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„Аристотел и Филида“, 
ок. 1485 г.

Една вечер със семейство Д.
 
Татко не знае как да показва гнева си.
Затваря се в някоя празна стая
и ругае дивашки, отчаяно.
Мама не знае да танцува, понеже
не знае как да се остави да я водят,
поради което не се оставя дори
на собствените си крака да я водят.
Сякаш се препъва на всяка стъпка.

(малко, само малко, съвсем малко. да, много мъничко)
 
Не зная как са се намерили те двамата,
но ето че заедно се оправят:
Мама пише на клавиатурата,
татко движи мишката.
Мама ми пише:
снимките, които ни изпрати,
имат нещо от самотата
на американските романи.
 

Моли татко 
да разтрие врата є. Татко разтрива
с една ръка врата си,
за да разбере дали го прави добре.
 
Татко ми пише:
ела си у дома, понеже никога не знам
колко хляб да купя
когато не си тук.
 
Аз съм на седем хиляди километра от дома,
на скалист остров, в работническото бунгало.
Ръцете и дрехите ми миришат на вътрешностите 
 на омари.
У дома мама събира чистите дрехи,
прострени на телта, преди да е завалял дъждът.

Андрей Доша
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Н О В О П ъ Т  П Р Е з  Д ж У Н Г Л А Т А

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

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

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

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

К О Н К У Р С

Н А У ч Н А  К О Н Ф Е Р Е Н ц И я

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

Конкурс на Портал Култура 2023 г.  
за проза и хуманитаристика 

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

Творчеството на малко познатия днес 
писател фантаст (или „не-фантаст“, по 
собствените му думи) Тошо Лижев диша в 
неравноделен ритъм. И не просто поставя 
актуални въпроси, ами самото то се 
превръща в такъв въпрос.
Читателят, привлечен от 
самобитността и от „малките 
наративи“, може да се изкуши да 
посегне към последните две книги с 
художествени произведения на Тошо 
Лижев: „Купє гробище“ (Стено, 2020) и 
„Да полудееш в петък“ (Недланд, 2022). 
Тези две малотиражни издания, за жалост, 
вероятно успяват да пробудят известни 
предразсъдъци в публиката и въпреки че 
крият немалко изненади, не получават 
никакъв отклик от критиката. В тях са 
събрани повести и разкази, върху които 
вече прехвърлилият своята осемдесета годишнина автор 
работи през последните години. И въпреки откровената 
„жажда за съвременност“, която се усеща в тях, те не се 
опитват насила да „догонват“ съвременността: в тях се 
гледа от по-далечна перспектива, диша се в един свят с 
по-осезаема етична основа.
В своите жанрови търсения Тошо Лижев се обръща към 
прозата с фантастични елементи още през 70-те години 
на миналия век и получава ласкави отзиви от светила на 
родната фантастика като Любен Дилов и Светослав 
Славчев. Сетне идват десетилетия на почти пълно 
мълчание – периодът 1987 – 2008 г. Авторът обаче не губи 
своя творчески порив и с впечатляваща бодрост завладява 
нови естетически пространства.
„Купє гробище“ показва, че Тошо Лижев владее 
прозаичните похвати и умее да строи любопитни 
сюжети. Фантастичната нишка се прокрадва естествено 
и не е гласена по мярка – тя се оказва следствие от 
времето, в което живеем. Ритъмът е овладян, изказът е 
уверен, образите са плътни, ситуациите са въздействащи. 
Даже в първия момент читателят се изкушава да си 
спомни за бележития – макар и позабравен – разказвач 

Петъчна не-фантастика
Кольо Николов, роден в една и съща 
година с Тошо Лижев, който от 1986 до 
2021 г. не публикува нищо и след това 
издава внушителния сборник с разкази 
„Котката на Рей Бредбъри“ (Жанет 45, 
2021).
Дори по-приятно впечатление 
прави сборникът „Да полудееш в 
петък“, където още в самото начало 
повествователят се гмурва в дълбините 
на човешкото съзнание и не се побоява 
да потърси границите на онова, което 
мнозина съзнателно или по инерция 
биха нарекли „лудост“. Вярно е, че към 
усещането за действително преживени 
събития понякога се добавя известна 
доза нравоучителност и във въздуха 
витае непреодолима носталгия; 
някои от персонажите пък лесно се 

поддават на типизация, макар и това да не ги лишава от 
алегоричното им значение. Обаче търсещият дух зад тях 
става онази съставка, която е причина насъщният хляб 
всекидневно да ни се услажда.
Тошо Лижев отново се спира на вече обикнатите от 
него теми: заплашителните технологии, манипулациите, 
обезличаването и страха. Вглеждайки се в съвременното 
общество, той открива куп неумело прикрити престъпни 
намерения, но познатите ситуации се преобразяват 
от иронията, докато авангардните технологии се 
оказват свързани не само с изостаналите идеологии, а и 
с човешката същност. В читателя остава усещането, 
че порокът съжителства с доброто, а високите идеали 
вървят редом с вулгарността, но героите – независимо 
дали са Ванко Ванков, Иван Иванов или някой друг тип в 
сив костюм – се превръщат в правдиви щампи, говорещи 
за днешния ден.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

Тошо Лижев, „Да полудееш в петък“, изд. „Недланд“, С., 
2022

Темата за природата е всеприсъстваща в изкуството. 
Тя е водеща у всички значими автори от Античността 
до наши дни. Обожествявани от митологията, 
превръщани в символи от християнството, природните 
елементи се насищат със смисъл. В същото време 
науката и прогресът, съпътствани от нарастващото 
самочувствие на човека като „господар“ на Вселената, 
през последните векове поставят на изпитание 
екологичното равновесие, настоящето и бъдещето 
на екосистемите. В този контекст художествените 
практики се явяват като „екоцентрична алтернатива“, 
помагайки да се осъзнае необходимостта от един 
различен начин на обитаване на планетата и общуване с 
останалите живи организми.
Предстоящата конференция, организирана от 
Института за литература на БАН, поставя в центъра 
на изследователското внимание променящата се 
чувствителност за природата, засвидетелствана 
в артистичното – и особено в литературното – 
въображение в хода на времето. В продължение на 

три дни близо 50 
участници от 
12 академични 
институции ще 
представят и 
дискутират своите 
виждания върху 
значимостта на 
темата за природата 
в изкуството, 
философията и еволюцията на идеите. Картини от 
природата в различните им измерения (национално и 
универсално, когнитивно и афективно, индивидуално и 
космологично), природни утопии и дистопии, екология 
и литература, художествени образи на дивата флора 
и фауна – са само някои от темите на научния форум, 
който ще се проведе в Института за литература, 
бул. “Шипченски проход” 52, бл. 17, София, на 15, 16 и 17 
февруари 2023 г. (програмата на събитието е достъпна 
на сайта на ИЛ-БАН: https://ilit.bas.bg).

Творческото въображение   
и променящата се чувствителност за природата
15 – 17 февруари 2023 г. – Институт за литература – БАН
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М О Е Т О  С О Ф И Й С К О  Д Е Т С Т В О

Георги Тошев

Кой е кварталът на вашето детство? 
Докторската градинка, след това жк „Бъкстон“. И 
двете места, където минава детството ми, оставят 
спомен за място зелено, шумно, пъстро, с миризма на 
хляб и банички. Много игри на открито, задни дворове 
и мазета, пълни с тайни.

С какво пътувахте? 
Трамвай беше любимото ми превозно средство и 
разбира се, старият „Москвич“. 

Кои бяха вашите маршрути? 
С трамвай 19 до Семинарията, където беше Дворецът 
на пионерите, а там беше Детският театър, в който 
пораснах с Явор Гърдев, Мария Касимова, Стефан 
Щерев, Невена Калудова, Йоско Шамли, Весето 
Тотева…

С подкрепата на 
Столична община В рубриката 

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

Бяхме различни – пънкове, метъли, нюуейфаджии,  
ню романтик, но заедно 

Кои бяха градинките, 
в които ви водеха 
като дете? 
Докторската 
градина – градината 
на моето детство. 
Беше различна. Пълна 
с истории за любов 
(гимназистите в 
беседката, които 
следяхме как се целуват 
вечер), студентите 
с книги по пейките, 
добре облечени бащи и 
майки, които ни правеха 
забележки, ако газим 
тревата…

А тези от ученическите и студентските ви 
години? 
„Кравай“ и Стрелбището при стария цирк до пл. 
„Македония“ са местата, където се събирахме, 
обменяхме плочи и касетки, значки и плакати на 
любими групи и изпълнители. Бяхме различни – 
пънкове, метъли, нюуейфаджии, ню романтик, но 
заедно.

Кои сладкарници си спомняте? 
Сладкарница „Роза“ – емблематичната сладкарница 
срещу градинката на Народния театър. Спомням си, 
че в събота и неделя се чакаше на опашка, за да седнем. 

Какво се продаваше в тях? 
Торти с много сметана и торта „Гараш“, любимите 
целувки, боза от 6 ст., тулумбички, еклери и лимонада.

Кои бяха заведенията, които посещавахте? 
Родителите ми обичаха Руския и Чешкия клуб, баща ми 
– Бирхалето на хотел „България“. Майка с приятелки 
често се отбиваше в сладкарницата на същия хотел. 
Като дете най-много обичах атмосферата на Руския 
клуб и шницелите му.

От кои и какви магазини се пазаруваше? 
ЦУМ беше институция, но аз се радвах и на Детмаг. 
Спомням си, че по ул. „Пиротска“ имаше много 
магазини. Майка си купуваше дрехи от ЦНСМ на ул. 
„Леге“ и от магазин „София“ срещу Централните хали.

Помните ли някакви конкретни книжарници? 
Книжарницата на пл. „Славейков“. Редили сме се 
за книги, особено за руски книги. По това време 
руснаците издаваха много повече добри преводни 
автори. Най-много сме се редили за грамофонни плочи.

Какви бяха вашите занимания в детството? 
Ходехте ли на някакви школи, на алианс? 
От 6 до 18-годишен посещавах Двореца на пионерите. 
Първо попаднах в Кукления театър при Рада Хаджиева, 
а след това в Пионерския театър, където започнах при 
Нина Светославова, а след това дълги години при Ники 
Априлов, Тони Драгова и музикалния педагог Елена 
Горбаткова – Шемета. Тренирах и лека атлетика в 
„Славия“, бях член на детския щаб на Асамблеята 
„Знаме на мира“. Бях заето дете, което смятам за 
голям шанс.

Кои са училищата, които завършихте? Има ли 
учители, които са ви белязали? 
Учех в 5-то основно училище „Иван Вазов“. Първата 
ми учителка Мария Тодорова, щедър и интелигентен 
човек, получих много обич от нея, директорката 
др. Гочева и зам.-директорката Величка Чонева, 
имах чудесни учители и класен – др. Маджаров. По-
късно в 35-та гимназия – великолепни преподаватели 
по литература – Михова, любим по математика 
– Караилиев (бях много зле по математика!), 
Дейнейкина по химия, Бучинска по биология, прекрасни 
преподаватели по история, физика, класната ми…

Имахте ли любими градски места? 
Ул. „Шишман“, Докторската градина, ул. „Раковски“, 
„Кравай“.

Кой е най-яркият Ви спомен от детството, 
свързан със София / със случка в София? 
Улиците в центъра след манифестации. Мръсни, 
затворени, като след апокалипсис. След цялата 
еуфория на маршируващи и облечени официално хора… 
Обичах да бродя по тези улици и си представях, че е 
дошъл краят на света.

Какво се е променило в София? Каква е тя днес? 
София е различна, задъхана, уморена, безнадеждна… 
Не знам какво трябва да се случи, за да се промени 
инфраструктурата, регулацията за драсканици по 
фасадите, грозните санирания, кабелите, липсващите 
тротоари… Мечтая един ден идеалният център 
да е в по-голямата си част пешеходен, да се 
възстановят старите сгради, да има повече подземни 
паркинг зони… София има едно особено очарование 
на малък европейски град (поне центърът!), да го 
възстановим…

Кое литературно произведение свързвате най-
силно със София? 
„Нощем с белите коне“ на Павел Вежинов.

Раймонд Вагенщайн

Преди години мислех да напиша роман с подобно заглавие, 
ама не се получи. Става дума за отсечката на „6-ти 
септември“ между „Аксаков“ и булевард „Руски“, където 
и досега плочките са жълти. Струваше ми се, че живея на 
най-вълшебното място в света. Пред нас беше градинката 
срещу Военния клуб, където прекарвахме по-голямата част 
от времето си. Във всяка градинка имаше назначен на пълен 
работен ден пазач или още пъдар, който носеше пръчка, с 
която да бие децата, ако влизат в тревата. Което пък 
беше задължително, за да ти е пълноценен денят – едно 
постоянно надбягване с пазача. Почти незабележимата 
днес дупка зад сегашния паметник на Стамболов тогава 
ни изглеждаше като огромна пропаст, в която през 
зимата се спускахме с шейни. В дърветата цвърчаха 
милиони врабчета. Ние ги биехме с прашки и моля по-
чувствителните души да не четат следващото изречение. 
Оскубвахме ги, позапичахме ги на запалени вестници и ги я 
д я х м е! Впрочем на улицата винаги бяхме гладни. Вкъщи 
бях злояд и нищо не можеше да ме накара да ям. Пусках 
намазаните филии зад един диван в кухнята и ги намираха 
мухлясали след месеци. Най-големият деликатес по онова 
време беше филия с олио, сол и червен пипер, която се 
наричаше „циганска баница“. 
Помня как пред нас на „6-ти септември“ бяха паркирани 
само две коли – зелени москвичи 407. Единият беше на 
Валери Петров, който още не можеше да го кара, другият 
– на баща ми. Нашият номер още го помня – С 0604. Бяха 
едни от първите частни автомобили в София. Иначе 
имаше предимно държавни и няколко таксита марка EMW, 
гедерейски вариант на BMW. По-късно се появиха победи и 
варшави.

Най-големите празници за децата бяха когато имаше 
манифестации. Страшен кеф беше да успееш да се вмъкнеш 
в манифестацията. Което не беше лесно, тъй като 
държавната машина беше взела мерки за репресия срещу 
децата. Милиционерите или мицовете, както им викахме, 
се строяваха хванати под ръка по бул. „Руски“ с цел да не 
пускат децата да влезнат в манифестацията. Не знам защо. 
И си беше подвиг да минеш между краката на мица и да се 
втурнеш в манифестацията.
Във вътрешните дворове оградени от карето улици „6-ти 
септември“, „Аксаков“, „Шишман“ и „Славянска“, наречени 
от нас с любов „Дворищата“, се намираше най-голямото 
пространство за хазартни игри между Лас Вегас и бул. 
„Руски“. Всеки ден от цяла София там се стичаха стотици 
момчета да играят на топчета за пари. За основната игра 
имаше специфична терминология. Триъгълникът, в който 
се редяха или „садеха“ (с ударение върху „а“-то) стотинки, 
плочки и топчета, се наричаше „манал“, а да престъпиш 
чертата, от която трябва да стреляш с топчето, беше да 
„буриш“. Една покана за игра звучеше примерно така: „Хайде 
да си садим, ама няма да буриш!“. Социалистическата 
държава охотно подпомагаше хазартния ни бизнес и също 
така печелеше от него. Във всички улични вестникарски 
будки се продаваха различни видове топчета, „гуди“ (големи 
топчета) и „американчета“ (шарени топчета), както и 
плочки, които имаха определена стойност на манала.
Сред съучениците ми в началото училище най-колоритен 
беше Радо Мечето, дебел полуидиот, който си подвързваше 
тетрадките със страници от вестник „Стършел“ и шумно 
им се смееше в час. Любимата му дума, определение, обида 
или обяснение в любов беше „шебек“.
Сред околните забележителности беше едно мазенце метър 
на метър с прозорче към ул. „Шишман“. Вътре седяха Баба 

Семе и Дядо Семе и продаваха семки на децата. А тъй като 
всеки от тях беше над сто кила, си беше загадка как се 
побираха вътре.
Другата забележителност беше една полуразрушена от 
бомбардировките и неохранявана къща на ул. „Достоевски“. 
Там ровехме и се криехме с опасност за живота ни. 
Романтичен поглед към бомбардировките.
Сега за ползотворното влияние на литературата. Любимо 
четиво ни беше старогръцкият мит за Троянската 
война, не по Омир, а по Кун. Умирахме да се правим на 
ахейци и троянци. По определен сигнал в нашата градинка 
се събирахме всички момчета от махалата, въоръжени 
с копия, щитове, лъкове и прашки. Втурвахме се към 
съседната махала около „Св. Александър Невски“, където 
вече се бяха събрали местните момчета, също въоръжени 
до зъби. Наставаше люта битка, в която нерядко имаше 
счупени глави и други контузии. 
Сега София е доста по-мръсна и по-малко вълшебна. И няма 
нито едно врабче.

Роден на жълтите павета
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Пол Елюар, „Поезия“, 
изд. „Колибри“, прев. 
Силвия Вагенщайн, С., 
2022, 144 с., 18 лв.

Сборното издание „Поезия“ на Пол 
Елюар – един от най-нежните поети 
на Франция, един от създателите на 
сюрреализма и на дадаизма, неотделима 
част от френския литературен и 
художествен авангард – излиза в 
нов превод на Силвия Вагенщайн. 
През приземения си, но вдъхновяващ 
и революционен език Елюар издига 
поезията на непознати висоти, а 
фигурата му остава емблематична 
в световната литература изобщо. 
Изданието обхваща до голяма степен 
преводаческите пристрастия и 
акцентира върху любовната поезия, 
чудесен подарък за 14 февруари, Деня на 
влюбените.

Владимир Шаров, 
„царството на 
Агамемнон“, прев. 
здравка Петрова, изд. 
„СОНМ“, 570 с., 35 лв. 

Владимир Шаров (1952-2018) е 
руски писател, който започва да 
публикува след разпадането на СССР. 
Той съвместява фикционално и 
документално, философско и пародийно, 
трагическо и смешно. Действието 
в последния му роман „Царството 
на Агамемнон“ не се развива в 
античността, както ни насочва 
заглавието. Повествованието обхваща 
целия ХХ век и достига до наши дни, 
но следва историята на класическата 
трагедия, доколкото протагонистите 
имат своите прототипи в лицето на 
рода на Атридите.

Бетина Щоркс, „Дора 
и Пикасо и двете лица 
на любовта“, прев. 
Величка Стефанова, 
изд. „ЕМАС“, 448 с., 
21,90 лв.

Бетина Щоркс е немска писателка, 
формирана в духа на литературната 
история, културологията и новата 
немска литература. Успешното перо 
на Бетина Щоркс пресъздава една от 
най-бурните любови в историята на 
ХХ век – тази на Теодора Маркович и 
Пабло Пикасо в книгата „Дора и Пикасо 
и двете лица на любовта“. Двамата се 
запознават през 1935 в Париж. По това 
време Пикасо е вече известен художник, 
а Дора нашумяла фотографка. Какъв е 
фаталният жест, с който Дора пленява 
екстравагантния художник и други 
прелюбопитни истории, ще разберете в 
тази увлекателна книга. 

В И Т Р И Н А П ъ Т  П Р Е з  Д ж У Н Г Л А Т А

Представете си малка селска къщичка и в 
нея камина с буен огън. Зелената дървена 
вратичка бавно се отваря и оттам ви 
посреща сива котка, която грациозно 
ви кани да се свиете край огъня. Сядате 
край камината и се наслаждавате на 
пламъчетата, които галят кожата ви. 
Идват вашите баба и дядо, сядат и 
разтварят книжка с приказки. Почват 
да четат, а гласовете им са в такава 
хармония, че няма как да не възкликнете 
„Идвам си!“.
Това е заглавието на дебютната книга на 
Мария Миразчийска, с прякор Мариачи. 
Произведението є представлява сборник 
с разкази, обединени от темата за 
семейството и завръщането вкъщи. 
На корицата са изобразени вече 
споменатите камина, зелена дървена 
вратичка и сива котка, приветстваща 
госта. А гостът е всеки читател, 
дръзнал да надникне в страниците на 
книгата и по този начин да се завърне 
у дома. Авторката говори за себе си 
чрез разказите в книгата, голяма част 
от които са автобиографични. Затова 
читателят може да усети искреността 
на думите є, душевността във всеки 
един текст от сборника. Душевността, 
както и истината, се усещат чрез онова 
настръхване на кожата и няма как да 
се сбъркат. А в свят, пълен с лъжи и 
фалшиви ценности, истината е повече 
от необходима.
Първият разказ носи заглавието 
„Огън“ и пренася в историята на дядо, 
обясняващ на внука си значението 
на огъня за семейството. И пряко, и 
метафорично в едно семейство винаги 
трябва да има огън, за да може жената 
да усеща мъжкото присъствие до себе 
си, да се стоплят всички хора наоколо. 
Препраща се към идеята, че душата на 
човека е направена от огън и за да може 
да се съхрани, тя се нуждае от външна 
топлина, която да я поддържа. Огънят е 
символ, откриващ се под една или друга 
форма във всички разкази от книгата, 
защото той е основополагащ, за да се 
сътвори нещо красиво. 
Следва разказът „Помниш ли“, направен 
като обръщение към по-големия брат. 
Самата форма на обръщение (известна 
още от лириката на Ботев и преди 
нея) създава усещането за доверие, за 
искреност и за изповядване на раните 
и страховете на разказвачката. Тя 
припомня на брат си за старата къща 
на баба им и дядо им, от която като 
малки много са искали да се махнат, 
защото нищо интересно не се случвало. 
Пораснали, тръгнали си и едва тогава 
разбрали, че заменили съдържанието за 
празната лъскава опаковка на чуждите 
страни. Съдържанието обаче вече е било 
изчезнало безвъзвратно. Това е една много 
болна тема на съвременния българин, 
който решава, че ще замине за чужбина и 
ще се реализира там, защото в неговата 
собствена държава не може. Страшното 
е, че голяма част от заминаващите 
извън България действително не могат 
да се реализират тук, било поради 
недобри условия на живот, твърде ниско 
заплащане, от което едвам оцеляват, 
или липсата на работни места за онова, 
което са завършили и което искат да 
работят. Друга част от тези хора искат 
да заминат, защото, както героите на 
този разказ, си мислят, че тук няма нищо 
интересно и животът е другаде. Целта 
на повествованието е точно да припомни 
на хората какво е ценното в живота и 
че той е там, където ни обичат. Тази 
мисъл свързва Мария с друга съвременна 
авторка, но за това малко по-късно.
Следващите два разказа – „Студена нощ 
е днес“ и „Влак Добрина“, разкриват 
темите за преобразяването на човека и 
за добрината, която е жива в хорските 
сърца. Героят на първия разказ – Георги, 
определя сам себе си като бивш 
алкохолик. Използваната „аз-форма“ е 
много добър похват, който продължава 
да наслагва чувството за искреност на 
думите у читателя. Георги променя 

коренно мисленето си след срещата с 
бездомник, сгряващ тялото му с чай, а 
душата му – с топла усмивка. Добрината 
в хорските сърца се показва и във втория 
разказ. Символично е името на героя 
му – дядо Добри, за когото пътниците 
в претъпкания влак правят място. 
Усетили добрината му, те искат на 
свой ред да му направят добро в знак на 
благодарност, че е там сред тях.
Ключов е следващият текст, защото 
показва друг символ на дома – хляба. 
Разказвачката наблюдава баба си, 
която меси хляб. Възхищава се на 
неостаряващите є, благодарение на 
свещената дейност ръце. Месенето на 
хляб се свързва с даването на живот, 
което може да се тълкува и като 
директна препратка към Библията – 
хлябът като плътта на Христос. Тук 
е моментът да кажа и за връзката на 
Мария със съвременната авторка от 
арменски произход – Нарине Абгарян. 
Бабата от този разказ на Мариачи 
прилича много на героинята Мамида 
от романа на Абгарян „Зулали“. Двете 
авторки се обединяват от темата за 
семейството в творбите си. Издигат 
го като основна ценност за всеки човек, 
като по този начин припомнят на 
читателите една изконна, но за съжаление, 
малко позабравена в наше време истина.
По-нататък в разказите се разгръщат 
темите за човешките взаимоотношения, 
за любовта между хората и 
привързаността към животното, за 
дома и неговия смисъл. И тази поредица 
от теми е донесена от една калинка и 
припомнянето, че тя каца само върху 
добрите хора, онези с чистите сърца, 
които ще я наблюдават търпеливо и 
ще слушат внимателно какво има да 
им каже, преди да отлети. В разказа 
„Вярност“ се засяга темата за 
верността между хората, за това какво 
може и какво не може да се понесе в една 
връзка, какво сме склонни да простим и 
да преглътнем и за силата да останем 
верни, поставени в ситуация, сходна 
с тази на човека, който ни е предал. 
Истинската любов може да е нараняваща 
– да представлява един непрекъснат 
танц, в който единият се отдръпва, за 
да не изпепели другия със своя пламък 
(разказът „Пламък“). Любимият му иска 
да се приближи, докато сам не изгори 
и в тази болка открива най-голямото 
щастие. Този текст е също до болка 
истински, защото всеки човек е имал, 
тепърва ще има или мечтае да има една 
такава любов, в която да е щастлив, че 
е изгорял – именно от нея и раните, но и 
щастието са най-истински.
Любовта е тази, която прави дома дом, 
и затова хората искат да се завърнат 
към него. Така морето в „Морски хора“ 
припомня на героите откъде са тръгнали 
и накъде искат да поемат, за да се 
завърнат към себе си. Не всичко е такова, 

каквото изглежда на пръв поглед, както 
учи разказът „Да бъде“. Човекът не бива 
да съди за друг по обвивката, защото зад 
лудостта може да се крие невероятна 
сила, която да лекува. „Бенджи“, от друга 
страна, е текст, който въвежда темата 
за любовта между човека и неговия 
любимец, за животното като част 
от семейството, като сродна душа, 
за която дори смъртта не е пречка да 
открие пътя до дома отново. Мотивът 
за преобразяването на човек продължава 
и с текста „Късмет“, където неочаквано 
богатство, попаднало в ръцете на 
бездомник, разкрива неговото добро 
сърце – решава с парите да помогне на 
болно момиче, да му даде нов шанс за 
живот. Именно такива хора показват, 
че понякога трябва да се измъкнем 
от въртележката на ежедневието 
и да се насладим на красотата около 
нас, да живеем истински, както 
призовава разказвачката в следващия 
разказ. Въртележката е символ на 
нещо повтарящо се, което не води до 
истинския живот, а до илюзията за 
такъв, защото когато сме в нея, не 
можем да отделим време за близките 
си и за всички останали неща, носещи 
истинското значение. Не можем да 
направим място на любовта и на 
щастието, а те идват единствено 
когато душата ни е отворена за тях.
Темата за вината от недостатъчно 
отделеното време за близките е 
разкрита в разказа „Спи“. Той пренася 
читателите в свят на момиче, изгубило 
всички свои близки освен баба си. 
Постепенно увлечено във въртележката 
на живота, то не може да отдели 
достатъчно време за баба си. На 
смъртния є одър момичето, превърнало 
се вече в млада жена, не иска да я пусне 
заради същото чувство на вина. Налага 
се да се намеси самата Смърт, която я 
кара да осъзнае нуждата от свобода на 
душата на баба є, като є праща лечебния 
сън. Желанието за семейство и любовта 
я има и при животните („Вълци“). Сякаш 
не осъзнавайки това, възрастните искат 
да унищожат вълчето семейство и 
по този начин сами се превръщат във 
вълци. Опазването на красотата, на 
истинското във всичките му форми, 
е онова, което връща човека към 
човечността и добрината. 
Следват темите за чужбина и как тя 
може, в твърде буквалния и жесток 
смисъл, да отнеме бащата на едно 
дете, за майката герой, отглеждаща 
сама децата си, за вината на един сляп 
художник, станал неволна причина 
за гибелта на семейството си, за 
различните възприемания на понятието 
за щастие, какво представлява 
истинският дом, за болката, която 
трябва да се изплаче на момента, за да 
може да се продължи напред, за добрия 
човек, изгубил във война всичко свое, но 
имащ сили да раздава щастие на хората 
и да променя съдбите им към по-добро. 
Последният разказ носи заглавието 
„Сънувах те, мамо“ и разкрива копнежа 
на разказвачката по дома. Завършва с 
думите „идвам си“, изпълнени с щастие, 
че скоро ще бъде у дома.
Може да се напише още безкрайно 
много за разказите на Мариачи, но ще 
спра дотук. Това е книга, подходяща 
за всеки сезон и месец от годината и 
най-вече за онези семейни празници, 
в които честваме вярата, любовта 
и семейството. Текстовете ни 
припомнят, че особено тогава трябва да 
сме обединени, за да може душата ни да 
не се чувства самотна, да раздаваме най-
искрената си любов, защото едва тогава 
ще получим подобна искреност в замяна. 
А любовта е единственият възможен 
живот, този, показващ ни пътя към 
добротата и към собствените ни души. 

БОРяНА НАНчЕВА

Мария Миразчийска – Мариачи, 
„Идвам си“, изд. „Екрие“, С., 2022

Пренасяне на историите в „Идвам си“
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чудомир Драгнев, 
Марин Трошанов, 
Николай Михайлов, 
„чудният нов свят“, 
изд. „Мармот Букс“, 
С., 2022, 90 с., 25 лв. 

В изоставената фабрика между 
Пукнатината, хълмовете и стария 
кактус пет метални създания, не по-
големи от човешка длан, бавно, но 
непоколебимо се пробуждат. Те черпят 
енергия от тайнствен Източник – през 
деня усърдно пазят цветната си градина 
от набезите на свирепи вредители, 
пясъчни бури и киселинни дъждове, а 
нощем сънуват причудливи сънища. 
Детската книжка е направена в екип от 
творческите усилия на Чудомир Драгнев 
(създател на героите), Николай Михайлов 
(илюстратор), Марин Трошанов (автор 
на историята). Книга, която създава свой 
свят.

Михаил Булгаков, 
„животът на 
господин дьо Молиер“, 
прев. Лиляна Минкова, 
изд. „Колибри“, С., 
232 с., 18 лв.

В тази книга с типичния си живописен 
стил Михаил Булгаков обрисува жизнения 
и творчески път на френския драматург 
Жан-Батист Молиер. Бележитият руски 
писател и драматург, автор на „Кучешко 
сърце“, „Майстора и Маргарита“, 
„Записки по маншетите“, и тук създава 
своеобразно театрално зрелище с 
колоритни герои и запомнящи се декори 
от живота на майстора на комичната 
сатира столетия по-късно. Книгата на 
ръба на документалното и фикционалното 
излиза за първи път едва през 1962 г., след 
смъртта на своя автор. 

Педро Салинас, 
„Гласът, на тебе 
отреден“, прев. 
Николай Тодоров, изд. 
„Недланд“, С., 2023, 
106 с., 14 лв.

Педро Салинас (1891–1951) е един от 
най-изтъкнатите испански поети на ХХ 
век, част от Поколението на 1927-ма. В 
родината си той е познат като „поетът 
на любовта“ и е поставян редом с 
Федерико Гарсия Лорка, нобеловия лауреат 
Висенте Алейсандре и четирикратно 
номинирания за Нобелова награда Хорхе 
Гилен. Както Салинас, така и Гилен 
пречистват веществата в химията 
на поезията, която е винаги „акт на 
милосърдие и просветление“, дори и 
понякога острият є ръб да просвистява 
като „зовящия глас на Стопанина сред 
руини“. В настоящата антология за първи 
път на български е представено цялото 
творчество на автора, включително 
главната му стихосбирка, „Гласът 
на тебе отреден“ (1933) и част от 
запазения ръкопис на стихосбирката 
„Протяжна жалба“ (1936 – 1939), чието 
„реконструиране“ е завършено през 1999 г.

Всички военни драми си приличат, но има 
няколко примера, които се отличават от 
героизма, заложен в канона. От една страна, 
имаме големите холивудски блокбъстъри 
– и прилежащите им европейски събратя 
– традиционно номинирани за и печелещи 
„Оскар“, а от другата: артхаус продукции 
с минимален мащаб. Ако в първия случай 
спектакълът на взаимната жестокост 
служи за фон на затрогваща история за чест 
и взаимопомощ, то вторият се отличава с 
емоционална амбивалентност, подчиняваща 
целия наратив. Затова и по-често филмите 
от втория тип заскобяват войната (в 
смисъла на картинност, битки, специални 
ефекти) и си служат с нейни метонимии, 
вложени в речта и жестовете на мъжете в 
запас.
Класически пример за филм от този 
втория тип е „Добра работа“, шестият 
пълнометражен проект на френската 
режисьорка Клер Дени от 1999 г. Неслучайно 
филмът е възхваляван и канонизиран за 
важна част от т.нар. „кино на афекта“ 
(cinema of affect), тъй като негово основно 
изразно средство е човешкото – или по-
скоро мъжкото – тяло. Дени разчита на 
идеите от Мелвиловия „Били Бъд“ за основа 
на сюжета, но самото действие се развива 
в легиона на Френската армия в Джибути 
и главните действащи лица са войници 
вместо моряци. Телесната кинематография 
на филма компенсира за потиснатите 
емоции и малкото диалог и без да издавам 
твърде много, фактът, че „Добра работа“ 
се пада на номер 7 от 100-те най-велики 
филма на всички времена в тазгодишната 
анкета на списание Sight and Sound, е от 
значение. 
„Лука“ е друг пример за казаното в 
началото и би бил добро допълнение 
към „Добра работа“, ако човек реши да 
ги гледа в комбинация. Както филмът 
на Клер Дени, и той е вдъхновен от 
литературен източник, но за разлика 
от френския си предшественик, „Лука“ 
дължи сценографията си на Дино Будзати 
и романа му „Татарската пустиня“. Макар 
случващото се в „Лука“ да пресъздава една 
сюжетна линия у Будзати, а именно тази 

за ежедневието на войниците без война, 
скучаещи и замечтани, сами накрай света. 
Филмът замества главния герой от романа 
с неговия помощник без реплики и прави от 
него център на събитията. Ролята на Лука 
е поверена на нидерландеца Йонас Смълдърс 
(избран за „изгряваща звезда“ на Берлинале), 
чийто мечтателен поглед съдържа в себе 
си необятен набор от въпроси, а тихият 
му глас уплътнява присъствието си с 
прикрита стръвност. 
Основният мотив на „Татарската 
пустиня“ е свързан с абсурдността 
на перформативната мъжественост 
и изборът от страна на Будзати да 
канализира тази абстрактна идея в 
образите на войници без битка и гранична 
крепост без враг превръща романа в 
многопластов социален коментар. За мен 
лично обаче в него липсваше дълбочина, що 
се отнася до личните емоционални борби 
на персонажите, и не смятам, че е твърде 
неоправдано очакването ми, че под булото 
на чувствената репресия би трябвало 
да прозира бълбукаща страст (за живот, 
за секс, за смърт). Напротив, Будзати 
споменава тези нагони с отрицателен знак, 
като изхабени липси, за които вече дори 
не се говори. Затова и (погрешно) очаквах 
от „Лука“ същия ход, т.е. да разчита на 
потиснатите емоции.
Но никакви очаквания не можеха да 
ме подготвят за стихията „Лука“. 
Режисьорката Джесика Удуърт (която 
е по произход американка, но притежава 
подчертано паневропейска чувственост) 
се занимава с кино от години, но в дует 
с белгиеца Петер Бросенс. Двамата 
режисират съвместно общо пет 
пълнометражни филма, сред които „Хадак“, 
„Белгийският крал“ и „Босият император“ 
– последните два с българско актьорско и 
продуцентско участие. „Лука“ е първият є 
солопроект, черно-бял, острастѓн, всичко 
друго, но не и стерилно-потискащ. 
В известен смисъл „Лука“ не е военен 
филм; трудно е да се каже дали е драма. 
Драматичното действие се движи 
сякаш автономно, като ударни вълни по 
повърхността на земята, не заради, ами 

въпреки главния герой. В самото начало Лука 
пристига като доброволец в крепостта 
Кайрос, на границата с необятния Север. 
Той е снайперист, добре обучен и верен 
на каузата – две неща, които неусетно го 
правят раздразнителен и нетърпелив на 
фона на летаргичните му колеги. Скоро 
пред Лука се отваря възможността да се 
издигне в ранг (единствената йерархична 
мобилност в Кайрос) и това сякаш 
предопределя развитието на неговия образ 
според правилата на всяка уважаваща себе 
си фабула. Но историята на Лука е история 
за Кайрос.
За да пресъздаде т.нар. „крепост“, Удуърт 
си служи с една от многото недовършени 
водноелектрически централи в Сицилия 
(т.нар. Sicilia incompiuta) за външните 
кадри, а вътрешните снимки дължат своя 
мистичен характер на дълбоките подземни 
пещери с висок таван на острова. Това не е 
футуризъм, нищо че е осъвременено: всеки 
детайл е бил ръчно изработен на място, 
от машините за тренировки, до леглата и 
разположението им. Реквизитът на „Лука“ 
изглежда минималистичен, но работата на 
художника-сценограф Сабина Христова и 
художника по костюмите Ека Бичинашвили 
заслужава специална похвала – необходими 
са фино майсторство и нестихващо 
вдъхновение, за да създадеш толкова 
саможив свят, който да допълва героите и 
техните тела като поле на единствената 
възможна битка.
Филмът изобилства със страхотни 
актьори в неочаквани роли: като 
командирите на крепостта ще разпознаете 
Ян Беевут, Валентин Ганев и звездната 
Джералдин Чаплин. След двойната си роля 
в „Босият император“ Чаплин отново 
се завръща в екипа на Удуърт и този 
път с още по-мистериозна роля, тази 
на Генерала (оригинално мъжка роля). 
Темите на „Лука“ засягат дисциплината 
чрез саможертва, болка и желание, но 
визуалният облик на филма тупти и 
пулсира. Операторката Виржини Сурдеж 
диктува кадрирането да е строго, тясно 
и телесно: близки планове на лица, ръце, 
чела, вени и погледи. Тази близост обаче 
не действа клаустрофобично, а по-скоро 
експлозивно. На фона на вулкана Етна и 
игровите боеве между мъжете в крепостта 
тази черно-бяла яркост на аналоговата 
лента (класически 16мм формат) сякаш 
хваща нещо неартикулируемо, феромони, 
хормони и строго телесни енергии, 
разменящи се от тяло в тяло. Ако в „Добра 
работа“ докосването беше табу, то в 
„Лука“ допирът е живителен и необходим. 
Йерархиите, както ни показва „Лука“, 
служат, за да подчиняват желанието, а 
то от своя страна подчинява по особено 
сладък начин: придърпвайки те между 
ерос и танатос, разкрива същността на 
това да си жив. Мъж сред мъже, войници 
без война, желанието си е желание и в 
тази тавтология „Лука“ полага цялата си 
привлекателна мъдрост.

Очаквайте българската премиера на 
„Лука“ в рамките на 27. София Филм 
Фест (16-31 март 2023).

САВИНА ПЕТКОВА

Ротердам 2023:  
„Лука“ между Ерос и Танатос
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Когато прочетох първия вариант на новата книга на 
Йордан Ефтимов, който се наричаше „Картини от 
една последна война“, знаех много добре, че заглавието е 
иронично, но въпреки това си зададох въпроса: Може ли 
да има „последна война“, осъществим ли е проектът на 
Кант за вечен мир?
Според Хегел това е невъзможно. Във „Философия на 
правото“ философът излага следното възражение срещу 
тезата на Кант. „Вечният мир е невъзможен, защото 
държавата е индивидуалност, а за всеки индивид е 
характерно отрицанието. Затова, ако определена група 
държави се слее в едно семейство, като индивидуалност 
тя ще бъде принудена да измисли и своя враг.“1

150 години по-късно Жак Лакан изобретява 
термина „point de capiton“ („button ties“, „копчето 
на тапицерията“). Според френския психоаналитик 
„копчето на тапицерията“ е този момент, който 
създава необходимата за всеки „нормален невротик“ 
илюзия за края на безкрайното движение на означаването, 
т.е. по-нататък не е нужно да се мисли – „ние сме прави в 
нашата правота“.
Очевидно нациите, държавите, идеологиите, 
партиите не могат да съществуват без този момент 
на „фиксираното значение“. Врагът (евреинът, 
буржоазията, негрите и т.н.) е това, което сглобява една 
идеология като цяло. Точно той (врагът) е „копчето на 
тапицерията“2.
Колониалният империализъм на Русия и национализмът 
на Украйна („Версии за края на войната“, 853) не се 
различават по нищо. „Сглобките“ са измислени и 
действат по един и същи модел:

Едните съобщават, че отново са взривили склад на 
врага с много боеприпаси, но врагът е ударил тяхна
жилищна сграда и са загинали деца.
Другите съобщават, че отново са взривили склад на
врага с много боеприпаси, но врагът е ударил тяхна
жилищна сграда и са загинали деца. 
И едните напредват, и другите напредват. 
(„Войната е перманентна печалба за всички“, 82).

„Прави“ са руснаците, „прави“ са и украинците. 
„Побеждават“ едните, „побеждават“ и другите. Но кога 
ще дойде краят на тази кошмарна война? След две, три 
или повече години?

Нима тази война ще продължи 30 години, както войната, 
за която Шилер пише: „Тази опустошителна война, 
разпростряла се от дълбоките провинциални селища 
на Чехия до устието на Шелда, от бреговете на По до 
крайбрежието на Балтийско море, унищожи реколтата, 
превърна в пепел градове и села, в нея намериха гибелта си 
хиляди войни“4. Когато за първи път прочетох „История 
на тридесетгодишната война“, разбрах, че това е 
невероятно дълбок текст – великолепна работа, която 
струва много повече от всички реторики на маркиз 
Поза. Амстердам и немските княжества не могат да 
понесат, че испанците им пречат на бизнеса. Ето ви 
главната причина за религиозните войни. Сега, когато 
пак чета книгата на Шилер, ми става лошо от разказите 
му за мародерствата и разоряването на цветущи 
германски селища. Все едно че четеш за Афганистан или 
някоя друга вечно воюваща държава. Има ли война, има 
и мародерство. Винаги е било така. Точно в този дух 
са и редица внушения от последната книга на Йордан 
Ефтимов.
Но нима сегашната война ще продължи толкова дълго?... 
Между редовете на стихосбирката  „Преди да измият 
кръвта“ се прокрадва неутешителната мисъл, която 
Йордан Ефтимов формулира в прав текст в едно 
изказване пред телевизията: „Войната е перманентно 
състояние на нациите“. Дали е прав или не, нека съдят 
читателите и критиците.
Аз ще спомена само едно. През Тридесетгодишната 
война всяка една от двете воюващи страни също си има 
своята „идеологическа сглобка“. Прави сме ние, твърдяха 
католиците. Прави сме ние, повтаряха протестантите.
Историческият материализъм, оприличен от Валтер 
Бенямин на прочутия шахматен „автомат“, кукла 
облечена в турски дрехи, чиито конци се дърпат 
от джудже, професионален майстор, скрит под 
масата чрез система от огледала, оправда безумието 
1 Гегель. Философия права, Москва: Изд. „Мысль“, 1990, с. 361.
2 Lacan, J. Ecrits: The First Complete Edition In English  trans. by 
Bruce Fink, Héloïse Fink, Russell Grigg WW Norton, 2006, p. 419.
3 Цитирането на текстовете от книгата на Йордан Ефтимов 
се осъществява по следния начин – първо се посочва заглавието 
на стихотворението, а след това се указва страницата, на 
която то е отпечатано.
4 Шиллер, Ф. Собрание сочинений в семи томах. Москва: ГИЗ 
Художественная литература, 1957, т. 5, с. 10.

Картини от една последна война

на Тридесетгодишната война чрез победата 
на Реформацията. В служба на „историческия 
материализъм, пише Бенямин, застана и теологията, 
която в наши дни стана дребна и отвратителна, така че 
е по добре да не се показва пред очите на никого“5.
Слава богу Йордан Ефтимов е успял да избяга от 
мантрите на ЕС, които са друга форма на комбинация 
между историческия материализъм и теологията. 
Йордан е научил от Брехт, велик поет и драматург, 
чието влияние се чувства в цялата стихосбирка, 
че мантрите са знак не само за празнотата на 
„господарското означаващо“, но и за безсилие на 
управниците:

Правителството притежава дарба свише:
без някога да чуе нещо,
знае всичко. Както може всичко,
без да го е учило. А нищо
никога не е и учило. Не му достига
нужната интелигентност, но е изумително способно
да говори за какво ли не и да решава
работи, които никак не разбира.6

По време на нацизма в Германия Брехт пише потресаващи 
стихотворения за заслепението на немците, за 
заслужения им жребий. Но след войната той не остава 
безучастен и към съдбата на ГДР, страна, в която 
започва да господства тоталитарен режим, подобен на 
националсоциализма.
В епохата на господството на еднакво объркани 
идеологически установки, на мантри, повтаряни с 
еднаква страст в Москва и Киев, Йордан, подобно на 
Брехт,  запазва хладнокръвие, което само един голям 
поет може да запази.
Та кой друг, освен Йордан, ще си позволи да напише 
стихотворението „Киевската домакиня, жената, която 
свалила дрон с буркан от кисели краставички“? Или пък 
„Странични ползи: Убитата при тренировка по спортни 
танци няма да конкурира вече руските състезателки“? 
А какво да кажем за финалните редове на второто 
стихотворение, в което по един невероятен начин е 
изразена скръбта на майката, загубила дъщеря си? Такава 
многозначност малцина поети могат да постигнат.
В знаменития си трактат „Левиатан“ Хобс пише: 
„Понеже състоянието на човека е състояние на война 
на всички против всички, когато всеки се води по своя 
нравствен ум и когато всички средства за запазване на 
живота, застрашен от враговете, са позволени, следва, 
че при това положение човек има право да върши всичко, 
дори и да убива“7. 
Сетих се трактата на Хобс, защото прочутото 
Bellum omnium contra omnes, за съжаление, означава 
варварство, което няма край. И заради друго. Държавата 
и днес продължава да бъде ненаситно чудовище. Тя 
поглъща всичко – средствата на руските данъкоплатци, 
5 Benjamin, W. Gesammelte Schriften, Band I-2, Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, 1980, S. 681.
6 Брехт, Б. Избрани творби в четири тома. София: Народна 
култура, 1983. Т. 1, 134.
7 Хобс, Т. Левиатан. София: Наука и изкуство, 1969, с. 139.

финансовата и военна помощ на НАТО и ЕС, живота на 
военните и на мирните граждани. тя кара едната страна 
„да приписва на другата всичко, което сама е извършила“ 
(„Това не е първата война“, 14), извращава хората чрез 
масмедиите, довеждайки ги до това скотско положение, 
че да се наслаждават от „военното порно“ („Бумеранг“, 
54). Държавната машина е акула, чудовище, което 
оставя хората без ръце и без крака, както е в зловещото 
стихотворение „Старинен сватбен танц в Лвов“:

Медицинска сестра от Лисичанск е взривена от 
летяща като парцал мина, в резултат на което
краката є са освободени за цял живот. И ето че
в потвърждение на великата народна мъдрост, че 
животът продължава, тя се омъжва, докато чака 
реда си за протезиране. И ето, мъжът є в следващия 
кадър танцува с нея, заобиколен от непознати хора 
на колички. Тя е в бяла булчинска рокля и с венче 
от пластмасови цветя на главата. Налични са всички 
атрибути на съвременността.
       („Старинен сватбен танц в Лвов“, 59)

Хобс пише трактата си с надеждата, че може да се 
излезе от това варварско положение на нещата чрез 
договорености и преговори. Засега не виждам подобни 
индикации. Нито Русия, нито Украйна искат да седнат 
на масата на преговорите. „Преговори“ са възможни само 
между дронове („Съветът на дроновете“, 83). Това звучи 
по-ужасяващо дори от сценарий за фантастичен филм, 
роден от болен мозък.

Ужасяващи са и стихотворенията от втората 
част на стихосбирката на Йордан Ефтимов. Когато 
ни преподаваха антична литература в Софийския 
университет, ни учеха, че трябва да четем „Илиада“ през 
призмата на Хегеловата естетика: „Ахил – казва Хегел 
– е този, който е, и с това работата свършва в епическо 
отношение“. И по-нататък: „Главното право на тези 
велики характери се състои в тяхната енергия, с която 
налагат себе си, тъй като носят в своята особеност 
същевременно общото“8.
Но има и друг поглед върху великата поема на Омир. 
Симон Вейл, която от първоначалното си увлечение 
по марксизма и троцкизма преминава към позицията 
на християнския екзистенциализъм, разглежда Ахил 
и останалите гръцки герои в знаменитото си есе 
„Илиадата, или поема за силата“ като обикновени 
убийци: „За Ахил – пише Вейл – е толкова обичайно 
да заколи 12 троянски младежи на гроба на Патрокъл, 
както за нас е обичайно да срежем няколко стръка и да ги 
занесем на гроба на покойника“. И по-нататък: „Гърците 
искат цялото богатство на Троя като плячка, всички 
дворци, храмове и къщи като пепелища, всичките им деца 
и жени като роби и всичките им мъже като трупове“9.
Не зная дали цялата втора част на стихосбирката 
„Преди да измият кръвта“ не е инспирирана от есето 
на Симон Вейл. Това едва ли е толкова важно. Важна е 
самата аналогия между античните герои и съвременните 
убийци. Особено потресаващо е стихотворението 
„Диомед, или Хулиганът“, в което героят от Пета песен 
на „Илиада“ е представен едва ли не като „терминатор“. 
Иронията и сарказмът във втората част на „Преди да 
измият кръвта“, метафориката, ерудицията на автора  
(„Двама военни във ваканция“, 66), липсата на каквото 
и да било лицемерие, епиграфите от Twitter, социалната 
ангажираност, последните пет текста (убийствено 
силни), които дават възможност на този, който все 
още не е разбрал интенциите на поета, да прозре за 
какво става дума в „Преди да измият кръвта“... Нима 
всичко това не превръща книгата на Йордан Ефтимов 
в забележително явление в съвременния ни културен 
живот?
Нека да приветстваме излизането на „Преди да измият 
кръвта“, първата стихосбирка на български поет за 
войната в Украйна.
Не се съмнявам, че чуждите издателства също ще 
проявят интерес към тази  толкова силна творба 
на Йордан Ефтимов, най-добрата книга на поета. И 
както често се случва при зрелите книги, понякога те 
са по-умни от автора си. Защото в изказванията си по 
телевизията и по радиото Йордан говори изцяло срещу 
агресора, а в книгата си той показва една друга реалност, 
която ми се струва, съм уловил правилно.

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

Йордан Ефтимов, „Преди да измият кръвта“, 
изд. „Лист“, С., 2022

8 Хегел, В. Ф. Естетика. Т. 2, София: Издателство на 
Българската комунистическа партия, 1969, с. 585.
9 Вейль, С. Илиада, или Поэма о силе. – Новый мир, 1990, no 6.
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О Т К Р И Т И Е Т О  Н А  М Л А Д И Т Е

С подкрепата на 
Столична община

Няма нищо ново под слънцето. 
Само сянката е различна.

Фрагментът и поетичните форми се родеят. По 
сгъстеността на езика, изпънатите семантични 
валенции, щрихираното предаване на реалността – 
вътрешна или външна. Смисълът се ражда между 
напрегнатите, оголени до максимален отказ от 
допълнителни словесни пластове. Художествените 
механизми на текста са отрекли наратива, логическите 
структури са сведени до радикално загърбване на 
аргументативни построения. Зарядът на фрагмента, 
онова, което го прави литературно произведение, а не 
произволен сбор от граматично и смислово свързани 
лексикални единици, е в това обостряне, скосено до връх 
на игла, което пробожда тъканта на света и ума.

Най-краткото определение за цялост: фрагмент.

Сборникът на Поли Муканова обхваща няколко цикъла. 
Темите им са основно фокусирани върху същността на 
общуването („Всяка дума е греда“), езика („Разколебаване 
на метафорите“, „Празна диалектика“), напрегнатото 
му отношение със света и другия („През решетото на 
живота“, „Ситуации“), писането и четенето („Кътните 
зъби на литературата“), стигайки до коанния завършек 
„Началото си почива“.

Още не съвсем поезия, не съвсем кристализирана 
философия, не и catchy slogan – фрагментът като 
стволова клетка, от която може да се развие различна 
словесна тъкан. Наблюдателският ракурс се насочва 
както към конкретни събития от ежедневието, така 
и към по-общи положения, мисловни построения или 
абстрактни преживявани. Влиза в диалог с книги и 

Спояване: фрагментът като стволова клетка
автори, с идеи и стихове. С положението на нещата. 
В този смисъл фрагментите са спояващите парченца 
между по-големи културни плочи. Стоящи на границата 
между литературата като художествено слово, 
литературата като исторически феномен, културата 
като обект на интелектуални търсения, но и като част 
от ежемоментното живеене в тяло, те са мостовете, 
по които духът протича с мислите и усещанията, за да 
ги преживее като цяло през езика. 

Единственото заблуждение е, че сме абсолютни.
 
Именно отказът от изнасянето към нещо абсолютно и 
иманентно превръща фрагмента в нещо живо и гъвкаво. 
При Муканова често този отказ от изнасяне е привиден. 
Фрагментите изстиват и се протягат към едно 
статично битуване, в което смисълът е вцепенен между 
някакво по-общо положение.

Докато довършвам сборника, си мисля за две други 
произведения, които в ума ми влизат в диалог със Сизифа 
на Муканова. Едното е „Човекът с трите букви“ на 
Киняр (прев. Павлина Рибарова, изд. Леге-Артис, 2021)1, 
където езикът и книгите са изведени до интелектуално 
и интуитивно събитие – около тях се завърта битието 
и спрямо тях се пречупва историята и културата. 
Другото е „Лимне“ на Петя Хайнрих (Пергамент, 2017), 
където поезията в проза е близка по температурата си 
на съзерцателност, макар и като поетичен потенциал 
да е по-плътна и жива. По красива житейска симетрия 
дочитам „Сизиф“ в кафене до Туборг Хаун, тъкмо където 
три години по-рано привършвах фрагментите поезия в 
проза на Хайнрих. Нека читателят обаче не остава с 
погрешно впечатление – трите книги са изключително 
1 Вж. Литературен вестник, бр. 16/2022.

различни – като 
динамика, като заряд, 
като мощ, като 
посока на развитие 
дори. Това, което 
ги свързва обаче не 
е само формалното 
устройство 
посредством 
фрагментарното 
изложение. Техният 
общ въздух е 
спокойното 
(в различна 
степен изразено) 
отстранение от 
света, докато 
остават пълнокръвно 
свързани с него, 
усвояването на езика като метаинструмента, с който 
преживяваме както самия него, така и това, което 
конструираме с него – себе си и света.

Няма поучителност от собствените грешки. 
Няма друг шанс за спасение, освен да обвиним себе си.

ИВАН П. ПЕТРОВ

Поли Муканова, „Сизиф дали е бил щастлив“, 
изд. „Ерго“, С., 2022 

„Под вулкана“ е най-значимият труд на 
английския писател модернист Малкълм 
Лоури (1909-1957), издаден през 1947 г. 
Когато за първи път романът е бил 
издаден, отзивите са били благоприятни 
и позитивни, възхваляващи таланта 
на Лоури. Успехът се постига едва след 
няколко пренаписвания и редакции от 
страна на автора. С течение на времето 
романът придобива култов статус, 
определян за едно от най-ключовите и 
значими произведения на модернизма. 
Включен е в множество класации за 
най-значими литературни произведения. 
В България първото му появяване през 
1982 г. е посредством издателството 
„Народна култура“. Второто издание 
запазва оригиналния превод на Спас 
Николов, като популяризира заглавието, 
което до ден днешен остава по-
разпознаваемо в чужбина, отколкото у 
нас. 
Името на романа е заимствано от близко разположените 
два вулкана – Попокатепетъл и Истаксиуатъл, както 
е и предполагаема метафора за ад. Книгата няма пряко 
отношение към културната история на България, което 
от своя страна би могло да се яви като изискване към 
читателя за предварителна запознатост с малки части 
от историята на Мексико и мексиканската култура, 
за които тя се отнася. Един от водещите мотиви за 
написването на „Под вулкана“ е стремежът на автора 
за възможно най-пълноценно изживяване и изразяване на 
своите душевни неразположения и неволи чрез писане, 
както и представата на писателя да надмогне себе 
си, постигайки значима и утвърдителна цел в своите 
очи. Той е с провален първи брак, посещения в ментални 
институции, алкохолна зависимост и други житейски 
премеждия. 
„Под вулкана“ е комплексна творба, предполагаща добра 
езикова и историческа култура. Тя сочи и препраща 
към „Доктор Фауст“ на Кристофър Марлоу и „Ад“ на 
Данте Алигиери, тъй като тези две произведения са 
основополагащи за романа. Важен е също и контекстът, 
в който творбата се появява, както и съполагането 
є до други модернистични произведения. Най-често 
„Под вулкана“ бива сравнявана с „Одисей“ на Джойс. 
„Изгубеният уикенд“ (1944) на Чарлс Р. Джаксън е книга 
със сходна тематика, която проблематизира алкохолната 
зависимост.
Действието на „Под вулкана“ проследява един-единствен 
ден, Деня на мъртвите, в Куанауак, Мексико. То се 
съсредоточава около четирима главни персонажа. Джефри 
Фърмин, протагонистът, е алкохолизиран британски 
консул, преживяващ едногодишното отсъствие на 

Рецензия за „Под Вулкана“ на Малкълм Лоури
бившата си жена, Ивон. В деня на 
мъртвите през 1939 г., година след като 
го е напуснала, Ивон се завръща в опит да 
спаси брака си и консула от зависимостите 
и духовния упадък, взели превес над 
битието му. В наратива са преплетени 
гледните точки на присъстващите по 
същото време в Куанауак Хю Фърмин, 
полубрат на консула и приятеля му от 
детските години Мосю Лауриел, които са 
заподозрени в изневярва с Ивон. Техните 
перспективи са индивидуализирани 
и многообразни, представени чрез 
ретроспекции, асоциации, както чрез 
техниката, характерната за модернизма, 
каквато е „потокът на съзнанието“. Лоури, 
като други свои съвременници, употребява 
вариация на споменатия метод на писане.
Първата глава, разказана от трето лице, 
от Мосю Лауриел, загатва за останалата 
част от романа, бивайки хронологичен 

епилог, макар и поместена в самото начало. В нея 
действието се развива година след събитията, разказани 
в по-голямата част от книгата. На моменти отсъства 
особена динамика на действието, но тя е компенсирана 
с богато описание на вътрешния свят на героите, 
чрез мисли, асоциации, ретроспекции. Наративът е 
конструиран от сложни, дълги изречения с осезаема на 
моменти фрагментарност, която би могла да се окаже 
затруднение пред читателя, но е добре аргументирана 
чрез усещащото се влияние на алкохола (в случая на консула) 
и чувството на трагизъм в адовата картина, пречупена 
през гледните точки и на останалите персонажи. При 
всички глави се създава усещането за обреченост, 
затвореност и повторяемост с оглед няколкото 
появявания на едни и същи второстепенни герои и 
животни. Забелязва се споменаването, директно или не, 
на библейски мотиви и числа. Любовта, рядко заявена 
отвъд изолираните мисли на Джефри и Ивон, е една от 
основните теми в романа. Нейната неосъществяемост е 
изразена чрез изменените перцепции на бившите съпрузи 
към заобикалящия ги мексикански пейзаж, който в 
миналото е бил неизменчив фон на щастливите дни от 
брака им. Богатството на езика, мексиканската култура, 
пъстротата и индивидуалността на героите и техните 
истории са измежду признатите качества на книгата. 
Спас Николов разглежда романа чрез призмата на 
политическото, тъй като творбата е писана около 
годините на Втората световна война, засягайки теми 
като националистическите движения, антисемитизма, 
Гражданската война в Испания (1936-1939). Романът е 
многопластов и би могъл да се разглежда през позицията на 
социалното, мистическо-символното, както и като форма 
на изповед на своя автор. Именно поради присъщите 

елементи на автобиографизъм е препоръчитално да се 
обърне внимание на биографията на Малкълм Лоури. Част 
от преживяванията му са интегрирани, директно или 
не, в съдържанието на романа. Отъждествяването на 
характеристики на персонажа Джефри Фърмин с писателя 
е осезаемо чрез общата им съдба в немалко отношения. 
Наблюдават се и сходства, базирани на митове от живота 
на писателя, които при по-задълбочено запознанство 
биват опровергани. Пример за такова сходство е митът 
за влошеното зрение и слепотата на Лоури още от 
детинство, което е качество, приписано и на консула. 
Посредством документалния филм „Volcano: Inquiry into 
the Life and Death of Malcolm Lowry“ читателя би могъл да 
се запознае подробно с житейските премеждия на автора, 
като това запознанство освен известно демитологизиране 
би могло да предостави основа за по-пълноценно 
интерпретиране и оценяване на романа. Въпреки това е 
препоръчително избягването на пълно отъждестяване 
на автор и творба, тъй като творбата няма да бъде 
адекватно оценена отвъд поставените рамки. 
Както посочих, първоначални ориентири за 
интерпретация биха могли да се мислят темите за 
любовта, алкохола и войната. Фокусът често се измества, 
редувайки се по отношение на тези теми, в резултат 
на което се получава особен вид динамика и пъстрота 
на фона на всеобщата адова атмосфера. Допълнително 
с това отъждестяването на състоянията на героите 
с пейзажа създава усещането за мащабност в книгата. 
Правят впечатление културно-исторически препратки 
към любовната история на император Максимилиан и 
неговата съпруга Шарлота, чийто драматичен заряд би 
могъл да се засили при предварителното запознаване с 
тяхната история.
„Под вулкана“ е многокомпонентно произведение, 
включващо множество пластове в композицията си, не на 
последно място, изповедта на автора си. Прочитането 
на романа наред с неговото оценяване като литературно 
произведение изисква от читателя висока обща култура и 
препоръчителен опит с литературни творби от епохата 
на модернизма. По думите на автора обхващането на 
пълния замисъл изисква от читателя няколко прочитания. 
Наред с това особеният стил на писане, изповядван от 
Лоури, множеството символи, отклонения, препратки 
биха могли да са както спънка, така и мотивация, 

но несъмнено романът с цялото си 
богатство на езика, откровеност 
и дълбочина на смислите носи 
удовлетворение на отдадения читател.

 ГЕОРГИ ПЕТРОВ

Малкълм Лоури, „Под вулкана“, прев. 
Спас Николов, изд. „Лист“, С., 2022
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„Представление и половина“ в Театър „Българска армия“

„Представление и половина“
По текстове на действащите лица – всички актриси на 
театър „Българска армия“
Сценарий и режисура Стоян Радев, сценография и костюми 
Нина Пашова, хореография Теодора Попова, музикален 
съпровод Михаил Шишков-син, вокален педагог Христо 
Сарафов, музикален консултант Дони – Добрин Векилов,
драматург Анита Ангелова, плакат и програма
Участват Анастасия Ингилизова, Антоанета Добрева 
– Нети, Гергана Данданова, Гергана Плетньова, Евелин 
Костова, Елена Райнова, Ели Колева, Лара Златарева, 
Луизабел Николова, Меглена Караламбова, Мимоза Базова, 
Пламена Гетова, Радосвета Василева, Стефка Янорова, на 
пианото – Михаил Шишков
Театър „Българска армия“, Голяма сцена, премиера 27 и 28 
януари, 2023 г.

„Представление и половина“, последната премиера на Театър 
„Българска армия“ е спектакъл за театъра и за живота в 
театъра. За театъра като живот и за живота като театър 
– за безкрайната игра на отражения помежду им. Още с 
вдигането на завесата, погледът на зрителя сякаш рикошира 
в голямо огледало, защото неочаквано декорът на сцената 
се оказва панорамно платно, изобразяващо самата зрителна 
зала (сценография Нина Пашова). Режисьорът Стоян Радев 
споделя, че заглавието е намигване към класическия филм на 
Федерико Фелини „Осем и половина“, чиято централна тема 
бе преплитането на живота и киното. Героят на Марчело 
Мастрояни там бе на филмов режисьор в творческа криза 
пред предстоящия си филм, който се колебае откъде да го 
подхване. Всичко в работния процес го връща към миналото 
и собствената му несигурност, а спомените нахлуват като 
натрапчиви съновидения. Бъдещият филм не може да бъде за 
някой друг освен за самия него и накрая той се помирява със 
своите тревоги и неразрешими противоречия и посвещава 
филма си на тях. 
Художествената логика в „Представление и половина“ е 
подобна. В спектакъла участват всички четиринайсет дами 

от всички поколения от трупата на театър „Българска 
армия“, които след края на поредно представление остават в 
театъра и не искат да се разделят със сцената. Различното 
е, че в този спектакъл режисьорът не им дава роли, а иска 
всяка от тях да изиграе ролята на самата себе си. Пиеса, в 
традиционния смисъл на думата, също няма. В малко повече 
от два часа представлението кръжи около една голяма тема, 
която се разклонява в множество по-малки теми и истории. 
Като в „Осем и половина“ голямата тема е за изкуството и 
човешките колебания и несигурност, само че този път тя е 
представена не през индивидуалния филтър на мъжа творец, 
а през мултифасетъчната призма на жената актриса, чийто 
талант е умението да влиза под кожата на другите. 
Ели Колева, най-малката актриса в трупата се намира 
в самото начало на своя творчески път. Високите 
мечти за големи драматични роли изглеждат далечни, 
недостижими и плашат, а издърпването им в реалността 
не винаги се получава гладко. „Представление и половина“ 
започва с неин монолог на Соня от Чеховия „Вуйчо Ваньо“, 
който обаче бързо свършва. В силовото поле на театъра 
младото момиче се чувства объркано, затова на сцената 
се стича цял кордебалет от помощнички – по-големите 
и опитни актриси, които като театрални феи-орисници 
да дадат своите съвети и своя благослов. Елена Райнова, 
Меглена Караламбова, Мимоза Базова, Радосвета Василева, 
Пламена Гетова, Стефка Янорова, Антоанета Петрова – 
Нети, Анастасия Ингилизова, Гергана Данданова, Гергана 
Плетньова, Луизабел Николова и Евелин Костова под 
акомпанимента на пиано на Михаил Шишков и модерирани 
от тържествената водеща Лара Златарева (която тук 
прави забележително изпълнение, в което самоиронично се 
заиграва със собствената си двойствена роля, тъй като 
в реалността тя е повече ПР на театъра, отколкото 
актриса) се редуват да разказват и да дават напътствия. 
Техните съвети са всъщност техните собствени, лични 
истории и преживявания. Оказва се, че нито една не разказва 
за неща като актьорска методология или актьорски 
тренинг, а за съвсем човешките трудности и обърквания, с 
които се е сблъсквала по своя път като актриса. Всъщност 
като съдържание „Представление и половина“ не напомня 
толкова на „Осем и половина“, колкото на „Театър, любов 
моя“ – пиесата на Валери Петров, която отвежда зрителя 
от другата страна на сцената насред ежедневието на две 
актриси, където театърът се  разкрива откъм нелъскавата 

„Представление и половина“, спектакъл по текстове на 
действащите лица – всички актриси на театър „Българска армия“, 
сценарий и режисура Стоян Радев, сценография и костюми Нина 
Пашова, Театър „Българска армия“, 2023

„Чест“ 
от Джоана Мъри-Смит, превод Златна Костова,
постановка Ивайло Христов, сценография и костюми Марина 
Янева
Участват Кристина Янева (Онър), Владимир Карамазов 
(Джордж), Елена Хрант (Софи) и Каталин Старейшинска 
(Клаудия)
Театър 199, премиера 4 февруари 2023 г.

Новото заглавие в афиша на Театър 199 „Валентин Стойчев“ 
разказва една на пръв поглед позната, човешка история, 
която всеки е преживявал или съпреживявал, но по различен, 
индивидуален начин. „Чест“ на австралийския драматург 
Джоана Мъри-Смит е пиеса за човешкия избор и доминото 
от последствия, чиято вълна предизвиква. Сюжетът се 
занимава с историята на дългогодишната връзка между 
двама автори – Онър и Джордж, и момента, в който 
единият е усетил по-малка необходимост от близостта 
си с другия. След поредна среща с младата журналистка 
Клаудия Джордж е решен да признае увлечението си по 
нея на съпругата си и да продължи напред с чиста съвест. 
Това е само началото. От тук на сетне пиесата разгръща 
потенциала на проблематичната ситуация, така че до края 
на представлението зрителите да не могат да преценят кой 
е (относително) прав и кой е по-виновен в случая.
Прочитът на режисьора Ивайло Христов откроява 
необикновеността на ситуацията, залагайки на една от 
многото теми в текста, а именно проблема за ранимостта 
и загубата като човешко изпитание. Екипът е постигнал 
изграждането на лична, на моменти дори интимна среда, 
която актьорите създават професионално чрез диалога и 
поведението си на сцената. Наблюдаваме различни откъси от 
диалози, които винаги започват в тона на неудобния разговор 
и много бързо преминават в откровеност. За това спомага 
и осветлението на сцената, което в началото на разговора е 
намалено и веднага след това огрява сцената така, че създава 
усещането за пространство, в което персонажите нито 
има къде да се скрият, нито имат възможността да не 
бъдат искрени. Сценографията на Марина Янева представя 
пространството многозначно. Наподобява големите шарени 
страници от седмични печатни издания, които лакомо 

очакват поредната жълта история; или 
празни картини, които времето ще напълни 
със случки и спомени; или неподреден пъзел – 
съвършен в незавършеността си. По различен 
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начин може да бъде тълкувано пространството на сцената, 
но през него светлината допълва действието и историята на 
персонажите. 
Какво се случва с човека и тялото му, след като загуби 
къс от собственото си сърце? На обичан и обичащ се дели 
светът и винаги обичащият е по-тежко ранен. Онър в 
брака си с Джордж е обичащата. Тя е избрала живота и 
успехите на съпруга си пред възможността да се реализира 
като талантлив автор, избрала е семейството и се е 
жертвала в името на това Джордж да бъде щастлив. Тя има 
необходимостта да дава любов. Актрисата Кристина Янева 
в ролята на Онър изгражда наранения човек, който досега 
дори за миг не си е представял живота без присъствието 
на любимия. Онър без Джордж е като птица, която цял 
живот е живяла в клетка и сега има възможността да 
полети. Уплашена, неуверена, изпитваща гняв и злоба, Онър се 
опитва да предотврати това отваряне на кафеза. Кристина 
Янева създава усещането за непрестанна вътрешна борба, 
непрестанна мисъл, която не желае да се примири с чутото. 
Поведението на тялото є е свито и плахо, на ръба между 
опустошителния гняв и безпомощния рев. Постепенно това 
се променя. Тя придобива увереност и разбира, че може да 
дарява с любов и друг човек, може да намери друг смисъл и да 
продължи напред. 
 В ролята на Джордж е актьорът Владимир Карамазов. 
Образът на обичания, на този, който прекратява всичко, 
защото е усетил по-силна, нова обич. Джордж е сложен 
персонаж със силен характер, който е готов на всичко, за 
да послуша сърцето си. Владо Карамазов изгражда ролята, 
като започва от успял, щастлив, семеен творец, преминава 
през буйните морета на новото увлечение и достига 
несигурността, която постепенно се превръща в страх, 
отчаяние и съжаление, провокирано от постъпките му. 
Пътят е обратният на този на Онър. Джордж все повече 
осъзнава, че няма кой да го обича по начина, по който той 
е свикнал, няма кой да замести обичта на Онър. Владо 
Карамазов намира баланса между всички емоционални 
състояния и ги събира в уравновесено оцеляване, с пълното 
съзнание за неизбежната загуба. 
На арената е и Калудия, причината за всичко това, 
изиграна от актрисата Каталин Старейшинска. Млада, 
пряма, красива жена, олицетворение на прелъстителка. 
Заедно с Владо Карамазов изграждат фината моторика 
на отношенията им и още преди да завършат този 
шедьовър, започват да го рушат. На моменти диалозите им 
предизвикват гробна тишина в залата – изключително тихи, 
но все пак достатъчно, за да се чуват, двамата разговарят 
и не позволяват на зрителите да мръднат. Дори думите, 

които разменят не са толкова значими, колкото начина, по 
който го правят. Диалогът им е застъпен като поточна 
линия от звуци – сякаш две енергийни кълба откровеност 
разговарят без дори за секунда да се замислят за това, което 
казват. Създават атмосфера на интимност, в която всеки 
трети е натрапник. Интересното е, че този тип разговори 
в представлението не са свързани само с любов. Актьорите 
разговарят така помежду си, сякаш персонажите им не 
крият нищо един от друг. Няма маски, няма заблуда – 
останала е само съзнателната постъпка и неизбежният белег 
от загубата. 
Единствен контрапункт е гледната точка на Софи, 
дъщерята на Онър и Джордж. В изпълнение на ролята е 
актрисата Елена Хрант, олицетворение на чистата и 
непреднамерена страст. Тя не разбира необходимостта от 
тази липса, от това решение. Не достига до смисъла на това 
да бъде лишена от родителите си и тяхната цялост, когато 
все още има нужда от тях. Страхотна роля на младата 
Елена Хрант. Тук е моментът, в който изкристализира 
и още една тема, а именно детското възприятие към 
родителите като нищо повече освен майка и баща. Чрез 
този белег от загубата се достига до момента, в който 
Софи разбира, че родители є са две отделни същества, 
разсъждавайки по индивидуален начин и водещи различен 
начин на живот. 
Ивайло Христов преплита четирите характера на 
персонажите в усещането за загуба, за отнетост, за липса, 
която присъства непрекъснато не сцената, като просто 
сменя човека, в който се е настанила удобно. В първата 
част това е Онър, която предава чувството на дъщеря 
си. През това време Джордж и Клаудия изпитват щастие 
и свобода. Във втората половина загубата се настанява в 
щастливците. След като Онър осъзнава, че може да живее 
сама и да се отдаде изцяло на нещо различно, Джордж 
започва да търси щастието там, където го е оставил. 
Единственият изход е да се примири и да продължи. 
Спектакълът „Чест“ е кръговрат от обрати на 
емоционалните състояния. Фино написаната сюжетна 
линия и действие крият дълбини, които много бързо те 
отблъскват от предвидимото и те потапят в интимен 
свят. В историята на Онър и Джордж истината е на 
преден план дори когато става дума за взаимно нараняване 
и предателство. Въпреки това честта се запазва между 
обичащия и обичания. Силна пиеса, реализирана за първи път 
на българската театрална сцена.

МИХАИЛ ТАзЕВ

си страна на безцеремонна битка за роли и унизителни 
преговори, но пак не губи нищо от своята притегателна 
магия.  
Спектакълът е конструиран като празнична церемония 
с много участници и музикални номера. Актрисите 
разказват забавни истории и анекдоти, танцуват и пеят. 
Те изпълняват известни музикални хитове и фрагменти 
от „Осем и половина“ на Фелини. Колкото могат, разбира 
се, но тъкмо в това е очарованието – в съзнателния 
отказ от перфекционизъм и в невземането на сериозно. 
Някои споделят доста лични неща, за което се иска реална 
смелост, други обезоръжаващо се шегуват и надсмиват над 
самите себе си. И тук трябва непременно да се отбележи 
въздействащото майсторско изпълнение в този труден 
жанр както на емблематичните актриси на театъра 
като Елена Райнова, Меглена Караламбова, Мимоза Базова, 
Радосвета Василева, Пламена Гетова, така и на актрисите 
от следващите поколения в трупата Анастасия Ингилизова, 
Стефка Янорова, Гергана Плетньова, Евелин Костова, 
Луизабел Николова, Гергана Данданова.  Безспорно спектакъл 
ще бъде по-забавен за една по-подготвена театрално публика, 
която лесно ще разпознава многото имена и цитати и ще се 
забавлява с вътрешните смешки, но в същото време той не 
остава езотерично затворен само за театралите. Неговото 
голямо човешко послание, което резонира отвъд театъра, е 
за пречистващата сила на споделянето. 

АСЕН ТЕРзИЕВ 
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Северина Станкева 

Историята за Филида и Аристотел е широко 
разпространен мотив в културата на Късното 
средновековие (XIII-XVI в.). Тя може да се резюмира така: 
По време на завладяването на Азия Александър Велики се 
влюбва във Филида – индийска девойка, която взима за 
своя жена. Влюбването му е толкова силно и безутешно, 
че Александър започва да неглижира държавните дела. 
Учителят му Аристотел, чиито компетентности 
включват метафизиката, астрономията, управлението, 
добродетелния живот и седемте свободни изкуства, 
забелязва това и успява да насочи вниманието на владетеля 
обратно към задълженията му. Филида разбира кой е 
виновникът за отдръпването на съпруга є и решава да си 
отмъсти, като съблазни философа. Аристотел се хваща в 
капана є и скоро е също толкова влюбен, колкото ученика 
си. На настояването му да бъде възнаграден за чувствата 
си Филида отговаря, че ще бъде сигурна в автентичността 
им само ако философът издържи определено изпитание, 
а именно да є позволи да го обязди като кон – гол, на 
четири крака, със седло на гърба си и юзди в устата, той 
трябва да разходи ездачката, оборудвана с камшик, през 
двора на двореца. Филида го уверява, че това ще докаже 
отдадеността му и ще се случи в уединение. Аристотел се 
съгласява. Филида уведомява съпруга си за предстоящата 
случка и по време на ездата философът се оказва видян 
и публично разобличен. Когато бива конфронтиран, той 
оправдава низките си прояви, казвайки, че те могат да 
послужат като пример за владетеля – щом мъж с неговата 
преклонна възраст, мъдрост и авторитет се е оставил 
да бъде прелъстен по този начин, колко голяма се оказва 
опасността за някой по-млад и не толкова мъдър като него. 
С делата си Аристотел подкрепя съветите си с пример, 
така че Александър да притежава привилегията да се 
възползва и от двете. 
Този разказ не е плод на антична легенда или историческо 
събитие, а е изработен с конкретното си съдържание 
на exemplum от средновековната менталност. Най-
ранната проява на мотива Филида и Аристотел в Европа, 
достигнала до нас, се намира в колекцията от проповеди 
на Жак дьо Витри Sermones Feriales et Communes от XIII в.  
Могат да бъдат отчленени две линии на репрезентация 
на мотива през Средновековието – визуална и текстова, 
като и двете изобилстват от произведения и се развиват 
отделно една от друга. Дезмънд отбелязва само един 
случай, в който текст и изображение се появяват заедно – в 
ръкописа Weltchronik на Рудолф вон Емс от късния XIV в.1 
Съществуват над 1002 оцелели изображения и артефакти, 
представящи обяздения Аристотел – сцената се появява 
в живописта, ръкописи, гравюри в църкви, гоблени, 
ковчежета, акваманили. Налице е широка вариация 
при изобразяването на елементите – фигурите са голи 
или облечени, Филида си служи, или не, с камшик, седло 
и юзда, присъства или отъства публика. Възможно е 
екстраполиране на няколко лайтмотива, които се споделят 
от по-голяма част от произведенията. Фигурата на 
Аристотел е подчертано анималистична – интензитетът 
на мазохистичното му страдание е представен чрез 
позата на тялото му и гримасата на лицето му. Липсват 
типичните маркери при изобразяване на сколарх – той 
нито е потънал в размисли, нито чете, нито пише, нито 
ораторства, стойката му не е достолепна, а гротескна 
и изкривена. Мундщукът в устата му не му позволява да 
си служи с езикa –  прийома на професията му и този, с 
който би могъл да оправдае настоящото си положение. 
Философът е способен единствено на животински звуци, 
които биват зададени и контролирани спрямо стимули от 
ездачката. Филида, от друга страна, е изобразена почти 
достолепно – лицето є не свидетелства за еротична 
наслада. Изражението є е спокойно и контролирано, 
излъчва сигурност и самоувереност. Позата є е изправена. 
Тя наблюдава гърченето на Аристотел от горе и някак 
дистанцирано. В същото време в движенията є се 
забелязва интензивност – сцената е изобразена в момента, 
в който ръката є замахва с камшика. Изображенията 
преобръщат фигурата на конника с присъщите є конотации 
на достойнство и триумф и по този начин подлагат под 
съмнение достоверността на класическата релация между 
страстта и разума. В повечето случаи една от фигурите 
(по-често Аристотел) гледа напред, към зрителя. По този 
начин се затвърждава, че унижението се случва публично, че 
сцената бива видяна, дори и вътре в самото изображение 
да не присъстват зрители. В рамките на визуалната 
репрезентация на мотива Аристотел губи авторитета 
си безвъзвратно, защото е представен като обект на 
еротично насилие, което му носи наслада. Той е хванат в 
акта на изменяне на собствените си принципи и поучения, 
бива осмян и окарикатурен заради лицемерието си, както в 
наративните рамки на изображението, така и пред зрителя.
В текстуалната традиция, съставена предимно от пиеси, 
кулминацията на историята е различна. Аристотел е 
1 M. Desmond, “Sexual difference and the Ethics of Erotic Violence”, 
Ovid’s Art and the Wife of Bath: The Ethics of Erotic Violence, 
Cornell University press; 2006; 1; p. 16. 
2 Пак там, p. 14.

сравнително често срещана фигура в средновековните 
фикционални сюжети. В някои случаи е представен като 
пример за подражание – в „Италианският посетител“ [Der 
Welsche Gast – XIII в.], „Песен на песните“ [Das Hobelied 
–XII в.] и „Орач“ [Ackermann – XV в.], а в други, макар и 
да запазва авторитета си на мъдрец, се акцентира върху 
езическия му произход, т.е. върху несъвръшенствата му 
и способността му да греши. Примери за това са пиесата 
„Поклонението на сънуващия монах“ [Die Pilgerfahrt des 
traumenden – XV в.], „Божествена комедия“ на Данте и 
поемата „Бегачът“ [Der Renner – XIII в]3. В разказите за 
Филида и Аристотел отново, както и във визуалната 
традиция, съществуват вариации. Филида (понякога 
наречена Амор или Персонес) е любовница на Александър, 
негова съпруга или атинска куртизанка; сцената на 
обяздването бива наблюдавана от придворните є дами, от 
самия Александър или от смесена тълпа. Финалите също 
се различават и от техните различия произлиза и разлика в 
крайната присъда спрямо авторитета на философа, както 
на вътрешнонаративно ниво, така и у зрителя. При всички 
случаи обаче комичният елемент присъства. В немската 
версия на Бенедиктбеуер от ранния XIII в. Аристотел 
напуска двора след срамната сцена, а Александър и Филида 
остават заедно и живеят щастливо. В друга немска версия 
от късния XIII в. [Aristoteles und Phyllis] Аристотел отново 
напуска двора, но отива на о. Галисия, където пише книга за 
хитростта на красивите жени и страданията, които тя 
причинява, и по този начин възвръща авторитета си. Във 
версия от XVI в. философът стига до противоположното 
заключение. След като бива конфронтиран от Александър, 
Аристотел казва: Никой мъж не е постигал друго щастие 
освен това, което идва от жените. Те могат да разсеят 
всяка тъга4. Комичното тук е, че преди директната 
конфронтация Аристотел отрича да е бил обяздван 
въобще. Ако в по-старите версии комичният епизод на 
обяздването води до морален урок, то в тази самият урок 
е комичен. Последната вариация на финала се намира в 
пиесата „Комедия със седем персонажа: Кралицата язди 
Аристотел философа, в 5 действия“ от XVI в. [Comedia 
mit 7 personen: Persones, die konigin reit den philosophum 
Aristotelem, und bat 5 actus]. В тази версия Аристотел успява 
да убеди Александър, че действията му трябва да послужат 
като предупреждение и пример. Аристотел остава в двора, 
а Александър се оттегля от жена си.
Въпреки различията в последствията от унижението, в 
текстуалната традиция отново могат да се забележат 
няколко устойчиви компонента. Разказът за обяздването 
може да бъде охарактеризиран като карнавален, защото 
бива разказван под формата на театрални пиеси, в чиито 
сюжетни рамки се наблюдава временно преобръщане 
на установени йерархии. Пиесите са морализиращи, но 
техните поучения не се заявяват експлицитно чрез правила 
и норми, а чрез осмиване и окарикатуряване. Персонажът 
на Аристотел е смешен, защото не знае, че бива мамен, 
защото приема на сериозно обръщането и доброволно се 
отказва от волята си, независимо дали обяздването се 
тълкува като единичен еротичен акт или като първия 
от редица такива. Дали Аристотел се съгласява да заеме 
долната позиция временно, доколкото тя съдържа обещание 
за озоваването му отгоре, или го прави, защото тя сама 

3 Относно видовете репрезентация на фигурата на Аристотел, 
вж. A. Matthews, Performing Aristotle’s lessons, в книгата Aspects 
of the performative in Medieval Culture, De Gruyter, 2010.
4  …no man has ever gained true happiness unless it has come from 
women. They can dispel every sorrow – Пак там. (Otto Springer, 
„Ein unveröffentlichtes Spiel von „Aristotiles und der Königin“. 
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 111, бр. 1 
(1982), 22–52.)

по себе си му носи удоволствие, е без значение. И в двата 
случая той се оказва Minnesklave – роб на любовта. 
В Causa amoris Шнел прави разлика между използването 
на Minnesklave и Frauensklave5 – роб на любовта и роб 
на жената, в литературата на Средните векове, като 
твърди, че Frauensklave носи негативни и мизогинични 
конотации. Някой става Frauensklave, когато се поддава 
на сексуалните примамки, заложени чрез хитрост от 
представителка на женския пол. В този случай жената носи 
отговорност за мъжкото отдаване на плътски страсти. 
В случая на Minnesklave причината за поведението на мъжа 
се състои в това, че той вижда жената като конкретна 
персонификация на абстрактния идеал за minne и това 
служи като наративна детерминанта за по-нататъшното 
развитие на действието. В случая на Minnesklave вината е 
оттеглена от жената. Разказът за Аристотел и Филида 
на пръв поглед изглежда като случай на Frauensklave. Във 
всички гореспоменати немски версии обаче Аристотел 
бива определян като Minnesklave, а Филида не е подведена 
под отговорност за действията си дори и в случая, в който 
Александър се отдръпва от нея.
Историята започва като история за Frauensklave. Филида 
подкрепя стереотипа на изкусителката и съзнателно 
се държи като такава, но Аристотел истински се 
влюбва в нея. Това е и причината той да успее да възвърне 
авторитета си. В пиесите се изброяват редица библейски 
фигури, които също са попадали под властта на любовта 
като Давид, Соломон, Самсон и Авесалом. Още повече, 
твърди се, че този, който нито веднъж не е изпитвал 
истинските чувства на любовта, не е истински мъж.6 Така 
освен Аристотел, и Филида се оказва подведена, доколкото 
среща високи чувства в отговор на низките си подбуди. В 
двете немски версии тя се опитва да съблазни Аристотел, 
представяйки себе си като класически персонаж от 
средновековната любовна лирика. Показва му се като 
Изолда – носи корона, цветът на кожата є е сравнен с 
лилия, в градината, в която се разхожда, расте лимонено 
дърво, движи се като пеещ славей. Филида изиграва 
ролята си твърде добре. Нейната фалшива влюбеност 
допринася за комичната ситуация точно толкова, колкото 
и фалшивата недосегаемост на Аристотел. Аристотел 
бива осмян не защото е влюбен, а защото, от една страна, 
отказва да признае, че е такъв, до момента в който бива 
конфронтиран, а от друга, не разбира, че ответната страна 
го мами.
Двете репрезентационни традиции, въпреки че споделят 
общ наративен сюжет, водят до доста различни морални 
изводи. Визуалната поставя под въпрос правилната релация 
между страстта и разума, а текстуалната призовава за 
внимателност по отношение на субекта, към когото са 
насочени любовните стремежи. 
Мотивът за Филида и Аристотел и нехомогенната 
съвкупност от конотации, които носи, продължава да 
бъде плод на вдъхновение и отвъд рамките на Средните 
векове, чак до съвременността. Той може да бъде забелязан 
в халюцинацията на Леополд Блум от „Одисей“ на Джойс, 
в последната картина на Баскиа – Riding with death, в 
рекламни плакати от XIX в., в карикатурата „Сократ“ на 
Руелас, в графика на Кокошка, в пиесата на Волф „Конят на 
Аристотел“. В съвременната BDSM култура камшикът и 
обяздването притежават фетишизиран статус, а актът 
на женска доминация се нарича pony-training.

5 Schnell, Causa amoris, pp. 475–505.
6 Но телесната конотация на мъжествеността 
се запазва. Вж. напр. „Ein spil von fursten und herren“.

Обязденият Аристотел

Каменна скулптура, 
абатство Кадуен, 

XII в.
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Рубриката „Поетични репортажи от Румъния“ е поглед 
към случването и случващото се в съвременната 

румънска поезия. На страниците на „Литературен 
вестник“ ще ви предложим срещи с поезията и разговори с 

някои от най-интересните съвременни поети.

Андрей Доша е роден през 1985 г. в Брашов. 
Магистър е по културни иновации в Брашовския 
университет. Има издадени пет стихосбирки и 

два романа, последният от които е „Много сила и 
един грам нежност“ („Полиром“, 2021). През 2022 

г. излиза и романът му „чайковски на уокмена“. 
Превежда художествена литература от английски 

и унгарски език и е редактор на списание „Поезис 
Интернационал“. 

Андрей, благодаря ти, че прие да дадеш интервю 
за „Литературен вестник“, където представяме и 
превода на няколко твои стихотворения. Ти имаш 
издадени пет стихосбирки и два романа. Носител си 
на най-важните награди за поезия в Румъния. Също 
така си един от най-силните гласове на съвременната 
поезия, макар че румънският не е твоят майчин език, 
ти произхождаш от унгарско семейство. Освен това 
си и преводач, превеждаш унгарска литература на 
румънски. Как започна да пишеш на румънски?
В началото пишех на унгарски. Хайку. Бях попаднал на 
една онлайн платформа със стотици, ако не и с хиляди 
стихове хайку, преведени на унгарски. В родния ми град 
Брашов нямаше много литературни кръгове и кръжоци, 
затова реших да изпратя имейл на главния редактор 
на единствения вестник, излизащ на унгарски там. 
Той не отговори нито на първия, нито на втория ми 
имейл. Реших да отида в редакцията, за да разбера какво 
става. Главният редактор ми каза, че стиховете ми са 
декадентски, но да не губя кураж, да продължавам да 
пиша и да му изпращам. Тогава бях двадесетгодишен 
младеж, чийто поетичен изказ беше сравнен с тези 
на Бодлер и Готие, но всъщност стиховете ми бяха 
доста хрисими, пишех как слънцето милва с лъчите 
си рибарите от народа мокен в Мианмар и се гмурка 
с тях в дълбините. Продължих да пиша още известно 
време на унгарски, докато не открих, благодарение на 
тогавашната си приятелка, едно ателие по творческо 
писане на румънски. Тогава бях на двайсет и две. И 
преминах на румънски моментално. Не съм обмислял 
дали искам да пиша на друг език. За мен беше важно някой 
да ме забележи. И не съжалявам, че започнах да пиша на 
румънски език, винаги съм имал специална връзка с него, 
научих го в движение, в детската градина. По-голямата 
част от книгите, които моята майка ми даваше, бяха на 
румънски. И в известен смисъл този преход беше съвсем 
логичен и естествен. 
 
Разкажи ми как е представена унгарската 
литература в Румъния. Има ли интерес, дискусии, 
рецензии, когато излезе преведена от унгарски 
книга? И като цяло колко отворена и любопитна 
ти се струва румънската читателска публика към 
преводната литература?
Рецепцията на унгарската литература в Румъния не е 
достатъчно пълнокръвна. Малко читатели са чували за 
други автори освен Естерхази, Краснахоркай, Бартис. А 
що се отнася до критика, която да пише за излизащите 
и преводните книги, то такава почти не съществува. 
Някои от книгите с проза и поезия, написани от румънски 
автори, едва успяват да съберат няколко редакторски 
бележки, кратки рецензии в онлайн издания, понякога 
някоя по-сериозна рецензия, докато преводите рядко 
се радват на такова внимание. Истината е, че за една 
година излизат страшно много книги. И тук говоря само 
за големите издатели.
По-често се организират срещи и разговори с унгарски 
писатели благодарение на усилията на издатели като 
Богдан-Александру Станеску, на Унгарския институт в 
Букурещ и на литературния фестивал в Клуж „Тайният 
разговор“.
Любопитството на публиката се събужда и когато 
издателството представя дадена книга. Ще ви дам два 
примера с преведени от мен книги, понеже няма как 
да сбъркам с изводите в дадените случаи. Романът на 
Андраш Форгач „Досиетата на майка ми“, който излезе 
в колекция Ананси, беше представен професионално, 
а авторът беше поканен на литературни събития в 
Букурещ и Тимишоара. Докато книгата на Магда Сабо 
„Вратата“, издадена от издателство „Ол“, не беше 
представена по никакъв начин и интересът към нея беше 
незначителен, макар че в блоговете за книги и социалните 

мрежи се появяваха спорадични 
коментари и рецензии.

П О Е Т И ч Н И  Р Е П О Р Т А ж И  О Т  Р У М ъ Н И я

Разговор с Андрей Доша

Книгите ти правят впечатление и с много добре 
обмислената си архитектоника, стиховете са 
свързани помежду си, приличат на рентгенови 
снимки на паметта, поглъщат те в образния си свят, 
в сложно конструираната поетика, почиваща на 
еклектични методи, смяна на регистри и заслепяващи 
фрагменти. Това твоят естествен начин да виждаш 
и описваш света ли е, или е резултат от упорит труд 
върху тези вътрешни механизми, които изграждат 
така добре стоящата цялостна книга?
Наистина работя много върху конструирането на 
книгите. Най-често започвам да пиша за произволни 
преживявания, които се опитвам да си изясня. Води 
ме желанието да анализирам тези често объркани, 
фрагментарни, погълнати набързо в лудо препускаща 
последователност мигове, които изграждат живота. 
Но едва с течение на времето се очертават основната 
тема, интересът и насоката, които се утаяват в голяма 
част от стиховете, които впоследствие изграждат 
книгата. Бих казал, че по-скоро темата избира мен, 
отколкото аз нея. Всъщност е несъзнателен вътрешен 
процес, улавяне на някакво намерение, което после се 
надгражда фрагмент по фрагмент. Единствената ми 
книга, за която това не важи, е „Американски опит“. 
Стиховете в нея написах много емоционално, като 
интуитивна реакция на отчуждението и оскотяването, 
които преживях, докато бях в САЩ. 

В твоята поезия забелязвам преход от изпълнената с 
неврози поетика на предходното поколение към един 
свят на апатия и безразличие. Откъде идва това? 
Мислиш ли, че става дума за нова поетична реалност? 
Всъщност как би описал твоето поколение поети? 
Как изглежда съвременната румънска поезия през 
твоите очи?
Мисля, че апатията и безразличието са пряк 
резултат от предлагането на твърде много стимули и 
маркетингови трикове, характерни за консуматорската 
епоха, в която живеем. Не знам дали става дума за 
нещо поколенческо, защото реакцията на човешката 
психика към света, който обитаваме, може да бъде 
много разнообразна. В първите ми книги най-много 
ме вълнуваха темите за загубената способност да 
общуваме, за отчуждението, породено в условията на 
късния капитализъм, за изцеряването на травмите 
от ранното детство. По-късно започнах да изследвам 
хедонизма, опитвайки се да покажа, че натискът, 
упражняван от ценностите на днешното общество, крие 
риск от празнота и неудовлетвореност, които могат да 
се окажат силно изтощителни за индивида. През същия 
период в романите и разказите си започнах да говоря и за 
вредата от токсичната мъжественост, за ксенофобията 
и екстремизма, за връзката родител – дете. 
Относно съвременната румънска поезия не знам дали 
все още можем да говорим за поколения. Към днешна 
дата тя е силно атомизирана. Мисля, че това се случва 
заради бързото развитие на интернет и новите медии. 
Интересите на хората на моята възраст са силно 
разнообразни, а влиянията са толкова различни, че ми е 
трудно да намеря обвързващи посоки. Хиперреалността, 
новата искреност, постчовешката поезия, 
феминистката поезия и традиционната, фиксираната 

форма съжителстват в бурния поетически живот в 
Румъния през последните десет години.

Докато четях стихосбирките и романа ти „Много 
сила и един грам нежност“, в ума ми изникнаха 
цитати от стиховете на двама български поети. 
Първият е на Галина Николова: „тя от своите 
четири години половина/ ме поглежда право в очите 
и казва/ няма!/ не ми казвай какво да правя!/ защото 
така съм си решила/ аз от моите 40+ я поглеждам 
внимателно и си мисля/ не е ли малко рано за този 
разговор (...)/ какво да отговоря на няма/ което няма 
да я счупи/ какво да отговоря на не ми казвай какво да 
правя/ което няма да я счупи (...)/ какво да отговоря 
така че когато порасне/ тя пак да може да казва/ 
няма и не ми казвай какво да правя и защото така 
съм си решила/ когато е нужно/ когато трябва да 
застане сама до себе си (...)“. И ти го казвам, защото 
ми се струва, че една от основните теми, която 
те занимава много силно, е тази за отношенията 
родител – дете и начина, по който тази връзка може 
да ни изгради или разруши. 
Да, мисля, че децата ни учат на търпение и ни правят 
съучастници в този завладяващ уникален процес, който 
бих нарекъл бавно утаяване на хаоса, присъщ на всяко 
човешко същество.

Вторият цитат е от поета Борис Христов и звучи 
така: „Той има белег на челото си и сяда винаги 
на края./ Дори когато е висок, самотният човек 
е малък“. Писането е самотно занимание. Много 
приятели ли загуби, когато избра да станеш писател? 
Спечели ли други приятелства? 
Много красиви цитати. Нямах особен избор, трябваше 
да се откъсна от приятелите си от гимназията, 
защото имах впечатлението, че не ме разбират и по 
никакъв начин не подкрепят търсенията ми. Това ми 
донесе голяма доза огорчение и съжаление. Съжалявам, 
че така радикално прекъснах всички отношения с тях. 
Съжалявам, че се отдалечихме и съжалявам, че нямах 
ресурсите да ги привлека в моя нов свят или поне да 
устоя на иронията им и да ги накарам да ме приемат 
такъв, какъвто съм. Но междувременно спечелих и други 
приятелства, за което съм благодарен.

защо за теб е важно да пишеш за травмите от 
детството, юношеството и ранната младост? 
Това ти помага да се свържеш по-добре със себе си, 
или е твоят начин да помогнеш на онези, които сега 
преминават през тези силно уязвими възрасти?
Като пиша по тези теми, се опитвам да ги изясня за себе 
си и да преодолея болката. Да ги преживея съзнателно 
и по този начин да се излекувам от травмите. И ако аз 
правя съзнателни усилия да се излекувам, може би други, 
като прочетат книгите ми (материалния резултат) 
от този труд, ще осъзнаят важни за тях неща и ще се 
опитат да работят в тази посока. Мисля, че през XXI 
век лечебната функция на литературата ще играе (вече 
играе) изключително важна роля.

Въпроси и превод от румънски:  
ЛОРА НЕНКОВСКА

Андрей Доша. 
Снимка Вероника Щефанец
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П О Е Т И ч Н И  Р Е П О Р Т А ж И  О Т  Р У М ъ Н И я

Андрей Доша

бях с мама когато падна

бях с мама когато падна на улицата
прошумоляването на роклята є отекна като 
 в античен театър
виждах тялото є във въздуха
казвах си че земята се е наклонила
и мама заедно с нея
мигом ще свикна с това
и тялото ми ще приеме същите неестествени движения
върху новата земя
но и така ще можем да се държим за ръце
но и така ще можем да вървим
мама
с извити крайници
с леко издаденото напред рамо
и прострени пред нея ръце
бях с мама когато чух топурканията
по-меки по-твърди смесица от тупвания и прекатурвания
междуметията изтръгнати от жулещата се 
 в асфалта кожа
зъбите трак костите туп-туп
като бастуна на слепец търсещ изход
място където болката може да бъде избегната 
 
стана тихо
лявата буза на мама
удари асфалта
буууф
целият въздух излезе от нея
 
казвам ти
бях с мама онази сутрин
имаше особена хармония 
между цветовете на лятната є рокля
и очите є ту зелени ту жълти
мама покриваше целия хроматичен спектър
големите ми черни зеници
поглъщаха всичко
 
едната ръка пишеше
другата триеше дъската
 
прах не
рокля не
просната на земята не
неподвижна не
стенания не
мама не

мама да
краката є станаха дразнещи
вече не ставаше дума за мама
а за крака
вече не ставаше дума за крака
а за предмет
срамувах се от нея
бих є извикал
изправи се жено какво по дяволите! хората те виждат!

ако в онзи миг имах мускули и рамене татуирани 
 със сирени
и мария обичам те
щях грубо да я дръпна от земята
 
тогава чух гласа на мъжа
ударихте ли се госпожо?
и всичко прозвуча много вяло и фалшиво
онова госпожо
на чиновниците които тъкмо затварят гишето
късно е госпожо!
на чиновниците на които хич не им дреме за теб
и за хубавичкия ти проблем
хайде госпожо!!
хората към които се обръщаш при нужда
 
и този човек се опитва да те хване
засъбира по земята
дойдоха и други
обърнаха глави насам
или пък само спряха за миг
но ти не му позволи
беше по-бърза от него
и аз не исках да му позволя
исках да сме само двамата там
да вдигна всичко неусетно
и да те гледам и да избърша
праха от лицето ти бързо
да отидем на друго място и да плачем
мамо
да си отидем вкъщи
да смесим сълзите си
да вървим така бързо
че дори да не осъзнаеш че си паднала
а човекът си остана там на ръба на тротоара
с кирливата платнена торбичка в ръка
да зяпа краката ти
докато ти пресичаше улицата заедно с мен
Завирам лице в нагрените от слънцето чаршафи.

онлайн

гугъл е моят баща
от него научих как се прави
възел на вратовръзка

само за ден
се обръщам към него повече пъти
отколкото за целия си живот към баща си
 
аз и баща ми
се носим из виртуалното пространство
понякога си разменяме имейли
той ми изпраща сексистки вицове
и уравнения чийто краен резултат е
жени равно на проблеми
аз му изпращам тестове за проверка на вниманието 
 и приложения
които определят възрастта на мозъка
 
to: татко
subject: [No subject]

някъде из мрежата прочетох
че тази година ще се генерират 
4 екзабайта уникална информация
ще бъдем по-свързани от всякога

тук дървото на живота  
е памуков храст
(напът за вкъщи)

тук се правят ежедневни корекции
така че всичко в теб да ти се струва съвършено
тук се настройват тонът на гласа
координатите на следващата стъпка
тук пееш que será será
танцуваш като в трупата на дягилев
тук себеугаждането се слива
с обновяването на клетките
тук е рефлексотерапията от мола
тук на везните се поставят парите и малодушието
сянката ти влачи теб
тук е преди да се е случило словото
тук е усещането и сигурността на собствената кожа
тук госпожа смърт е с амнезия
катастрофите се отричат яростно
злото е приятна вибрация
тук се отделя слюнката
тук си казваш какво трябва да правиш
тук се щадиш
тук се щадиш
тук очакванията нарастват пропорционално на
хаоса
губиш себе си и никой не те търси
там далеч
в теб
мой ближни 
са всички тези неща
твоите жестове и глас се раждат от метална прегръдка
умножени и разбъркани до безкрай 
hey buddy u needa ride?
no I prefer to walk alone thru the desert
the coyote’s howl in my ears

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Килим, XIV в.

Хулио Руелас, 1902 г.
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Надежда Г. Тодорова

Фантастичната литература се ражда от научно-
техническия прогрес и в този смисъл е най-младата 
и неканонична литература. От друга страна, тя има 
много допирни точки с древната устна словесност, 
която се корени в още по-дълбоките архаични форми на 
митологичното съзнание. Зачатъците на духовна дейност 
в праисторическите времена представляват неразривно 
цяло от индивидуално творчество и колективна дописмена 
поезия.
Във фентъзи литературните и киноистории се срещат 
аналогии и общожанрови елементи, устойчиви парадигми, 
формули и поетически стереотипи, художествени 
конфигурации, заети от митологията и народните 
предания. Фантастиката, макар че се изгражда на основата 
на реално съществуващи обекти, представя онова, което 
никога не е съществувало – детайли, ситуации, предмети, 
създания, явления, действия – живи и неживи.
Чудесата на митологията и народната поезия изпълняват 
ролята на естетически стремеж и творчески подтик 
към определена цел. Мечтата, копнежът, въображението 
са истинските вдъхновители на творческата дейност. 
Постиженията на съвременната научно-техническа 
мисъл са пряко или индиректно свързани с древните 
народнопоетически вълшебства.
Един от основните въпроси в митологията и 
фолклористиката е свързан с изясняването на причините 
за общите сюжети и персонажна система при различните 
народи. Явлението обхваща еднакви човешки представи 
на различни географски места, принципната близост 
в обяснението на света и механизмите, които го 
ръководят; приликата в архетипните модели, според 
които колективното съзнание изгражда и рецептира 
художествените текстове и образи. При това независимо 
от и въпреки различните исторически епохи и техните 
характерни особености (Юнг, 2016).
Фантастичната литература не може да бъде отделена 
от приказката и приказното начало. Взаимодействията с 
митологията и фолклора протичат основно по две линии: 
първо – художествената система на фантастичната 
литература е генетически свързана с народната поезия, 
митологичните предания и сказанията; второ – самата 
фантастика произвежда вторичен фолклорен материал и 
митоподобни принципи.
В своето изследване „Исторически корени на вълшебната 
приказка“ (1995) Вл. Проп тръгва от общоприетия възглед, 
че фолклорът е интеретично явление, което се разглежда 
не само в рамките на една народност или социална група, а 
засяга множество националности, етноси и култури. Проп 
използва митовете на архаични общества като директни 
източници, а легендите и сказанията на цивилизованите 
народи на древността – като косвени. По-развитите 
цивилизации имат по-сложни, многопластови митологии, 
а оттам и преосмислена и преработена обредност. Един 
от важните изводи, до които стига Проп, е, че значителна 
част от мотивите са свързани с обреда на инициацията.
Цикълът на посвещението е най-древната основа на 
приказката. Приказката проектира в структурата си 
този обред. Въпросът за инициацията е централен момент 
в теорията на Проп и той аргументира наблюденията 
си с отпратки към изследвания на археолози, етнографи и 
историци, които са регистрирали и описвали ритуалите в 
различни времеви и пространствени локации. Концепцията 
на руския изследовател стъпва на солиден теоретичен и 
емпиричен материал.
Инициацията е едно от основните понятия в 
антропологията и е широко коментирана, интерпретирана 
и поставяна в различни парадигми. Ритуалът на 
посвещението е следствие на още по-древен ритуал – на 
прехода, чийто източник е в светогледа на примитивните 
общества. Ритуалите на прехода бележат основните, 
същностните, най-важните моменти в човешкия живот 
– раждане, преминаване от възрастта на юношеството 
към зрелостта и смъртта, която е врата/преход към 
друга форма на съществуване. И трите прехода се 
характеризират с еднотипна трифазова структура: 
отделяне – преминаване – приобщаване (Леви-Строс, 2015).
В мегапродукцията на Дж. Камерън от 2009 г. „Аватар“ 
преходът се явява транслирането на човешкото съзнание 
в извънземна форма – на съществата на’ви, обитаващи 
планетата Пандора. Протагонистът Джейк Съли (Сам 
Уортингън) е военен. След злополука е останал инвалид 
и тази трансформация в пълноценно физическо тяло, 
макар и на друг биологичен вид, е единственият начин да 
се чувства истински жив. Приемането на този аватар 
изпълнява ролята на символния, митологичен преход между 
световете.
При всички ритуали на инициация индивидът се отделя от 

предишната си същност и среда, 
преминава през период на преход, 

който е междинен (хаотичен, неструктурен) и се пре-
ражда, въз-ражда в някаква нова форма, вид или състояние. 
Инициацията е обред, който се извършва при настъпването 
на полова зрелост. Чрез него юношата се въвежда в 
родовото обединение, става пълноправен член и придобива 
правото да сключва брак, да поема отговорности, да 
взима политически решения. Символиката е насочена 
към смъртта и възкръсването. Умирането на инфантила 
и раждането/възкръсването на нова личност, тази на 
възрастния. Юношата получава нова душа, превръща се в 
нов човек. В северноамериканските племена това е свързано 
с даването на ново име, а в интерпретацията на Дж. 
Камерън това е новото тяло на извънземно създание.
Мотивацията, целта и смисълът на ритуала е 
придобиването на нов социален статут. Обредът се е 
съпровождал с телесни изтезания и изпитания – повреди, 
отрязване на пръст, избиване на зъби, жилене от оси. 
Тези действия са се интерпретирали като символични 
заместители на временната смърт. Друг вариант е 
частичното изгаряне, варене, печене, късане на парчета. 
След което индивидът бил отново „съединяван“. След или 
по време на инициацията върху кожата на момчетата 
се е поставяло клеймо или някакъв знак, удостоверяващ 
преминатите мъчения. Белегът го разграничава и отделя 
от непосветените и е изключително негова индивидуална 
принадлежност. Възкръсналият получава ново име. Следи 
от този ритуал са се запазили в християнските практики – 
получаването на монашеско име при замонашилите се мъже 
и жени. 
Във втория филм „Аватар: Пътят на водата“ (2022) 
Съли вече е женен за пандорианката Нейтири (Зоуи 
Салдана) и има четири деца. Сред тях е и осиновената 
Кири (Сигорни Уивър), която притежава удивителната 
способност да се свързва с най-фините енергии на 
планетата, с първоизточника на живота. Като символ на 
тази взаимосвързаност на всичко съществуващо в едно 
цяло е свещеното Дърво на живота. Вторият му син Ло’ак 
(Бритън Долтън) е непокорен и своенравен. Той е достигнал 
възрастта, в която се осъществява инициацията. Търсейки 
убежище при рифовото племе, Съли и семейството му 
са принудени да приемат порядките на закрилниците 
си. Ло’ак влиза в конфликт с местните младежи, но по-
късно те изиграват ролята на негови учители и водачи. 
Оставят го сам в Забранените води, където дебнат хиляди 
опасности. Ло’ак преминава през изпитанията с помощта 
на водно създание, което е набедено за убиец и отритнато 
от племето. Приятелството между „блудния син“ и 
„отлъчения от стадото“ се явява ключов момент във 

Архетипни връзки между индивид и общност  
във фентъзи литературата и киното

филмовия разказ. Благодарение на страховитото същество 
Ло’ак успява да спаси себе си и семейството си от сигурна 
смърт. Ситуацията е характерна за кинодраматургията 
и е широко използвана в различни жанрове. В много 
от епизодите развитието и визуалните ефекти в 
киноисторията напомнят на други драматургични творби 
като „Волният Уили“ (1993) на режисьора Саймън Уинсър, 
„Титаник“ (1997) на Дж. Камерън и разбира се, блестящото 
фентъзи „Аквамен“ от 2018 г. на Джеймс Уан.
В основата на идейния замисъл на филма се откриват 
поредица елементи, характерни за митологичния 
разказ. Изпитанията, мъченията, униженията, 
себепреодоляването, излизането отвъд собствената 
себичност и личностни граници, които съпровождат 
реалния ритуал; символичното отделяне на душата от 
тялото; състоянията, които са близки до смъртта – това 
са едни от най-съществените аспекти на посвещението. 
Юношата трябва да е подготвен за новия живот на 
възрастен. Съзряването – физиологично, емоционално и 
психическо – е вид подготовка. Тази подготовка включва 
и процес на обучение, който може да има различна 
продължителност. Момчето придобива ловни умения, 
научава тайни от религиозен характер, запознава се с 
исторически сведения, правила и изисквания на бита, 
социалния и брачен живот. То изучава религиозни церемонии, 
тотемични вярвания и обредни танци. 
Важно значение се е отдавало и на половите отношения, 
които осигуряват възпроизводството в колектива. 
Чрез обичаите и обредите социалният и житейски опит 
се предава във времето. Те са посредник между психо-
биологичните особености на индивида и социалната 
организация на колектива (Юнг, 2013). Връзката между 
индивид и общност. Всяка нова социална роля е в известен 
смисъл ново раждане. В плана на фолклорното съзнание, 
което пази връзките си с митичната традиция и нейната 
съотносимост към сакралните жизнени цикли – влизането в 
социалната роля включва участие на митичен покровител, 
родов праотец, тотем, учител, наставник и т.н.
Едни от най-древните представи за временната смърт 
се свързват с действия, които изобразяват поглъщане на 
момчето от чудовище, змей, дракон или друго страховито, 
голямо животно. Посвещаваният известно време 
пребивавал в туловището на звяра и после отново излиза, 
вече с нова същност, принадлежащ към нова социална среда 
и с нов статут. Смятало се е, че юношата е влизал в 
тялото на предтечата, прародителя, първооснователя на 
рода и се е приобщавал към родовото тяло на общността, 
ставал е част от цялото. Вариант на „поглъщането“ 

„Филида и Аристотел“, 
Жан Саделер, XVI в.
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и „пребиваването“ в тялото на чудовището се явяват 
хижите/колибите/къщите в гората, чиито врати 
всъщност представляват устата/пастта на звяра.
Посвещаването винаги се е извършвало в дълбока тайна. 
Извън селището, в далечни труднодостъпни места – гори, 
пещери и пр. В „Аватар“ това е друга планета, а във втория 
филм – Забранените води. Подлежащият на иницииране не е 
общувал с външни хора – посветени или непосветени. След 
ритуала той вече е бил пълноправен член и е можел да се 
завърне в общността.
Древният обред е бил вид институция, в която младежите 
са получавали познания и умения, необходими за живота 
в колектива. Той е тристепенен процес на преход. Най-
съществен елемент са ритуалите за преминаване. Те се 
предхождат от отделяне и завършват с приобщаване. 
Индивидът се отделя от социалната си среда, участва в 
различни изпитания и форми на обучение и се връща с друг, 
по-висок статут в социума.
За инициацията са характерни няколко основни елемента, 
които авторите на филма използват както в преките им, 
така и в преносните им значения:
– отделяне от близките и познатата среда; пребиваване в 
тайнствено и непристъпно място.
– обучение с информативно-възпитателен характер
– временна смърт и възкресение, съпроводени от физически 
и психически изпитания и препятствия.
Изследователи на тези феномени (Леви-Строс, 2015) 
отбелязват, че са били чести случаите, когато юношата 
не е успявал да излезе от състоянието на временна смърт, 
не се е справял с мъченията. Логиката на архаичното 
обществено устройство е, че възрастен може да се нарича 
само този, който успее да намери мотивация да възкръсне. 
Неприспособеният, слабият, капризният или умира, 
или се връща обратно в общността – без перспектива 
за интеграция, неудачник и аутсайдер, без никакъв 
авторитет. Той няма право да сключва брак, нито да взима 
участие в обществения живот на племето. Обречен е на 
унизително съществуване.
Приказката според Вл. Проп (Проп, 2001) съхранява следи 
от изчезнали форми на социален живот. В тази система 
особено място заема именно обредът на посвещението 
(инициацията). Също така – представите за отвъдното, 
за пътешествията на душата в другия свят. Именно от 
тези два цикъла приказната система получава огромен брой 
мотиви и образи, които разширява и дообогатява в своята 
естетическа еволюция.
Фантастичната проза се разроява и оформя течения, 
които имат общ корен с лирико-романтичната 
литература, преработка на библейски сюжети, нравствено-
философско преосмисляне на елементи от руската и 
световната фолклорна традиция. Постепенно се оформят 
благоприятни предпоставки за взаимодействие на новата 
фантастика с „древната“. Процесът се наблюдава не само 
при  отделни образи, но и в общите приказни и митологични 
принципи, които са залегнали в основата на съвременното 

мислене. Двете системи проникват свободно една в друга 
и обменят идеи и персонажи. Заемките от фолклора и 
митологията във фантастичната литература получават 
своя „втори шанс“. Започват да живеят втори живот. 
Едновременно с това те разширяват своята типологична 
и смислова многозначност. Митологичните ангели и 
демони могат да запазят своето древно образно ядро, но и 
представляват вече символи на възможни и/или вероятни 
човешки „братя по разум“. Една от най-интересните 
хипотези на етнографите е, че първоизточник на подобни 
персонажи са били образи, възникнали в човешкото съзнание 
вследствие на халюцинации, оптически измами, употреба на 
наркотични субстанции (треви, гъби и пр.) при жреческите 
ритуали и религиозните мистерии. Друга версия е свързана 
с това, че Земята е била посещавана от извънземни 
същества, след което тези срещи са били преосмислени и 
трансформирани от човешкото съзнание; представени в 
приказна форма за по-лесно асимилиране на случилото се.
В новата фантастична версия чудовищата, 
свръхестествените създания и необикновените герои 
от народната поезия и приказките изпълняват различни 
функции. Фантастиката употребява рационалното зърно 
на фолклорните и митологичните образи. Понякога това е 
обикновена паралелна транслация, а друг път представлява 
усложнена авторова интерпретация на древни източници. 
По отношение на своя прототип фантастичната вариация 
на вълшебното чудо често е парадоксална. Библейският 
мит за сътворението на човека може да послужи и като 
атеистичен мотив и да бъде натоварен с иронични 
елементи и комичен обрат.
Между композицията на приказката и процеса на 
инициацията има смислово-структурен изоморфизъм. Те 
са хомогенни в своето смислово съдържание и социална 
философия. Архаичните представи, закодирани в обредите 
и ритуалите, постепенно се променят. Трансформират се 
в разказ за тях, тоест в приказка. Новият живот създава 
нови жанрове. Наслояват се нови представи, заменят се 
стари форми, преосмислят се образи и мотиви.
Фолклористите, етнографите и историците не 
се интересуват от фантастичните вариации и 
художествените пластове, разработени от писатели 
и режисьори, но литературните теоретици обръщат 
особено внимание на тясното взаимодействие между 
индивидуалното творчество и древния колективен 
продукт в митологията и фолклора.
Необичайното, необикновеното, неестественото много 
често въплъщава авторския замисъл и се явява като 
способ за познание на въображаеми обекти и явления, 
които не съществуват в реалността, но представляват 
интерес за човека. Като срещата с извънземни или 
същества, обитаващи морските дълбини, отдавна 
измрели животински видове или роботи/андроиди, които 
могат да еволюират. Необикновеното става средство за 
художествено иносказание, което се асоциира у реципиента 
(читател и/или зрител) с напълно реални факти и проблеми. 

Такава е например ролята 
на Сатаната в романа на 
М. Булгаков „Майстора и 
Маргарита“ (1940), който 
е един от емблематичните 
архетипни образи с мощно 
значение в световната 
литература.
Актът на разказване в 
архаичните общества е бил 
част от култовете и е бил 
под възбрана. По време на 
обреда е било необходимо да 
се разяснява на инициирания 
смисълът на всяко действие, 
както и крайният резултат. 
Новото му място в 
обществото, от което 
той става неизменна част. 
Освен акта на разказването, 
приказката, артикулацията 
съществуват и специфични 
действия, съпътствани с 
препредаване на амулети/
талисмани и специални 
предмети, от които зависи 
благополучието, плодородието, 
успехът на лова и т.н. Това 
са били най-често пера, 
листа, зърна, които се 
смятат за прототипове 
на „вълшебните дарове“, 
получавани от героите в 
народната приказка. Самият 
разказ е превърнат в словесен 
амулет/талисман, средство за 
магическо въздействие върху 
заобикалящия и най-вече – 
враждебен – свят. Всеки от 
тези разкази представлява 
не само разкриване на 
тайната, но и особен вид 
сила с езотеричен смисъл. 
Актът на разказване е бил 
акт с магически функции. 
В синкретизма на словото 

„Филида и Аристотел“, Лукас Кранах, 1530 г.

с обреда изследователите търсят предисторията на 
приказката, нейните корени и характерни отличителни 
черти.
Първоначално процесът на трансформация на мита в 
приказка се свързва с откъсването на сюжета и акта на 
разказването от ритуала. Моментът на това разкъсване 
е моментът, началната точка, в която се зачева 
приказката. Краят на свещения, сакрален разказ води след 
себе си появата на нова форма – приказката, от която 
впоследствие се ражда съвременната фентъзи история.
Не бива да се забравя, че докато литературата 
като културно явление се появява едва преди четири 
хилядолетия, а киното е феномен от края на ХIХ век, 
то митологичната епоха датира от дълбините на 
самото начало на човешката цивилизация. Простира 
се до времената, в които не само не е имало съзнание за 
колективно и/или индивидуално творчество, но изобщо 
не са съществували духовни практики в различните 
им проявления. Всички дейности са били неразривно 
свързани с ежедневния бит, годишните земеделски 
цикли и физическото съзряване. За древния човек 
действителността е била толкова плашеща и необяснима, 
че той е могъл да я изрази единствено чрез условност, чрез 
разказ, мит, легенда. От друга страна, за съвременния 
човек светът, в който живее, е неимоверно усложнен и 
разнообразен. Поради тази причина той започва съзнателно 
да въвежда в него и в своето творчество нов тип 
условности, приказки и измислици.
За древния създател на предания собственият му разказ е 
бил вид реалност, подобна на всяка една битова практика. В 
представите на съвременния човек обаче това е поетическа 
измислица, плод на въображението. Онази древна фикция 
е имала ориентировъчно и обяснително предназначение, 
което е било неделимо от ежедневните функции на словото. 
Именно затова легендите не са изчезвали или съответно 
забравяни, а са били предавани от поколение на поколение, за 
да съхранят познанието, кодирано в тях.
Фантастичната литература, която се доближава 
до други жанрове като легендата и приказката, не се 
разтваря и не губи същността си, а напротив – активно си 
взаимодейства с тях. Чрез общи образи, символи, мисловни 
модели и сюжетни структури този литературен жанр 
се явява и като съвременна митология. А митологията 
винаги е била инструмент, чрез който може да се развие 
нестандартното човешко въображение и творчеството 
като цяло.

Библиография 
Булгаков, М. Майстора и Маргарита (1940); първа публикация в 
СССР през 1967, София: Фама, 2006.
Леви-Строс, К. Структурална антропология. Т. 1 и 2, София: 
Захарий Стоянов, 2015.
Проп, В. Я. Исторически корени на вълшебната приказка, 
София: Прозорец, 1995.
Проп, В. Я. Морфология на приказката, София: Захарий 
Стоянов, 2001.
Юнг, К. Г. За основите на аналитичната психология. 
Тавистокски лекции (1935), Плевен: Леге Артис, 2013.
Юнг, К. Г. За развитието на личността, Плевен: Леге Артис, 
2013.
Юнг, К. Г. Архетиповете и колективното несъзнавано, Плевен: 
Леге Артис, 2016.

Филмография
1993 – „Волният Уили“, режисьор Саймън Уинсър
1997 – „Титаник“, Дж. Камерън
2009 – „Аватар“, Дж. Камерън
2018 – „Аквамен“, Джеймс Уан
2022 – „Аватар: Природата на водата“, 
Дж. Камерън

„Филида и Аристотел“,, XVI в.



14Литературен вестник 15-21.02.2023

Венцислав Божинов

Преди да се разтворят, приличаха на прозрачни 
дебели животински черва с жълти крайници. Паднаха 
изведнъж и се провесиха пред лицата на пасажерите. 
Не изпита страх. По-скоро беше изненадана. После є 
стана неприятно от рязкото спускане на самолета 
– усещаше как всички вътрешности се придвижват 
нагоре и затискат като огромна тапа гърлото є. 
Маската продължаваше да се люлее пред лицето є, а 
найлоновият плик, който толкова много є заприлича на 
дебело животинско черво, леко подпухваше. Замириса 
на изгоряло. Беше първото є пътуване със самолет. 
Прочете и научи за всичко, което можеше да се случи по 
време на полет. Знаеше, че някъде под седалката бавно 
горят свещи с бариев пероксид, а спасителният кислород, 
отделян при горенето, пълзи по тънките прозрачни 
маркучи, след това влиза в дългата найлонова торба, за да 
бъде вдишан от пътника през маската. 
А пътниците вече притискаха към лицата си маските, 
над които можеше да се видят около двеста чифта 
ужасени и питащи очи. След първите вдишвания 
погледите се успокоиха. И още нещо добро имаше във 
внезапно падащите маски – хората веднага ги притиснаха 
към лицата си и в тях заглъхнаха първите викове от 
страх и ужас.
Тялото є олекна. Погледът є се замъгли и онова, което 
изпита в този момент, можеше да се нарече щастие. 
Истинско щастие! Значи така се усещаше това, към 
което хората толкова много се стремяха. Беше миг 
на невероятна лекота. Сякаш излизащият от маската 
кислород, който тя отказваше да вдиша, бавно 
обгръщаше тялото є, разграждаше го и противно на 
всяка химична логика то се превръщаше в прозрачна 
ефирна маса, мъгла във формата на седящ на седалката 
човек.

***
Първо се появиха леките подутини. Тя не знаеше за тях. 
Беше мълчал дълго, преди да є каже, че по краката си 
има някакви странни образувания. Искаше да є спести 
излишните притеснения. Но нещо пълзеше по лимфните 
му пътища, след това намираше удобно място и 
засядаше там, като бавно растеше и му казваше: „Трябва 
да признаеш“. И той призна. Нямаше как да обясни това, 
че беше непрестанно потиснат, не му се излизаше, 
срещите с най-близките приятели го изнервяха, а на 
всичко отгоре се налагаше да ходи често на лекар и да се 
подлага на необосновани, поне за нея, изследвания. 
Не беше глупава и веднага разбра за какво става дума. 
Онова, което се случваше в лимфните му възли, беше 
възможно най-страшното. Обзе я страх и отчаяние 
противно на неговото хладнокръвие. „Не се тревожи – є 
казваше, – това е част от живота.“ Но тя знаеше, че 
тази част от живота води към края му и единственото 
нещо, което тя можеше да направи, беше да плаче. 
Колкото и да се опитваше да му спести страха, който я 
изпълваше, не успяваше.
Пиеха сутрешното си кафе, а тя седеше срещу него 
с безумен поглед, зачервени очи и подпухнали от плач 
клепачи. Сенките под очите є превръщаха лицето є 
в маска с два тъмни отвора. Беше минал поредната 
химиотерапия и единственото, което се беше случило, 
бяха опадалата коса и сиво-жълтата кожа на лицето. 
Носеше шапка от тънко трико, за да не я притеснява с 
голата си глава, но шапката така прилепваше по черепа 
му, че обезсмисляше носенето є.
„Ще опитаме отново.“ Така казваше всеки път, преди 
да влеят поредните дози от отравящия го химикал. 
След това се връщаше и лягаше. Не говореше. Мълчеше и 
гледаше втренчено в тавана, докато не почувстваше, че 
силите му се възвръщат. После отиваше при нея. Молеше 
я да излязат на балкона и заедно да гледат Витоша. 
Оттук съвсем ясно се виждаха огромните каменни реки, 
спускащи се по склоновете на планината. Милиони години 
вятърът, слънцето и влагата бяха превърнали ръбатите 
скални отломъци в огромни заоблени камъни, които 
те обичаха да наблюдават с големия морски бинокъл – 
единствения му спомен от тригодишното служене във 
флота. Тези милиони години – възрастта на гранитните 
скали – се срещаха с времето на техния съвместен 
живот – четвърт век – и той изглеждаше спрямо тези 
милиони години не миг, а толкова малък отрязък от 
време, като че някой безумен математик нарочно го 
беше повдигнал на минус безкрайна степен, за да го смали 
до неузнаваемост.

***
Нищо не помнеше от Амстердам. От Амстердам, 
който видя последно само преди няколко часа. Не 
помнеше нито полета дотам, нито краткия престой в 

този град, който някога є беше любим. Може би беше 
останало като спомен от вчера само онова неприятно 
чувство от срещата на огромни потоци весели и 
безгрижни хора, които преминаваха покрай нея, нехайни 
към болката є. Но запомни Гренландия. Самолетът 
летеше на десет хиляди метра височина, когато за 
кратко облаците се пропукаха, отдолу се показа ледена 
пустош, прорязана на места от вода. Нещо магично 
имаше в този огромен отрязък заледена суша, който 
сякаш не принадлежеше на този свят въпреки хората, 
които живееха там. 
После се появи Канада. Това беше единственото място, 
което позволяваше на пътника в самолета, спускащ 
се по парабола от север на юг, да види от високо и от 
далече брега на континента, който първо се появи като 
тънка ивица, после наедряваше, като допускаше погледа 
на наблюдателя навътре в себе си. Но тук не видя нищо 
освен огромна бяла площ, потисната от дебела снежна 
покривка. Сякаш отдолу нямаше градове, магистрали, 
хора. Все едно там, в ниското, хората живееха под тази 
бяла покривка в огромни мравуняци, без да виждат 
небето и слънцето. Разбира се, че не беше така, но това 
видя тя, погълната от дълбоката си тъга на път към Лос 
Анджелис – Града на ангелите. 

***
– В Лос Анджелис. Там искам. 
Тя го погледна учудено, а той отпи кафе и погледна към 
каменните реки на Витоша, сякаш тя не беше до него и 
казаното не подлежеше на оспорване. 
– Знам каква си. Знам какво ще се случва с теб на всяка 
Задушница. Искам да ти го спестя.
Щеше да добави към списъка си още един гроб, на 
който да ходи, но този път в Бояна. Случайност или 
не, но тя от няколко години на Задушница или в някоя 
събота, когато чувстваше липсата на своите близки, 
кръстосваше София с храна и свещи от единия край 
до другия, за да прелее гроба първо на майка си, после 
на баща си, после на баба си и накрая на дядо си. Това е 
съдбата на мъртвите в София – някои да ги запраща на 
едно или друго място, без да се интересува, че те биха 
искали последният им вечен дом да бъде до онези, които 
силно са обичали. „Единственото гробно място, което 
можем да ви предложим, е в...“. Всеки път беше различно. 
Някой чиновник хвърляше зар и определяше къде е това 
свободно гробно място. 
А по обяд, след като бяха обходили всички гробища на 
София, се качваха в колата и тръгваха към село, за да 
прелеят и останалите два гроба от списъка – на другата 
є баба и на другия є дядо.
Не искаше да говорят за това, но последните резултати 
бяха категорични, а и той настояваше. Може и да беше 
игра, но се държеше толкова хладнокръвно, че тя се 
чувстваше длъжна да откликне на това хладнокръвие и в 
някаква степен да го следва. 
– Няма да ми тежи. – Разплака се. 
– Вероятно. Свикнала си. Но знаеш, че имам детска 
мечта. Тъпа, но моя мечта – отвърна. 
Знаеше за тази мечта. Винаги беше искал да отиде в 
Щатите. Тази дума в онези години означаваше не просто 
друга страна, а друг свят – бленуван и непостижим. Не 

замина дори когато единствената му сестра се ожени 
за американец и заживя в Лос Анджелис, а това беше 
любимият му град. Любим му беше без причина. Отново 
детска мечта, която се беше появила не заради някакво 
конкретно знание, а като архетипен образ, изплувал от 
дълбините на съзнанието му. Митът Лос Анджелис беше 
надградил митът Щатите и те заедно формираха образа 
на мечтата, която не успя да сбъдне. 
– Ще ме кремирате. 
Тук тя отново избухна в плач и неудържимо захлипа. 
– Престани – продължи той. – Ще ме кремирате и ще 
изпратиш урната на сестра ми. Искам да постоя малко в 
Лос Анджелис – засмя се. – После искам да наемат лодка 
от Санта Моника и да разпръснат праха ми в океана. 
Толкова е просто.
Ако аргументът му единствено беше да є спести усилия 
по задушниците, вероятно нямаше да склони да изпраща 
урната с праха му в Щатите, но срещу мечтата, 
„тъпата детска мечта“, както той я наричаше, тя не 
можеше да се изправи.
Угасна сякаш без причина. Беше отслабнал, беше толкова 
изпит, с жълто-сива кожа, но говореше, смееше се, 
дори успяваше нещо да хапне. Беше виждала хора, които 
изглеждат по същия начин, и те продължаваха да живеят. 
Живееха с години, а той угасна. Разговаряха. Този път 
не беше за Лос Анджелис и за праха му, който трябваше 
да стигне до водите на Тихия океан. Изведнъж той се 
отпусна леко назад и погледна нагоре, както правеше, 
когато му беше досадно. Всичко приключи.
След това тя направи така, както го бяха решили. 
Кремира тялото му. Избра най-евтината, но най-сигурна 
урна от дебела черна пластмаса и добре завинтващ се 
капак. После занесе урната до офиса на куриерската 
фирма и нейният любим, от когото беше останала само 
пепел, отлетя за Града на ангелите.

***
Бяха изминали не повече от петнайсет секунди, откакто 
кислородните маски паднаха, а самолетът рязко се спусна 
надолу. Първото, което си помисли, беше, че губят 
височина заради сериозна повреда. После отказа да мисли 
за това. Отказа да сложи и маската. Беше чувала, че 
единственият смисъл от тези устройства е обилното 
количество чист кислород да замъгли съзнанието на 
човека, да го докара до някаква необяснима еуфория и 
той по-лесно да посрещне очакващото го. Разбира се, 
беше чела и контрааргументи, в които се твърдеше, че 
единствената роля на маските е да спаси хората при 
евентуално разхерметизиране на самолета и те да не 
изпаднат в хипоксия. Каквото и да предстоеше, искаше 
да го приеме с ясно съзнание. Огледа се около себе си и 
онова, което видя първо, бяха трескавите движения 
на пътниците, с които те хващаха маските и ги 
налагаха върху лицата си, закопчаваха коланите и гледаха 
втренчено с ужас. После дойде споменът, който се изсипа 
в съзнанието є и прие някаква протяжност на разказ 
само защото в главата є всички тези събития стояха в 
някакъв времеви порядък.
Сега видя пред себе си как някакво жълто петно се 
клатушкаше. Беше нейната неизползвана маска. После 
маската изчезна и тя я усети върху лицето си. Вдиша 

Прах в океана

Edward Ancourt, 1878 г.
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инстинктивно, после отново и отново. Вече виждаше 
ясно. Самолетът продължаваше да се снижава, като 
това спускане по-скоро приличаше на свободно падане, 
отколкото на контролиран полет. Коланът є беше 
закопчан и това я придържаше към седалката. Кой го 
беше закопчал, не я интересуваше и по тази причина не 
погледна встрани. Нямаше никакъв спомен от спътника 
до себе си – жена ли беше, или мъж, на каква възраст беше 
и въобще всички подробности, на които задължително 
би обърнала внимание до най-малките детайли, ако се 
намираше в нормално състояние. Единственото, което 
си спомняше от времето преди да излетят, беше, че 
помоли човека до себе си да се разменят и тя да седне до 
илюминатора. Спътникът се съгласи и това беше всичко.
Усещаше ластика на маската върху косата си. Някои 
против волята є се беше погрижил за нейната сигурност. 
Хвана маската, вдигна я нагоре и я махна от лицето 
си. После всички около нея отново загуби ясните си 
очертания. 

***
И трите бяха пред нея. Бяха седнали на дълга маса за 
шестима души и кой знае защо и трите се настаниха 
на страната срещу нея и сега приличаха хем на съдийски 
състав, който щеше да произнесе очаквана присъда, хем 
на три закъснели орисници, които се бяха нагърбили със 
задачата да я орисат отново, така че тя след четиресет 
и седмата си година да изживее нов и правилен живот. 
Говореха є от позицията на своя опит, като че тя не бе 
живяла. Беше разбираемо – само за трите, – нейният 
живот за тях беше пропилян и непълноценен. А и сега... 
вече втора година, откакто той умря, беше без мъж. 
Беше глупава, беше наивна, беше старомодна... Не си 
спомняше съвсем каква още беше според тях.
Гледаше мълчаливо лицата им. Това ли бяха приятелките 
є от детските години. Виждаше леко повехналата кожа 
на лицата на жени, прехвърлили средата на четиресетте. 
Прецизната основа под грима и скъпият им фон дьо тен 
не успяваха да прикрият белезите на времето. Тънки 
бръчици бяха започнали да се спускат около очите и по 
челата им като едва видими пукнатини на автомобилно 
стъкло, които с времето щяха да се удължават и да 
стават все по-дълбоки. Устните на две от тях бяха 
пълни с хиалурон и приличаха на дълги мехури, причинени 
от изгаряне. Лицето на третата завършваше с добре 
оформена силиконова брадичка, а с новите си огромни 
скули приличаше на сполучлива восъчна възстановка на 
лицето на монголски хан.
„Само с един мъж!? Цял живот! Не си в ред!“ Да, на 
двайсет тя имаше първия си и последен мъж. Само един. 
И него сега го нямаше. Какво била правила тези две 
години? Ами страдала. Но докога. Не знаеше. Вероятно 
винаги. Не се замисляше за това, но не изключваше 
страданието и мъката от бъдещия си живот. Той щеше 
да бъде такъв – на мъка от спомените за него.
След това виждаше как пръстите на едната ръка 
се сгъват, след това на втората... Едната броеше 
мъжете, „които бе имала“. Така каза: „които съм имала“. 
След това виждаше пръстите на другата ръка как се 
сгъват, притискани поред от показалеца на лявата 
ръка. Един, два, три, четири... замълчаване. Да, пет, 
шест. Редът продължаваше, отново преминаваше на 
другата ръка, като този път палецът поред притискаше 
срещуположните пръсти, за да отброи всяко следващо 
притежание.

Регина Дериева (7 февруари 1949 – 11 декември 2013) е 
поет, както и прозаик, есеист и преводач. Първата си 

поетична книга „Почерк“ публикува през 1978 г., тя е 
автор на тридесет книги с поезия, проза, есеистика 
и преводи. През 1990 г. напуска СССР, емигрирайки в 

Израел, където пребивава до 1999 г., след това живее в 
Швеция до смъртта си.

Йосиф Бродски, с когото Дериева поддържа 
епистоларно приятелство през годините, я цени 
високо като поет. част от казаното от него за 

поезията є гласи следното: „[…] Не съм срещал нищо 
подобно от дълго време, нито сред сънародниците си, 

нито сред англоговорещите поети“.

Регина Дериева

Лъжливо смущение

Ангелите не следват
човешки условности: 
те тропат на врата, докато 
тя не се отвори; 
потропват на сърце, докато 
то не се отвори; 
викат в ухото, докато 
ти не започнеш 
да чуваш. Същото е и
с погледа, когато те
погледнат в душата ти. Какво те
така упорито 
искат да достигнат?
Разбира се, неудобно ти е
да зададеш въпроса: 
„Ангеле, какво си намислил?“
Но ти все пак попитай, 
и бронята на лъжливото ти 
смущение ще се счупи.

Научен зоопарк 

Нас ни принуждаваха да четем 
трудовете на В. И. Ленин.
Мнозина ни завиждаха
поради факта, 
че го четяхме
в оригинал и безплатно. 
Не е ли така и в зоопарка?
Много хора завиждат на 
вълците и на другите зверове, 
вярвайки, 
че те нямат нужда да мислят 
за утрешния ден.

Състояние

Вчера бях много изморена, 
днес ще се изморя дори още, 
наблюдавайки с тъга
как гъските
(всяка втора – с осакатен крак)
отлитат на юг.

Отказ на поканата

Никога не ходя
на официални събирания:
порция храна
не е нещо повече
от порция стихове.

Превод от английски: НЕВЕНА БОРИСОВА

„Филида и Аристотел“,  Майстор М.З., ок. 1500 г.

Срещу нея три реда порцеланово бели зъби 
проблясваха зад набъбналите устни, убеждавайки 
я в несъстоятелността на живота є, който се 
заключаваше до един-единствен мъж и една-единствена 
любов. Бяха завоювали мъже – така твърдяха, – но 
тя добре знаеше, че просто се бяха предлагали, срещу 
което получаваха скъпи вечери, бутикови рокли, 
екскурзии до екзотични места и все подобни неща. А 
когато поредният мъж им се насищаше, прилагаше 
най-деликатния начин да подскаже, че е време жената 
да си тръгне – липсата на сексуално желание. И те си 
тръгваха, подвластни на илюзията, че изоставят, че 
зарязват, за да потърсят друг, когото да завоюват.
Никога никой от всичките им завоевания не им беше 
предлагал брак. А тя имаше три пръстена, три 
предложения и все от него. Смяташе, че няма смисъл 
да документират любовта си, след като и така бяха 
щастливи. А може би причината за отказите є беше 
в това, че дете така и не се появяваше. Каква беше 
причината за това, не ги интересуваше. 
Изневяра. Ако се свържеше с някого след неговата 
смърт, това е изневяра. Глупава ли е да мисли така две 
години след смъртта му? 
Някой пак беше поставил маската на лицето є. Бяха 
минали не повече от петнайсетина или двайсет 
минути. Видя ясно малкия монитор на седалката 
пред себе си. Вървеше някакъв филм, представящ 
историята на Лос Анджелис. Опита се да махне 
маската, но вместо нея пръстите є хванаха нечия 
ръка. Погледна нагоре. Видя лицето на непознат мъж, 
който леко се беше надвесил над нея и притискаше 
маската към лицето є. Опусна ръка. Може би така 
беше по-добре.

***
Пристъпяше бавно по кея на Санта Моника. Срещаше 
туристи. Едни стояха до парапетите и снимаха, други 
просто се разхождаха. В дълга редица през няколко 
метра рибари бяха пуснали въдици и мълчаливо се 
взираха във водата. Никой на никого не обръщаше 
внимание, така че едва ли някой я забелязваше. 
Трябваше да стигне до края. 
Спомни си видеото, което сестра му є изпрати. Беше 
десетминутен запис, на който се виждаше носът на 
малка яхта, която бързо навлизаше в океана. След това 
се появи сестра му с урната в ръка. Беше с бяла рокля, 
широкопола бяла шапка и светлосин шал, чиито дълги 
краища вятърът леко развяваше. Той би се зарадвал 
да види сестра си облечена по този начин в момента, 
в който се разделяха завинаги. Яхтата спря. Видя как 
прахът му се сипе и срещнал водата, се топи като 
снежинки, падащи върху гореща земя. Накрая видя и 
пластмасовата урна, която цопна във водата. За миг 
се изправи с отвора нагоре, отказвайки да потъне, след 
което вълните я люшнаха, напълни се с вода и бързо 
изчезна. Голям венец падна върху мястото, където 
прахът и урната бяха потънали. Записът свърши.
Беше стигнала до края на кея. Остави чантата до 
себе си и извади от нея бяла кърпа. Застла я. После 
извади бутилка червено вино и кръгла пита, която 
беше купила от любимата му пекарна, и ги постави 
внимателно върху кърпата. Забоде в питата малка 
църковна свещ. Зад гърба є в далечината голямото 
виенско колело на кея на Санта Моника издигаше и 
спускаше безгрижни хора, които не знаеха, че днес, 
събота, е Мъжка задушница.

Лукас ван Леи, ок. 1520 г.
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Автобусът в шест. Нося се през
мъгливите гори, 
села и полета на
Фландрия. Слушалки в ушите.
Средновековна балада 
за г-н Halewijn

Главата му лежи,
измита от кръвта,
върху сребърен поднос
на празничната маса.
Очите, втренчени
в играещите отражения
по гоблените с ловни сцени.
Устата, слепена във
вечно мълчание,
той никога няма 
да пее и никога няма
да вдиша малиновия дъх
от женски, 
тръпнещи, окървавени устни.
Никога няма да
търси убежище от 
страшното си желание
в ужасените очи на
обезсилени жертви.
Никога няма
да прониже,
обезглави, 
обеси, 
удуши, 
вкамени
други невинни,
изненадани, смутени от възбудата си,
девственици.
Г-н Halewijn, 
познат още като Синята брада,
е мъртъв. Студен,
неподвижен, 
лишен от тяло,
сервиран като ордьовър.
Jeffrey Edward Epstein.
Младата обесница,
която го обезглави със собствения
му меч, с един професионално 
безпощаден, точен удар,
сияе, смее се, пие
и танцува в двореца на баща си.
Бляскав пир.
Dat is mijn meid, си мисли Кралят,
горд и облекчен от 
неочаквания обрат на събитията
след дългия, тревожен ден.
Нека да се върнем към началото
на тази страшна приказка
за средновековно обръщане 

на ролите, в която мъжете и жените 
са в нетипични ситуации,
в която силният е слаб,
а слабият е победител.
Убиецът – убит, а жертвата –
убиец, #metoo beveging от 14. век.
Денят започва традиционно,
Г-н Halewijn, мъж –
морска сирена и масов убиец,
запява някъде в гората
опияняващата си песен, с която
неустоимо омайва жените,
в повечето случаи – девици,
които го слушат.
Без воля, водени от силна страст,
влюбени в любовта, те изоставят дома си 
и бързат към среща със смъртта.
Смърт, гарнирана с желание – 
разтърсващо.
Безпощадно.
Жестоко като сините очи на
г-н Halewijn. 
Перфектна комбинация от
Ерос и Танатос.
Принцесата чува думите
на проклетата песен,
не може да им устои.
Бори се с прилива на страст.
Търси съвет от баща си и майка си,
които я предупреждават,
никой не се връща от срещата с
г-н Halewijn,
но не могат да помогнат.
Брат є е практичен,
казва є –
иди и спаси честта си.
Обличането е ритуал.
Принася се в жертва,
сама. Плачеща.
Бяла дълга риза,
рокля от тежка коприна,
с перли обшита.
Лешноковата, дълга,
девствена коса, на плитка.
Най-красивият и бърз ат
от кралската конюшня.
Оседлава коня и потегля.
Какво правят Кралят, Кралицата,
момчето от конюшните 
и братът на принцесата
по време на приготовленията є
не е известно и психологически трудно
за описание. Ние следваме принцесата
по пътя є през гората – 
ароматна, пролетна,
с надвиснали над свеж мъх клони.
Слънцето проблясва между листата
и златни сенки бягат по лицето
на младата жена. 

Волята є, парализирана.
Инстинктът є за самосъхранение
прави вяли опити да се изтръгне
от хипнотичния си ступор.
Страх и любопитство.
Конят – нащрек. Пристигат.
Г-н Halewijn е любезен, добре поддържан
и ако не беше убиец, мистериозно
привлекателен. Не губи време,
след първия комплимент є предлага
да избере как да умре. 
Нагъл, перверзен, смъртоносен.
(Импотентен? Едва ли.)
Тя усеща, че губи в битката
на любов и смърт.
Избира обезглавяване.
Той галантно я повежда
през поле с бесилки. 
Cълза парва устните є. 
Damsel in distress.
Спаси честта си. 
Сега. 
Тук.
Сама. 
Живей. 
Самосъхранението е по-силно.
Желанието отстъпва.
Тя не трепва. Не издава, че е будна.
Силна. Жертва, станала убиец.
Гласът є, тъмен като мед
от диви пчели, му шепне:
„кръвта ми, гъста и червена, ще изпръска
наметалото ти, свали го, аз ще те почакам“.
Г-н Halewijn, арогантен нарцисист,
не чува липсата на страх в гласа є.
Отпуща меча...
Тя скача, светкавично.
Просъсква въздухът около острието.
Главата на г-н Halewijn пада.
Търкулва се под близката бесилка, 
в краката на още съхнещ женски труп.
Победен крясък. 
Неистов. 
Бесен.
Принцесата е амазонка.
Надува като рицар рога от коня си пред
бащините порти. 
Gender transformations.
Останалото е фолклор.
Clever girl, принцесата.
Следващата песен на телефона ми е
Ava Max. Kings & Queens.
Някои неща никога не се променят.
Г-н Halewijn had it coming.

Забележка: Казват, че една случайно
оцеляла девица, никога не се 
омъжила, не могла да забрави
страстта, изпитана към г-н Halewijn.

Белойл, 2022 

Отражения (гледани отвън)

През прозореца
градината бавно потъва
в безкрайността на стаята.
Два огледални свята,
дърво и маса,
се борят за реалност.
Пресечната повърхност,
стъклото,
отразява 
битката на режисьори
(човешки и божествен).
Отвън залезът бушува,
огромен декор 
от облаци и падащи
на снопове лъчи.
В стаята
мракът се сгъстява.
В театъра на елементи
(органични и индустриални)
спектаклите са
ежедневни.
Предупреждение към публиката:
възможна загуба на ориентация
и чувство
за действителност.

Миглена Дикова-Миланова

Жан-Мишел Баския, 
„Езда на смъртта“, 
1988 г.


