всички 
сфери на живота и представляват микрокосмос 
на разнообразните култури и общества, които 
съставляват континента.
Една от силните страни на книгата е умението 
є безпроблемно да съчетава елементи на социален 
коментар със завладяващ разказ. Пфайфер изследва 
теми като имиграцията, интеграцията и търсенето 
на идентичност през очите на своите герои, а 
резултатът е богат и проницателен портрет на 
съвременна Европа.
Стилът на писане е прост и ефективен, с ясна и 
кратка проза, която въвлича читателя в света на 
хотела и неговите обитатели. Героите са добре 
разработени и многоизмерни, всеки от тях има своите 
уникални борби и мотивации.
Като цяло „Гранд хотел „Европа“ е силен и провокиращ 
размисъл роман, който предлага свеж и нюансиран 
поглед върху състоянието на съвременна Европа. Той 
е задължително четиво за всеки, който се интересува 
от изследването на сложността на континента и 
неговите хора.

Тъй рече Chat GPT
Х у Д О Ж Н И К  Н А  Б Р О я Н А Г Р А Д И

Борис Христов с 
яворовата награда

Институт „Лист“, Институтът за литература към 
БАН и Издателство „Ерго“ 
Ви канят 
на премиера на книгата 

„фрагментът, фрагментарно 2о2о“ 
от Пламен Антов

За книгата ще говорят 
проф. Александър Шурбанов 
проф. Георги Каприев

9 февруари, 18.00 ч. 
Институт „Лист“, 
ул. „Аксаков“ 16

П О К А Н А
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Ани Ерно, „Младият 
мъж“, прев. от 
френски Мария Коева, 
изд. „Фама“, С., 2022, 
75 с., 12 лв.

Бутиково издание, което представя 
един от текстовете на писателката, 
изследващ страстта, тема, която като 
лайтмотив преминава през много нейни 
произведения, но наред с това поставя 
и обсебващите я въпроси за произхода, 
класовото разслоение, социалния гняв… 
Добавена е и много подробна биография 
на Ерно, която представя и развитието 
на писането є, както и едно интервю, 
което допълва прочита на „Младият 
мъж“. Изданието завършва със снимка 
на автографа, който преводачката е 
получила от авторката при идването є 
в България след първия превод на Ерно у 
нас – на „Мястото“.

Хиро Арикава, 
„Пътеписът на един 
котарак“, прев. от 
японски Маргарита 
укегава, изд. 
„Колибри“, С., 2022, 
286 с., 26 лв.

Хиро Арикава е сред най-популярните 
представители на съвременната японска 
литература. Удостоена е с наградата 
„Денгеки“ за млади писатели (2003). 
„Пътеписът на един котарак“ (2015) е 
световен бестселър, в който котките 
мислят, говорят, предусещат, обичат, 
доколкото книгата е своеобразна 
притча за приятелството, емпатията, 
верността и хармонията между един 
мъдър котарак и неговия всеотдаен 
стопанин, а цялата история е и 
своеобразно пътешествие из Япония. 

Паулина Георгиева, 
„Симулацията“, 
изд. „Книгомания“, 
175 с., 14,90 лв.

Според Мира Баджева „Симулацията“ 
е многопластова история, разказана 
увлекателно и с въображение. 
Читателят се впуска в игра на чувства 
и мисли, проследявайки събитията, 
предизвикани от упражнение по 
творческо писане във Факултета по 
литература на Виенския университет“. 
И продължава – „Авторски 
дебют, зареден с голям потенциал, 
„Симулацията“ носи свежия въздух на 
съвременен европейски роман“.

В И Т Р И Н А В Н И М А Н И Е Т О  Н А  М А Л К И Т Е

Досега не знаех, че съществува някой, 
който да обича да работи по Коледа. Така 
се оказа – един герой с интернационално 
име и говорещо куче за помощник. Това, 
второто, не прави впечатление на никого 
в книгата. Както и че на същото са 
способни котенце, 
което два пъти 
пада в ръцете на 
героя, и плъхове, 
които... Но... едно 
по едно.
Героят – Филип – е 
детектив, който 
в края на декември 
има сметки за 
плащане. И има 
нужда от работа. 
Но не и работа. В 
това време става 
ясно всичко, което 
си мисли неговото 
куче Дарвин за 
здравословните 
кучешки 
бисквитки, 
от които му 
се повдига. В 
кабинета на  
Филип звънва 
телефонът.  
Оказва се нов 
случай.
Стотици котки в града са изчезнали 
мистериозно. Но тъй като една от тях, 
Хули, е любимка на актрисата Доли 
Блу (но не мислете, че е много синя – 
актрисата, не котката – може би освен 
че е известна), то случаят е възложен на 
Филип и неговото куче. 
Изчезнала е и диамантената є огърлица, но 
това е друг въпрос – за триста хиляди.
И нека тук да спрем историята, поне 
за малко, ако и да е налице голямото 
изкушение да бъде разказана. 
В книгата авторът, или по-право тандемът 
автори – Сотир Гелев (на текста) и 
Пенко Гелев (на илюстрациите) – никак не 
подценяват малкия читател. На него му се 
налага да знае какво е камионетка баничарка, 
„датчици на електрически вериги“, „скрит 
електромотор“, „дискови металорезачки“, 
„очно дъно“, „характерно трептене“ 
или пък „сопла, подобно на самолети 
„Хариер“. Това са нужни неща, когато има 
изобретател. Аз, възрастната любителка 
на детска литература, също научих нещо 
ново от илюстрациите – как изглежда 
„стилизирана котешка муцуна“ на сателит, 
какво е параболично огледало или пък, при все 
че наистина съм карала електрокар, не знаех, 
че това се казва „вилица“.
Личи богата култура и опит в 
презентацията на историята дори само 
заради многото препратки в книгата. 
Например филмови. Френското е 
леко загатвано няколко пъти. Първо, 
ниският ръст на главния злодей в 
историята реферира не към един или 

двама диктатори, но най-напред към 
Наполеон, което две страници по-късно 
е и потвърдено. Има парфюм „Фастел“ 
№ 5 (познаваме такъв, който се римува 
с този). А на четвърта корица има 
обещание трима да разследват. Но 

както и при 
мускетарите, 
тримата се 
оказват... 
четирима. 
И имената са 
много забавни. 
Филип, син на г-жа 
Манукян; куче 
Дарвин, което до 
някое време е и 
Дарън. Дъщерята 
на актрисата 
Доли Блу има Ида. 
Да, Хули е едната 
котка, която 
Ида не обича, 
но харесва Маце 
Пис – котенце, 
изплъзнало се 
на... Скелета, 
собственик 
на приюта за 
изоставени 
домашни любимци 
„Фаст“ и 
„човек“ на лошия 

изобретател Фастък (не с две „ъ“, както 
сме свикнали), който пък притежава 
половината град и завода за кучешки и 
котешки храни „Фаст“, а освен това 
е много нисък и даже става още малко 
по-нисък. Едно филмово студио също 
се казва „Фаст“, а леля Силвия използва 
„Фастозак“ вместо валериан. Да не 
забравим и парфюма. А докторът, който 
говори по телевизията, по съответствие 
с ролята си – не по съществения проблем, 
естествено, все пак е Павлов.
Многозначността наднича от всяка 
страница в текста – „фаст“ например 
за качествата на храната ли е; името 
на художника Ъшър отвежда ли ни, 
косвено, до котки; името на Доли Блу 
е свързано с „кукла“ ли, или с кино; Ида 
по Андерсен ли е, или защото отива с 
Филип и Дарвин; а кучето на Филип, 
който не обича „Коледата“, е Дарвин... 
Многозначност има в репликите, 
препратките, настроението на сцените 
и често недоразбирането на нещо казано 
хвърля светлина върху друга неяснота 
или предизвиква обрати. Има „игра на 
думи“, „шега назаем“. Книгата излиза 
от издателство „Ентусиаст“ в края на 
ноември 2022 г. и е пета в класацията 
на книжарница „Книжен ъгъл“ за 
седмицата 14–20 декември 2022 г.1, но 
трябва да се отбележи, че заглавието 

1 Най-продаваните – 22 декември 2022. – Аз 
чета. Сайтът за твоята книга [онлайн]. 22 
дек. 2022. https://azcheta.com/naj-prodavanite-22-
dekemvri-2022/ [прегледан 17.01.2023].

Коледен случай без Коледа
е подвеждащо: практически няма нищо 
типично за този сезон и действието 
може да се постави във всяко друго 
време на годината, може да остане 
и „безвремево“. Но и това е някак 
многозначително.
Като в съвременен анимационен филм 
на „Дисни“ Дарвин надява руса перука и 
вирва цигаре, като за малко става „Дарви 
Блу“. Филип му казва да „не се прави на 
идиот“. Дарвин подхвърля на Фастъка, 
че му „хлопа дъската“. Цигарето е 
обосновано от Доли Блу с това, че тя не 
пуши вече, но то все още є е приятно. 
Валерианът е причината котките да 
бъдат откарани в плен и използвани за 
целите на злодея (и нека сега не правим 
човешки аналогии). На грубостта, с 
която детективът отпраща просещ 
бездомник в крайния квартал, е 
отделена една глава. Затова пък, ако не 
е цялата история, как щеше да остане 
непокътната височината на мъжете 
по целия свят. Ида заключава, че те 
спасяват „Коледата на много хора“.
Книгата е издадена с подкрепата 
на Национален фонд „Култура“. 
Любопитна ми е възрастовата граница, 
за която авторът и издателството 
препоръчват четивото. Намирам за 
хубаво словообразуването („доберги“, 
„смалител“). Обстановката в 
кулминацията и в развръзката е 
подчертано футуристична: героите 
са обградени от механика, машини, 
изобретение. Но ако нещо недвусмислено 
печели разгръщането на страниците 
отново и отново, това са талантливите 
илюстрации – вдъхновяващи, пълни с 
въображение, някои от тях – с много 
подробности, но не и шарени, по-скоро – в 
подходящи една спрямо друга цветови 
гами. Читателят ги наблюдава и сякаш 
всичко става покрай него – в 3D реалност, 
а героите са така заети с действието, 
че никога не го гледат точно „в очите“. 
Замайващ ефект! 
И да, може би това е ключът, с който 
да разглеждаме тази фантастично-
реалистична детска детективска книга 
правилно – не гаечният, разбира се, 
който изпраща добергите извън кадър, 
нито двата осветителни, споменати 
мимоходом. Тя не е точно за онези, за 
които буквите си остават само букви. 
И тук може и да информирам, или пък 
го чувствате интуитивно: въпросът е 
четящият да разпознае как ръка с четка 
и ръка с перо се движат в синхрон. Тогава 

да повдигнем клепача на 
четящия и да видим как 
пролог, дванадесет глави 
и епилог пробягват със 
скорост поне двадесет и 
четири кадъра в секунда.  

 
ИВЕЛИНА СТОЙКОВА

През Миналата 2022 г. в 
Полша бе публикуван сборникът 
„Небивали истории. Florilegium на 
повествователните стихиии“. Това 
е десетата книга в поредицата 
„Малка библиотека на българската 
литература“, която излиза в 
краковското издателство Scriptum. 
Съставител и преводач на сборника 
е известният полски българист и 
преводач на българска литература 
Войчех Галонзка. Ето неговите думи 
за книгата: „Небивали истории. 
Florilegium на повествователните 
стихии“ е вид антология. Тя не 
претендира да е представителна, 
въпреки че обхваща дълъг период – от 
XIX век до наши дни. Хронологията 
на произведенията е единственият 
организиращ принцип. Някои от тях са 
били вече публикувани в други издания, 
останалите обаче поради различни 

A B R O A D

причини чакаха подходящ момент, 
преведени в течение на няколко 
десетилетия от преводаческата ми 
дейност. Те са жанрово нееднородни. 
Сред тях са автобиографията на 
Софроний Врачански, но и фрагменти от 
„Чичовци“ на И. Вазов и от „Дилетант“ 
на Ч. Мутафов, разкази на Й. Йовков, 
Чудомир, Й. Вълчев, В. Попов и И. 
Станков, „Привързаният балон“ на 
Й. Радичков, а също така  „Зелени 
кръстове“ на Л. Петков. Изкушаваше 
ме да ги събера в една книга, за да 
посоча, че повествователните стихии 
са съществена нишка в развитието на 
българската проза, неповторими по своя 
стил и увлекателна оригиналност. Като 
такива те образуват като цялост 
един вид „смесна китка“, много лично 
преводаческо florilegium на българската 
проза“.
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М О Е Т О  С О Ф И Й С К О  Д Е Т С Т В О В И Т Р И Н А

Кристиан Крахт, 
„Империя“, прев. 
от немски Любомир 
Илиев, изд. „Лист“, С., 
2023, 272 с., 22 лв.

Кристиан Крахт е швейцарски писател и 
журналист. „Империя“ е най-известният 
му роман, определян от критиката като 
сатира и като своеобразна история 
за магията на екстремизма. Още с 
публикуването си романът предизвиква 
скандал в Германия, обвиняват писателя 
в расизъм, но той е защитен от Даниел 
Келман и Елфриде Йелинек. Книгата 
разказва за крайния вегетарианец и нудист 
Аугуст Енгелхард, който създава колония, в 
която жителите се хранят само с кокосови 
орехи. Както обикновено, тази утопия 
прераства в антиутопия, още повече че 
Крахт се фокусира върху едно време, в 
което нацизмът става все по-популярен…

Агустина Бастерика, 
„Деликатесен труп“, 
прев. от испански 
Лилия Добрева, изд. 
„Рива“, С., 2022, 212 с., 
12 лв.

Една от най-жестоките антиутопии на 
днешното, която показва как светкавично 
могат да се реализират прогнозите 
за рязко намаляване на населението на 
земята, но най-вече, която демонстрира 
колко е тънка границата, отвъд 
която човешките същества могат 
да гледат на други човешки същества 
като на лишени от всякакви права и 
това да им дава силата да погазват 
етиката. Ако погледнем на този роман 
от перспективата на философията 
на Джорджо Агамбен, бихме могли да 
кажем, че той  говори за хуманизация на 
животните и анимализация на човека, 
а когато разликата изчезне, се губи и 
отликата между легално и незаконно, 
божествено и демонично и се появява 
нещо, за което липсва дори име.  

Гонсало М. Тавареш, 
„Дневник на чумата“, 
прев. от португалски 
Даринка Кирчева,  
изд. „Ерго“, С., 2022, 
286 с., 18 лв.

Гонсало Тавареш вече е добре преведен на 
български, макар и у нас да не е получил 
популярността, която заслужава и 
която има по света, защото в негово 
лице имаме наистина блестящ стилист 
и важен експериментатор и на ниво 
жанр, и на ниво разказване. Признат от 
Сарамаго, той често е спряган като 
бъдещ Нобелов лауреат. Новият му роман 
„Дневник на чумата“ осмисля пандемията, 
прави паралели, очертава процесите и 
тенденциите и както винаги намества 
картината на съвремието ни. 

Теодора Димова

От малка живея в квартала около 
Докторската градинка. Мога да се движа 
из него слепешком. Познавам шумовете и 
тишината на отделните улици, мръсния 
въздух по бул. „В. Левски“, изнервените 
клаксони на колите, задръстванията, 
които неизменно се образуват, когато 
завали сняг или дъжд, тежкото движение 
на рейсовете по „Шипка“,  жуженето 
на детски гласове около училище 
„В. Априлов“, необичайните викове, които 
понякога се разнасят от родилния дом 
на ул. „Шейново“, веселото площадче при 
телевизията, сега помпозно наречено „Сан 
Стефано плаза“…и най-добре познавам 
Докторската градинка, защото там 
играех като дете, там извеждах на 
разходка баба ми, после там извеждах 
на игра децата ми, после извеждах на 
разходка майка ми, сега най-често 
извеждам  кучето…
Не зная да има по-очарователна градинка 
в София. Често се питам защо е така. 
Заради полусиметричните алеи или 
заради алпинеума, или заради достойния и 
красив паметник на руските опълченци-
лекари, или заради изкуственото хълмче 
в североизточната част, пред което 
винаги е имало люлки и катерушки? В 
последните години през пролетта и 
лятото в почивните дни градинката се 
изпълва с хора, дошли от други квартали, 
паркирали колите си в съседните улици, те 
се разполагат по тревните площи като на 
пикник, децата тичат и пищят по алеите, 
гонят се, всички се радват на хубавата 
градинка, наслаждават се.
На ъгъла на ул. „Кракра“ и „Шипка“ в 
моето детство имаше сладкарница. 
Сега на нейно място са „100 грама 
сладки“. Сладкарниците по времето на 
соца бяха нещо като цветен остров 
сред  потискащата сивота и убогост 
на останалите градски пространства. 
В тях можеше да се изгубиш, така да се 
каже. Изгубвах се и се изпълвах с възторг 
и трепет, защото в сладкарницата имаше 
избор. Можеше да избереш между крем 
пита, баварски крем, баклава, кадаиф, 
торта „Витоша“, скаличка, между 
малка, голяма и средна боза, между алтай 
и пепси. Това май бяха единствените 
места, където имаше избор. И самата 

възможност да избираш, 
да се колебаеш, да 
преценяваш създаваше 
непонятно и необикновено 
усещане. Но в тази 
сладкарница не можеше 
да отидеш с ежедневните 
си джобни пари. За тази 
сладкарница трябваше 
да си се подготвял 
специално, да си заделял 
от двайсетте стотинки 
джобни, да си пестил. 
Крем питата беше 
баснословните 70 
стотинки, баварският 
крем – 80. Не съм съвсем 
сигурна в цифрите, но 
горе-долу бяха такива. 
Затова най-добре беше 
баба ми, която е дошла 
да ме вземе от училище, 
да каже ненадейно – 
искаш ли да отидем на 
сладкарницата? Как да не 
искам, та имаше ли по-
голямо пиршество!
Да, имаше. И това беше 
Чешкият клуб, малко по-
надолу по ул. „Кракра“, до 
Съюза на архитектите. 
Още с влизането се 
усещаше, че попадаш в 
друга среда и култура. 
Покривките неизменно блестящи от 
белота, келнерите работеха усърдно, 
не бездействаха, взимаха мълчаливо 
поръчката и след около четвърт 
час порцията бленувани кебапчета с 
гарнитура се озоваваше пред теб. Не 
можеше да се каже кое е по-вкусно – 
гарнитурата или кебапчетата. Но 
съчетанието им беше главозамайващо. 
И ако имаш още късмет насред това 
угощение – крем карамел!
Сега в Чешкия клуб се провеждат 
курсове по самба. В годините преди да се 
превърне в танцувален клуб, ресторантът 
западна, там, където едно време не 
можеше да си намериш места, сега 
масите стояха празни, само тук-там се 
мяркаше самотен посетител, обслужван 
от намусен, измъчен от безделието си 
сервитьор.
Добих навик да се заглеждам в старите 
сгради из центъра на София. Повечето са 

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

на 30 януари 2023 г. в Нова 
конферентна зала на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
се проведе за десети пореден 
път церемонията по награждаването в 
конкурса-работилница за литературна 
критика „13 века България“ с автори до 
тридесет и пет годишна възраст.
Копринка Червенкова, член на 
Управителния съвет на НДФ „13 века 
България“, връчи Голямата награда 
в конкурса на Теодора Цветкова за 
рецензията є „За въпросите, 

които „Неделният продавач на 
книги“ поставя“. Голямата награда има 
парично измерение в размер на 400 лв. и 
грамота.
Журито на конкурса тази година беше 
в състав доц. Ани Бурова, проф. Амелия 
Личева, доц. Камелия Спасова, а модератор 
на критическите работилници беше доц. 
Мария Калинова.
Освен Голямата награда журито присъди 
и две съпътстващи отличия на Анна 
Нацариду за „Разликата беше в 
съдбата“ и на Ася Александрова за 

„Опитите да изплашиш 
действителността“. Отличията връчи 
писателят Георги Господинов, по чиято 
идея е създаден първоначално конкурсът, 
който тази година има своето юбилейно 
десето издание.

С подкрепата на 
Столична община В рубриката 

„Моето софийско 
детство“ български 
интелектуалци  
отговарят на 
въпросите на ЛВ  
за живота си в 
София.

Добих навик да се заглеждам 
в старите сгради из центъра на София

добре поддържани, измазани, боядисани. 
Опитвам се да си представя каква би 
била София, ако омразната тоталитарна 
архитектура не я беше дамгосала за 
столетия напред. Тя би била европейски 
град днес.
Но и ние също бихме били други. 
И историята ни би била друга. И 
политиците ни, и президентът ни, и 
изобщо животът ни.

Копринка Червенкова с победителката в  
конкурса  Теодора ЦветковаЖурито и участници в конкурса
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В новата книга на Диана Саватева човекът копнее 
за собствената си цялостност, за единството си 
с природата, за автентично съществуване – все 
неща, които в една или друга степен са потиснати, 
редуцирани под натиска на забързаното живеене в 
модерното време. Човекът се взира в градския бит на 
ежедневието и търси в него проблясъците на битието, 
избира да помни именно тях. 
Немалко текстове в тази книга напомнят за образния 
потенциал, скрит в Далчевите къщи. Появяват се 
неведнъж атрибутите на градската архитектура 
– къща, сграда, врата, прозорец, балкон, праг – не 
толкова да нарисуват форми от пейзажа, колкото да 
изразят субективно преживяване. Тези стихотворения 
сякаш идват да припомнят старата максима, че 
къщата е символ на човека, да родят ярки метафори 
на човешката екзистенция, наситени с психологически 
смисъл: 

Изоставената сграда – 
катедрала на отсъствието,
крие самотата си
зад тържествена фасада

В „Счупено стъкло – насълзена зеница“ за миг преминава 
цвят – жълтата рокля на жената от отсрещния 
балкон някак се плъзва през процепа на стъклото. Тогава 
„Простенва сградата“ – и болка, и мечта.
Градският пейзаж сякаш не може да оживее, ако през 
него не премине жена. Жената в тази лирическа книга 
е неизменната метафора на усещането за дом – до най-
космическия му смисъл, – силует на жена за секунда 
„разцъфва“ на прозореца, шумоленето на роклята є идва 
като прилив на вятъра... Появата є сякаш коригира 
изкривяванията и липсите спрямо изначалния замисъл 
на битието и възстановява първоначалния му тласък – 
появата на жената е знак за пролет и любов, сила, която 
пробужда битието. Жената, която излиза от морето, е 
сякаш прясно покръстена в първоначалата на живота, в 
утробата на сътворението. Първичната сила на Началото 
струи от нея в „Юли“. Вода и жена толкова избистрят 
излъчването на мистерията и ероса на космическото 
женско, магическата прамощ на Богинята, че и мъжете 
се чувстват унесени в тайнството на земното 
съществуване. Жена се завръща от плажа и ежедневният 
градски ритъм се променя – тече и вибрира на брега аурата 
на Първото време.

Природата и детството отключват сетивата на 
човека, „довеждат“ битието в модерния градски бит като 
медиатори между съвременното забързано съществуване и 
първичното универсално мислене за човека във вселената:  

Най-голямото изпитание, пред което човек е
изправен, е да опази мекотата на сърцето си.

Затова детето и детството като символи на първичната 
спонтанност и естествената проява на човешката 
същност са жизненоважни в сивотата на градския делник:  

Тази сутрин в автобуса едно дете пееше. Гласчето му 
 се разпиля
като цветен прашец между уморените еднакви хора. 
 Чуха го,
които оцеляха.

Субективизирани пейзажи на „градската пустош“ 
пресъздават копнежа на човека да хармонизира 
собствения си свят. Човекът жадува катакличен 
пристъп и най-цялостно го преживява чрез дъжда. В 
тази поетична книга този образ има ключова функция 
и е в класическата си символика на медиатор между 
небе и земя, катакличен фактор на космическото 
единство и хармония, толкова важно космическо 
събитие, че ритъмът на битието космос – хаос е 

Капката, изпреварила дъжда, или другото име на ангела
П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

Десен ли е Данте
от стр. 1

В.: По какъв начин може културата да стане 
средство за изграждане на патриотичен наратив?
О.: Както казах, това е чиста националистическа 
реторика, която не държи сметка за реалността: 
истински същественото в европейската култура е, че 
нейните големи художествени, литературни, а също 
и философски проявления формират едно семейство. 
Неслучайно десниците се опитаха да разрушат това 
разбирателство, това родство по избор. Надявах се, че 
няма да се случи отново. Уви, най-лошото никога не е 
умирало.
В.: Да си дойдем на въпроса: защо според Вас 
министър Санджулиано реши да цитира Данте?
О.: Ама може ли такова нещо? Данте е революционер, 
еретик, един срещу всички. Данте е изгнаник 
спрямо която и да било консолидирана по негово 
време политическа принадлежност, като се почне 
от официалната политическа теология. Може 
ли да е дясно всичко това? Може ли да е дясно 
обстоятелството, че един интелектуалец в началото 
на XIV век пише книга като „Пир“ на простонароден 
език, за да може същината на една философия да бъде 
разбрана и от незнаещите латински? Такъв акт е в 
противоречие с всякакъв консервативен дух. Да вземем 
и „За народното красноречие“, смятан за първия 
езиковедски трактат: може ли един революционен 
текст, посветен на начина, по който се изграждат 
езиците, да се чете в консервативен ключ? Хайде моля 
ви се...

В.: И въпреки това Данте често е бил дърпан в 
различни посоки и подлаган на удобни прочити.
О.: Но тук идва малко в повече. Не може от един 
новатор да се прави консерватор. Всички големи 
дантеведи, от Бруно Нарди до Дженаро Сасо, са се 
скъсали да обясняват, че Данте не принадлежи към 
никоя от големите школи на схоластичната култура. 
Данте извършва изключително дело, понеже опитва 
да сговори различните традиции, но въз основа на една 
изцяло своя гледна точка. Може ли да се разглежда 
като десен невероятният му ход в „Рай“ да събере 
заедно Тома Аквински, св. Бонавентура и двамата им 
най-отявлени противници Йоаким Фиорски и Сигер 
Брабантски? Ако всичко това е дясно, тогава и аз съм 
десен.

В.: Да разгледаме виждането на Данте за империята. 
То би ли вършило работа за целта?
О.: В империята на Данте няма нищо националистическо 
или авторитарно. Тя е империя еx nationibus, наддържавна 
политическа форма, съставена от много езици, от много 
нации, всяка от които отстоява своята автономия, 
значимост и сила. Империята на Данте не е нова форма 
на диктатура и наднационална власт. Тя е империята, 
която се образува от съглашението на нациите. Тази 
идея е толкова оригинална, че настройва всички срещу 
него – от Църквата до новите политически философии. 
Както вече съм писал, грандиозното в трактата 
„За монархията“, неслучайно включен в Индекса на 
забранените книги, е именно това: че може да изглежда 
традиционалистко, но изобщо не е. Онзи Рим, към който 

Данте гледа, е родината на 
правото, на което стъпва 
европейската юридическа 
цивилизация.

В.: Кой е бил тогава 
Данте в крайна сметка?
О.: Данте не подлежи на 
етикети дори в рамките 
на своя исторически 
път. Той е абсолютен 
самотник. Той е еретик 
в буквалния смисъл на 
думата и препраща към 
гръцкото aireis: който 
се надига срещу всичко 
вече казано, всичко вече 
сторено. Как може да се 
твърди, че е десен?

В.: Не за първи път 
министър Санджулиано 
посочва стълбове 
на италианската 
литературна и 
философска култура за 
бастиони на национална 
идентичност. Вече го 
е правил с Джакомо 
Леопарди.
О.: Песимизмът на 
Леопарди е напълно 
неполитически. 
Радикалността му 
произтича от определени 
просвещенски течения, но 
говорим за „гостоприемна 
самота“, както съм 
писал в един мой текст. 
Именно понеже природата 
ни осъжда на нещастие, 
за Леопарди е нужно да 
сме солидарни помежду 
ни, което е и същината 
на философията на 
Шопенхауер. Леопарди е 
представител на големия 
европейски песимизъм.

В.: Значи неговата 
„италианскост“ е още 
една заблуда?
О.: Нека не посягат на тези автори, които нямат нищо 
общо с дребната им политика. Да спрат да говорят 
за неща, които не знаят, и най-вече за тези велики 
самотници. Бих направил закон, който да им забрани да 
говорят за Данте и Леопарди.

В.: Министърът го отрича, но това изглежда като 
опит да се разклати лявата културна хегемония.
О.: Каква хегемония? Има личности от огромна величина, 
принадлежали към десницата: техен е най-големият 
италиански философ на ХХ век – Джовани Джентиле, и в 

католическия свят фигура като Аугусто дел Ноче. Имат 
Джанфранко Мильо, голям политолог. Защо, вместо да 
говорят тези простотии, не цитират прекрасните 
страници на Джентиле за Данте?

Превод от италиански: ДАРИя КАРАПЕТКОВА

Източник: в. „Република“, 14 януари 2023

Худ. Стефано Колфераи, източник: 
Данте Плюс 700 - Софийско издание, 
2021, Италиански културен институт
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П Р И П И С К И

Във филм за него Палми Ранчев споделя, че онази черта 
– хоризонтът, до която достига и с която се сблъсква 
погледът ни, го ограничава, че би искал на надникне през 
някакъв процеп и отвъд. Това е и заглавие на една от по-
късните му книги – „В процепа на хоризонта“. В новата 
книга, избрани стихове (а и с цялото си творчество) той 
прави точно това. Надхвърля привидните възможности 
– това, което прави и в бокса – да надскочиш себе си. 
Книгата „Под шапката на скитника – подреждане на 
уличните безпокойства“ е събрала последната редакция на 
стихотворното творчество на Палми Ранчев. Книгата 
излиза благодарение на Маламир Николов – съставител, 
Георги Гаврилов, Божидар Димитров и художничката на 
корицата Анна Лазарова. Снимка на корицата: Николай 
Трейман и коректори: Мария Куманова, Цветелина 
Александрова. Изданието е спечелило конкурс на 
Министерството на културата.
Авторът обича да кръстосва улиците – софийските или 
тези по света на своето космополитно битие. Улиците 
за него отключват онзи сакрален момент – раждането на 
стихотворение или разказ. Фрагментарността на уличната 
атмосфера потенцира тези жанрове. Те като че ли са един 
ескиз, който е квинтесенция и съдържа ДНК-то на цялото 
авторово творчество. Този Палми Ранчев, когото ми се 
иска, според неговото заглавие на стихосбирка, да нарека 
„любовник на самотни улици и запустели къщи“, все се пита 
къде е неговото място, неговото ъгълче. И върви, върви, 
върви по софийските улици или дългия „Бродуей“, разминава 
се с хората, внимава да не се сблъска, извинява се, ако това 
стане. Но най-важното е да не се размине със себе си.
Палми Ранчев казва, че постоянно променя стиховете си. 
Ето думите на автора, споделени в неформален разговор: 
„Какво друго е писането освен настоятелно ровене в 
паметта, въображението и там, където иначе трудно 
стигаш. Текстовете ми са следите от тази игра, от 
усилията да го правя с лекота и максимално добре“.
Книгата събира дълголетното му писане на стихове, от 
дванайсетте му книги за периода 1993 – 2023. Като те 
са подредени хронологично. От първата „Манхатън – 
почти събитие“ до последната „Отблизо всичко“ и от 
евентуалното предстояща „Оглеждам се в уличните локви“.
Подредбата на стиховете е много естествено, логично 
и прецизно промислена. Книгата започва като акорд 
на Бетовеновата симфония за ударите на съдбата, с 
изначалното и екзистенциално стихотворение „Бог“ от 
стихосбирката „Манхатън – почти събитие“.

Бог 

Искам да вярвам, че има такъв дядо. 
Готов да ме погали, когато заплача.

Интимността (но не и интимничене) с Мирозданието 
едновременно ни обезоръжава с енигмата си и окуражава 
с надеждата. Това двустишие ме стиска за гърлото със 
съкровеността си. От дете си представям Бог точно 
така. И когато ми е облачно на душата, чувствам тази 
галеща ръка. Благодаря ти, Палми, за този образ-енергия, 
който пред моите очи трепти като своеобразна холограма.
В литературата битува и израз, че през живота си нямаме 
толкова работа с другите, а основното са отношенията 

ни с Бога. И че където и да сме, Бог ще ни чака и намери. 
Мисля, че наистина Бог е много търпелив към всеки от нас 
и му се явява, когато всеки вече е готов за тази среща.
Поетичният талант на Палми Ранчев е разностранен. 
Тук има всичко: и философия, и пейзажна умозрителност в 
изследваните състояния, и обогатяващи нюанси.
Да, Богоцентризмът е важен екзистенциален въпрос. Но 
не е маловажно и светът ни, отношенията, в които сме 
потопени още от раждането си, с другия, другите. Дали да 
приемем Сартр като меродавен: „Адът, това са другите!“.
Може би в този контекст по-добре бихме разбрали 
стихотворението на Палми Ранчев „Равновесие“, също от 
ранната му стихосбирка „Манхатън – почти събитие“ 
(1993):

Вперили погледи в себе си. 
Не виждаме другите. 
А сме заедно. 
Стоим един срещу друг.
И говорим, 
чоплим смисъла. 

И авторът ще изведе като поанта: „Не се разбираме. Но се 
вълнуваме. И ни е достатъчно“.
За тези катадневни въпроси – въпроси, които ни подлудяват 
– Кой е? Откъде е дошъл? С клетка ли съм му услужил?, 
Палми Ранчев сътворява метафората:

Неясно чувство е гризачът, 
затворен в черепа ми. 
Хапе ме, издава гадни звуци. 
                  („Икони от всекидневие“)

Защото поетите знаят, че не е толкова важен отговорът, 
а дали задаваме правилния въпрос. Все в тези посока са и 
търсенията на Палми Ранчев – дали винаги поддържаме 
връзката със себе си, дали нашето алтер его е адекватно на 
нашето Аз. Или:

От дървета, хора 
и от въздуха струи живот. 
Но връзката с мен 
се губи – няма я.
           („Пейзаж“)

 
И тогава като стон ще се изтръгне от гърдите на поета 
откровението, пак казано пред камерата: „Не ми пука дали 
съм жив“. Това не е поза, не е снобизъм. Тази самотност, 
това да си довян отнякъде и дали се вписваш или си 
аутсайдерът, който като Селинджъровия  Холдън Колфийлд 
ще усеща неистово „тази преструванска“ действителност. 
В едно скорошно интервю Палми Ранчев споделя, че двете 
големи теми в литературата са самотата и любовта. А и 
как не ти избираш литературата, а тя те избира. 
Палми е роден поет и писател. Той е това, което и аз не 
разбирам: как ще се научиш да пишеш в курс по творческо 
писане, ако не го носиш в себе си. Ако не чувстваш неистова 
необходимост да споделиш на белия лист самотата и 
любовта.
За мен Палми Ранчев ще си остане това вечно момче, което 
търси истината и смисъла, търси справедливостта. И 

това не е уседналост, 
не е анахронизъм 
или инфантилизъм. 
Това е свежест на 
сетивата, които 
той ежедневно, като 
задължителната 
тренировка в бокса, 
провежда и това 
го прави актуален 
и непреходен като 
творец.
Много са темите 
в поезията на 
Палми Ранчев. 
Урбанистичната 
участ („между 
блоковете на 
комплекса ще умра. 
– „Песни, речитативи, 
възклицания“), женската красота („Беше толкова красива, 
че имаше едно задължение – всеки ден да си недостъпна“ 
– „Временно общество“), „пипалата на зависимостта“, 
която авторът ненавижда. Пространствено-времевия 
континуум поетът ще изрази така:

Времето или мигът, наречен 
„миг“, „година“, „вечност“, 
е побягнал заек. Скри се 
в процепа на хоризонта. 
           („Манхатън – почти събитие“)

И този ескиз, почти като картина на Рене Магрит ще 
проговори на сетивата ни с нова оптика и символи за света. 
В този толкова филигранен и изящен стих е събран целият 
свят – и нашата душевна сцена, и дистанциращата се 
реалност.
За сизифовският труд на твореца Палми Ранчев ще сподели 
едни от най-съкровените, най-точните и най-емоционално 
безпощадните редове:

Да си поет е досадно. 
Дори много по-лошо – 
болест е, наркомания.
Бягам от хората, крия 
в пазвата си облаче.
Или някаква мъглявина.
И без да съм Бог, искам 
да създавам вселени.
     („С крак над бездната“)

Как да приемем любовта, как да я съхраним, как да я 
изразим, как да намерим съответствия, как да избягаме от 
болката. И дали да бягаме, защото като боли – значи, че още 
сме живи, че имаме още сетива за нея. И че имаме надежда, 
че я има и ще я срещнем отново – до следващия крах.  След 
стихотворението „Спасение“ сигурно ще се питаме кое 
е това спасение – в любовта ли го търсим, или търсим 
спасение от нея? Нека това всеки сам реши. Палми Ранчев 
няма да ни даде рецептата, нито отговора на безкрайните, 
ежеминутни въпроси, поникващи чрез любовта, но ще 
сподели своите интимни светове:

Обичам, обичам, а боли. Боли,
докато търся съответствия 
на ласки, думи, изражения. 

И така логично идваме до въпроса за смъртта. Смъртта, 
категорична и непреодолима като любовта. Тази тема в 
творчеството на Палми Ранчев добива много измерения 
и нюанси. Но ще цитирам накрая само два куплета. 
На сложността на битието поетът ще представи 
контрапункта на простотата. Колко просто може да бъде. 
И може би само да каже: „Останалото е мълчание…“

Кафе

Всичко е просто –
лягам да спя.
Утре ще се събудя –
ще пия кафе.

Още по-просто
може да бъде –
няма да се събудя.
Ще пропусна кафето.

РОСИЦА  ЧЕРНОКОЖЕВА

Палми Ранчев. „Под шапката на скитника 
– подреждане на уличните безпокойства“. 
Skribens, 2023.    

Отвъд хоризонта

П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

преименуван – „между вали и не вали“ тупти пулсът 
на живота. Дъждът е вечен обновител, деятел на 
чудото в градския делник, „развързвач“ от ограничения 
и редуциращи битието норми. В „Юни“:  

Дъждът отвърза
аромата на липите
Изведнъж
животът спря да бърза
Куцукащ гларус
отпи небе
от локвата
В миг като този
най-силно се страхувам
да не пропусна следващото чудо

А събирането на дъждовина е преживяно „като една 
от формите на щастие“, „Дъждовина“. Ако имаш 
сетива, които жадуват пристъпа на битието, можеш 
да преживееш дъжда като „струи, които отлитат 
обратно нагоре“, да преживееш жив космическия пулс 
на единството: 
 

Дъждът е това, което можем да понесем –
кал върху мислите ни или струи,
които отлитат обратно нагоре

Първата капка дъжд е благата вест за обновлението 
на света, знак за битийно нахлуване в делника – затова 
се появява сравнението с „перца на отлетяла птица“, 
с класическия медиатор между сферите на битието. В 

„Космическа 
прашинка“ 
капката, 
изпреварила 
дъжда, е божи 
знак, свещено 
явление, знак за 
жадувано чудо, 
благословен 
вестител. 
Капката, 
изпреварила 
дъжда, е символ 
на надеждата, 
опорна точка за 
разширяването 
на обсега на 
сетивата, на 
духовния обем 
на съществото 
човек. В тази 
лирическа 
книга тази капка е ангелът небесен на субективното и 
космическото възраждане. Затова целият този поетичен 
свят между кориците на книгата е именуван на нея. 

ДОБРИНА ТОПАЛОВА

Диана Саватева, „Капка, изпреварила дъжда“, 
изд. „Знаци“, 2022
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КАМЕЛИя НИКОЛОВА

Образ и подобие на една 
театрална година
Поглед към изминалата театрална 
година през обявените номинации  
за наградите на Съюза на артистите 
в България ИКАР 2023

Големият победител от изброените номинирани 
в категории за наградите ИКАР 2023 всъщност е 
адаптивността на театъра. След турбулентните 
почти три години, прекарани в салони с половина или 
по-малко публика, периоди на гледане на театър „от 
вкъщи“ и несигурност в управленските подходи, все пак 
театралната ситуация демонстрира възможност да 
оцелява. Включвайки в този общ контекст и последните 
скандали в публичното пространство, които посочиха 
само властовите пристрастия, но не и естетическите 
проблеми, българският театър би трябвало да е 
достигнал точка, след която реформите са неизбежни и 
задължителни.
Номинациите за ИКАР 2023 трябва да представят най-
стойностните произведения в областта на театъра, 
и все още имам усещането, че изпълняват тази си 
задача. Годината представи пълноценен театрален 
образ, но без пробиви и без големи събития. Впрочем 
едно ключово „събитие“  е международната програма на 
Народен театър „Иван Вазов“, включването на имена 
от европейската театрална сцена като Йерней Лоренци 
и Тимофей Кулябин и начина, по който това включване 
трансформира спектакъла като цяло. 
Още важни събития вероятно са концептуално верните 
ходове на извънстоличните театри, възможностите 
за външно финансиране от страна на общински и 
държавни институции за проекти, различни от основния 
репертоар. Но по линия на художествените качества, по 
линия на търсенето на сериозни културни произведения, 
а не просто репертоар, се иска още много – не само 
мениджърски усилия, а творчески усилия. Това включва 
издирването на нови имена в актьорската професия, 
драматургията и режисурата. А оттук и възможността 
да получат сценична изява теми близки до тук и сега, за 
да чуем как театърът може и трябва да говори на езика 
на настоящето. 
Травматичният период след 2020 почти до средата на 
2022 година остави белези сякаш основно в рецептивните 
нагласи на публиката. Защото въпреки своеобразната 
пъстрота и широка жанрова картина, театралната 
2022 премина без ярки художествени събития, избяга 
от открояването на тенденции, не направи творчески 
открития. Сякаш не отрази същината на времето 
от началото на 2020, загубата на смисъл, разпадането 
на връзките, страховете, промените. Как се промени 
театралната ситуация в България за изминалите две, 
три години, дали се промени, и с какво чувство ни 
остави? Можем ли да си отговорим на тези въпроси и 
да дадем примери от общата картина? Едва ли. Защото 
театралната мрежа в България успя донякъде да закрепи 
финансовата цялост, но художественото съдържание, 
за което сме поканени да говорим тук, също стои в 
глагола „закрепено“. Тоест имаме усещането за направен 
компромис с нещо по-важно и голямо, с нещо, заради 
което публиката влиза, стои в салона и очаква поклоните 
на изпълнителите. 

ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА 
член на Комисията за драматичен театър 

На 2 февруари на своя официална пресконференция 
Съюзът на артистите в България обяви номинациите за 
Националните награди ИКАР 2023. Пресконференцията се 
проведе във VIVACOM Art Hall Oborishte 5 в присъствието на 
представители на комисиите, определили номинациите за 
най-добри постижения. 
Тази година комисията, селектирала номинациите в 
областта на драматичния театър, е в състав: Веселин 
Мезеклиев (актьор), доц. Мария Диманова (сценограф), 
д-р Ина Божидарова (театровед), Деница Езекиева 
(театровед), Михаил Шишков-син (композитор), Анна 
Ангелова (журналист) и Спас Спасов – консултант 
техническо осъществяване.
По традиция престижните отличия в областта на 
сценичните изкуства се присъждат от 1974 година до днес в 
Световния ден на театъра – 27 март.

ДЕБЮТ
Боряна Бабанова за Мила във „В полите на Витоша“ от 
Пейо Яворов, реж. Крис Шарков, Драматичен театър – 
Ловеч
Кристина Беломорска за режисурата на „Морфин“ по 
Михаил Булгаков, Yalta Art Room
Красимир Ненков за Шушляка в „Суматоха“ от Йордан 
Радичков, реж. Дамян Тенев, Драматичен театър „Гео 
Милев“ – Стара Загора
Мария Манолова за Емилия в „Дездемона“ от Пола Вогъл, 
реж. Петър Денчев, Драматичен театър „Стефан Киров“ – 
Сливен
Никол Трендафилова за сценографията на „Момчето 
от последния чин“ от Хуан Майорга, реж. Тея Сугарева, 
Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград

ВОДЕЩА МъЖКА РОЛя
Владимир Пенев за Поп Кръстьо във „Великденско вино“ 
от Константин Илиев, реж. Явор Гърдев, Народен театър 
„Иван Вазов“
Деян Донков за Орфей в „Орфей“, драматург Матиц 
Старина, реж. Йерней Лоренци, Народен театър „Иван 
Вазов“
Иван Юруков за Хелмер в „Нора“ от Хенрик Ибсен, реж. 
Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛя
Албена Ставрева за Гичка Кукуто в „Неведение“, авторски 
спектакъл на Албена Ставрева, консултант Явор Гърдев, 
Народен театър „Иван Вазов“
Светлана янчева за Уини в „О, щастливи дни“ от Самюел 
Бекет, реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница 
„Сфумато“
Станка Калчева за Сестра Алоишъс в „Съмнение“ от Джон 
Патрик Шанли, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър 
„Никола Вапцаров“ – Благоевград

ПОДДъРЖАЩА МъЖКА РОЛя
Боян Арсов за Лорд Уесекс във „Влюбеният Шекспир“ 
въз основа на сценария на Марк Норман & Том Стопард, 
Адаптиран за сцена от Лий Хол, реж. Андрей Аврамов, 
Сатиричен театър „Алеко Константинов“
Огнян Симеонов за Порфирий Петрович в „Престъпление 
и наказание“ по Фьодор Достоевски, реж. Дамян Тенев, 
Драматично-куклен театър – Враца
Светослав Добрев за Санчо Панса в „Дон Кихот“ по Мигел 
де Сервантес, реж. Веселка Кунчева, Младежки театър 
„Николай Бинев“

ПОДДъРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛя
Елена Кабасакалова за Лелята в „Солунските 
съзаклятници“ от Георги Данаилов, реж. Стайко Мурджев, 
Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив
Маргита Гошева за Ана, кабаретна актриса в „Солунските 
съзаклятници“ от Георги Данаилов, реж. Стайко Мурджев, 
Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив
Мариана Бонева за Сестра Джеймс в „Съмнение“ от Джон 
Патрик Шанли, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър 
„Никола Вапцаров“ – Благоевград

РЕЖИСуРА
Йейрней Лоренция за „Орфей“, драматург Матиц Старина, 
Народен театър „Иван Вазов“

Маргарита Младенова за „О, щастливи дни“ от Самюел 
Бекет, Театрална работилница „Сфумато“
Стайко Мурджев за „Солунските съзаклятници“ от Георги 
Данаилов, Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – 
Пловдив

СЦЕНОГРАФИя
Васил Абаджиев за „Зимна приказка“ от Уилям Шекспир, 
реж. Лилия Абаджиева, Театър „Възраждане“
Никола Налбантов за „Солунските съзаклятници“ от Георги 
Данаилов, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър 
„Николай О. Масалитинов“ – Пловдив
Никола Тороманов за „О, щастливи дни“ от Самюел Бекет, 
Театрална работилница „Сфумато“

МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСъЩЕСТВяВАНЕ
Народен театър „Иван Вазов“ за „Нора“ от Ибсен, реж. 
Тимофей Кулябин
Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – 
Пловдив за „Солунските съзаклятници“ от Георги Данаилов, 
реж. Стайко Мурджев 
Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен за 
„Антигона“ от Жан Ануи, реж. Александър Морфов

АВТОРСКА МуЗИКА
Калин Николов за „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“ 
от Райнер Вернер Фасбиндер, реж. Пламен Марков, Театър 
„София“
Милен Апостолов за „Дон Кихот“ по Мигел де Сервантес, 
реж. Веселка Кунчева, Младежки театър „Николай Бинев“
Петър Дундаков за „Дамата с камелиите“ от Александър 
Дюма-син, реж. Маргарита Мачева, Драматичен театър 
„Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна

ДРАМАТуРГИЧЕН ТЕКСТ
(излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и 
драматурзите)
„Виктория“ от Йордан Славейков
„Място, наречено другаде“ от яна Борисова
„Убийството на Богородица“ от Стефан Цанев

ПОСТИЖЕНИЕ В КуКЛЕНОТО ИЗКуСТВО
(излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство 
и комисия в състав: проф. Майя Петрова (сценограф), проф. 
Румен Рачев (режисьор), Светломира Стоянова (театровед)
Наналия Гочева за сценографията на „Орфей“ – античен 
мит, сценарий и реж. Тодор Вълов, Държавен куклен театър 
– Русе
Полина Христова за изпълнението є в „Полетът на 
къртицата“ – текст Полина Христова, стихове и реж. 
Веселка Кунчева, Театрална компания „Puppet’s Lab“, 
Столичен куклен театър
Свила Величкова за сценографията на „Алиса в огледалния 
свят“ по Луис Карол, реж. Бисерка Колевска, Държавен 
куклен театър – Варна

КуКЛЕН СПЕКТАКъЛ
(излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство)
„Алиса в Огледалния свят“ по Луис Карол, реж. Бисерка 
Колевска, Държавен куклен театър – Варна
„Джак и бобеното стъбло“ по английската народна 
приказка, драматизация и реж. Веселин Бойдев, Столичен 
куклен театър
„Невидимият Тонино“ по Джани Родари, драматизация и 
реж. Елица Петкова, Държавен куклен театър – Пловдив

СъВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПъРФОРМАНС
(излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски 
изкуства и комисия в състав: д-р Елена Ангелова, Зорница 
Стоянова, Нейтън Купър, Росен Михайлов, Стефан 
Прохоров)
Марион Дърова за “Freefall” – копродукция на One 
Dance Week, РЦСИ „Топлоцентрала“ и Фондация „Лъчезар 
Цоцорков“
Стефан А. Щерев и Ligna – Оле Фрам, 
Торстен Микаелсен, Михаел Хюнерс 
за „Нонумент-2“ (радиобалет), Драматично-куклен театър 
„Васил Друмев“ – Шумен в копродукция с Inform Bureau 
Association
яница Атанасова за „Пастет“, вдъхновен от разказа 
„Издръжливец на гладуване“ на Франц Кафка, Сдружение 
АлмаАртис, РЦСИ „Топлоцентрала“

НАГРАДА НА АКТ-уНИМА за значим принос в 
развитието на българското куклено изкуство се присъжда 
на Силва Бъчварова
Награда ИКАР 2023 за преподавателска дейност се 
присъжда на Проф. Анастасия Савинова
Награда ИКАР 2023 за чест и достойнство се присъжда на 
актрисата Мария Стефанова
Награда ИКАР 2023 за изключителен принос към българския 
театър се присъжда на актьора Антон Радичев

Вижте всички номинации на: https://uba.bg/ikar-nominations-
2023/

Номинации за националните 
театрални награди ИКАР’2023
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След като завършите и публикувате свой роман, той 
започва да води свой независим живот извън вашето 
съзнание, пътува по света и се променя. Как приемате 
това? Мария
Разбрал съм, че не мога да направя нищо – книгата трябва 
да тръгне по свой път, да поеме този риск. Приел съм 
факта, че години по-късно е възможно да забравя цели 
откъси от нея, както и конструкцията на цялото. Но 
понякога ми задават въпроси за роман, който съм написал 
преди 50 години – радвам се да разбера, че за читателите 
не съществува времево измерение. Книгите живеят в едно 
безкрайно настояще.

Има ли теми, които самоцензурирате? Смятате 
ли, че вие (или други писатели) трябва да бъдете по-
внимателни/да се страхувате след атаката срещу 
Салман Рушди? Керъл
През годините много писатели са били нападани, преследвани 
и убивани. Свободата на изразяване днес е застрашена на 
много места. Следователно е особено важно за всички 
нас, не само за писателите, да ценим нашата свобода, да 
защитаваме автори като смелия Салман, да използваме 
разумно привилегията си на свободно мислещи хора. Всичко, 
което се случва в рамките на човешкия опит, всичко, което 
може да роди въображението, би трябвало да е предмет на 
нашето внимание. 

Какъв щяхте да бъдете, ако не бяхте станали писател? 
Лаура
Често се чудя. Донякъде причината да напиша последния 
си роман, Lessons, беше желанието да отговоря на този 
въпрос. На 21 години, през 70-те, бях сигурен, че няма да 
правя кариера в определена област и да работя в офис. Ако 
не бях открил света на писането, смятам, че вероятно щях 
да се озова в периферията на няколко полета, също като 
моя персонаж Роланд. Той пише журналистически текстове, 
работи като треньор по тенис и свири на пиано в хотелско 
фоайе. Някои могат да определят това като провал, но 
мисля, че много хора, които правят едновременно различни 
неща, са по-свободни и щастливи от онези, които с години 
се катерят по стълбата на кариерата.

Повечето творчески натури изпитват парализиращи 
съмнения, свързани с тяхната работа, способности 
и идеи. Кои са били най-големите рискове, които сте 
поемали в писането, когато сте игнорирали тези 
съмнения, и как се е отплатила тази смелост? Кармен
Романите се пишат дълго време – през такъв 
период преживяваш много моменти на 
неувереност в собствените сили. 
Тогава възниква въпросът: дали не 
продължавам да пиша, защото ще 
бъде твърде болезнено и загуба 
на толкова много време, 
ако призная провала си и 
изоставя всичко в този 
момент? Що се отнася 
до рисковете – често не 
можеш да им устоиш. 
Ако текстът набира 
сили, тогава скачай! 
Един пример: към края 
на романа „Събота“ 
включих сцена, в 
която гола и бременна 
жена рецитира 
стихотворението 
на Матю Арнолд 
„Плажът на Дувър“, за да 
обезоръжи мъж с ментално 
разстройство, държащ нож 
в ръка. Невъзможно. Дали 
този риск се отплати? Според 
мен абсолютно, но някой друг е 
възможно да не мисли така! Това е 
приемлива цена за поемане на риск. 

Ако решите да напишете мемоари, ще поберете ли 
целия си живот в една книга, или ще напишете поредица 
от няколко тома? Кейт
В повечето случаи мемоарите в няколко тома изискват 
твърде много от читателя. В този случай е важно да 
притежаваш умението за сбит разказ. Отговорът е една 
книга, макар и да харесвам автобиографията в три тома 
на Ленард Улф. Романът ми Lessons побира цял един живот 
в рамките на 500 страници. Решението е да следваш 
определени теми и персонажи и да изключиш всичко 
останало.

Предсмъртните думи на Гоя били „и все още се 
уча“. Кои са най-важните неща, които научихте за 
човешката природа по време на ковид епидемията? 
Джейн
Сблъсках се с добрината на непознати; узнах до каква 
степен нашето благополучие и дори здравомислие зависят 
от близостта на семейството и приятелите ни; усетих 
как времето се ускорява, когато дните стават неразличими 

един от друг; разбрах, че самотата съживява далечното 
минало, че локдаунът винаги е бил писателска участ. 
Също че готвенето, червеното вино, телевизионните 
сериали, дългите публицистични статии, разходките сред 
природата и постоянното присъствие на дружелюбно куче 
са безценни неща по време на пандемия. 

Преди две години в „Гардиън“ цитираха Хауърд 
Джейкъбсън, който казва, че дебелите книги не са 
проблем, а „проблемът е читателят“. Бернардин 
Еваристо заявява, че „Одисей“ на Джойс е твърде 
„обемна книга за четене“. Смятате ли, че в нашето 
напрегнато време, отличаващо се с дефицит на 
задържане на вниманието, е оправдано писането на 
дебели книги? Нийл
Не съм сигурен, че вярвам на твърденията за дефицит на 
вниманието на нашите „дигитални“ личности. Хората 
прекарват часове наред, съсредоточени в една компютърна 

игра. Можем дори да разширим тези 
възможности. Не е нужно да четем 

последователно главите на някои 
дебели книги като „Одисей“ 

например. Можем да държим 
книгата до себе си, на 

нощното шкафче, и да 
четем от време на време 

по пет страници от 
нея. Да се снабдим с 
добър наръчник и да 
търсим откъсите, 
които са привлекли 
вниманието на други 
хора. Проблемът 
е, че голям брой 
обемни романи не 
заслужават усилието 
да ги прочетеш 
докрай. Затова 

архитектурата, 
структурата на една 

книга е толкова важна 
при твърде дългите 

текстове. Също така е 
дълг на писателя да стимулира 

читателското любопитство.
 

Вашите ранни разкази са твърде 
страховити и пресъздават „отклонения“ 

в човешкото поведение. По-специално харесвам 
„Циментовата градина“. Имате ли други разкази 
с подобна тематика, които не са публикувани? Стив
Пред мен е разказ, който със сигурност ще ви 
разочарова. Бях помолен да напиша текст, който 
все пак трябва да изразява някакъв оптимизъм за 
бъдещето. Това е огромно предизвикателство и ми 
е трудно да му устоя. Мисля, че ще бъде публикуван 
скоро.

Какъв е стимулът ви да пишете днес и какво все още ви 
привлича в процеса на писане? Глен
Вече 52 години съм отдаден на писането на проза. 
Това, което все още ме изкушава, е усещането – 
вероятно илюзия – че пред мен, на близко разстояние, 
винаги недосегаемо и неназовимо, има нещо красиво и 
съвършено, може би повест, която осветява всичко 
около себе си, една важна история за човешката 
същност, която хвърля светлина върху поразителната 

интелигентност на хората и върху тяхната глупост. 
Може и да е сирена, която ме примамва към скалист 
бряг. 

Кой е любимият ви епизод, преживян заедно с 
Кристофър Хитчънс? Даниъл
Това се случи преди 20 години. Поканихме на вечеря 
няколко наши приятели в къщата ни в Лондон. Кристофър 
пристигна по-късно от останалите и беше твърде 
превъзбуден. Каза, че по пътя към нас, на площада, е видял 
група от десет млади мъже, събрани около една пейка, 
които крещели неприлични неща и обиждали жените, 
минаващи покрай тях. Призова ни да излезем и да се 
разправим с тези хулигани. 
Да се бием с тях? Познавах тези момчета. Нашият площад 
е известен като място, на което се разпространяват 
твърди наркотици всяка вечер, а хората, събиращи се 
там, носят ножове. Нямах намерение да влизам в юмручен 
бой или да бъда пронизан в гърдите, вместо да сервирам 
вечерята. Обърнах се към Мартин Еймис. Идваш ли? 
Той вдигна рамене. Така че излязохме – Хитчънс вървеше 
отпред, а Мартин и аз, неговата Фалстафова армия, се 
влачехме с неохота след него. Трима мъже в средата на 
50-те си години, запътили се към физическо стълкновение. 
На пейката нямаше никого. Младежите си бяха тръгнали. 
Запътихме се обратно към къщи, Мартин и аз вървяхме с 
големи крачки напред, а Кристофър се тътреше след нас, 
разочарован, с отпуснати рамене. 

От гледната точка на сегашния момент настъпи ли 
промяна във възгледите ви за Брекзит? Джон
Най-лъжливото послание на кампанията в полза на 
Брекзит беше слоганът на Къмингс-Джонсън „Да си върнем 
контрола“. Никакъв контрол не си върнахме. Най-важните 
за нас неща от всекидневния живот – образование, жилищно 
строителство, поддържане на реда, здравеопазване – 
никога не са били под контрола на ЕС. Всички тези неща 
са отговорност на британското правителство. Никога 
не е имало план за разпределяне на контрола. Други 
съществени за нас сфери – водоснабдяване, железопътен 
транспорт, електричество, газ – преминаха в ръцете 
на фондове за капиталови инвестиции от цял свят след 
решения, взети от дясното правителство. Да, тези 
услуги остават отвъд нашия контрол. По идеологически 
причини те няма да ни бъдат върнати. Така че отговорът 
ми е „не“, продължавам да мисля, че Брекзит беше лоша 
идея; неговите разрушителни последици бяха частично 
прикрити от пандемията, а в момента са замаскирани от 
енергийната криза. „Да си върнем контрола“ беше цинично и 
заблуждаващо послание.

Превод от английски: РуЖА МуСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 16 септември 2022 г.

Иън Макюън: Съвършената повест винаги ми се изплъзва
Авторът на „Изкупление“ отговаря на въпроси на читатели

Иън Макюън

Рисунка 
Моника Войкова
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Романът „Седемте луни на Маали Алмейда“, чийто 
повествовател е мъж, напуснал този свят, може да 
бъде определен като криминална мистерия, политическа 
сатира и любовна история, разгръщаща се на фона на 
гражданската война в Шри Ланка. Неговият автор си 
спомня мрачните събития, които го подтикват да 
напише този текст, и работата с редактора, който 
изисква от него още и още.
Шехан Карунатилака е вторият писател от Шри Ланка, 
спечелил „Букър“ – Майкъл Ондатджи получава тази 
награда за „Английският пациент“ през 1992 г. Когато 
авторът на „Седемте луни“ се събужда в хотелската си 
стая, след като церемонията по връчване на наградата е 
отминала, в телефона му има 300 непрочетени съобщения 
в Уотсап, а в Туитър са публикувани поздравления от 
президента на Шри Ланка, лидера на опозицията и други 
политици. Приветствията от политици са посрещнати 
с гняв от негови сънародници, които ги коментират 
така: „Стойте настрана от този човек. Той пише за 
ВАС“. Така писателят обобщава реакциите в мрежата, 
когато разговаряме с него малко по-късно същата 
сутрин. 
Действието на магиическо-реалистичния епос, населен 
с духове „Седемте луни на Маали Алмейда“, е ситуирано 
през 1989 г. – време на гражданска война в Шри Ланка. 
Повествованието се води във второ лице и следва 
терзанията на Маали Алмейда, „фотограф, комарджия, 
развратник“, да не споменаваме призрак, който разполага 
със седем дни, за да разбере кой го е убил и насочва 
двамата си най-добри приятели към добре укрити 
снимки, които трябва да покажат на света какво 
всъщност се е случило в неговата страна. 
Изминаха 12 години, откакто Карунатилака публикува 
първия си роман Chinaman: The Legend of Pradeep Mathew, 
в който авторът изследва по-късен период от историята 
на страната, проследявайки издирването на изчезнал 
играч на крикет (тази книга печели Литературната 
награда на Обединеното кралство през 2012 г.). „Седемте 
луни“ – отчасти история за мистериозно убийство, 
отчасти за духове, отчасти политическа сатира и 
любовна гей история, му отнема почти целия този 
период. „Романът е на възрастта на голямата ми дъщеря, 
която сега е на осем“, казва писателят. Отглеждането 
на две малки деца не улеснява този процес („Всеки път, 
когато те влизаха в стаята, параграфът, който бях 
замислил, се изпаряваше от главата ми“). Писателят 
обаче не вини изцяло децата за дългото време на писане – 
„Това е толкова заплетена история“.
 „Ядосал се“, когато „Линкълн в бардо“ на Джордж 
Сондърс, „друга книга за говорещи духове“, печели 
„Букър“ през 2017 г. „Толкова мъчително напредвах в 
писането, в главата ми беше такава бъркотия, а ето че 
друга книга за гласове от отвъдното спечели наградата. 
Тя беше шедьовър“. Карунатилака обаче с упорство 
продължава своята работа. „Единствените хора, които 
знаят истината за гражданската война в Шри Ланка, 
са мъртвите“, казва той. „Тогава защо да не разкажа 
тяхната история?“. Конвенциите на криминалния 
разказ се оказват подходяща рамка за представяне на 
всички фракции в гражданския конфликт. Кой е убил 
Маали? Заподозрените, които желаят смъртта му, са 
пет човека. Авторът работи усилено и върху темата за 

любовния триъгълник, залегнал 
в сърцевината на книгата, но 
не е убеден, че е справедливо 
да наричаме книгата му 
политическа сатира. 

Книгата „Седем луни“ е публикувана в Индия през 2020 г. 
със заглавие „Да говориш с мъртвите“, но се оказва твърде 
трудна за читателската публика по света. Авторът 
изпраща текста на своята приятелка и сънародничка, 
редакторката Натания Янш, която е основател на 
независимо издателство в Обединеното кралство. „Хората 
в издателския бизнес са ужасно любезни“, казва писателят. 
Натания му отговорила: „Страхотна книга, страхувам се 
обаче, че в нейната среда, в началото и в края є трябва да се 
направят промени“, цитира той думите є, смеейки се. Това 
се случва точно преди избухването на пандемията, така че 
следват много имейли и разговори по Зуум. „Работихме две 
години върху текста и усилията ни бяха възнаградени“.

За автор, който сам е издал първата си книга, и въпреки 
успеха є е имал трудности в разпространението на втория 
си роман, завоюването на една от най-престижните 
награди в англоезичния свят е забележителен успех. 
Спечелването на „Букър“ е истински пробив, но развитието 
на писателската му кариера до този момент е обичайно за 
автор от Шри Ланка. „Не очакваме да бъдем публикувани 
извън страната си“, казва той. „Рядко постижение е, ако 
проявят интерес към книгите ни в Индия, Пакистан или 
Бангладеш“. Писатели като Ондатджи и Ромеш Гунесекера 
успяват да пробият на глобалния книжен пазар, но пишат 
на места като Торонто и Лондон. „Автор, който работи 
в Коломбо… не очаква това. Едва шепа писатели от Шри 
Ланка имат читатели по целия свят. Надявам се, че това 
ще се промени след успеха на „Седем луни“. 
Писателят расте в квартал на Колобмо, където живеят 
представители на средната класа. Казва, че през  
80-те години до голяма степен е бил „изолиран“ от  
най-жестоките сблъсъци на гражданската война, макар че 
ясно си спомня полицейския час, затварянето на училища и 
съветите на майка си да стои на разстояние от труповете 
и запалените гуми по улиците. Семейството на съпругата 
му, което живее в плантация в провинцията, преживява 
далеч по-брутални неща. 
Този период е добре документиран, но авторът знае, че 
хората не могат да се справят с миналото в емоционален 
план. „Сънародниците ми, които пазят спомени от това 
време, не говорят за него. Трябва да пишем за тази война, 
да я осмисляме, защото сме склонни да продължим пътя си 
напред, премълчавайки я“. Казва, че сега е „по-безопасно“ да 

се върнеш назад, тъй като много от хората, участвали в 
събитията, вече не са около нас“. „Никоя от враждуващите 
фракции не съществува“, казва той. „Никой няма да реши, 
че го атакуват и злепоставят – тези хора не са живи.“ 
Затова в книгата му говорят мъртвите. 
Авторът споделя, че „често се отегчава“ от твърде 
сериозния тон. Черният хумор в романа отразява не 
само неговата гледна точка, но и светогледа на нацията. 
Забелязал е, че сънародниците му „се усмихват, когато са 
объркани и когато са гневни. Не обичаме конфронтацията. 
Предпочитаме да съхраним достойнството си с чувство 
за хумор. Социалните медии дават възможност на 
гражданите на Шри Ланка да предизвикват политиците по-
смело от преди“, казва той. „Шегите с определена ситуация 
отнемат силата на тираните. Това е част от нашия 
опит.“ 
Карунатилака казва, че работата като копирайтър му 
помога в писането. Не можеш да умуваш дълго време над 
най-добрите си идеи, нито да си позволиш да блокираш в 
писането. „Как да кажеш на клиентите: „В момента нямам 
вдъхновение“. Въпреки наградата писателят не планира да 
се откаже от всекидневната си работа като рекламист, 
както и от установената практика да пише между 4 и 7 
часа сутринта. „Това е единственото време, в което мога 
да работя – телефонът мълчи, а децата спят“.
Обича да работи върху няколко проекта едновременно. 
Пише книги за деца, които издава заедно с брат си, работещ 
като илюстратор. „Осъзнах, че седемгодишната работа 
върху роман, който би могъл да срещне свои читатели, но 
е възможно да не бъде добре приет, е твърде неблагодарна 
задача. След това станах баща, открих, че във всяко 
семейство може да се види „Извънредно гладна гъсеница“ – 
книга, която се продава всяка година в тираж от 1 милион 
копия. Казах на брат си: „Да намерим нашата гладна 
гъсеница“. Оттогава двамата братя издават по две детски 
книжки на година.
В своите тийнейджърски години и през 20-те си години 
иска да стане рок звезда. „Всички тайно желаем да бъдем 
рок звезди“, казва Карунатилака, имайки предвид редица 
писатели и музиканти. Купил е пет китари, а наскоро се 
сдобива с комплект барабани. „Научих се да свиря на йоника 
по време на локдауна. Пишех два часа, след това си почивах, 
като грабвах китарата. Правя го за удоволствие. Не мисля, 
че ще издам албум или създам рок банда“.
Горд е, че успява да съкрати речта си, за да я прочете както 
на синхалски, така и на тамилски език. Матерният език на 
родителите му е синхалски, но в семейството му се говори 
на английски. Децата му са трилингви и писателят учи 
тамилския език заедно с тях. „За мен е важно да владея и 
двата езика.“
Няма възможност да прочете книгите на другите 
писатели, включени в дългия списък на наградата „Букър“; 
икономическата криза в Шри Ланка е твърде тежка и 
издаването на книги не е приоритет. В речта си се шегува 
със състоянието на икономиката в Обединеното кралство, 
казвайки: „За три месеца в моята страна сменихме трима 
премиери; чудя се дали Великобритания няма да преживее 
същото в скоро време“1. Писателят вече е започнал да 
работи върху следващия си роман. Не иска да има голям 
промеждутък между него и предишната му книга. „Книгата 
не се занимава с крикет или духове“ – това е всичко, което 
писателят ни казва. 

Превод от английски: РуЖА МуСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 18 октомври 2022 г.

1 Лиз Тръс подава оставка три дни след церемонията по 
връчването на наградата „Букър“, след като е прекарала 
на „Даунинг стрийт“ едва 45 дни. На 25 октомври новият 
министър-председател на Великобритания Риши Сунак встъпва 
в длъжност. – Б. пр.

Писателите искат да бъдат рок звезди
Носителят на „Букър“ Шехан Карунатилака разговаря с Лиса Алърдайс за призраци, война и детски мечти

Шехан Карунатилака

Шехан 
Карунатилака 
с наградата 
„Букър“
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Атрпет

Преди много години в Ерзерум живееха един възрастен бедняк 
на име Нерсес ахбер (брат) и един богаташ на име Никогос 
ага. Последният, тъй като беше живял в Константинопол 
много години, говореше свободно гръцки език и по тази 
причина, както и за да го отличават от другите носители 
на името Никогос в града, беше наричан от хората Никогос 
Гърка. На свой ред Нерсес ахбер някога бил много богат 
човек. Той бил издънка на прочута фамилия, много почитана 
от управници и дори от министри. Но той понесъл много 
беди и напълно се провалил в живота. Първо керваните му 
били плячкосани на път за Дамаск и Константинопол, след 
това овцете му били откраднати от пирати в Черно и 
Средиземно море, след това кюрдите отвели добитъка му 
в собствената си държава; освен това личните му врагове 
изгорили хамбарите и запасите му до пепел. От магазините 
и хотелите му не останала и следа. И Нерсес ахбер бил 
толкова объркан, толкова разочарован и обезкуражен, че 
накрая животът не значел абсолютно нищо за него, и той 
водел мрачен живот, изпитващ отвращение към всички свои 
злонамерени съседи.
Въпреки че къщата му беше разнебитена и в руини, белезите 
на отминалата слава можеха да се видят върху външността 
ѝ. Дори и неговите стари и дрипави дрехи показваха, че 
някога са били първокласни. Той остаря и се сбръчка и леко 
се прегърби, но все още пазеше своето благородство. Със 
сигурност беше беден и мизерстващ, нуждаеше се от 
помощта на съседи и приятели, но никога не се унижаваше до 
степен да проси или да живее от съжалението на други хора.
Веднъж, като го срещна на пазара при месаря, Никогос ага 
купи бял дроб от овца, черен дроб и сърце, които му струваха 
четвърт монета и му рече:
– Отнеси този дроб у дома, Нерсес ахбер, за теб е!
– Благодаря ти – отговори той и като взе дроба от ръцете 
му, се отправи към къщи с Никогос ага.
Последният беше купил цяла овца и неговият слуга го 
следваше, носейки я на раменете си. Макар че в известната 
компания на Никогос ага Нерсес ахбер скромно се опитваше да 
остане с една стъпка назад, в знак на почит към него.
Когато напуснаха пазара и се освободиха от кръга от невежи 
турци, така че нямаше нужда повече да бъдат нащрек за 
нередовните войници и мюсюлманските фанатици, Никогос 
ага каза на Нерсес ахбер, с вид на опитен човек, който дава 
съвет на неопитен млад мъж:
– Знаеш ли, трябва да кажеш на сестра ми, имам предвид на 
жена ти, да остърже мазнината от този дроб първо с един 
нож, а след това я накарай да разтопи мазнината бавно в 
тигана. Накарай я да изпържи белия дроб първия ден, черния 
дроб на следващия ден, а на третия ден нека изпържи сърцето. 
Посъветвай я да нареже дроба на тънки парченца, в противен 
случай храната няма да е вкусна. Със сигурност осъзнаваш, 
Нерсес ахбер, че сме близки приятели, и затова ти давам моя 
приятелски съвет. Виждаш със собствените си очи колко 
трудно е да се купи нещо от тези противни хора на пазара 
дори и да имаш парите. Половината ти живот е разбит, 
преди да приключиш с тях. И със сигурност осъзнаваш колко е 
трудно да се спечели една четвърт монета. Трябва да живееш 
пестеливо, разбираш ли, не трябва да ядеш много, трябва да 
заделиш малко пари настрана. Кажи на сестра ми (разбира 
се той имаше предвид жената на Нерсес) да сложи тигана 
на слаб огън, иначе маста ще стане черна и безполезна. По 
този начин тя хем ще икономиса от дърва, хем ще е сигурна 
че храната ще е добре сготвена. Когато я донесе на масата, 
накарай я да изцеди стопената мазнина, за да я използва при 
следващ случай. И ако жена ти е достатъчно икономична, 
може така да използва разтопената мазнина, че да може да 
сготви и достатъчно палачинки за цялото семейство на 
четвъртия ден. Белият дроб е много вкусен, но трябва да 
го подправиш умерено със сол и черен пипер и да го готвиш 
на слаб огън. Мисля, че ще е по-добре за жена ти да сготви 
половината от белия дроб първия ден, а другата половина на 
втория ден, половината черен дроб на третия ден, а другата 
половина на четвъртия ден. Колко ще е вкусно! Нерсес ахбер, 
кажи ми, не ти ли се пълни устата със слюнка, когато мислиш 
за това?
Нерсес ахбер следваше своя благодетел мълчаливо. Когато 
Никогос ага му задаваше въпроси и гледаше косо към него, той 
навеждаше глава в знак на стеснително съгласие. Никогос 
ага очакваше от него да бъде признателен и да му благодари 
със скромност; той очакваше от него да изрази своята 
благодарност с ясни и отличителни думи, обаче Нерсес ахбер 
едва успяваше да измърмори нещо, толкова беше засрамен. 
Никогос продължаваше с усърдните си съвети и мислейки, че 
му прави добро, го питаше и се опитваше да извлече от него 
думи на благодарност, но Нерсес ахбер беше дълбоко замислен 
и изглежда не чуваше неговите думи.
„Горкият Нерсес, си каза той със самосъжаление, имаше 
време, в което хиляди бедни и гладни хора и непознати 
изпълваха богатите ти маси; те намираха убежище и закрила 
под твоя гостоприемен покрив и напускаха дома ти само 
след като биваха нахранени и облечени. Хиляди бездомници 
получиха достойна работа в твоите магазини и хотели и така 
хранеха своите семейства; ти помагаше на всеки познат, 
съсед и непознат еднакво, и никога не очакваше от никого 
да ти изрази благодарност дори и за момент, а сега някакво 
парвеню Никогос, син на обущаря Тодор, купува някакъв 

противен бял дроб за теб, за да нахрани семейството ти и 
чете някаква противна и изтъркана проповед на бедната ти 
глава и за капак на всичко, очаква благодарност!“
До самия праг на неговата къща, Бог знае как, Никогос му 
проповядваше да бъде добър спестовник, да бъде доволен и 
от малкото, да благодари за щедростта на други хора и да не 
бъде неблагодарен. И продължаваше да повтаря: „Мислиш ли, 
че ще изгубиш нещо, ако ми изпратиш сина си да ми подрязва 
тревата? Със сигурност няма да си развали ръцете или да 
умре от умора? Разбира се, факт е, че имам повече от един 
прислужник в дома си и много подлизурковци слуги около мен, 
та не се нуждая от нов, но е нещо благородно да запазиш 
себеуважението на някого и да не го караш да бъде задължен 
на никого другиго. Например изпрати дъщеря си някой ден, 
нека изчетка подовете ми, какво лошо има в това? Да не 
мислиш, че ще ѝ се счупи гърба, ако изтърка подовете ми? 
Със сигурност знаеш, че имам около 40 прислужници на мое 
разположение; подовете на моите стаи са толкова чисти, че 
можеш да събереш олиото, което си разпилял върху тях и ще 
видиш, че не се е развалило. Моите подове са толкова чисти, и 
все пак аз ти го предлагам, но намерението ми е друго. Искам 
да схванеш значението на думата чест. Така ще си добър и 
уважаван, така че да запазиш честта си. Например мислиш 
ли, че жена ти ще умре от умора, ако дойде вкъщи някой път 
и изпере чаршафите ни или опече хляба ни? И не е ли сигурно, 
че жена ми ще направи всичко, за да я възнагради добре по един 
или друг начин?“
Никогос беше умен мъж по природа, и фактът, че беше 
прекарал част от живота си в Константинопол, го бе 
направил по-хитър и с дар слово. Той говори толкова много, 
че Нерсес спря да слуша и си рече: „Иска ми се да не те бях 
срещал днес; проклет да си и ти, и твоя гаден бял дроб; по-
добре щеше да е за семейството ми да гладува, отколкото 
да получи мръсния ти бял дроб!“. Но Никогос не беше пророк; 
не отгатна какво минаваше през ума на човека, за да смени 
предмета на разговора. Той търсеше и се стремеше само 
към едно нещо: искаше всички в Ерзерум да говорят за него и 
да го признаят за най-богатия, най-благородния, най-щедрия 
и милосърден човек в целия град. Никогос Гърка искаше да 
бъде обявен и прославян като лорд и господар на Ерзерум, и 
желаеше всички да сервилничат пред него от благодарност.
Когато пристигнаха в къщата на брат Нерсес, той го спря 
и му рече: „Виждаш ли, разположението на къщата ти е 
много добро, но е жалко, че тези, които са я построили, са 
били глупави и незнаещи хора; не са я построили така, че да 
издържи на разрушението на вековете“.
С тези думи той възнамеряваше да засегне Нерсес и да докаже 
своето превъзходство и своята далновидност. Когато 
Нерсес ахбер се забърза да влезе, като не намери друг начин да 
го спре, Никогос каза:
– Желая ти добър апетит с белия дроб на овцата!
– Благодаря – каза Нерсес ахбер и бързо пристъпи вътре. Той 
имаше голямо семейство. Жена му вече беше приготвила 
супа. Тя приготви и дроба и напуснаха масата не особено 
сити. Издънки на някога известно със своите богатства 
семейство, те трябваше да задоволят глада си с капка супа 
и гаден овчи бял дроб. Но бяха свикнали да понасят всякакви 
трудности и никой не ги беше чувал да мърморят за своята 
съдба.
Привечер Нерсес ахбер с бавни стъпки се отправи към 
църквата, за да се помоли на своя Създател, да го помоли за 
помощ и съжаление.
По пътя си срещна Никогос ага, който каза:
– Добър вечер, Нерсес ахбер, как е здравето ти? Забелязах, че 
ходиш като здрав млад мъж. Явно си придобил силата на млад 
човек; как беше дробът на овцата? Беше ли вкусен? Сестра 
ми, имам предвид жена ти, остърга ли го добре?
– Много добре наистина, господарю мой, много ти благодаря; 
всички ние ти благодарим много – отговори Нерсес забързано, 
така че Никогос ага да се откаже да говори за дроба и да 
обсъжда нещо друго. Той ужасно се страхуваше, че хората 
в двора на църквата може да чуят и да бъде обиждан и да 
наранят гордостта му.
– Изглежда си го изял с добър апетит; определено изглеждаш 
по-свеж, дори цветът на лицето ти се е променил до 
пурпурночервено. Бяха ли добавени солта и пиперът в добра 
пропорция? – попита Никогос, без да осъзнава, че гласът му 
ще бъде чут от стоящите там хора. Нерсес ахбер, свивайки 
се в себе си, си пожела земята да се отвори, да го погълне жив 
и да го погребе завинаги. 
– Всичко, всичко беше правилно – заекна той, желаейки да 
сложи край на разговора. Но Никогос желаеше на всяка цена 
да направи така, че всички в църквата да узнаят, че му е дал, 
като милостиня, бял дроб, който му е струвал четвърт 
монета.
– Моята покойна майка – продължи Никогос ага – имаше 
много опит в приготвянето на овчи бял дроб; така прекрасно 
го готвеше, че се засищах само от аромата му, още щом 
пристъпех вкъщи. Тя го готвеше толкова чудно, че след като 
умря, непрекъснато бленувам за овчи дроб. Но уви! Старите 
са мъртви и отнесоха уменията си в гроба. Господ знае 
колко пъти съм мечтал за ястие от бял дроб; апетитът 
ми винаги е готов за него, но жените от нашето време не 
са в състояние да го сготвят вкусно. Надявам се обаче, 
че сестра ми, тоест жена ти, не е като новоизлюпените 
жени днес. Сигурен съм, че ти е дала прекрасния шанс да 
вкусиш това велико ястие от дроб на овца днес. Не греша в 
предположението си, нали? – каза Никогос ага, застанал насред 
двора на църквата, вперил поглед в него.
– Със сигурност, със сигурност, беше прекрасен – отвърна 
Нерсес и забърза да влезе в църквата. Като влезе вътре обаче, 

вместо да се моли, започна да упреква Бог за унизителното и 
гадно положение, в което се намираше, да страда в агонията 
на крайната бедност и лишения, а за капак на всичко и 
да попадне в безмилостните лапи на някакво амбициозно 
парвеню, наречено Никогос Гърка!
На следващия ден Нерсес ахбер отиде на пазара да 
пийне глътка кафе. Влезе в кафенето. Там имаше много 
добросърдечни хора, които помнеха старите дни на славата 
му и без да ги види, щяха да намигнат на сервитьора да му 
сервира чаша кафе за тяхна сметка. И без някой да знае, този 
или онзи човек плащаше за него от собствения си джоб, а той 
щеше да си излезе от кафенето достойно, все едно сам го е 
заплатил.
Едва беше започнал да си пие кафето, когато Никогос ага влезе 
и като го поздрави мълчаливо, седна срещу него. Нерсес ахбер 
усети как кафето му се превръща в отрова. Сигурен беше, 
че ще заговори за милосърдието си публично. И всъщност 
въобще не бъркаше.
Като държеше чашата си кафе умело с ръка и се 
наслаждаваше на дима на дългата си лула, той започна:
– Сега как си, братко Нерсес, наслади ли се на овчия дроб 
според желанията на сърцето ти вчера? Човек се радва много, 
когато храната му е приготвена съгласно вкуса му, нали?
– Със сигурност, със сигурност, няма съмнение в това – 
бавно изпелтечи той, като се надяваше, че Никогос ага ще се 
засрами от себе си и ще спре да повтаря историята за гадния 
дроб. Сърцето му вече биеше бясно от потискания гняв.
– За какво си говорите? – попита един от обичайните 
безделници в кафенето, който беше чул споменатата дума.
– О! На практика за нищо – отговори Никогос ага, бавно 
предъвквайки думите. – Виждате ли, вчера отидох до 
месаря. Там видях един хубав бял дроб и го купих да го занеса 
у дома. Но да ви кажа истината, съжалявах, че домашните 
ми няма да могат да го сготвят добре; така че тъкмо си 
го прехвърлях в ума, когато се случи да срещна Нерсес ахбер 
точно в този момент. Така че му дадох дроба веднага. Казах 
си, че дали ще отиде у собствената ми къща или у тази на 
брат Нерсес, няма голяма разлика. Слава на Бога ние сме 
близки съседи и никога не сме се имали за непознати. Кой го е 
грижа за твое и мое? Става въпрос за същото нещо. Винаги 
съм гледал на Нерсес ахбер в тази светлина. Факт е, че съм 
много доволен, че моята сестра, тоест жена му, ще направи 
нещо прекрасно от него. Виждате ли, винаги искам нещата 
да са направени по правилния начин. Ако го бях изпратил в 
собствената си къща, те със сигурност щяха да го направят 
гадно. Кой щеше да го яде тогава? А аз обичам храната 
да е добре приготвена и съм сигурен, че сестра ми, тоест 
неговата жена, ще я сготви толкова добре, че брат Нерсес ще 
си оближе пръстите, заедно с парчетата от дроба, защото 
ще е страхотно на вкус. А сега нека Нерсес ахбер ви разкаже 
останалото, аз вече свърших моята част от историята, 
която засяга мен!
– Добре, какво искате да добавя? Много сме ви благодарни, 
изядохме го и това е дългото и късото! – отговори брат 
Нерсес като стана червен като рак.
– Добре де! Аз не питах за тази страна на въпроса; просто 
исках да се информирам дали е бил правилно приготвен или не 
– отбеляза Никогос ага, като симулира оживен интерес.
– Много добре сготвено и много вкусно наистина! – отговори 
Нерсес, изгаряйки в сърцето си от срам и потейки се целият.
– Разбирам много добре. Най-голямото удоволствие на света 
е да ядеш каквото ти харесва, приготвено добре – каза 
Никогос ага.
Като не беше в състояние да сдържа гнева си повече, Нерсес 
ахбер напусна кафенето.
От друга страна, за Никогос ага беше голямо удоволствие да 
слуша историята за прочутия си дроб разказвана навсякъде! 
Когато и където и да срещнеше Нерсес ахбер, неговият 
въпрос винаги се връщаше на темата за овцата. И го 
обсипваше с неуместни въпроси като този: „Нерсес ахбер, 
помниш ли белия дроб? Беше вкусен, нали?“.
И целият град узна за това. Никогос ага говореше навсякъде. 
Мина седмица, месец, три месеца, шест месеца и дори след 
цяла година Никогос ага продължаваше да му напомня за дроба, 
когато го срещнеше, дали беше на улицата или в църковния 
двор, в кафенето или в банята, на срещи или на сватбени 
тържества. Дотолкова, че купеният за него дроб от Никогос 
ага се превърна в непростимо проклятие.
И един ден, като се беше отчаял от гняв и безсилие, Нерсес 
ахбер застана решително пред вратата на месаря. Виждаше 
се, че крие нещо под палтото си. Случи се, че Никогос ага 
намина точно тогава с прислужника си, за да купи месо и като 
забеляза Нерсес, каза както обикновено: 
– Как си, Нерсес ахбер, надявам се, че си добре. Помниш ли оня 
мазен дроб?
– Ето си ти гадния дроб и си дръж езика зад зъбите! – 
изръмжа Нерсес, и като извади огромния овчи дроб, скрит под 
палтото му, удари Никогос в лицето с такава безсърдечна 
ярост, че мъжът остана втрещен от удара. Никогос 
замлъкна и не можеше да помръдне, и стана обект за присмех 
на всички минувачи, защото цялото му лице, тюрбан и врат 
бяха покрити с кръв…

1938 
Превод от арменски: АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА

* Тжвжик (или Тъжвъжик) е вид арменско ястие от дроб (черен 
и/или бял) на овца, телешки, свински или пилешки. Добавят се и 
други дреболии. Наподобява българското ястие „задушен черен 
дроб с лук“.

Тжвжик*
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Жизел Сапиро

Жизел Сапиро (*1965) е френска социоложка, чиито 
изследователски интереси са насочени към културата, 
литературата, превода и интелектуалците. Получава 

бакалавърска и магистърска степен по изкуства в 
университета в Тел Авив, защитава докторат във 

Висшето училище за социални науки в Париж под 
научното ръководство на Пиер Бурдийо, където 

по-късно става професор. Автор е на монографиите 
„Войната на писателите, 1940 – 1953“ (1999), 

„Интелектуалното пространство в Европа: от 
формирането на държавите-нации до глобализацията 

(XIX  –  XXI век)“ (2009), „Може ли да се отдели 
творбата от автора“ (2020) и др. Гост на Х Софийски 

международен литературен фестивал през декември 
2022 г.  

Предлагаме ви откъс от референтния є труд 
„Социология на литературата“ (предстоящо 

издание на СОНМ), в който въз основа на емпирични 
проучвания, разговори, наблюдения и текстуални 

анализи Сапиро анализира материалните условия за 
създаване на творбите и начина на функциониране на 

литературното поле, представите, които те пренасят, 
условията на рецепцията и апроприацията им, 

възможните им употреби. 

Преводът е осъществен в рамките на програма 
„Творчески инициативи’2022“ на Национален 
фонд „Култура“.

Литературните съдебни процеси
Режимите, които възприемат принципа 
на свободата на словото, изместват 
идеологическия контрол от периода преди 
(предварителна цензура) към периода след 
публикуването на творбата, тоест от фазата на 
производство (предшестваща публикуването) към фазата 
на рецепция. Съдебните преследвания по повод определени 
творби са добър показател за границите на онова, което 
може да бъде казано и изразено в дадена социоисторическа 
конфигурация, но също така и за тяхната лабилност. Онова, 
което предизвиква скандал в една епоха, може да се превърне 
в референтна творба в друга – примерите с „Мадам Бовари“ 
на Флобер или „Цветя на злото“ на Бодлер, обекти на 
съдебно преследване през 1857 г., са достатъчно показателни 
в това отношение.
Една от причините за скандала, предизвикан от „Мадам 
Бовари“, е изчезването на автора като нравствена личност 
зад неговите персонажи. В по-ново време в същото е 
упрекван романът „Бонбонено розово“ (2002) на Никола 
Джоунс-Горлен, написан от първо лице, който ни представя 
един педофил. Скандалът, предизвикан от тези творби, е 
едновременно естетически и морален, тъй като, показвайки 
една нелегитимна гледна точка, той нарушава определено 
табу на „колективното съзнание“, ако трябва да си 
послужим с израза на Дюркем.
В хода на съдебните процеси срещу писателите е обсъждана 
самата интерпретация на творбата [Leclerc, 1991; Sapiro, 
2011]. Тези дебати се осланят на двусмислеността на 
литературните текстове, които прибягват до някакъв 
код, до алюзията, до метафората, до изместването във 
времето, за да заобиколят забраните. Докато обвинението 
се опитва да изтъкне предполагаемата идеологическа 
интенция на автора, защитата често възприема 
стратегията на отричане, която има за цел да потвърди 
принадлежността на текста единствено към областта на 
литературата (не без умисъл). Формата и жанрът често 
са мобилизирани в тези дебати. Преследван през 1890 г. за 
обида на армията, оскърбление на обществения морал и 
нарушаване на добрите нрави, романът „Унтерофицери“ 
на Люсиен Декав е бил определен като „гнусен пасквил“ от 
заместник главния прокурор, докато неговият защитник 
се опитвал да обясни разликата между роман и памфлет. 
Ако интенцията на автора препраща към неговата 
субективна отговорност, обективната отговорност се 
заключава в условията на публикуването (книга или вестник, 
ограничен или висок тираж), които дават сведения за 
предполагаемата публика, която може да бъде достигната, и 
за предполагаемите ефекти на творбата върху тази публика 
според местните теории на рецепцията. За да осъществят 
успешно тази работа по интерпретацията, магистрати и 
адвокати се осланят често на рецепцията на преследваната 
творба от страна на критиката.

Рецепцията на критиката
Критиката е едно от основните опосредявания в процеса 
на рецепция и валоризация на творбите (с изключение на 
т.нар. „популярна литература“). Нейното съществуване 
е белег за определена степен на институционализация на 
литературната дейност. Това опосредяване представлява 

привилегирован източник за 
изследванията на рецепцията 
на литературните творби, 
защото се подчинява на 
интерпретативната традиция 

на хуманитарните науки. Пионерското изследване на Йозеф 
Юрт [1980] за критическата рецепция на творчеството 
на Жорж Бернанос свързва качествения и количествения 
анализ: статиите са разпределени според позитивната или 
негативната оценка и според характера на съответното 
издание, в което са публикувани, неговата периодичност, 
място на поява и тенденция. Творчеството на Ани Ерно 
е особено интересен случай за изследване на съчетаването 
на естетически и социални съждения, както и на 
предизвикателствата, свързани с жанра, в съвременната 
критика [Charpentier, 1994].
Оценъчните критерии за творбите зависят от позицията 
на отправителя на критическия дискурс в литературното 
поле. Всъщност дискурсите върху литературата 
варират според двата основни фактора, структуриращи 
литературното поле [Sapiro, 2010b]. Първият, който 
противопоставя „доминиращите“ и „доминираните“, 
разграничава ортодоксалните от хетеродоксалните 
схващания за литературата. Наистина колкото по-
доминантна позиция заема критикът, толкова повече той 
се опитва да възприеме един евфемизиран и деполитизиран 
академичен дискурс – по форма – според установените 
правила на интелектуалния дебат. И обратното, колкото 
по-подчинена позиция заема той, толкова повече дискурсът 
му се стреми да политизира и изобличава конформизма и 
академизма на господстващите гледни точки.
Според втория фактор, който противопоставя 
автономията и хетерономията, схващанията за 
литературата и критическите дискурси се подразделят 
на такива, които се стремят да се съсредоточат върху 
съдържанието (историята, интригата, моралните 
ценности), от една страна, и такива, при които взема 
връх вниманието, насочено към формата (наративна или 
поетическа) и към стила на творбата, израз на логиката 
на автономизацията и на нарастващата рефлексивност на 
полетата на културното производство, от друга страна.
Ако кръстосаме тези две противоположности – 
доминантни/доминирани и автономия/хетерономия, 
получаваме четири идеални типа дискурс върху 
литературата. Господстващият дискурс в полюса на 
хетерономията придобива формата на морално съждение, 
докато доминираният дискурс в този полюс е по-скоро 
политическо или социално съждение. В господстващия 
автономен полюс взема връх естетическото съждение, 
докато според авангарда, изобличаващ рутинизацията като 
форма на ортодоксия, обновяването на литературните 
форми е средство за социална подривна дейност.
Без да стигаме до отричането на всякакво аргументирано 
основание на критическото съждение, ще приемем, че 
това съждение не се осланя единствено на критерии, 
вътрешно присъщи за творбата, но също така и на външни 
критерии като репутацията на автора, ако той не е 
начинаещ писател, репутацията на издателя (която има 
още по-голямо значение, когато става дума за начинаещите 
автори) и оценките на предходните критики. Тези фактори 
обясняват феномена на съсредоточаването на критиката 
върху малък брой заглавия. Така става ясно, че 50 % от 
критиките, публикувани през 1978 г. за нидерландската 
литературна продукция, са се съсредоточили върху 10 
% от заглавията, публикувани през същата тази година 
(половината от публикуваните заглавия не са получили 
никакво внимание от страна на критиката), и това 
съсредоточаване се е свило още повече през 1991 г. (60 
% от критиките за 10 % от заглавията, докато 2/3 от 
заглавията не са получили никаква рецензия) [Janssen, 1997]. 
Шансовете на една книга да получи признание от страна на 
критиката зависи до голямата степен от редица фактори 
като: литературния жанр (роман), размера и символния 
капитал на издателската къща. Методът на even history 
analysis, осланящ се на регресивни анализи въз основа на 
лонгитудинални данни, позволява да се изследва начинът, 
по който тези фактори се свързват във времето, за да 
обяснят критическата рецепция [van Rees et Vermunt, 1996].

Ефектите на рецепцията върху творбата
Ако ефектите на утвърждаването върху траекторията 
и себевъзприятието на индивида са били долавяни от 
разговори в случая с литературните награди [Heinich, 1999], 
то ефектите на рецепцията върху творбата – и в по-
широк смисъл върху пространството на възможностите 
– представляват все още слабо изследвана област от 
социологията на литературата. Впрочем рецепцията 
обуславя еволюцията на траекторията на автора, който 
е в плен на образа, вменен му от критиката или другите 
инстанции (издателски, политически, литературни), и на 
очакванията на публиката или на колегите му по перо, с 
които той трябва да се съобразява. Случаят с Ромен Гари, 
комуто се е наложило да използва псевдоним, за да промени 
стила си (и да получи за втори път наградата „Гонкур“ 
под името Емил Ажар), разкрива a contrario тежестта 
на тези очаквания. Ако в този краен случай смяната на 
стратегията на писане е изисквала стратегия на скриване 
на идентичността на автора, рецепцията на творбата 
води винаги до уточняване на стратегията на автора, 
който може да стигне дори до отказ от първоначалната 
стратегия, а именно в случай на субверсивна интенция, 
изправена пред заплаха от санкциониране, и има повече или 
по-малко подчертано влияние върху бъдещите стратегии на 
писане.

В по-широк смисъл позитивните или негативните 
санкции, които творбата или някой културен продукт 
получава, могат да допринесат за предефинирането на 
пространството на възможностите. Такъв е случаят 
например с прочутата критика на Сартр, който буквално 
посича „Краят на нощта“ на писателя Франсоа Мориак, по 
онова време член на Френската академия. Сартр критикува 
прибягването на автора до един всезнаещ разказвач, 
възползвайки се от теорията на относителността на 
Айнщайн, и го упреква, че смесва позицията на разказвача 
с тази на Бог: „Бог не е романист. Господин Мориак също“ 
[Sartre, 1993, p. 53]. Тази статия е произвела ефекти не само 
върху траекторията на Мориак, който възприема първото 
лице във „Фарисейката“ (1941), а после за дълго спира да 
пише романи, но и върху литературното поле като цяло, в 
което тя допринася за отпадането на похвата, свързан с 
всезнаещия разказвач. 
Тези примери сочат, че не можеш да твърдиш, че пишеш 
литературната или интелектуалната история, без да 
отчиташ процесите на рецепция и техните ефекти. 
Изследването на „изместената рецепция“ на „Моне, 
оскърбления и предизвикателства“ на Ахмаду Курума (1990) 
и пренаписването на този роман, който изначално е имал 
за цел да изобличи колониализма, е показателно за процеса 
на интериоризация на принудите от страна на парижкия 
франкофонски център, от който зависят бившите колонии, 
а именно изчезването на ангажираната литература. 
Затова пък става ясна „постколониалната меланхолия“ на 
френските инстанции на утвърждаване [Ducournau, 2010].
Ако изследването на колониалната и постколониалната 
литература позволява насочването на погледа от 
периферията към центъра, превръщането на етикета 
„постоколониална“ в запазена марка на световния пазар на 
литературата разкрива напреженията, които пронизват 
тази литература, между съпротивата и пригаждането към 
нормите на пазара: именно това разкрива едно изследване 
върху наградата „Букър“ [Huggan, 2001], инстанция на 
утвърждаване, която се опира на eдин мултинационалeн 
агробизнес с колониално минало и e съставена от белокожи 
съдебни заседатели от мъжки пол, които посочват от 
британския център „представителните“ творби от 
периферията, като установяват по този начин един 
постколониален канон, чиято емблематична фигура е 
Салман Рушди. Впрочем наградата не е нищо друго освен 
брънка в една издателска верига, която произвежда т.нар. 
от Греъм Хъгън „постколониален екзотизъм“ и тръгва от 
публикуването в специализирани поредици като African 
writers series в издателство „Хайнеман“ в Оксфорд чак до 
packaging. Сблъсквайки се с тези принуди, засегнатите 
автори, като умели стратези, манипулират правилата 
на играта и вещо дозират екзотизъм и критика на 
системата, както сочи анализът на „Среднощни деца“ 
на Рушди, чиято различна рецепция – деполитизирана 
във Великобритания, силно ангажирана в Индия – 
свидетелства за двусмислеността. Позиционирането на 
други постколониални автори по отношение на световния 
пазар, свързан с книгоиздаването, е предмет на по-системно 
изследване въз основа на случаите с Кутси, Уолкът и Гоуз 
[Brouillette, 2007].

Превод от френски: ТОДОРКА МИНЕВА
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Из „Социология на литературата“ Жизел Сапиро
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Емад Мирмотахари

Този текст защитава тезата за необходимостта 
от промяна в курсовете по световна литература, за 
преминаването от „общ преглед“ към оспорване на 
обичайните категории на знанието, класифициращи 
света. Това може да бъде изпълнено най-добре чрез 
извеждането на преден план на малките маргинализирани 
литератури и акцент върху „местната литературна 
традиция“.

През последните години проучвам стратегии за 
демистифициране на дръзката идея за присъствие 
на „световната литература“ в курсове за 
студенти бакалаври от различни специалности в 
северноамериканските университети. Въпреки че това 
изследване засяга интереси и безпокойства, свързани с 
преподаването, прозренията, до които стига, могат да 
бъдат използвани и отвъд специфичната педагогическа 
сфера. Когато започнах да преподавам, колегите 
ме информираха, че ще водя курсове по световна/
постколониална литература не само в магистърски 
програми по английска литература, но и в други програми, 
с което трябваше да отговоря на изискването за 
„разнообразие“ в университета. Едва наскоро осъзнах, 
че тези нови обстоятелства са естествена среда за 
изследванията на световната литература и в нея могат 
да се постигнат по-добри резултати.

В началото, като млад докторант, ревностно следвах 
изискванията, които поставяше пред мен тази 
дисциплина в онзи момент. Естествено, не пренебрегвах 
и предишни свои цели: да събуждам у студентите си 
любопитство към различното и далечното и с малко 
късмет да ги вдъхновя да продължат напред – да 
станат полиглоти и литературни изследователи. 
Обичайно е да срещаме все още модела на преподаване 
на „великите книги“ в световната литература; 
той защитава концепцията, че световната 
литература е съвкупност от онези книги, които 
Маргарет Коен нарича „големите непрочетени“ 
произведения. Този модел обаче крие опасност 
– преподаването на световна литература 
се превръща в инструмент за формален 
„мултикултурализъм“, не изисква особени 
умствени усилия и свежда студентите 
до пасивни „културни туристи“. 
Наместо това един курс по световна 
литература трябва да провокира 
желание у студентите да преосмислят 
своя светоглед и да разкрие пред тях 
синергиите между локално, национално, 
регионално и глобално. 

За тази цел курсовете по световна 
литература вероятно трябва да 
започват с литературната традиция у 
дома. За мен и за моите студенти този 
дом е Питсбърг, Пенсилвания. По този 
начин студентите разбират как локалното, 
най-близкото и познатото могат да се 
превърнат в координати на света; светът не е 
нещо екзотично, заплашително и враждебно, а е 
разширение на това, което определяме като наш 
дом – широката общност, към която принадлежим. 
Открих, че местните литератури, създавани 
от писатели от малцинствени групи, подпомагат 
осъзнаването на процеса на обмен между локално и 
глобално. Това е един от пътищата за откриване на 
пресечни точки между разговорите за „световна“ и 
„постколониална“ литература, пространство, в което 
изследванията на световната литература могат да 
получат ценни уроци от енергията на постколониалните 
проучвания. Последните настояват, че властта и 
социалният статус влияят върху начина, по който 
интерпретираме и възпроизвеждаме реалността – 
идея, която определя подхода на преподавателите към 
световната литература като инструмент за опознаване 
на различията.

Акцентът върху локалното и „малките“ литератури, 
видян като път към световната литература, е поставян 
и от нашите исторически предшественици. Гьоте, 
на когото приписват въвеждането на понятието 
„световна литература“ (Weltliteratur), пише следното: 
„Националната литература днес вече е лишен от 
смисъл термин; наближава епохата на световната 
литература и всеки трябва да стреми да ускори нейното 
приближаване“. По-малко известен за публиката е 
интересът на Гьоте към локалните и регионалните 
литератури, или „субнационалните литератури“. Нямам 
намерение да определям това като началото на бунт 
срещу господстващата литературна аристокрация; 
писателят обаче разсъждавал върху въпроса за 
възможната роля на литератури от перифериите 
на „нациите“ в процеса на депровинциализация на 

литературата и освобождаването є от националните 
рамки на интерпретация. 

„Етническите“ и „постколониалните“ литератури, 
които колебливо принадлежат към някоя национална 
литература, заемат специфично място в разговорите 
за световна литература. Те не оспорват задължително 
идеята за „национални“ литератури, но разколебават 
практиките около тях и изискват нови техни прочити; 
стават причина за подход към литературните канони, 
намиращ допирни точки с по-обхватния разговор за  
(не)принадлежност към определени социални общности 
и начина, по който тези общности са създадени и 
контролирани. 

Осъзнавам, че стартирането на курс по световна 
литература в САЩ изглежда като опит за отдалечаване 
от американския и англосаксонски ексепционализъм. 
Алтернативата е да симулираме липса на вина относно 
позиционирането ни в този свят. Един отговорно 
структуриран и прям в интелектуално отношение 
курс по световна литература трябва да признае 
съществуващите властови позиции и латентните 
идеологически съдържания и да се опита да ги преодолее.

Творчеството на най-великия литературен син на 
Питсбърг, Огъст Уилсън, имаше огромно въздействие 
върху мен. Макар и да не съм родом от това място 
и да не съм чернокож, разпознах в питсбъргския му 
цикъл свои копнежи и тревоги. Макар и тясно свързан 
със специфично място и време, този цикъл насочва 
вниманието ни към отношенията между локално, 

регионално, национално и глобално. Това е така, защото 
литературата на чернокожите в Америка – за разлика 
от други „етнически“ и имигрантски литератури – е 
възприемана като обособена част от американската 
литература. През последните години обаче 
литературните изследователи преразглеждат своята 
оценка за авторите от малцинствени групи в САЩ и ги 
определят като гласове на конгломерат от общности, 
наречен „глобален юг“. 
Питсбъргският цикъл се състои от десет пиеси – 
всяка от тях обхваща едно десетилетие от ХХ век, 
пресъздадено през преживяванията на чернокожите в 
Америка. Действието в девет от тях е ситуирано 
в района в Питсбърг, където Уилсън е израснал, но 
цикълът ни отвежда и в Чикаго, епицентър на блуса, 
музикалния жанр, който въплъщава светогледа на автора 
и неговите персонажи. Градът е възхваляван като място, 
което носи освобождение на чернокожите американци. 
Пиесите поглеждат и към Американския юг, който крие 
неразказани и недовършени истории, както и незараснали 
рани, чиито призраци преследват персонажите на 
Уилсън. Много от тези персонажи са имигранти във 
всички значения на думата извън правния є смисъл. Те 
преминават от една културна сфера в друга в търсене 
на по-добри перспективи, макар и да не прекосяват 

геополитически граници. Също като имигрантите, 
прекосяващи държавните граници, персонажите на 
Уилсън копнеят да се „завърнат“. За Бой Уили, персонаж 
от „Уроци по пиано“, Югът е единственото място, 
където чернокожите се чувстват свободни, където са 
„у дома“, тъй като там могат да предявят претенции 
към самата земя. Африка също присъства в цикъла 
– едва доловимо, като липса и невъзвратима загуба. 
Питсбъргският цикъл е свързан и с разпръснатата 
африканска диаспора – микрообщност на хора от 
африкански произход, които живеят извън обичайните 
за чернокожите места. Поредицата от пиеси завършва с 
Radio Golf, чието действие се развива през 90-те години 
на миналия век на фона на проблемите, предизвикани от 
упадъка или обновлението на градското пространство.  

Усещаме силното чувство за тревожност, което 
измъчва много от персонажите на Уилсън – напрежение, 
породено от непрестанното движение в пространствен 
и културен план. Това е една от причините, поради 
които авторът ситуира действието в „хиперлокални“ 
пространства като кухни, задни дворове, всекидневни, 
кафенета и крайпътни ресторанти – там персонажите 
му се спасяват от несигурността, изпитвана от хора, 
които не принадлежат на нито едно място. Те обаче са 
част от пръстени от общности, които се разширяват 
като концентрични окръжности към онова, което 
наричаме „свят“.

Изследванията на световната литература имат своите 
критици, разбира се. Чуват се гласове, които определят 
дисциплината и програмите по световна литература 
като форма на контрол. Някои критици смятат, че 
университетските курсове, включващи книги в превод, 
стерилизират и „опитомяват“ другите литератури, 
като заличават отликите, които ги правят ценни (този 
възглед почива на необосновани представи за качеството 
на преводите). Други твърдят, че изследователите 

разглеждат произведения от различни места по 
света, но „присаждат“ към тях критически апарат 

и терминология, които са чужди на условията, 
в които тези текстове са създадени. По-

отдавнашни негативни коментари бяха 
насочени към евроцентричния характер на 
тези проучвания. Това може и да е вярно, но 
„евроцентризмът“ сам по себе си е твърде 
проблематична категория. Източно и 
централноевропейските литератури почти 
не присъстваха в този „евроцентричен“ 
преглед, както и редица западноевропейски 
литературни традиции (норвежката, 
холандската, белгийската и др.). Ето 
защо се наложи евфемистичният израз 
„натовски литератури“. Може би тези 
критики са твърде сурови, но очевидно не 
са безпочвени. Насочването към локалното 

е начин за разсейване на някои от тези 
опасения ако не за друго, то поради факта, че 

студентът би получил знание за културните 
си корени и начина, по който те оформят 

неговия светоглед.

През последните три десетилетия редица 
явления в света бяха дефинирани чрез представки 

като интер-, поли-, мулти-, хетеро-, транс- и т.н. 
Световната литература би трябвало да играе важна 
роля в опознаването на тези явления и в усилията за 
справяне с техните социални последици, както и в 
разширяване на обхвата на литературното образование. 
Проучванията на световната литература са критическа 
практика, която преследва ясни интелектуални цели. 
Вероятно няма да промени света, но има потенциала да 
промени начина, по който студентите го възприемат. 
Преподаването на световна литература несъмнено 
крие рискове; на основата на познание за универсалното 
в текстовете е възможно да провокира извода, че „в 
крайна сметка всички сме еднакви“. Но това е само 
началото. Добра стъпка напред би била възможността 
за студентите да разберат Другия и „ясно да си го 
представят“, по думите на Амитав Гхош. 

 Превод от английски: РуЖА МуСКуРОВА
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Локалното като глобално: размисли за преподаването 
на световна литература
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Анастасия Авджиева

за дишането

дали се раждаме
с умението да дишаме
или животът
който току-що е нахлул в дробовете ни
така ни притиска
че ако не вдишаме
показваме първата слабост
а тя се оказва фатална

мине ли обаче тя
разлива се по нас страхът
първо чувство
първа ирония
а после осъзнаването
облекчаването – плачът

глътка въздух и една сълза – 
толкова му трябва на живота
за да създаде човек

(…)

щастлив е онзи
който вижда сърцата
душите
а телата остават фигури
очертания
нищо неозначаващи линии
които присъстват единствено там
на Земята
а сърцата горят и душите танцуват
хармония и хаос
море от цветове

(…)

дъждът е всичко
от което се нуждаем
за да измием страха
разтваряме мокра страница
и там нито помен от капка тъга

(…)
гледаме във хиляди очи
влизаме във хиляди сърца
но само една е душата
която ще ни погълне

тя ще ни дава свободата
която винаги сме търсили
но вече няма да имаме нужда от нея
защото това ще са оковите
в които ще искаме да останем
завинаги

Боян Лазов

думата

и изведнъж всичко става ясно
думите не стигат
но само това мога
не само че не стигат
лъжат
пречат
фактите пречат
възприятието е по-вярно от всичко
неизказано
неорязано
музиката
танцът
на звездите
на тъмнината и светлината
ритъмът на гравитацията
огромно е
но не е пусто
вечно е
пълно със смях
живот
любов
обич

обич

това е думата
всичко е в нея
и всичко е ясно

обичай

и това ще те спаси

ама песните...

има едни песни
за геройства
за хора дето се бият с дракони
дето ловят китове
и филми
за първите стигнали до марс
или до бетелгейзе
без обратен билет
приели края
за книгите да не говорим

и да се чудиш за чий е тая работа
като в живота секи ден ставаш
пиеш кафе и там свързаните неща
работиш
търчиш по никому неинтересни задачки
после ядеш
колко да не умреш
или повече
и си лягаш
и после пак

ама айде филмите и книгите ше ги преживея
докато гледаш
докато четеш
си вътре
забравяш си живота

ама песните

слушаш си ги песните
некви се бият с дракони
а ти си пишеш код
или пресичаш улицата
или отговаряш на тикети
и мрънкащи клиенти
твоите дракони един вид
ама ти е едно такова героично
героично отговаряш на тикети
щото всеки има нужда да се чувства значим
свободен
смислен

не е ли празен тоя героизъм от тия песни

кво му е героичното да ставаш всеки ден
да се стараеш
да изглеждаш все едно всичко ще е наред
спретнат

с лъснати обувки
в кишата на февруари
с риза
обръснат
да вършиш каквото трябва да се свърши
неотлъчно
болен
крив
тъжен
а краят постоянно стои някъде там на ръба 
 на подсъзнанието

всеки ден
да си по-добър
не заради няква тъпа цел
а заради света
заради идеала
че по-добрите хора
правят живота на всички по-добър
да не се даваш на депресията
паниката от съществуването
на тъмнината
на ентропията
мамка є на тая ентропия ние създаваме ред
да четеш
да чувстваш
да приемаш края
ама да не спираш войната
на казандзакис
да спасяваш Бог
в себе си
за себе си
душата си да спасяваш

май не е празен

изобщо не е празен

ежедневно

всяка сутрин е начало
ледено
парещо
празен съм
цялата ми вселена е черна дупка
непоносимо тежка
невъобразимо свита
точно в стомаха
слънцето ме гори
облаците ме задушават
снегът ме затрупва
денят не обещава нищо
освен решетките на вечния страх

защо е така
всеки ден търся причината
а всъщност я знам
но я търся
преструвам се
лъжа се
защото тя е
прекалено страшна
прекалено фундаментална
прекалено естествена
тя е там
откакто човек е осъзнал
че е жив

но ето виждам края
виждам милост
и идва моментът
забравеният момент
когато забелязвам
че животът не е толкова ясен
че реалността е друга
и тогава нещо превключва
изведнъж
слънцето спира да гори
и започва да топли
облаците започват да носят
разхлаждащия мирис на дъжд
снегът започва да напомня
за простия уют да си на закрито
и ме прегръща вечерта
тъй прекрасна
че без никога да съм можел
искам да запея

Всяка вечер е надежда
за послание от любим човек!
Всяка вечер с сладка свобода посреща
и с усмивка – дълго чакания лек!

Рисунка 
Моника 
Войкова
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1. На ъгъла на себе си

Не смея да се чувствам добре
с голяма доза скептицизъм въртя очи
вървя винаги наопаки
наоколо и нагоре надолу.
Границите
прекрачвай с когото поскаш
не искаш
да ти нарисувам кръг, в който да ти се завие свят 
 от въртене.
Няма начин
след случилото се да не се получи.

2. Дошла съм, 
за да ти разместя стаята
живота
чувствата.
Дошла съм,
за да подредиш моите.
Дошла съм,
за да ти повтарям, че искам да си тръгна.
Дошла съм, не за да ми казваш, че трябва да остана,
а сама да го направя.

3. Малка нощна музика

Не искам да ме запознаваш със светлините на града.
Запознай ме със себе си, когато вън и вътре е еднакво 
 тъмно.
Запознай ме с тихите си вечери,
с удоволствието от бездействието,
с лекотата на докосването.
Запознай ме със себе си, когато градът угасва,
а на нас със теб никак не ни се гасне,
Освен един по друг.

4. Аз съм всичките жени, които ще ти се приискат,
които ще ти се присънят.
Аз съм всичките жени, които ще те тровят
и на драго сърце ще те спасяват след това.
Аз съм всичките ти любовни писма
пристигащи на различни адреси.
Аз съм всичките жени, които в яростта си палят 
 колата ти
и заминават без да се обадят,
които палят къщата ти и гасят пожара със завесите.
Аз съм всичките крясъци,
които пораждат след себе си стоварени юмруците ти
  по масата,
по лицата ми.
Аз съм всичките сълзи, откъснати от радости 
и онези същите пресушаващи очите и душата ти.
Всичките суши, които си преплувал – това съм аз.
Това съм аз, всичките жени на живота ти.

5. Целувам жените ти в устите.
Така усещам вкуса ти,
така усещат вкуса ти.
Оставям жените ти да се будят до мен сутринта.
Косите им галя,
нежните им тела,
крехки, чупливи
са порцелановите чаши,
в коите пием кафето си.
Без захар.
Горчиво и късо като нощите с теб.
Изпращам жените ти целунати.
Докоснати.
Докосни ги.

6. Запознахме се в понеделник (заветен ден 
 за радикални промени)
Той отиваше на работа, аз броях мухите.
Щях да хвана тази на носа му, ако не беше решил 
 да се блъсне в мен –
съвсем нарочно.
Да се извини и да изпроси да ме види.
Колко предвидимо, безпредметно.
Мухата беше излетяла заедно с интереса ми.

Сигурност

Ще се затворя около теб
с ръце за бесилка. 
Ще те държа в празен
гръден кош. 
С гръбнак
пречупен или изкривен. 
Да не чуваш.
да не виждаш
да няма свят освен мен.
И да си мой – 
в отеснял, 
пожълтял затвор. 

Годишни времена

Влюбваме се във вторник
в два следобед,
докато листата капят,
а дъждът обещава да залее целия свят.
Влюбваме се през юли
на плажа
в някой непознат,
в някой, когото познаваме
от години.
И всичко трае, докато
дъждът спре, докато
вълните се отдръпнат
докато листата
се  върнат обратно по клоните.

Красимира Кубадинова 

Н О В А  Б ъ Л Г А Р С К А

Спомени за утре

Тъкан освободена 
от всички примки на 
сухожилия 
 мускули 
                кости 

гласни струни 
прокъсани
нечути
крещящи в безкрайна повторяемост 
от объркване и несигурност 

И аз
                      в средата на този
странно организиран 
всепомитащ
ха-
ос 
 
объркана. Невидяна
                    непринадлежаща.

Въглероден диоксид

Колко красиво и бавно 
в суровото на изгрева
догаря цигарата 
през последните 
хиляда сутрини

Пастели

Застой в яркочервено 
и залез на ръба на хоризонта. 
Вечерям преди седем 
и преглъщам тишина. 

И така вече 40 дни. 

Самота

Мирише на портокалови кори 
и пушек, който се процежда през 
старите, ръждиви кюнци
в кухнята. 
Зимното слънце пробива 
облаците от алуминий
и разтича съвършените кристалчета, 
накацали по голите клони на тополата, 
която вече стига до ронливия покрив. 
Измих си зъбите 
с ледена вода
от разваленото кранче в банята, 
върнах книгите обратно в секцията. 
Помогнах на майка ми – 
извадих от чантата каквото беше купила – 
продукти за торта 
за Коледа
до която оставаха четири седмици. 

Евгения Динева 

Във вторник, вече ме обичаше и броеше с мен мухите.
В сряда го написах.
В четвъртък консумирахме общите си интереси.
В петък му родих няколко стотин деца, за които 
 да се грижи.
В събота, уморен изостави всчики грижи, гладни 
 и крещящи.
В неделя (заветен ден предсказващ радикални промени) 
вече бях избледняващ спомен, пътуващ във влака 
 за Варна.

7. Преди мене те притежава целият свят

Въздуха, който дишаш и те докосва по цялото тяло – 
добре че и аз него дишам.
Очите на всичко живо по улиците –
добре че съм жива и аз, че имам очи да те гледам.
Вятърът, който в бързината да мине, те блъска 
 по рамото – 
добре че към мене те тласка.
Луната, която се опитва да влиза всяка вечер при тебе
  във стаята –
добре че оставя пътека, по която тичайки, успявам
  първа да стигна.
Небето, цялото и целият космос.
Всичките хора и съдбите им, които се пресичат 
 с твоята.

Добре че не зная за всичко, което преди мене 
 те притежава.

Рисунка 
Моника 
Войкова
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Писателката, включена в краткия списък на 
наградата „Букър“, говори за несекващата 

популярност на романа „Олив Китридж“, кенсъл 
културата и присъствието на американската 

политика в последния роман от поредицата за Луси 
Бартън

Лиса Алърдайс

Когато избухва пандемията, Елизабет Страут 
току-що е завършила романа „О, Уилям“, в чийто 
център отново е любимият на читателите персонаж 
Луси Бартън. Книгата е включена в късия списък на 
наградата „Букър“. Днес, едва година по-късно, пред 
нас е романът „Луси край морето“, следващият роман 
от поредицата, който следва житейските премеждия 
на Луси и бившия є съпруг Уилям, след като напускат 
Ню Йорк и се установяват в къща в Ню Инглънд по 
време на пандемията. „Луси и Уилям не излизаха от 
главата ми. Помислих си: добре, нека ги последвам 
до крайбрежието на Мейн, нека ги притисна до тази 
надвиснала над морето земя и видя какво ще се случи“, 
казва Страут от къщата си в Брунсуик, Мейн, 
постоянен дом на семейството є, откакто беше 
наложен локдаун. Двата романа „взаимно се допълват“, 
добавя писателката. „Виждам всеки от тях като 
продължение на другия“.
Откакто излезе „Казвам се Луси Бартън“ (2016) 
– книгата, която ни запознава с Луси, нейната 
отчуждена майка и изключителната бедност, в която 
героинята прекарва детството си – Страут създава 
още четири книги. Същински спринт за писателка, 
която публикува първия си роман „Ейми и Изабел“ 
на 43-годишна възраст и пише следващия си роман 
след осем години – „Остани с мен“. Тези книги са 
добре приети от критиката, но именно третият 
є роман, „Олив Китридж“, разказващ историята 
на пенсионирана учителка в Мейн, дава тласък на 
писателската є кариера. Нейната дръпната, твърде 
сериозна и раздразнителна героиня олицетворява 
меланхоличната свадливост на обитателите на Нова 
Англия и печели необичайно широка популярност. С 
този роман Страут получава „Пулицър“ през 2009 г. и 
печели предана читателска публика, а минисериалът по 
„Олив Китридж“ с участието на Франсис Макдорманд, 
излъчен от HBO, е награден с осем статуетки „Еми“. 
Феновете на героинята ще са зарадват, когато 
разберат, че тя се появява и в най-новия роман на 
писателката. 
Страут описва своя стил на писане като „бродиране“ 
– „Избирам цвят и бродирам тънка зелена линия. По-
късно се връщам към нея и оформям листо или нещо 
друго“. Сложните и старателно градени истории се 
припокриват и вплитат една в друга, за да създадат 
мигновено разпознаваем фикционален пейзаж. „Нямах 
намерение да включвам в книгите си едни и същи 
персонажи“, казва писателката. „Но те са толкова 
истински за мен, че не устоях на желанието да пиша за 
тях отново“.
Нейните обикновени, изкусно непринудени истории, 
посветени на непретенциозни персонажи, са обичани 
от читатели и писатели (сред почитателите є са 
Хилари Мантел, Зейди Смит и Дженифър Игън). 
Със своята руса изтъняла коса, вдигната нагоре, с 

неизменните си очила и изискани жестове, Елизабет 
Страут отговаря на холивудската представа за 
писател – спомнете си Мерил Стрийп или Лаура 
Лийни, която играе Луси в моноспектакъла по книгата 
„Казвам се Луси“, поставен на Бродуей. 
Писателката говори така, както пише – пестеливо 
и сдържано. Можем да усетим напрежението между 
думите дори в хладната удивителна интонация, 
която малцина съвременни писатели си позволяват 
да използват без ирония. Често отговаря на въпроси 
с мелодичен смях или с „Именно!“, така че не си 
съвсем сигурен с какво точно се съгласява. Точно така 
реагира Луси – реакциите є са особено съчетание на 
потвърждение и извъртане.  Между писателката и 
героинята има доста сходства: на една и съща възраст 
са (66), и двете са писателки, и двете са разведени и 
имат дъщери (Страут – една, Бартън – две), и двете 
живеят между Мейн и Манхатън. „Споделяме някои 
черти, но аз не съм Бартън“, казва писателката с 
известна умора в гласа. „На този етап от живота си 
не обръщам внимание какво мислят хората за мен“.
Локдаунът е идеален „мизансцен“ за Страут, тъй 
като нейната тема е самотата и изолацията, а 
действието в почти всичките є романи е заключено 
в тесни пространства: малките градчета в Мейн 
или Средния запад, или болничната стая в „Казвам 
се Луси Бартън“. В „Луси край морето“ забелязваме 
голяма промяна – фикционалното време съвпада почти 
изцяло с реално протичащото време, като книгата 
документира първата година от пандемията с нейната 
несигурност и скепсис към ваксините. Страут се 
опитва да улови имплозията на времето. „Времето не 
съществуваше, всички дни се сляха в един. Опитах се 
да предам чувството за дезориентация на страниците 
на романа“.
Предишните є книги са откъснати от съвременната 
реалност, но външни за сюжета събития присъстват 
в „Луси край морето“ – сред тях са убийството 
на Джордж Флойд и щурмуването на сградата на 
парламента. „Когато започнах да пиша книгата, 
разбрах, че ставаме свидетели на изключителни 
исторически времена, които трябва да засегна в 
прозата си. След това избухнаха безредиците пред 
парламента и видяхме нахлуването в сградата. Не 
можех да избегна тези събития“. Под повърхността 
на непосредствените тревоги в текста, свързани 
с вируса, долавяме дълбоко, всепроникващо 
безпокойство. „Имам чувството, че живеем на 
място, изпълнено с отчаяние“, казва писателката. 
Прекарвайки времето си между Ню Йорк и Мейн, 
Страут е наясно с разделението в страната. Според 
нея рискът от гражданска война е съвсем реален. 
„Усещам стаена ярост. Не зная накъде ще се насочи тя. 
Дали ще се разпростре и избухне? Дали ще се случат 
неща, подобни на събития от миналото на страната? 
Гледайки новини, в някои дни си казвам: „Добре, ще се 
справим с това“, но в други си мисля: „Може би няма да 
успеем“. „Зная, че много хора разпознават правилното 
от грешното, но в днешно време самата аз трудно се 
ориентирам в това“, разсъждава героинята є Луси. 
„Това е точно описание на момента, в който живеем“, 
казва писателката. Що се отнася до кенсъл културата, 
Страут споделя, че като писател, който „обича да 
плува срещу течението“, внимава повече от всякога 
преди да не обиди някого. „Не искам да мисля за това, 
докато пиша“.
Връщайки се назад към детството, описва себе 
си като „бъбриво“ и „крайно 
емоционално“ дете – две 
нетипични проявления в една 
безрадостна протестантска 
среда. Открива в родословното 
си дърво „поредица от поколения 
жители на Нова Англия“, 
отличаващи се със „скептично 
отношение към удоволствията“. 
Баща є, който умира преди 
повече от 20 години, бил „топъл 
и любящ“ родител за разлика от 
майка є. „Майка ми не обичаше 
деца“, казва тя.
Страут описва майка си „като 
труден човек“, но набляга на 
факта, че тя не е прототип 
на Олив Китридж, макар и 
едноименната є книга да е 
посветена на нея.  

„Не съществува и далечна прилика между двете“, казва 
писателката. Сложните отношения майка – дъщеря 
белязват нейното творчество – от „Ейми и Изабел“ 
до „Казвам се Луси Бартън“ книгите є си съперничат в 
изграждането на портрета на едно токсично общуване. 
Все пак „Луси открива спасение в силната обич към 
дъщерите си и в усилията си да им дава това, което 
самата тя никога не е получила“, добавя Страут. 
След като се дипломира в либералния колеж „Бейтс“ 
в Мейн и прекарва унила година в Оксфорд, Страут 
продължава образованието си в колеж по право в 
Сиракуза. Кариерата є на адвокат е обречена и 
продължава едва шест месеца. Нужно є е обаче 
много повече време, за да осъзнае, че юридическото 
образование є помага да се обърне към писането. 
„Трябва да се освободиш от чувствата“, обяснява 
тя. „За мен най-интересната част от всеки случай 
беше излагането на фактите, защото това изложение 
представлява къс разказ. Те трябва да бъдат предадени 
стегнато, бързо и без емоции. Образованието ми по 
право беше полезно, защото в противен случай можех 
да потъна в море от евтини чувства“. В годините, 
през които трябва да работи на различни места – като 
секретарка, сервитьорка, продавачка – и да отглежда 
дъщеря си Зарина от своя първи брак, тя не спира 
да пише. „Дори когато отхвърляха текстовете ми, 
непрекъснато пишех – за читателя, за да поддържам 
връзка с някого. Никога не съм писала за себе си“. 
„Нека тази книга достигне поне до един човек“, се 
молела Страут, когато завършвала „Ейми и Изабел“. 
Представяла си млада жена, работеща в библиотека 
в Средния запад, която сваля книгата от рафта; 
надявала се, че ще дари на тази жена нещо, което тя 
дори не е осъзнавала, че желае. 
В този момент се появява героинята є Олив Китридж, 
която я свързва с хората по начин, за който никога 
не е мечтала. Героинята „изниква“ в съзнанието є, 
докато Страут подрежда чинии в миялната машина. 
Чува често и гласа на Луси, когато си ляга вечер. 
Тази представа за персонажи, които магически „се 
появяват“ от нищото, не противоречи на положените 
усилия през годините, прекарани в чиракуване: когато 
персонажите се появяват, тя е готова за тях. Зад 
всеки ред, привидно създаден с лекота, стои тежестта 
на 10 000 часа работа.
При необичайно стечение на обстоятелствата – 
сюжетен обрат, който сякаш е излязъл от нейна 
книга – писателката среща втория си съпруг, Джеймс 
Тиърни, бивш главен прокурор на Мейн и щатски 
законодател. Това се случва по време на литературно 
четене в Ню Йорк скоро след публикуването на „Олив 
Китридж“. Двамата се женят година по-късно. „Зная, 
че това е чудесна история“, съгласява се тя. „Особено 
красива“. Но е принудена да се върне обратно в Мейн 
и да живее на 20 минути от мястото, където е 
израснала. „Това е ужасно“, казва тя съвсем сериозно. 
„Положих толкова усилия да се махна от този щат“.
Страут винаги говори с неохота за бъдещите си 
планове, но можем със сигурност да кажем, че не 
сме чули последната дума на Луси. Вероятно и на 
вдъхващата страхопочитание Олив Китридж. „Да не 
подценяваме Олив!“, казва тя през смях. 

Превод от английски: РуЖА МуСКуРОВА

Източник: „Гардиън“, 24 септември 2022 г.

Елизабет Страут: Долавям тихия тътен на сподавена ярост в 
Америка. Дали този гняв ще се разпростре и избухне в насилие?

Елизабет Страут

Франсис Макдорманд   
в кадър „Олив Китридж“


