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Остап Сливински

Клайв Стейпълс Луис, който е не само световноизвестен 
писател, но и ветеран от Първата световна война, в 
словото си „Познанието по време на война“, произнесено 
в Оксфорд през октомври 1939 г., казва: „Войната 
не създава изцяло нова ситуация. Човешкият живот 
винаги балансира на ръба на пропастта. Ако хората 
отлагат търсенето на знание и красота, докато бъдат 
в безопасност, то търсенето никога няма да започне“. 
Защото войната всъщност никога не  свършва. През 
цялото време тя продължава ту тук, ту там, пламва, а 
после затихва. За културата никога няма „добро време“.
Сещам се за илюстрацията на украинския художник 
Сашко Даниленко на една от най-използваните фрази в 
нашата война: „не му е сега времето“. На нея се вижда 
как ракета удря пясъчен часовник. 
Като престанем да създаваме култура, на която „не є 
е сега времето“, не правим ли това време още по-чуждо 
и неприемливо за нас? В края на краищата без култура 

времето не само остава непредсказуемо, задушаващо се, 
затворено в себе си – тоест такова, което не позволява 
достъп нито до миналото, нито до бъдещето и ни 
обрича на безкрайно „тук и сега“ – освен това то става 
и нечетливо. Подобно на парче втвърдена магма, на 
повърхността става това, което е отвътре; то става 
пълно само от себе си. Такова време е невъзможно да се 
осмисли, но в него е невъзможно и да се живее.
И в същото време разбирам колко трудно е да се 
създава култура в лоши времена. Всяка култура изисква 
оптическа дистанция: невъзможно е културно да 
отразяваш реалността, ако не се изтръгнеш от нея 
за косата: необходимо е, за да видиш повече от някой 
друг, който ясно заема своята ниша в реалността. 
Създател на култура е някой, който тихо ходи зад гърба 
на другите, наднича в работата на други хора, сравнява. 
Той/тя вижда повече и точно това е трудното по време 
на война. Когато има война е страшно да виждаш повече, 
твърде е много. Не всеки може да го издържи. 

Защо е нужна култура в лоши времена?

Боряна Петкова. SeeN, 2023, пърформанс. Снимка: Деян Парушев

Разговори
 Георги Господинов и Ефраин Кристал
 Четейки Борхес,  
който чете света
 Инна Пелева  
за Йордан Радичков
 Тодора Радева и Цвета Дойчева 
 за съвместния живот на различните 
изкуства

Моето софийско детство
Елена Алексиева

Бисера Дакова
за сецесиона в българската литература

Скандинавски прочити
Надежда Михайлова  
за пътеписите на Андерсен
Евгения Тетимова  
за „Норвежки приказки“

Рецензии
Надя Теранова 
за Георги Господинов
Светлана Стойчева  
за Людмила Балабанова
Таня Тодорова за Мишел Уелбек

Визия
Мария Василева: „Каталог  
на женското присъствие“
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Излезе от печат новият 
брой 177 на списание 
„Християнство и 
култура“. В памет 
на папа Бенедикт 
XVI в него е включен 

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

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

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

К О Н К У Р С

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

Конкурс на Портал Култура 2023 г.  
за проза и хуманитаристика 

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, 
до 20 април т. г. кандидатите трябва да 
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от 
предложените от тях книги, придружени от формуляр, 
който може да се изтегли от сайта на Портал Култура. 
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.

П  О  К  А  Н  А

A b r o A d

Изчитам на един дъх поезията 
на Господинов и си давам сметка, 
че това са не просто стихове, 
а дефиниции. Например любов 
е: „Всяка нощ/ да сънуваш 
жената/ до която лежиш“. 
Откриваме любовта в сборника 
„Писма до Гаустин“, излязъл под 
съставителството на слависта 
просветител Джузепе Дел’Агата, 
автор и на послесловa, в който 
разказва как е избрал, превел 
и групирал стихове и отделни 
пасажи от автор, досега познат 
в Италия само с прозата си. 
Текстовете са представени тук 
заедно с оригиналите на български 
език, които няма да говорят 
много на повечето читатели, но 
които добавят очарование към 
една ценна сама по себе си книга. 
Заслуга на Дел’Агата и на издателство „Воланд“ 
е, че днес в Италия познаваме този талантлив, 
оригинален писател, носител на Европейската 
награда „Стрега“ за „Времеубежище“ и ценѓн от 
мен заради гениалните му къси разкази още преди да 
обикна романите му. Днес този сборник ни помага 
да обогатим познанието си за творчеството му в 
превод на италиански. За поетическия глас на автора, 
продължение на този от прозата, Дел’Агата пише: 
„Като че с магия Господинов успява да го открие и 
овладее, използвайки, парадоксално, детайли близки 
до ежедневните разговори, напълно достъпни за 
читателите“. Представени са рецензии от български 
и чуждестранни литературни критици, но именно 
благодарение на новите смислови ядра и теми, около 
които италианският съставител групира и тълкува 
стиховете, искрите електричество, получени при 
четенето, се разпалват: всеобхватният тътен, 
произведен от края на любовта (заглавие по избор: 
„Разпускане на любовните армии“), носталгията по 
детството, прекарано в един напълно различен свят 
(„Носталгия по Жан Маре, Лолобриджида,/ по стари 
руски филми за войната,/ по снимките „На всеки 
километър“/ (аз имам огледалце с Митко Бомбата“), 
проявленията на един езически бог чрез природата 
(„Бог е червен/ напращял и завършен/ Бог е домат/ 
Няма нищо обидно в това/ и за двамата“). В стиховете 
на Господинов малките ни болки вдигат оглушителен 
шум, а иронията може да ги приземи, което не 
означава, че ги принизява. Една жена, която те напуска, 
докато е сложила заек да къкри на печката, казвайки, 
че излиза за малко, без да си вземе палтото, и която не 
се връща повече, когато животът ви срещне отново, 
се притеснява само за едно: изключи ли котлона? 
Отговорът е: не, „тези зайци са доста жилави“. 
Любовните страдания предизвикват признания, 
граничещи с оксиморон: „Аз съм леко ранен,/ много леко 
ранен/ и неловко кървящ/ в мирновременно положение“. 
Да се усмихваш, не означава, че омаловажаваш, а че 
регистърът на разказа ти се обогатява. 
Също както и любовта, пространствата не са нито 
обожествявани, нито осквернени, а са представени 
като оживели снимки, в които Венеция е „зле скроена 
работа“, a площад „Madonna dei Monti“ в Рим е пълен 
с гълъби. В първата дефиниция откриваме цялата 
поколенческа пропаст между дядото, за когото 
важни са само земята и материалното, и сина, който 
може да си позволи луксa да се изгуби в красотата 
на нематериалното; в меланхоличната радост на 
втората се разкрива самотата на човек, изгубен в 
тълпата, мястото, на което е спрял за почивка поет, 

Поезията означава любов
поел на път. Същият поет, който 
във Виена, град на скръб, кич и врани, 
си припомня, че е „все по-мъничко 
Моцарт/ все повече Салиери“. А в 
Любляна, най-спокойната столица, не 
може да заспи, заради най-тревожната 
новина от деня: „изгубено черно коте в 
центъра на града“. 
Дефиниции, казахме в началото, 
това са стиховете на Господинов, и 
на този термин искам да се върна: 
авторът дефинира местата през 
своя поглед, пише поезия, за да 
поправи счупена порцеланова купа, 
но е безполезно, нищо не побира, 
отбелязва с тъга, поне никой не може 
да счупи стихотворение, цитирайки 
Елиът, Дикинсън, Куазимодо и много 
други поети. Цитира и „Бийтълс“, и 
Вермеер, отдава почит на Пастернак, 
запалвайки свещ, от която струи 

светлина и уют в зимните нощи. Представя си как 
среща Гинзбърг, Толстой и Байрон, пишейки стихове, 
в които всичко е възможно да се случи, в които 
всъщност всичко вече се е случило. В един пасаж Георги 
Господинов казва, че богът на водопадите и богът на 
капещите чешми са от различно потекло. През по-
голямата част от тези страници говори вторият, 
онзи, „който надава ухо за всичко като съседа“, 
който „владее необяснимите шумове нощем,/ бди над 
плачещите в банята,/ над порязващите се в кухнята“, 
но – точно както и поезията – не лекува и не помага. 

La Repubblica, 31 декември 2022
НАДЯ ТЕРАНОВА

Превод от италиански:  
БОРИСЛАВА ЧАКРИНОВА

Georgi Gospodinov, Lettere a Gaustìn e altre poesie 
[Писма до Гаустин и други стихотворения], 

съставителство и превод на италиански Джузепе 
Дел’Агата, изд. „Воланд“, Рим, 2022.

Надя Теранова (1978) е италианска писателка, 
авторка на романи, разкази и книги за деца, едно от 

водещите имена в италианската проза днес.  

Изложба „Рисунката – без ограничения“
Галерия „Структура“, 08.02.2023 - 22.03.2023

Боряна Петкова, Калин Серапионов, Кирил Прашков, Кра-
симир Терзиев, Леда Ванева, Надежда Олег Ляхова, Нина 
Ковачева, Петър Минчев, Светлана Мирчева, Симеон 
Симеонов
куратор: Мария Василева

Изложбата включва работи на съвременни художници, 
които активно работят в областта на рисунката или 
се интересуват от линията като едно от основните є 
изразни средства. Избраните работи показват промени-
те, настъпили в днешната представа за рисунката под 
влияние на интернет, графити, анимация или комикс. 
Селекцията се разпростира по отношение на различните 
форми на употреба (завършено произведение, подготви-
телна рисунка, скица или сценарий за проект), както и 
коментира разбирането на рисунката единствено като 
„молив върху лист хартия“.
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В тази статия, посветена на 8-ми март (дата, към която 
се отнасям с ирония, но и с голяма доза сериозност), ще 
представя някои от интересните съвременни български 
художнички, родени след 1975 г. Ще се спра на поколението, 
което дойде след Надежда Олег Ляхова, Алла Георгиева, 
Аделина Попнеделева, Нина Ковачева, Боряна Росса, Даниела 
Костова и група „8-ми март“. Текстът няма претенция 
да анализира връзките между авторките. Той има по-скоро 
каталожен характер (имената следват азбучния ред) и е 
опит за документиране на едно ново поколение оригинални и 
мотивирани художнички. 

Аксиния Пейчева задълбочено си сътрудничи с учени от 
различни области, за да разшири параметрите на визуалния 
език и да открие отговори на въпроси, които засягат 
изкуството и неговото функциониране. В центъра на 
интереса є е пренасянето на информация от една област 
към друга и как това взаимодействие може да се използва за 
преосмисляне на човешкото поведение.

От самата си поява на художествената сцена Албена 
Баева показа, че ще изследва нови територии и ще търси 
връзка между изкуство, технологии и наука. И днес тя 
предизвиква себе си и зрителите, използвайки всички 
предимства на дигиталния свят. Баева обаче не остава 
в плен на техническите открития, а ги използва, за да 
разсъждава върху актуални обществени теми.

Александра Чаушова се интересува от история и как 
нейните наслоявания се отразяват на живота днес. Тя 
намира темите си както в големите разкази, така и в някоя 
случайно попаднала є снимка – всеки нюанс има значение. Без 
да бъде документално подробна или назидателна, Чаушова 
винаги засяга чувствителни струни. И го прави по един 
различен, мек, но и много категоричен начин.

Боряна Венциславова е документатор на драмите 
и травмите на времето, в което живеем. Нейните 
инсталации използват всички възможни изразни средства, за 
да предадат фактологично и емоционално теми, свързани с 
миграцията, загубата на идентичността, унищожаването 
на природата и различните социални трансформации.

Боряна Петкова е достатъчно смела, за да съсредоточи 
всичките си усилия върху собственото си тяло и неговите 
възможности. Дали прави рисунки, които минават от белия 
лист върху повърхността на стената и включват цялото 
пространство, или прави пърформанси, в които лимитът 
е само въпрос на вътрешна сила, Петкова упорито и 
последователно търси връзката с околния свят през 
опознаването на своята собствена същност.

Зара Александрова насочва интересите си през последните 
години към критика на комерсиализма, изучавайки и 
експонирайки (макар и често в иронична форма) тежките 
последици, които той нанася най-вече върху образа на 
жената и мястото є в обществото. Александрова не се 
колебае да смесва епохи, традиции и стилове в обекти и 
инсталации.

Лошото момиче на арт сцената несъмнено е Ив Тошайн, 
която избира политиката на шумното и агресивно 
художническо поведение. Огромните є инсталации и смели 
пърформанси атакуват слабите места на обществото. 
Тошайн е революционерка, готова да застане на 
барикадата в отстояване на най-голямата привилегия – 
свободата.

Каталог на женското присъствие
Искра Благоева е другата „желязна лейди“ на българската 
сцена – последователна и безкомпромисна. Тя често се 
обръща към митологията и религията, за да проследи пътя 
до появата на стереотипни образи. В центъра на интереса 
є е жената и как да бъде погледнато към нея извън клишето. 
Изборът на медията – живопис, обекти, инсталация, 
пърформанс, е в синхрон с представяната идея.

За Красимира Буцева изкуството е ракета носител 
на промяната. Последният є разтърсващ проект 
(съвместно с Джулиян Шехирян и Лилия Топузова) 
„Съседите. Форми на травмата (1945-1989)“ се занимава 
по-конкретно с издирване на спомените на оцелелите от 
комунистическите лагери, а по-общо – с липсата на памет, 
с механизмите, които позволяват миналото да се замете 
под килима и пречат бъдещето да се случи.

Леда Ванева е нежна и чувствителна художничка, която 
обаче твърдо работи в една последователна линия. Най-
общо интересите є са насочени към света наоколо – света 
без човешко присъствие или по-скоро света отвъд човека, 
който е бил тук преди и ще остане и след. Авторката 
внимателно, като че ли под лупа, се вглежда в стрък трева 
или в слънчев лъч, но през окото на съвременника, който 
вижда различно и се изразява по различен начин.

Леда Екимова е една от най-енигматичните и 
труднодостъпни художнички. Световете є са изтъкани от 
напластявания, препратки, критики и анализи. Мисълта и 
визуалната є култура поемат на неочаквани пътешествия, 
интересни, предизвикателни и почти неразгадаеми. Леда е 
винаги нащрек за света наоколо и за това, което се случва 
някъде из дълбините на нейната сложна природа.

Людмила Миланова се вдъхновява от различни природни 
явления. Опитва се да претвори тяхната ефимерност 
в постоянни арт инсталации, като че ли в опит да 
консервира състояния, обречени на драматична промяна 
и дори изчезване. В центъра на интересите є е облакът – 
като природен феномен, но и като нарицателно за 
дигиталната комуникация между хората.

Марина Генова е от първото поколение художнички, 
образовани в областта на дигиталните изкуства. В 
работите си тя се възползва от новите технологични 
възможности и от все по-категорично очертаващата 
се липса на граници между реалното и виртуалното, 
между миналото и настоящето. Генова често прибягва до 
исторически референции, за да изостри възприятията ни за 
днешния свят.

Мария Налбантова се появи на сцената като илюстратор 
и оформител на книги. За много кратък период нейната 
чувствителност и способност да реагира на сюжети и 
ситуации я превърна в една от най-харизматичните млади 
авторки. Тя често се вдъхновява от видяното, от места, 
случки и обекти, като развива свои неочаквани визуални 
разкази. Интересува я темата за хигиената – в нейните 
метафорични измерения.

Марта Джурина е фокусирана върху възможностите 
на фотографските методи да създават образи 
„сами по себе си“. Използвайки тъмната стаичка 
като арена и дансинг, художничката използва 
фоточувствителността на хартията и извлича от 
нея изображения чрез различни светлинни източници. 
Хартията се превръща в матадорски плащ, който 

посреща ударите на светлината и ражда цветове 
благодарение на перформативния танц на авторката.

Мартина Вачева е дръзка и непокорна, независимо 
дали създава керамика или живопис. На пръв поглед 
пренебрегвайки академичните правила и разчитайки 
на примитивното, почти несръчно изпълнение, тя 
всъщност постига ефекта на първичното, което 
оставя зрителя изненадан и шокиран. Вачева не се 
колебае да дискутира спорни теми както от близкото 
минало, така и от несигурното настояще.

Михаела Лакова изследва необятните полета на 
дигиталното и как тази нова безкрайност се отразява 
върху съхранението и опазването на данни. Стигайки 
в дълбочина по темата, авторката често изважда на 
преден план по-достъпни и разпознаваеми проблеми 
като медийна пропаганда, дезинформация, политическа 
манипулация, cancel-култура и др.

Във фокуса на интереса на Наталия Йорданова 
е взаимодействието между човек и машина. Чрез 
обекти, видео, инсталации художничката „проверява“ 
възможностите за симбиоза или отблъскване като 
едно от актуалните предизвикателства на днешния 
ден. Йорданова не просто изучава връзките между 
физическото и дигиталното, а изцяло развива 
проектите си в тази нова комбинирана среда.

Невена Екимова използва опита си като сценограф, 
за да създава пространствени инсталации, в които 
влизането е не само емоционално, но и физическо. Тя 
пренася работата с различни материи в театъра в 
независимите си проекти, като ги превръща в меки 
убежища. Игровият момент обаче е само прелюдия към 
социалните и политически препратки, задължително 
скрити някъде в дебрите на материала. 

Нежността в рисунките на Севда Семер е подход 
към разкриване на сложни емоционални състояния. 
Дали прави книги, инсталации, текстил, аудио или 
видео, авторката винаги успява да отвлече зрителя 
от всекидневието и да го увлече в своя свят. А 
зад чувствителната визия се крият силни лични 
истории, които постепенно напускат територията на 
интимното и се превръщат в общочовешки разкази.

Дълго време Светлана Мирчева се занимава с 
компютърните грешки и как те (буквално и преносно) 
повлияват живота ни. Художничката жонглира между 
приложния и изящния визуален език, сътворявайки 
необичайна симбиоза. В тази симбиоза хармонично 
се преплитат интимни чувства и преживявания с 
отстранеността на рекламния образ. Мирчева създава 
нови връзки и контексти, в които случайността играе 
важна роля.

София Грънчарова има определено отношение към 
човешкото тяло и дрехата като вместилище и 
защита. Тактилността на кожата и плата, обемът, 
възможността за промяна и напасване, преходността 
на плътта и на модата є позволяват да съчинява 
истории за живота между устойчивото и временното, 
между реалното и въображаемото, между истинското 
и незначителното.

Стела Василева е известна преди всичко със своите 
великолепни рисунки, които впечатляват не само с 

майсторство, но и с теми, често 
влизащи в контраст с нежната 
естетика на рисунъка. Тя обаче 
работи и по мащабни инсталации за 
конкретни пространства, които се 
занимават с взаимодействието между 
пространство, форма, цвят, обем, 
линия и светлина.

МАРИЯ ВАСИЛЕВА

Боряна Венциславова. „Сънувах, че сме живи“. От серията „Работи за публично пространство“, 
2012 –, печат върху алуминий, вариращи размери

Зара Александрова. „Домашен трофей“, 2020, 
пластмаса, дърво, 30x15x10 см
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Людмила Миндова, 
„Чуден свят“, изд. 
„Ерго“, С., 2023

Това е петата стихосбирка на Людмила 
Миндова и в нея онези, които следят 
творчеството є, ще се почувстват 
в един вече познат поетически свят. 
Не защото поезията є е еднообразна, 
а защото е постоянна и сигурна в 
основанията и опорите си. Една от тях 
е интензивният диалог със стиховете 
на други поети  – български и чужди, от 
различни времена и поколения. Другата 
е възприемането, а и отстояването на 
поезията преди всичко като морален 
залог. Защото, както завършва едно 
от стихотворенията в книгата, „така 
неочаквано идва „Силата на думите“,/ 
когато ние самите вече нямаме никакви 
сили“.

Сантяго Амигорена, 
„Вътрешното гето“, 
прев. от френски 
Красимир Петров, 
изд. „Колибри“, С., 
2023

„Вътрешното гето“ е най-успешният 
роман на писателя и режисьор Сантяго 
Амигорена. Книгата има силно 
автобиографичен характер – сюжетът 
се основава върху семейната история на 
автора. Творбата разгръща историята 
на еврейски бежанец в Буенос Айрес по 
времето на Втората световна война, 
смазан от загубата на семейството 
си, останало в родната Полша. Роман 
за скръбта, вината и травмата на 
мълчанието, предавана от поколение на 
поколение.

сп. Homo Bohemicus, 
кн. 3-4/2022 
– „Чешкият 
ъндърграунд“

Новият брой на списание Homo 
bohemicus е посветен на ъндърграунда 
– едно от най-интересните явления в 
чешката култура през втората половина 
на XX век, част от неофициалната и 
алтернативна литература от времето 
на социализма през 70-те и 80-те години. 
В броя са включени статии на някои 
от най-известните изследователи на 
ъндърграунда, както и основополагащи 
за явлението програмни и художествени 
текстове, които се публикуват на 
български за първи път. 

В И Т Р И Н А П Р О Ч И Т И

„Настройване 
на цигулките“ 
е втората 
антология (след 
„Огледала“, 
2005), съставена 
и редактирана 
от Людмила 
Балабанова, 

но този път не три-, а двуезична. 
Още „Огледала“ прави впечатление с 
внимателното подреждане на тематичните 
цикли, подчинено на доброто познаване на 
хайку канона отвътре. В „Настройване на 
цигулките“ подходът е много по-сложен и 
бих го оприличила на особен ребус според 
развитието му по хоризонтала и вертикала: 
хоризонталът включва събрани образци на 
българската хайку поезия, публикувани през 
последните 10-15 години, групирани в 14 
цикъла (дотук можем да я възприемем като 
антология на съвременната българска хайку 
поезия); вертикалът включва тези 14 цикъла 
в парадигмата на образци на световната не-
хайку поезия без времево ограничение. В това 
се състои и завръзката на тази антология.
Концептуалността е напълно очаквана, 
когато става дума за книга на Людмила 
Балабанова и именно тя ще бъде темата 
на моето представяне. Нека се опитаме да 
вникнем в този антологичен проект/ребус. 
Първото забелязване е, че съставителката 
не избира автори, а избира произведения – и 
по вертикала, и по хоризонтала. Откъдето 
и да тръгне в търсаческото си приключение, 
вертикалът и хоризонталът трябва да се 
срещнат.
Темите на циклите са зададени чрез 
текстове от класическата световна не-
хайку поезия, което значи метафорично 
зададени, търсещи чрез селекцията на 
Балабанова своето метафорично хайку 
отгласяне. Въвличането на тези стихове 
в една нова литературна игра,  в която им 
се предоставя водещата роля, принципно 
е предпоставка за нов прочит. Най-
често това са само фрагменти от тях (с 
изключение на кратките стихотворения 
на Костас Монтис и Уолт Уитман), и 
в това има резон, тъй като тяхната 
валенция, или способност за свързване, би 
била по-слаба в целостта си, отколкото 
във фрагментарността си. Доколкото 
обаче са взети от известни, разпознаваеми 
за културния читател стихотворения, и 
„родилната“ им връзка с цялото трудно 
може да се прекъсне (с цялото произведение, 
автора, епохата му дори) – едно приложение 
в края на книгата от целите текстове на 
избраните стихотворения вероятно би 
обогатило комуникацията между тези 
„заглавни“ фрагменти и последващите ги 
хайку „отговори“.
Как избраните хайку текстове на български 
поети отгласят чрез напълно различните 
си хайку гласове зададената от не-хайку 
стихотворението/фрагмента тема? Прави 
впечатление удивителното им сговаряне 
в отделните цикли (отново заслуга на 
съставителката), както трудно би била 
сговорена съвременната не-хайку поезия. 
За читателите (а и вярвам за самите 
автори в антологията, когато видят 
новия контекст, в който са положени 
текстовете им) остава да се насладят 
на едно многостепенно възприятие: на 
отделните текстове, на диалога между тях, 
на диалога им със задаващото темата на 
цикъла стихотворение (насладата, ще видим, 
не свършва дотук).  
Подобен подход (нарекох го „ребусен“) досега 
не е „изпробван“ в българската литература, 
а в световната авторката го е срещала 
като спорадичен опит в Модерн хайку и 
Фрогпонд, представен като тип западен 
хайбун (да припомним, че хайбун е съчетание 
между кратък прозаичен фрагмент и хайку, 
но в западния хайбун се среща и съчетанието 
между стихотворение в западен стил/
лирическо стихотворение и хайку – нашият 
случай). Така че направеното от Людмила 
Балабанова удовлетворява жанра западен 
хайбун, и дори не само него. Доколкото не 
едно, а няколко хайку отговарят на дадена 
тема (макар и индиректно зададена, както 
стана ясно) в отделните цикли, може да се 
говори и за хайку поредица/haiku sequence от 
типа gunsaku, където няма задължителна 

асоциативна връзка между отделните хайку. 
А като отчетем и текстовата намеса на 
илюстрацията, можем да си спомним дори 
формата хайга. Така на чисто жанрово 
ниво може да се каже, че това е книга, 
обединяваща три хайку форми: хайбун, хайку 
поредица/haiku sequence и хайга, но все пак 
доминиращата е хайбун.  
Дотук ще кажем, че хрумването е 
твърде интересно, но реализирането му 
е категорично  трудоемко, енергоемко и 
изисква истинско поетическо визионерство. 
Нека опитаме да извървим пътя от 
„хрумването“ до концептуалната 
провокация. „Хрумването“ разбърква, така 
да се каже, поетическите карти от източен 
и от западен тип, класика и съвременност, 
„национално“ и „световно“. Въпросите, 
които биха могли да се поставят около това 
разбъркване, избор и подреждане, съвсем 
не са малко. Принципно хайку поезията 
може да се разглежда като затворена 
монада – като трудно постижим вътрешен 
смисъл, несъпоставим дори с кратките 
западни форми. Но в комбинацията, 
която ни предлага Людмила Балабанова, 
монадата изглежда преодоляна. Познавайки 
форма-формалисимата на хайку поезията, 
самата пишеща хайку и хайбуни и един 
от хайку авторите в антологията, тя 
може да припознае поетическата хайку 
чувствителност не само в японските 
образци. 
И тук идват въпросите: кое надделява 
в нейната концепция, свързана с този 
антологичен проект на срещата: при 
срещата на източния и западния тип 
поетическа сетивност усилват ли се (или 
пък се обезсилват) двата типа поезия; 
дори и хайку поезията да е създадена в 
случая от „западни“ автори (избраните 
български автори имат също западно 
светогледно потекло), всичките ли избрани 
образци безпроблемно могат да бъде 
каталогизирани като „източен“ тип поезия; 
може ли „западният“ тип да се прочете 
като „източен“ (особено когато събира 
под знамето си цяла хайку поредица) или 
„източния“ – като „западен“ (когато не 
едно и две хайку тематично се задават от 
не-хайку стихотворение); или всичкото 
това е доказателство за идентичността 
на поезията отвъд каквито и да са жанрови, 
културни или времеви граници (с други думи, 
вавилонската кула на поетическите езици 
никога не е била събаряна). Изправянето на 
българското хайку срещу световната поезия 
също се оказва относително, доколкото 
сред „световните“ напълно правомерно 
откриваме фрагмент от поезията на Борис 
Христов. Самата хайку поезия подтекстово 
(поне за мен) винаги е ориентирана към 
универсалното. Освен това не е случайно, че 
в антологията най-отдалечените по време 
на създаването си не-хайку стихотворения 
са на представители на Романтизма – 
Алфонс дьо Ламартин и Пърси Биш Шели. 
Известно е, че Романтизмът открива за 
Европа Изтока – не като територия, а като 
култура, философия, естетика, светоглед 
и чувствителност – така че разстоянието 
примерно между Уилям Бътлър Йейтс, 
преводача на  „Гитанджали“ (1912) на 
Рабиндранат Тагор, и Антоанета Николова 
примерно тук не ми изглежда толкова 
„вековно“, колкото всъщност е. 
Представително-естетическият подход 
при съставянето на антологията е 
комбиниран с по-важния, на който си струва 
да се обърне специално внимание и който, 
мисля си, ще провокира изследователите 
на тази антология – рецептивно-
интерпретационния. За да обособи циклите, 
първата стъпка на съставителката е 
била дълбочинният прочит на стотици 
стихотворения от световната поезия, за да 
избере четиринадесет от тях, а после още 
толкова, за да избере хайку текстовете за 
съпътстващата ги поредица, натоварени 
също с интерпретационни функции и 
оформящи оригиналните хайбуни. 
Има стихотворения, които задават ясна 
поетическа тема и хайку интерпретациите 
им можем да определим като абсолютно 
консенсусни. Напр. „Пролетна буря“ на 
Фьодор Тютчев, отгласено от прекрасното 
хайку на Надежда Станилова:

цъфнали дървета
червеният светофар
свети по-бледо

Безспорен резонанс се получава и между хайку 
поредицата и стихотворението на Костас 
Монтис:

Защо толкова много паметници на 
                                   Незнайния воин
и нито един на незнайния човек?
Ние къде ще положим венците си?
                  (Костас Монтис)

Един от хайку отговорите е:

най-човечният звук –
флейтистът
си поема дъх
         (Маргарит Жеков)

Има и такива, които задават по-сложни 
поетически метафори като избрания 
фрагмент от стихотворението „Събота“ на 
Борис Христов:

…
И се блъскаш, и плачеш над думи,
И достигнал стената, се връщаш
                                            отново… 
Остави пеперудата, нека играе –
карфицата тя сама ще намери...

Интерпретацията на тази стихове като 
метафора на поетическото откритие 
привлича хайку като: 

вкус на боровинки
чета стихове
на чужд език
 (Гергана Янинска)

Или:

чел съм я толкова пъти
едва сега
две слепени страници
 (Владислав Христов)

Тук интерпретацията изглежда повече 
индивидуална, авторска, като една от 
многото.
Визуалната интерпретация на същия 
текст на Борис Христов виждаме изведена 
върху корицата на книгата. Авторката є е 
Ирина Каракехайова. Общо четиринадесет 
рисунки (всичките са нейно дело) превеждат 
четиринадесетте поетически теми на езика 
на изобразителното изкуство. Те, заедно с 
цялостното художествено оформление, са 
причината за красивото сюрреалистично 
съвършенство на тази книга, която 
човек се страхува да пипне, за да не скъса, 
метафорично казано, крилете на изящната 
пеперуда. Интересно е, че нейните рисунки 
от своя страна също провеждат свой 
диалог с големи световни художници чрез 
графичните реплики на автопортрети на 
Фрида Кало и Борис Георгиев. Иска ми се 
да можех да попитам Ирина Каракехайова 
дали съзнателно не опитва да повтори 
общата стратегия на книгата. Познавам 
илюстрациите є на предишни книги на 
Людмила Балабанова (и с хайку, и с хайбуни, 
и с лирически стихотворения), познавам я 
и като автор на графични арт книги, и на 
базата на тази книга ми се струва, че все 
повече се увлича в играта с вербалния текст, 
предлагайки по-дълбоки от видимите на пръв 
поглед връзки. 
И накрая, заглавието „Настройване на 
цигулките“ е особено сполучлива метафора 
на идеята на Людмила да „настрои“ 
съзвучно не-хайку и хайку образци, да сдвои 
световната и българската поезия, а от 
страна на Ирина Каракехайова – текст и 
изображение. Настройването е приключило. 
Остава да чуем музиката и поне днес да не я 
отделяме от музициращите…

29.11.2022

СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА

„Настройване на цигулките. Хайку 
антология“, съставител и редактор 
Людмила Балабанова, изд. Scribens, С., 2022
 

Антологичен ребус
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П Р О Ч И Т И В И Т Р И Н А

Вирджиния Улф, 
„Мигове от живота“, 
прев. от английски 
Иглика Василева, изд. 
„Кръг“, С., 2023

Книгата съдържа пет текста на 
Вирджиния Улф с мемоарен характер. 
Писани в протежение на десетилетия, 
те щрихират различни периоди от 
живота на авторката от младежките 
до късните є години. Дългият 
период на създаването им е отразен 
и в различните начини, по които са 
модулирани отделните части. Сплав 
от спомени, разсъждения, портрети 
на близки и съвременници, книгата 
добавя ценен щрих към творчеството 
на Улф. Преводът е на Иглика Василева, 
отдавна доказала своето постоянство 
в претворяването на прозата на Улф на 
български.

Октавио Пас, 
„Избрани есета“, 
прев. от испански 
Анна Златкова, изд. 
„Колибри“, С., 2023

Книгата представя един от големите 
есеисти на XX в., Октавио Пас. От 
голямото му есеистично наследство 
в този сборник, съставен от 
Анна Златкова, са избрани есета, 
посветени преди всичко на поезията 
и литературата. Някои са свързани 
с творчеството на конкретни 
поети, други разсъждават върху 
същността на поезията и връзката є с 
екзистенциалния човешки опит.

Мариана Тодорова, „Иконичността на 
думите в съвремената българска поезия“, 
изд. „Карина М“, С., 2023
Мариана Тодорова, „Иконичността 
на думите. Майстори в съвременната 
българска проза“, изд. „Карина М“, С., 
2023

Двете почти едновременно излезли 
книги на Мариана Тодорова са посветени 
съответно на българската поезия и 
проза от последните десетилетия на 
XX в. до днес. Те събират пространни 
литературни портрети на съвременни 
поети и прозаици, в които авторката 
целє цялостен и мащабен прочит на 
творчеството им. Той обикновено е 
организиран около определени черти, 
които изследователката възприема като 
определящи за съответните авторски 
почерци, но също така се стреми да 
съотнася различните тематични и 
жанрови измерения в творчеството на 
авторите, както и да очертава линиите 
на приемственост и диалог между 
отделните творци.

Мишел Уелбек 
е автор, 
който няма 
нужда от 
представяне. 
За 
скандалните 
си романи 
той получава 
редица 
престижни 
награди, а 
редом с тях и 
определенията 
мизогин и 
ксенофоб. 
Осмият му 

и предполагаемо последен роман излиза 
на 7 януари 2022 г., а българският му 
превод не закъснява и дори изпреварва 
много други (например английския). 
Възторженото очакване на „Унищожение“ 
обаче е последвано от тишина и откровени 
критики както на българска почва, така и в 
световен мащаб. 
Разнопосочните оценки от “Le Monde” 
и “Mediapart” карат Д. Шнайдерман да 
възкликне, че не говорят за една и съща 
книга1, а Кристин Димитрова определя 
романа като литературния провал на 
годината2. За първи път негативните 
отзиви са предизвикани не толкова от 
шокиращото съдържание и проблематичния 
статут на темите, колкото от чисто 
литературните недостатъци на текста. 
Според А. Манов всяка сцена започва по-
рано и завършва по-късно, отколкото е 
нужно, разговорите са лишени от функция, 
сюжетните линии са скучни и дори 
критичните наблюдения за социалните 
феномени, „специалитетът“ на Уелбек, 
изглеждат изтъркани3. 
Романът, състоящ се от 639 страници 
в българското си издание, може да бъде 
определен като контаминация между 
антиутопия за близкото бъдеще и семейна 
сага. В центъра му е положен Пол Резон – 
високопоставен бюрократ, приближен до 
министъра на икономиката и финансите 
Брюно Жюж, и син на бивш служител 
на ГДВС, който изпада в кома. Въпреки 
нежеланието си главният персонаж се 
оказва отчасти приобщен към политическия 
живот на Франция и към живота на своите 
роднини, от които се е отчуждил. Уелбек 
остава верен на традицията да се проявява 
като майстор на нещастния край – в този 
роман обаче ракът на Резон изглежда като 
оправдание за липсващата развръзка в 
минисюжетите.
В „Унищожение“ присъства осезаемо, макар 
и индиректно чрез посредничеството 
на Жюж, съсредоточилият у себе си 
политическата власт анонимен президент. 
Концепцията на държавния глава, по 
думите на министъра на икономиката, е 
„да се премине към изцяло президентски 
режим“, защото „всички го правят сега, 
само по този начин нещата потръгват, 
демокрацията е мъртва като система“4 
(с. 245). В хода на сюжета Жюж променя 
мнението си за президента – през неговата 
призма той се превръща от разумен 
политик в жаден за власт конформист. 
Министърът започва да вижда в негово 
лице виновник за безработицата, довела 
до още по-голям разрив между класите. 
Довереникът обаче, подобно на доверяващия 
се, към финала на романа губи трезвата 
си представа за социо-политическата 
действителност, заслепен на свой ред от 
възможността да управлява. „Не беше ли 
Брюно сега обзет от същия вид цинизъм?“ 
(с. 526) се пита Пол Резон при един от 
последните им разговори, но не е много 
сигурен в отговора. 

1 Daniel Schneidermann, “HOUELLEBECQ, DU 
“MONDE” À “MEDIAPART”, Arrêt sur images, 
2022. 
2 „Литературното събитие на 2022“, Литерату-
рен вестник, бр. 45 (2022), 4.
3 Ann Manov, “The annihilation of Michel 
Houellebecq”, UnHerd, 2022.
4 Цитатите са по: Мишел Уелбек, „Унищожение“, 
прев. А. Велева, изд. „Факел експрес“, София, 
2022. В скоби се посочва страницата, на която се 
намира съответният цитат. 

А въпросната социо-политическа 
действителност така и не е цялостно 
обрисувана. Резон, както признава пред себе 
си, не е способен да мисли продължително и 
задълбочено върху политическите процеси 
– техните следствия се явяват пред него 
под формата на факти, които приема без 
възторг или негодувание. Той става пряк 
свидетел на работата на ръководещата 
влиятелна консултантска кантора 
Солен Синял – пионер в изграждането на 
безукорни медийни образи и в превръщането 
на безизвестни или компрометирани 
политически субекти в национални 
любимци. Именно Синял прави възможно 
избирането на новия президент, в чиято 
сянка предстои да управлява старият. 
Сарфати е шоумен, произлизащ „от 
най-нисшите сфери на развлекателните 
радиотелевизионни предавания“ (с. 103). 
Той, за разлика от останалите персонажи 
в света на политиката, не се блазни от 
перспективата да тласне Франция в нова 
идеологическа посока или да преустрои 
икономическата система, а е доволен от 
публичното внимание и привилегията да 
кани гости в Елисейския дворец.  
Читателят сглобява бавно пъзела на 
социалния климат. През погледа на 
апатичния бюрократ животът си е 
същият на повърхността. Резон сякаш за 
първи път се сблъсква в личния си живот с 
проблемите на съвремието, след като баща 
му се събужда от кома. Парадоксално, с 
подобряването му идват и усложненията 
– пациентите във вегетативно състояние 
не могат да бъдат оставяни на грижите на 
близките си, а биват разпределяни в здравни 
заведения, където да прекарат остатъка 
от живота си. Бащата на Резон не е 
изключение въпреки специалния си статут. 
Застаряващият Запад се отвращава от 
своите старци, от нелечимите болести и 
от смъртта (си). Възрастните пациенти 
са принудени да умират в ужасни условия, 
защото медицинският персонал е твърде 
малко. Въпреки това законите налагат 
да останат скрити, сами в агонията 
си, за да бъде поддържана илюзията за 
стабилизирането на Франция. Евтаназията 
добива широка популярност в САЩ и 
оттам се разпространява в Европа именно 
защото „отстранява“ проблема, от който 
управниците отвръщат очи, а в същото 
време снема товар от заведенията за 
възрастни.
Политическите атентати, с които 
започва романът и чиито инициатори 
остават неразкрити, имат за цел да 
подтикнат властимащите към промяна. 
Но от какво естество? Видеото с 
гилотинирането на Жюж поражда съмнение 
у Резон, че авторите му принадлежат 
към радикалното ляво, но следващите 
атентати – разрушаването на датска 
банка за сперма и убийството на стотици 
мигранти, сочат към крайнодесните. 
Целите на атентаторите са неизвестни 
почти до финала. Според Б. Лелиевр Уелбек 
няма намерение да разобличава нито левите, 
нито десните привърженици, които иначе 
целокупно намира достойни за осмиване – 
това, към което се стреми в „Унищожение“, 
е да постави акцент върху безполезността 
на идеологическото разделение5. Тази теза 
сякаш се потвърждава от напрегнатото 
очакване за разкриване на извършителите, 
пронизващо романа – те трябва да бъдат 
разкрити и спрени, но от която и страна на 
политическия спектър да се окажат, не би 
имало особено изненадани.
Към края на романа става отчасти ясно, 
че атентаторите принадлежат към 
екофашистко движение с примитивистки 
схващания, като се спекулира с имената 
на действителните личности Тед 
Качински и Савитри Деви. И все пак не 
може да се отрече, че Уелбек имплицитно 
дава оценка на фикционалните атентати. 
Както Резон, така и представителите 
на службите са шокирани от масовото 
убийство, но не осъждат твърде сурово 
останалите атаки, тъй като в тях 
прозира перспективата светът да се 

5 Benoit Lelievre, “Book Review: Michel Houellebecq 
– Anéantir (2022)”, Dead End Follies, 2022.

промени. Именно в отчаяната нужда 
от промяна, пък била тя от неизвестен 
характер, насилствено наложена или 
подета от банда престъпници, проличава 
безпомощността на персонажите в 
навечерието на „постдемокрацията“ 
(с. 245). Действителността отвъд 
Западна Европа и САЩ не е отчетливо 
проблематизирана в романа – за нея 
е загатнато основно посредством 
обстоятелството, че мигранти 
продължават да търсят убежище на 
Запад, а някои от успешно установилите 
се, като медицинската сестра Мариз, 
преживяват болезнено разрива между 
очакванията си и реалността. 
Уелбек не спестява коментара си и по 
отношение на лявото, пресъздавайки го 
обаче в крайно деформирани измерения. 
Снахата на Пол Резон, Инди, е сензационна 
журналистка, която прибягва до 
сурогатно майчинство и донор на 
сперма от афроамерикански произход, 
въпреки че нито тя е стерилна, нито 
съпругът є. Сходна ПР стратегия се 
открива и в самото є решение да се 
омъжи за Орелиен Резон, интровертен 
реставратор на гоблени, чиято 
майка обаче печели известна слава в 
артистичните среди с провокативните 
си скулптури. Инди се превръща в пряката 
причина за самоубийството на Орелиен, 
публикувайки унищожителен материал за 
фамилията, тъй като не може да понесе 
перспективата да изгуби брака фасада, без 
да спечели нещо в замяна. 
Наред с апокалиптичната обществено-
политическа ситуация романът, 
който притежава черти и на семейна 
сага, обрисува сложните отношения 
в семейство Резон. Макар и в някои 
отзиви за „Унищожение“ да се разчита 
стремеж към опростенческо съчленяване 
на опозиция Инди и Орелиен, Прюданс 
и Пол – Сесил и Ерве, в която първите 
две връзки персонифицират упадъка 
на браковете между либерално 
настроени представители на средната 
класа, а третата – образцовия 
жизнеутвърждаващ консервативен модел, 
текстът не дава основания за подобно 
генерализиране. Докато с развитието 
на сюжета Прюданс и Пол успяват да 
се преоткрият един друг, илюзията 
за съвършеното семейство на Сесил 
и Ерве рухва. Става ясно, че една от 
дъщерите на полусветицата и бившия 
член на крайнодясна организация тайно 
работи като високоплатена компаньонка, 
за да се издържа като студентка. А 
всеопрощаващата Сесил, прекарала 
живота си в безразличие към случващото 
се извън дома є, осъзнава колко изкривена 
е била представата є за света още от 
първия ден, в който на свой ред є се налага 
да продава труда си.
Темата за закъснялото самоосъзнаване 
бележи и основната сюжетна линия, 
посветена на Пол Резон. Във времевия 
интервал между осведомяването му 
за здравословното състояние на баща 
му и новината за собствената му 
нелечима болест той успява както да 
си даде сметка за привилегированото си 
невежество, така и да се привърже към 
живота. Тъкмо тук се проявява новият 
по-сантиментален Уелбек, направил 
първата си поява в „Серотонин“, който, 
изглежда, няма да се превърне във всеобщ 
любимец. Другата непренебрежима 
новост за романовото му наследство се 
открива в обсебеността на персонажите 
от природата. Освен от екофашистки 
терор „Унищожение“ е пронизан от 
окултни и езотерични практики на 
всички нива, обвързани с посланието, че е 
настъпил повратният момент редът да 
потъне обратно в хаоса. На смъртното си 
ложе дори и самият разум (Резон) намира 
утеха в идеята за прераждането.

ТАНЯ ТОДОРОВА

Мишел Уелбек, „Унищожение“,  
прев. от френски Александра Велева, изд. 
„Факел експрес“, С., 2022

Очакване на края в романа „Унищожение“
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Ханс Кристиан Андерсен отново е в България с пътеписа 
„Базарът на един поет“, наскоро излязъл на български език 
под заглавието „Пазарът на поета“.
Всички познават Андерсен като автор на приказки, 
но малцина знаят, че е поет, драматург, романист и 
един от най-големите пътеписци на Дания. Посрещан 
навсякъде с уважение и признание, той се е чувствал 
истински щастлив на път. Вдъхновявал се е от 
непознатите страни и култури, от срещите си със 
значими творци от средата на XIX век. 
При Андерсен пътуването е екзистенциално преживяване 
– то е по-силно дори от страховете му. Въпреки 
трудностите и неудобствата по време на път, той 
успява са се потопи в атмосферата, бита и нравите, 
вкусовете, ароматите и багрите на страните, 
които посещава. С финансовата подкрепа на краля 
и гостоприемството на много свои почитатели и 
приятели аристократи, интелектуалци, творци и 
писатели, с които е поддържал активна кореспонденция, 
Андерсен е посетил почти всички страни в Европа. 
Отбелязвал е своите впечатления и преживявания в 
дневниците си и в бележки, на които се е позовавал при 
работата над пътеписите.  
Първият от тях е „Пътуване пеша от канала 
Холмен до източния край на Ама през 1826 и 1829 
година“, който пише по време на подготовката си за 
кандидатстудентските изпити. 
През 1831 г. тръгва на първото си по-дълго 
„образователно пътешествие“, описано в пътеписа 
„Сенчести картини от едно пътуване до Харц, 
саксонската Швейцария, през лятото на 1831-ва“. През 
1833-34 г. обикаля из Франция, Швейцария, Германия, 
Австрия и Италия и намира вдъхновение, признание 
и слава. Посещението му в Рим, където е посрещнат 
от големия датски скулптор Бертел Торвалдсен 
и артистичната бохема, отваря сетивата му за 
изкуството по нов начин. Пътуванията из Европа са 
повод „да свери часовника си“ с новите тенденции. 
Андерсен се среща с Лудвиг Тик, Чарлс Дикенс, 
Александър Дюма-баща, Виктор Юго, Алфонс дьо 
Ламартин, с Лист, Вагнер, Менделсон-Бартолди, Шуман 
и много други, което му осигурява достъп до елита 
на Европа, както и известност в интелектуалните 
среди. Тези контакти го вдъхновяват и му дават нови 
творчески импулси. 
През 1840-1841 г. прекарва близо девет месеца в чужбина, 
а пътят го отвежда още по-далеч, отвъд европейския 
континент на изток до Гърция и Турция. Резултатът 
е пътепис с работното заглавие „Моите вечери в 
Ориента“, излязъл от печат през 1842 г. със заглавието 
„Базарът на един поет“. Тази книга наскоро излезе 
на българския пазар от издателство „Парадокс“ със 
заглавието „Пазарът на поета“ в превод от оригинал на 
Петър Милков и с финансовата подкрепа на програма 
„Творческа Европа“ на ЕС и Датската фондация за 
изкуствата. 
Озадачаващ е изборът на заглавие на издателите и 
преводача, тъй като то дава по-свободна интерпретация 
и се различава от вече възприетото и официализирано 
в редица публикации в България заглавие на пътеписа 
„Базарът на един поет“, което е по-адекватно и 
съдържателно точно. Андерсен неслучайно се спира 
на думата „базар“, която акцентира върху различния 
културен ареал на Изтока и Ориента. Тази част на света 
е била притегателна за представителите на романтизма 
със своите богати на багри, изпълнени със светлина 
и аромати пейзажи. Андерсен се чувства опиянен от 
многообразието на стоки, хора, религии и нрави на 
„базара на света“, откъдето отнася към своята родина 
далеч на север възможно най-много спомени, превърнали 
се в благодатен материал за поетично вдъхновение. 
Като автор, творил на границата между романтизъм 
и реализъм, Андерсен умело вплита романтическата 
си представа за Ориента с реалистични, почти 
журналистически точни отражения на живота там. 
Първия месец от това знаменателно пътуване прекарва 
в Германия. Без съмнение Андерсен осъзнава, че се намира 
на кръстопът между новия и стария свят. Той е отворен 
към новото, към научно-техническия прогрес, към 
иновациите, предусеща промяната в темпото на живот.
Италия му се струва неприветлива в средата на 
декември. На 15 март 1841 г. Андерсен напуска Неапол с 
кораб, като спира първо в Малта, а оттам се отправя 
към Гърция. На 24 март 1841 г. пристига в Атина и 
намира Гърция в процес на динамично развитие, по-
интензивно от която и да е друга страна в Европа.
След един месец Андерсен отплава за Смирна, оттам 
през Дарданелите и Мраморно море до Константинопол. 
Интересно е да се подчертае, че за датския 

пътешественик менталната граница 
между Ориента и Европа е Смирна. 
„Стоях на палубата и пред мен лежеше 

друг свят: брегът на Азия“ (с. 295)1. (В този цитат 
ясно личи нуждата от използването на стилистично по-
адекватната дума „се простираше“, вместо буквалния 
превод от датски на български „лежеше“.) Екзотичните 
аромати, пъстрите одежди, шумните тълпи от хора, 
смесицата от всякакви езици, религии и култури го 
зашеметяват.
В главата „Разходка в Константинопол“ Андерсен 
описва пазара за роби. С огромно състрадание, примесено 
с любопитство, разказва за похотливите погледи на 
мъжете, за чистата красота на момичетата, чиято 
съдба е предопределена.

Андерсен е поставен пред избора да тръгне по безопасния 
път обратно към дома през Гърция и Италия или да отплава 
през Черно море до Кюстенджа и с параход по течението на 
река Дунав. Пътешестването в този край на света в този 
момент е съизмеримо с истинско приключение, свързано 
с поемане на огромен риск. Нападението на разбойници, 
грабежите и нещастните случаи са обичайни. Балканите са 
сцена на кръвопролития. Андерсен чува и чете в пресата за 
потушените бунтове на християните по тези земи и все 
пак решава да поеме този риск. Така осъществява своите 
планове и отплава с параход по Дунава край бреговете на 
Влашко, България и Сърбия. 
Първата българска крепост, която споменава, е Силистра, 
която всъщност той не вижда добре, тъй като минава 
край този град посред нощ. Сутринта пред него се разкрива 
следната гледка: „Противоположно на това, българският 
бряг се издигаше с шубраци и храсталаци, тлъстата земя 
изглеждаше изключително подходяща за обработване. 
Дълги пространства лежаха напълно запуснати, хиляди 
хора напускаха Европа за Америка; а колко по-лесно биха 
намерили дом тук, сред плодородни поля, близо до най-
голямата река на Европа – главния път към Ориента“ 
(По отношение на превода на този абзац бих предложила 
следните стилистични редакции, които биха допринесли 
към естетизиране на художественото описание, без да 
се стига до отклонения от оригиналния текст:  изразът 
„противоположно на това“ да се замени с „от другата 
страна“, „тлъстата почва“ с „богатата почва“, „дълги 
пространства“ – „огромни пространства“.)
Възхищението на Андерсен от българската природа 
преминава в неочакван коментар за емигрантската вълна 
от Европа към Новия свят, предлагащ възможности 
за обогатяване. Следващият град, край който се носи 
корабът, е Тутракан. Очевидно пътниците на борда 
на кораба са били наясно с турбулентните събития в 
България и бунтовете на Балканите, напрежението 
непосредствено преди избухването на Нишкото въстание 
вследствие на безпрецедентните кланета на българи в 
селската черква в Каменица навръх Великден на 6 април 
1841 г. Убеден космополит и хуманист, Андерсен е 
следял европейската преса и е бил наясно с опасностите, 
които го грозят, изпитвал е съпричастие към съдбата 
на българите, но остава аполитичен към събитията. 
Позицията му не е експресивно заявена, но остава 
напълно ясна. 
Андерсен остава очарован от град Русчук, днешен Русе, 
който съзира на 8 май 1841 г. Главата „Плаваме!“ започва с 
екстатично описание на българските земи, които сравнява 
със своята родина. „Утрото бе толкова красиво! Каква 

1 Цитатите в статията са по: Андерсен, Ханс Кристиан. 
Пазарът на поета. Издателство „Парадокс“, София, 2022. В 
скоби се посочва страницата от изданието, на която се намира 
съответният цитат.

обширна зелена равнина! Какво ухание на сено! В Дания ли 
сме! Виж какво огромно количество цветя! Виж обрасли 
с трева хълмове, надгробни могили като в Шйеланд, 
сътворени са от човешка ръка! Всичко е толкова идилично, 
също като в датско лято – и въпреки това ние не сме в 
Дания! Зелената равнина, където сеното ухае, е влашка, 
а надгробните могили вдясно се намират в България.“ В 
качеството си на скандинавист и рецензент на българското 
издание на „Пазарът на поета“ се чувствам длъжна да 
препоръчам някои стилови редакции по превода, например 
по отношение на цитирания текст на словосъчетанието 
„огромно количество цветя“, а също и по транскрипцията и 
предаването на географските имена в цялата книга.
Видин е единственото място, където Андерсен стъпва 
на българска земя. Всички пътници са преминали през 
карантинния пункт за „опушване“ срещу зарази и 
Андерсен се разхожда из „ужасно разкаляния град! – Най-
близките улици бяха цяло тресавище“ (с. 391) и посещава 
бръснарницата, където е избръснат. Вечерта Хюсеин 
паша изпраща на пътниците последните броеве на немския 
вестник „Алгемайне Цайтунг“ с последните новини от 
региона. „… и сега ние научихме какво става в страната, 
покрай която бяхме минали; някой си Младен и един 
духовник, Лесковеца, стояха начело на движенията. Това 
бе истинска духовна храна, да получим тези вестници, 
най-хубавото ястие, което Хюсеин знаеше, че може да 
ни предложи“ (с. 392). Андерсен още веднъж коментира 
актуалните събития от района на Видин. Не е известно със 
сигурност кои са споменатите личности. Твърде вероятно 
е мъжът под името Младен да е Младен Стоевич, по това 
време свещеник в Лесковац, докато споменатият Лесковеца 
да е Коце Мумджията, също местен революционер, един 
от водачите на Нишкото въстание. Според българския 
историк Мартин Чорбаджийски той е бил известен като 
„свещарят“, откъдето идва предположението, че е свързан 
с църквата. 
След бурна нощ пътешествието на Андерсен продължава 
към Сърбия и датският писател се сбогува с България. 
„Сбогом, българска земльо!“ извикахме ние и се плъзнахме 
напред, през горите на Сърбия“ (с. 401). А оттам 
Андерсен се отправя към Централна Европа и Дания. 
За да осъществи едно от най-дългите пътешествия в 
живота си, датският писател успява да прекоси няколко 
негеографски или физически граници. Първата е границата 
на собствената си смелост, тласкан от желанието си 
да види и научи повече за тази част на света. На втори 
план успява да преодолее усещането за принадлежност 
към Скандинавския север и като истински космополит 
да отвори сетивата си първо за „модерния“ живот в 
динамично развиващата се Европа, а след това да се 
освободи от предразсъдъците на „цивилизования свят“ и 
да открие красотата и магията на Ориента. Несъмнено 
зад колоритната, реалистична картина на Ориента 
прозира романтическата, приказната нагласа за света 
на Андерсен. Със своя пътепис той успява да отвори 
съзнанието на своите съвременници и сънародници към 
културата, бита и природните красоти на страните 
отвъд Дунава. Като истински космополит той отваря 
сетивата си за живописния и многолик в културно 
отношение Изток. Успява да ангажира своите читатели 
със съдбата на бунтуващите се хора на Балканите, далеч 
в периферията на цивилизована Европа. В този смисъл 
Андерсен играе ролята на културен посредник. Той 
проявява усет към детайла и докосва читателите си на 
емоционално ниво.
Макар и не особено талантлив художник, Андерсен е 
обичал да прави скици на посетените от него места, 
някои от които са поместени в новоизлязлото издание 
на български език със съдействието на Кралската 
библиотека на Дания. Като приносен момент за 
изданието трябва да се изтъкнат многобройните 
бележки под линия, изготвени от самия автор и от 
преводача, съдържащи допълнителна информация за 
значими личности и топоними, споменати в книгата, 
чиято транскрипция на български език на места изисква 
по-голяма прецизност и следване на единна преводачески 
стратегия. 
Пътеписът „Пазарът на поета“ е вече достояние на 
българския читател, едно дългоочаквано събитие, плод 
на усилията, смелостта и труда на преводача Петър 
Милков. Андерсен предстои да бъде опознаван като 
автор на поезия и романи, само един от които, „Двете 
баронеси“, е издаден в България. Центърът за научни 
изследвания и информация „Ханс Кристиан Андерсен“ 
към Софийския университет продължава да работи в 
тази посока.
 

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА,
ръководител на Центъра за научни изследвания и 

информация „Ханс Кристиан Андерсен“ към  
СУ „Св. Климент Охридски“

Ханс Кристиан Андерсен, „Пазарът на поета“,  
прев. от датски Петър Милков, изд. „Парадокс“,  
С., 2022

„Животът е в пътуването“
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С К А Н Д И Н А В С К И  П Р О Ч И Т И

Норвежката природа 
е величествена, 
едновременно сурова 
и приказна със своите 
скалисти планински 
върхове, водопади, 
кристално сини 
езера, хълмисти 
фиорди, яркозелени 
равнини, долини и 
лесове. Магическата 
атмосфера в 
норвежките гори и 
над притихналите 
нощем пасища, 
наситена с 
шепота на устно 
предаваните 
от столетия 
сказания и легенди, 
вдъхновява двамата 

интелектуалци и патриоти Петер Кристен Асбьорнсен 
и Йорген Му, които през 40-те и 50-те години на XIX 
в. събират и записват норвежките народни приказки, 
отразяващи неразривната връзка на норвежците с тази 
великолепна природа и вярата им в свръхестественото. 
Безценен е приносът на Асбьорнсен и Му за запазването на 
норвежкия фолклор и за разпространението му по целия 
свят. Техният интерес към приказките е в контекста на 
т.нар. „национален романтизъм“, който завоюва позиции в 
Норвегия през 40-те и 50-те години на XIX в. и се изразява 
в усилията на норвежците, започнали непосредствено след 
1814 (годината, която поставя края на политическата 
зависимост на Норвегия от Дания, продължила повече от 
четири столетия) да (ре)конструират и утвърдят своята 
национална идентичност. 
Асбьорнсен и Му са изтъкнати радетели на изконно 
норвежкото, които след разпадането на тази обща 
датско-норвежка държава поддържат и налагат идеята за 
„норвегизиране“ на наложения датски език чрез употреба 
на диалектни думи и форми в него. Езиковата ситуация 
в Норвегия по времето на записването на норвежките 
приказки се характеризира с наличието на официален 
писмен език – това е доминиращият датски, като 
повечето норвежци говорят на собствения си диалект. 
Единствено малобройната управляваща прослойка в 
градовете говори смесица от датски и норвежки език, а 
пише на датски. Освен това Норвегия вече е подвластна на 
шведската корона (до 1905 г.), но страната има собствена 
конституция и е почти изцяло независима, а шведският 
език не повлиява особено норвежкия. Като „норвегизират“ 
наложения датски писмен език, Асбьорнсен и Му следват 
идеята за въвеждане на типично норвежки изрази и 
форми в него. Посредством този процес на норвегизация, 
застъпници и радетели на който са и редица други норвежки 
интелектуалци през XIX и началото на XX век, се създава 
съвременната книжовна форма букмол, която наред с 
нюноршк, основаващ се предимно на някои по-консервативни 
диалекти, има статут на официален език в Норвегия и днес.
Езикът на приказките по принцип се отличава със своя 
стилистика – специфична мелодия и ритъм, съвкупност 
от устойчиви изрази, алитерации и рими. Норвежките 
приказки, записани от Асбьорнсен и Му на споменатия 
по-горе датско-норвежки език, но с олекотен стил, 
представляват живи истории, носещи специфичния 
колорит на норвежките диалекти и сдържаността на 
староисландските саги, които са техни предшественици. 
Тези стилови и езикови особености представляват 
нелека задача за всеки преводач, поставил си за цел да ги 
реконструира и пренесе в една друга култура и да ги направи 
достъпни и разбираеми и за деца, и за възрастни, като 
съхрани специфичния норвежки дух в тях. 
Скандинавските литератури като цяло са познати на 
българския читател още от края на XIX и началото на 
XX век, когато те се радват на възторжен прием у нас 
– неделима част от културния подем, характеризиращ 
действителността в България след Освобождението. В 
този контекст на засилен интерес към скандинавската 
култура в България по-голямата част от норвежките 
народни приказки също са преведени на български език 
и поместени в няколко български издания от различни 
периоди. Първите преводи от 30-те и 40-те години на XX 
в. са непреки и следват тенденцията за преразказване и 
адаптиране, типична за преводната детска литература от 
онзи период. В тези адаптации се наблюдават структурни 
изменения, тенденция към опростяване, нормализиране 
и схематизиране. В по-голямата си част те са дело на 
изтъкнатия български преводач, поет и писател Генчо 
Станчев Негенцов (Ран Босилек), утвърдил се като един от 
най-големите радетели на детската литература в България 
и един от интелектуалците, които със своите преводи, 
авторски книги и рецензии допринасят в най-голяма степен 
за съзряването на българската детска литература в 
периода между двете световни войни. Отделни норвежки 
приказки са адаптирани и преразказани също от Владимир 

Норвежки приказки
Рангелов, Звезда Лачева и други български преводачи, които 
преразказват приказки и от други езици.
Антония Бучуковска превежда за първи път норвежките 
народни приказки от оригинал, като подхожда с респект 
и вярност към текстовете на Асбьорнсен и Му, запазва 
особеностите на норвежката култура и ги предава 
адекватно и достъпно, придържайки се към езиковите и 
стилистичните норми на българския език. Нейните преводи 
са издадени през 1983 г. от издателство „Отечество“ 
и преиздадени през 2005 г. от издателство „Плеяда“. 
Пионерското дело на Антония Бучуковска има своите 
последователи. През 2005 г. излиза втори том с приказки в 
превод от норвежки език на Анюта Качева, а третият, в 
превод на Веселка Попадийна, датира от 2006 г. Последните 
две издания са дело на издателство „Делакорт“. Всички 
тези книжки представят норвежките народни приказки, 
събрани и записани от Асбьорнсен и Му, в тяхното 
многообразие и колорит, но не и в тяхната цялост – те 
поднасят на българския читател само малка част от 
норвежкото приказно богатство. 
През месец декември 2022 г. на българския книжен пазар и 
за първи път у нас беше издаден том 1 на пълно двутомно 
илюстровано издание на норвежките народни приказки, 
събрани от Асбьорнсен и Му и с всички класически 
илюстрации от XIX век на художниците Теодор 
Кителсен, Ерик Вереншол, Ханс Гюде. Книгата е дело 
на издателство „Унискорп“. В този том са поместени 
приказки от два периода – 1841-1844 и „Нова сбирка“ от 1871 
г. Преводач на изданието, автор на интересния предговор 
и на кратък речник, поместен в началото на книгата, е 
скандинавистката Стела Джелепова. Изключително умело 
тя реконструира общите и специфични особености на 
норвежкия фолклор в българската култура, служи си със 
същата лекота на изказа и естественост на репликите 
в диалога като в оригинала. Стела Джелепова се отнася 
с респект към изчистения стил на норвежките народни 
приказки или както сама го нарича в предговора, „езикът 
на смразяващите зими, на гъстите мъгли, на брулените 
от вятъра пусти полета, на високопланинските пасища, 
на гъстите гори, на ледените водопади и величествените 
фиорди, сурови като хората, които ги обитават“ (с. 12) и 
не прибягва към излишни орнаменти, с които да „разкраси“ 
този лапидарен стил.
Още при разгръщането на илюстрованото издание ние 
несъзнателно очакваме вълнуваща среща с една далечна и 
различна за нас култура. И я осъществяваме благодарение 
на сполучливите преводачески решения на Стела Джелепова. 
Разлиствайки първите страници, се запознаваме с главния 
герой в голяма част от норвежките приказки – Аскеладен 
(норв. Espen Askelad, Askeladden). Името му подсказва, че 
прекарва дните си край печката (норв. aske „пепел“). Този 
нюанс, който е от съществено значение за изграждането на 
образа на героя, е предаден и от преводачката в речника към 
изданието с обяснението „Пепеляшко“, което вероятно 
цели „приближаване“ до любопитния български читател 
чрез аналогия с добре позната приказна героиня Пепеляшка. 
За Аскеладен Стела Джелепова обяснява още в създадения 
от нея речник, че той „…неизменно е най-малкият син, 
подиграван от по-големите си братя и смятан за глупав 
и мързелив, но в крайна сметка, показващ неочаквана 
смелост, съобразителност или добрина, които му печелят 
принцесата и половината кралство“ (с. 15).
Интересен и много сполучлив е преводът и на други значещи 
имена – „Дърводрех“ (норв. Trestakk), „Малчокъс“ (норв. 
Lillekort), „Стопанин Вихробрад“ (норв. Bonde Værskjegg), 
„Тлъстиг“ (норв. Smørbuk), братята „Предан“ и „Неверен“ 
(норв. Tro og Utro),  „Златозъб“ (норв. Gulltann), „Селянинът 
Ветробрад“ (норв. Bonde Værskjegg), „Палечко“ (норв. 
Tommeliten), „Мома стопанка“ (норв. Mestermø), Рижлис 
(норв. Rødrev) и др. 
Отделни имена на реални и фиктивни местности са 
транскрибирани, но винаги точно и в съответствие с 
норвежкото произношение, например замъкът „Сурия 
Мурия“ (норв. Soria Moria), „Финмарк“ (норв. Finmark) 
с обяснение в речника, че това е най-северната област 
на Норвегия. Реалията „хюсман“ (с. 279, норв. husmann) 
също е транскрибирана на български език, а в речника към 
изданието подробно и точно е обяснено, че това е „човек, 
който вземал под наем от селянина земевладелец нива за 
обработване или терен за строеж на малка къща. Заплащал 
за земята с годишната аренда – пари, натура или труд…“ 
(с. 16).
Безспорно предизвикателство за преводача е архаичният 
език на норвежките народни приказки, за предаването на 
които е необходимо упорито търсене в различни речници, 
справочници, сверяване с по-нови издания на самите 
приказки, вече на осъвременен език, и дори сравнения с 
преводи на други езици. Така Стела Джелепова намира точни 
съответствия на мерките и теглилките, които обяснява 
подробно в отделна част от речника, например „вог“ (норв. 
våg) – стара скандинавска мярка за тегло (обикновено 
използвана за по-тежки стоки), която в Норвегия се е 
равнявала на около 18 кг (с. 14).
Някои от битовите реалии са преведени с типично 
българските им съответствия, но тъй като те в по-

голямата си част са непознати за съвременния читател, 
преводачката обяснява българските реалии в специална част 
от речника, например „нощви“ (норв. kna-traug) – „дървено 
корито, в което се меси хляб“ (с. 18).
Интересно би било да насочим вниманието си към 
превода на специфични за приказките устойчиви изрази, 
на които Стела Джелепова успява да намери много добри 
еквиваленти от българския фолклор, така че норвежката 
приказка да звучи като разказ, към който българският 
читател вече е привикнал. Всяка норвежка приказка започва 
с израза Det var en gang, което звучи съвсем естествено 
на български като „Имало едно време“ (с. 42) или „Живял 
някога един селянин“ (с. 59). Норвежките приказки 
завършват често по следния начин: Snipp snapp snute, så er 
eventyret ute. Българското съответствие в превод на Стела 
Джелепова е много сполучливо „Снип-снап-снук, приказката 
свърши тук“ (с. 139). 
В някои от норвежките приказки се срещат римувани 
думи на герои, предадени много точно и поетично от 
преводачката, например:

Аз съм Птицата Дам
И помощ, знай, ще ти дам. 

Напред е светло, назад е мрак,
та принцът да не види къде отивам пак.

Парче от петата
и от пръста парче –
от на Кари обувката
кръв ще тече

Норвежките приказки в превод на Стела Джелепова са 
естествени, доближаващи се до стила на българската 
приказка, но и предаващи умело особеностите на 
норвежката. Целостта на изходните текстове при нея е 
грижливо съхранена – няма изпуснати пасажи, думи и изрази. 
Изключително сполучливо е предаването на езиковите 
особености на норвежката приказка и устойчивите изрази 
в тях. Същевременно на места са налице съвсем оправдани 
и целенасочени опростявания на синтаксиса с цел по-добра 
четивност и по-лек прием от българския читател.
Сполучлив е също преводът на приказката Prinsessa som 
ingen kunne målbinde, където Стела Джелепова успява да 
намери много находчиви решения за стилистичните фигури 
и игрите на думи, с които е изпълнена тази приказка. 
Заглавието точно е преведено като „Принцесата, която 
никой не можел да надприказва“. Много адекватно е 
предадена алитерацията в израза vrien og vrang – „опака и 
чепата“ (с. 42):

– Много са ти криви приказките – рекла принцесата. 
– Не, не приказките ми са криви, това е криво – отвърнал 
момъкът и извадил единия кози рог. 
– Втори като него не съм виждала! – извикала принцесата.
– Ето втори като него – отвърнал момъкът и показал еша 
му.
– Не ти ли се изхабиха приказките? – попитала тя. 
– Не, не са ми изхабени приказките, това е изхабено – 
отвърнал момъкът и извадил подметката.
Тогава принцесата разбрала, че е надприказвана. (с. 45)

Диалогът на български се характеризира със същата 
лапидарност, която е белязала и оригинала. Репликите 
звучат гладко и естествено, те въздействат по същия 
начин като тези в норвежката приказка и имат много 
добър ефект върху българския читател. Оригиналът ни 
кара да се усмихнем и събужда любопитството ни. Същото 
постига и преводът. 

Ще завърша тази рецензия с римувания край на приказката 
„Рижлис и Аскеладен“, много добре пресъздаден от 
Стела Джелепова. Той още веднъж доказва умението на 
преводачката да пресътвори точно и вярно оригинала, но 
и подчертава богатството на българския є език, нейната 
находчивост и поетичност:

А сега аз качвам приказката на шейната
И към теб я плъзгам, че си по-умел в словата;
Ала не можеш ли по-вещо да разправяш,
Засрами се, че все мене ме поправяш.

ЕВГЕНИЯ ТЕТИМОВА

Петер Кристен Асбьорнсен, Йорген Му, „Норвежки 
народни приказки“. Том 1. Прев. Стела Джелепова, изд. 
„Унискорп“, С., 2022
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КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА Известни са спектаклите, селекционирани 

за 60. berliner Theatertreffen (12 – 28 май 2023)

Един от най-престижните театрални форуми в 
Европа – фестивалът Berliner Theatertreffen (Берлинска 
театрална среща), представящ постиженията в 
немскоезичния театър през изтеклата календарна 
година, преди месец обяви селекцията си за своето 
юбилейно 60-о издание, което ще се проведе от 12 
до 28 май. Новото ръководство на фестивала Олина 
Апчел, Марта Хивелт, Каролин Хохлайхтер и Йоана 
Нуковска и журито от театрални критици съобщават 
номинираните 10 спектакъла, които ще бъдат поканени 
на Theatertreffen’2023. Те анонсират и промените в 
първото организирано от тях издание, като специално се 
фокусират върху фестивалната формула „10 спектакъла 
& 10 театрални срещи“ и новия формат на тези 
съпътстващи дискусии.

Тази година като 10-те най-забележителни постижения 
на немскоезичната сцена журито на Theatertreffen’2023, 
състоящо се от 7 доказани театрални критици – Ева 
Беренд, Дженис Ел-Бира, Валерия Хайнтгес, Сабине 
Лойхт, Петра Патерно, Катрин Улман и Саша Вестфал, 
е избрало спектаклите:
– „Наследството (I и II част)“ от Матю Лопес по 
романа „Хауардс Енд“ на Е. М. Форстър, режисьор Филип 
Щолцл, Residenztheater (Баварски държавен театър), 
Мюнхен, премиера 30 януари 2022;  
– „Автобусът за Дахау. Сувенири от 21. век“, 
концепция и режисура Винсент Рийтвелд и Вард Веемхоф 
(De Warme Winkel), копродукция на Шаушпилхаус Бохум 
и Международния театър в Амстердам, премиера 5 
ноември 2022; 
– „Единственият и неговата собственост“, музикален 
спектакъл от Себастиан Хартман и PC Nackt по Макс 
Ширнер, режисьор Себастиан Хартман, Дойчес театър, 
Берлин, премиера 4 септември 2022;
– „Местните жители от Мария Блут“ от Мария 
Лазар, режисьор Лучия Билер, Бургтеатър, Виена, 
премиера 20 януари 2023; 
– „Сън в лятна нощ“ от Шекспир, режисьор Анту 
Ромеро Нунес, Градски театър, Базел, премиера 17 
декември 2022;
– „Хамлет“ от Шекспир, режисьор Филип Пройс, 

Anhaltisches Theater Десау, премиера 25 
март 2022;

– „Деца на слънцето“ от Максим Горки, режисьор 
Матея Колезник, Шаушпилхаус Бохум, премиера 7 
октомври 2022;
– „Нора“, трилър от Сиван Бен Ишай, Хенрик Ибсен, 
Герхилд Щайнбух и Ивна Жич, режисьор Фелиситас 
Брукер, Мюнхнер Камершпиле, Мюнхен, премиера 7 
октомври 2022;
– „Офелия има талант“ от Флорентина Холцингер, 
концепция и режисура Флорентина Холцингер, 
Фолксфюне, Берлин (копродукция с Продуциращ театър 
Ротердам, Tanzquartier Виена, Международен летен 
фестивал, Антверпен и др.), премиера 15 септември 2022;
– „Диалог“ от Петер Хандке, режисьор Рике Зюскоф, 
Бургтеатър, Виена, премиера 8 декември 2022.
За да направят своя избор, членовете на журито са 
изгледали (на живо, като видеозаписи и като дигитално 
създадени продукции) 461 спектакъла, създадени между 
29 януари  2022 и 20 януари 2023 г., от 58 града в 
Германия, Австрия и Швейцария. И този път, както 
през последните няколко години, квотата за най-малко 
50% присъствие на жени режисьори във фестивалната 
селекция е спазена. 
Основните мотиви на журито да постави 
„Наследството (I и II част)“ на режисьора Филип 
Щолцл и Residenztheater, Мюнхен във финалния списък на 
10-те най-добри немскоезични театрални представления 
за 2022 г. са, че сценичната адаптация на Матю 
Лопес и спектакълът по нея изобретателно следват 
„наследството на Тони Кушнер с „Ангели в Америка“, 
една драма за времето на СПИН, която прави дисекция 
на Съединените щати в годините на управлението на 
Рейгън, а сега, в текста си по известния роман на Е. М. 
Форстър  Матю Лопес разширява разказа с ретроспекции 
и поглед към времето на Доналд Тръмп“. В сценичната 
адаптация на Лопес се сблъскват представители 
на различни поколения и на различни социални среди, 
при което се очертават разминаванията и драмата 
в отношенията между тях. Описвайки живота на 
нюйоркската гей общност в своя 7-часов театрален 
маратон авторът и режисьорът изследват кривата на 
личностните и социалните разломи. 
С „Автобусът за Дахау. Сувенири от 21. век“ екипът 
на театъра в Бохум и холандският колектив De Warme 
Winkel се впускат в рискован експеримент. Винсент 
Рийтвелд и Вард Веемхоф искат да разкажат за едно 
пътуване до Дахау по стъпките на холандски бойци от 
съпротивата, интернирани там по време на Втората 
световна война, за което бащата на Вард Веемхоф през 
1993 г. написва сценарий, но той така и не е заснет, 
оставайки в сянката на „Списъка на Шиндлер“. Тръгвайки 
от този проект, спектакълът разширява кръга от 
въпроси, които той поставя, фокусирайки се най-вече 
върху необходимостта от напомнянето и представянето 
на Холокоста пред идващите поколения като невъзможно 
за разбиране жестоко престъпление в човешката история 
и радикален пробив в нашата цивилизация. 
Спектакълът на Дойчес театър „Единственият и 
неговата собственост“ прави силно впечатление с 
изобретателността на режисьора и сценографа Себастиан 
Хартман да създаде ярка форма на музикален театър, едно 
въздействащо музикално ревю, пълно със странни, красиви 
обрати, от тромав и труден философски материал. Преди 
да бъде публикувана през 1844 г., книгата „Единственият и 
неговата собственост” на Макс Щирнер е била забранена, 
тъй като авторът, чиято работа повлиява на Ницше и 
Маркс, провъзгласява нещо нечувано за средата на 19. век: 
Всеки сам си е собственик; никаква сила, никаква власт 
не стои над него. Това, което някога е съдържало социални 
експлозиви, сега ни изглежда самоочевидно, понякога 
дори доведено до крайности. Хартман и шестчленният 
актьорски ансамбъл обединяват в представлението 
своите интерпретации на този мотив с неочаквани 
звукови пейзажи, режещи звуци и мелодични песни, 
създавайки невероятен музикално-философски микс.
В двучасовото шоу „Местните жители от Мария 
Блут“ по едноименния роман от 1937 г. на Мария Лазар, 
режисьорката Лучия Билер и трупата на Бургтеатър 
изследват по предизвикателно развлекателен начин колко 
кратък понякога може да бъде пътят от крайното 
благочестие до фашизма. Изпълнителите виртуозно 
поддържат напрежението в продължение на целия 
спектакъл, не позволявайки на публиката нито за миг да 
се почувства комфортно.
В много забавната версия на „Сън в лятна нощ“ 
на Анту Ромеро Нунес актьорите от трупата на 
театъра в Базел са превърнати в ентусиазирана група 
учители, събрали се да изиграят Шекспировата комедия. 
В процеса на потапянето си в магическия свят на 
английския драматург те все повече се отдалечават от 
себе си, стават все по-забавни и свободни, талантливи 
и неочаквани, а събуждането им от този красив сън 
несъмнено ще бъде трудно и шокиращо.
Днес, в драматичното време на вече едногодишна, 
жестока и разрушителна война в границите на Европа 
Филип Пройс прочита „Хамлет“ на сцената на театъра 

„Хамлет“ от Шекспир, режисьор Филип Пройс, Anhaltisches 
Theater, Десау, 2022, фотограф Клаудия Хейзел

Журито на Theatertreffen’2023, състоящо се от 7 театрални 
критици. На снимката от ляво надясно:  Саша Вестфал, 
Катрин Улман, Петра Патерно, Дженис Ел-Бира, Сабине Лойхт, 
Ева Беренд и Валерия Хайнтгес. Фотограф Щефан Виланд

 „Нора“, трилър от Сиван Бен Ишай, Хенрик Ибсен, Герхилд 
Щайнбух и Ивна Жич, режисьор Фелиситас Брукер, Мюнхнер 
Камершпиле, 2022, фотограф Армин Смайлович

в Десау като зловещ кошмар, който се е завърнал в 
живота на хората. В спиращия дъха зловещ декор 
на сценографа на спектакъла Рамала Сара Аубрехт 
игралното пространство е оградено с огледала, в 
които персонажите неизменно се сблъскват само със 
собственото си отражение. Между тях се спускат 
пана с видеопрожекции, а в центъра е поставена дълга 
маса, която се простира до дъното на огромната сцена. 
Около нея персонажите се въртят безцелно в едно 
зомбирано съществуване, отредено им от краля убиец, 
от което не виждат изход. Всяко бягство от този 
бункер на потиснатите и манипулираните е невъзможно. 
Точно тази остра актуалност на постановката печели 
членовете на журито.
Постановката на „Деца на слънцето“ на режисьорката 
Матея Колезник в Шаушпилхаус,  Бохум на пръв поглед 
изглежда твърде традиционна и остаряло реалистична. 
Но в действителност в стратегията на Колезник няма 
нищо музейно. Прецизно изградени до най-малкия детайл 
от ежедневното им поведение, всички персонажи се 
разкриват като трагикомични егоцентрици, които 
са слепи за всичко, което се случва около тях. Така те 
неочаквано силно се доближават до нас и днешната ни 
действителност.

В оригиналната адаптация на Ибсеновата „Нора“ 
като трилър от Сиван Бен Ишай, Герхилд Щайнбух и 
Ивна Жич, режисьорката Фелиситас Брукер и екипът 
на Мюнхнер Камершпиле избират неочакван център 
– къщата, която обърната с покрива си надолу почти 
изпълва сцената. Нора, ту като съвременна рокдива, 
ту като ранима, раздирана от емоции жена от 19. век, 
се стреми да се откъсне от нея, от тази къща-корсет, 
с която се е сраснала и по чиито прозорци и стени 
пълзят и всички останали персонажи. Оригинално и силно 
енергийно въздействащо представление.
Както и в останалите си необичайни и динамични, 
определени от движението и светлината спектакли, 
така и в „Офелия има талант“ на сцената на 
Берлинското Фолксфюне Флорентина Холцингер 
дава воля на въображението си. Този път в пъстрия, 
изпълнен с каскади, гмуркания в няколко водни басейна, 
вой на сирени и свистящ шум от кръжащ хеликоптер 
спектакъл свързващата нишка е Офелия на Шекспир и 
нейното удавяне. Тук то се тълкува като стратегия 
за добиване на власт, макар и чрез смъртта. Всеки от 
изпълнителите разказва своята травма чрез стресиращ, 
но контролиран от него флирт със смъртната опасност. 
Един наистина едновременно болезнен и луд спектакъл, 
който рядко може да бъде видян на сцената.
Както в текста на Петер Хандке „Диалог“, така и 
в спектакъла по него на режисьорката Рике Зюскоф 
в Бургтеатър липсват сюжет и индивидуализирани 
персонажи. Зюскоф разпръсква текста между различни 
изпълнители, една част от които оформят групата 
на обитателите на дом за стари хора, а друга – на 
младите болнични работници, които се грижат за тях. 
Спектакълът е фокусиран върху сблъсъка на тези две 
поколения и новооформения дисбаланс на властта – 
старите бели мъже могат да продължават да говорят, 
но те вече нямат думата. Режисьорката успява чрез 
вглеждането в един кошмарен дом за стари хора и 
неговата безсърдечна рутина в справянето с умирането 
и  смъртта да създаде дързък философски спектакъл 
за кръговрата и краткото, но красиво очарование на 
живота. 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

(По материали от сайта и бюлетина на 
Theatertreffen’2023.)



Литературен вестник 8-14.03.2023      9

Професор Пелева, в самото начало на тази година се 
появи том 12-и от събраните съчинения на Йордан 
Радичков, публикувани от изд. „Нике“. Имате голям 
принос за издаването им като съставител, автор 
на научния апарат, автор на студии към отделните 
томове... Новият том е последният от поредицата, 
с него приключва работата по събраните съчинения, 
продължила около дванадесет години. Как бихте 
обобщили работата по тази поредица, на какви 
принципи е подчинено изданието, кои бяха най-
големите трудности...?
Всъщност първото събиране на екипа, ангажиран с 
проекта, беше през вече далечната 2007-ма. Тогава 
уточнихме концепцията за цялостното представяне 
на Радичков (какво искаме, как ще го постигнем, за 
кого го правим) и започнахме да събираме първия том. 
Той излезе през 2009-а… и оттам насетне, с всички 
предсказуеми и неочаквани перипетии около подобно 
начинание, публикувахме книга след книга. Изданието 
стъпва на жанрово-хронологическия принцип (разкази, 
новели, романи, пътеписи, драматургия, сценарии, 
интервюта – от първия към най-късния текст в 
съответната жанрова територия; само последната 
книга от серията е организирана другояче – с превес на 
тематичния принцип). Идеята беше многотомникът 
не просто да възпроизведе всичко, написано от 
Радичков, но и да е полезен на бъдещите изследователи 
литературоведи в текстологичен план; затова към 
всяка част има бележки относно първите публикации 
на показаните произведения, със съпоставка между 
най-ранна и последна версия на конкретната творба, с 
проследяване на връзки, прехвърляния на мотиви и образи 
от произведение в произведение. Изготвихме и показалци 
към всички книги (на антропоними, топоними, редки 
думи); също и коментарен текст, предлагащ прочит на 
съчиненията в дадения том, както и (в определени случаи) 
на критическата им рецепция… Всичко това изискваше 
доста работа в библиотека, със стари и по-нови вестници 
и списания, но пък тази работа беше в сериозна степен 
облекчена от това, че разполагахме с „Йордан Радичков. 
Биобиблиография 1929 – 2004“ на Мария Младенова, 
Светла Девкова и Силвия Найденова – труд, без който 
едва ли бихме се справили със задачата си. Справихме се 
и заради всестранната помощ, оказвана ни през всичките 
тези години от семейството на писателя.      

Последният том съдържа публицистика и други 
текстове на Йордан Радичков, публикувани в пресата, 
както и текстове от архива му. Той ли беше най-
труден за съставяне – работата с архиви обикновено е 
предизвикателство... Кои от публикуваните за първи 
път в този том текстове от архива на Радичков Ви се 
струват най-ценни и важни?
Подготовката на финалната книга от поредицата беше 
особено трудоемка и отне доста време – заради събирането 
на публикации от периодиката, от издания на други автори 
(Радичков е писал доста предговори и следговори), заради 
необходимостта да се покажат заедно, между едни и същи 
корици, твърде различни по природа неща (поздравления за 
юбилеи, слова, изричани при откриване на изложба или при 
получаване на литературна награда, разговори с читатели, 
есета, портретни скици, страници от архива и пр.). 
Пробвах разни варианти за композиране на текстовете 
(подреждаш по един принцип, после се оказва, че така не е 
добре, и започваш отначало, по друг критерий) – наистина 
се оказа най-стръмното място от начинанието… Знам, че 
на последния том от едни събрани съчинения често се гледа 
като на сборник с не твърде важни неща, като на „можеше 
и без това“. А на мене тъкмо тази книга ми е особено скъпа. 
Не само заради многото работа, а и защото осъзнах нещо, 
което преди някак не съм забелязала, не съм го довидяла – 
какъвто и да е поводът на заставането пред аудитория, 
и когато пише встъпление към прози на колеги, и когато 
прави журналистически материал (за реконструкцията 
на „Руски“ например), и когато взема думата в рамките 
на конгрес или на литературна дискусия, и когато 
отговаря на въпроси откъм публиката, Радичков винаги 
(и бързо) стига до споделянето на някаква история, до 
сглобяването на сюжет. И то на интересна, ярка история, 
на забавен сюжет. Тоест той разказва както диша, 
повествуването е неговият начин на говорене, неговата 
същност. Покрай правенето на тома си дадох сметка 
колко често събитийно-образни възли, фрази и мисли, които 
познаваме от книгите му, се появявят и в публичната му 
реч; всъщност няма ясна граница между „художествения“ 
и „нехудожествения“ Радичков, още по-точно – няма 
„нехудожествен“ Радичков. Ето, чуйте как завършва 
словото му, свързано с подготовката на Първия конгрес на 
СБП (1968-ма е): „… представям [си] как се запътват към 
конгреса едни важни и дебели романища, да те набере страх 
от тях – ако такова романище рече да се качи на файтон, 
щом стъпи, и целият файтон ще стане само на трески. 
Стегнати новели с вталени сака също подтичват, за да 
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обърнат внимание със своята модна линия, а и драмите 
на изостават назад – впрочем техните трагически маски 
отдалече се забелязват. Постна комедийка ръси пред себе 
си ситна конска слама, та като стъпва, да не вдига шум, и 
гледа ако може и тя някак да се вмъкне в конгресната зала. 
И нашият беден роднина – разказът – върви и се оглежда 
да не би да го стъпче някое дебело романище, но и гледа да 
даде преднина на поезията, защото поезията стана съвсем 
светска, а това, що е светско, трябва да е в по-предните 
редици […] А най-отзаде в прахоляка иде сатирата, както 
винаги тя и сега разлайва кучета. В прахоляка виждам и себе 
си там, запътен към конгреса с една пърчова кожа…“. Нима 
не е скроил (с помощта на едното просто олицетворение) 
ситуация, персонажи с портрети и характери, началото на 
сюжет; тук артистично е забъркал и автошарж, сбъднал 
е също шега с професията „писател“, с високите работи 
на времето, с представата „как се държи реч“ (което не 
пречи на предишни страници от припомняния текст да 
стои – вярно, по специфичен начин изговорена – история на 
жанра разказ в българската литература от Вазов „до наши 
дни“). Тоест и в този том няма скучен, еднопланов текст. 
Радичков просто не може да пише такива… 
Разбира се, срещата с архива на писателя беше специално 
преживяване за мене. Страниците, които се публикуват 
за първи път тъкмо в 12-ия том, съдържат готови, 
завършени творби („грузинските“ истории и тази за 
„дядо Вачко“, защо ли не ги е публикувал), дневникови 
бележки, щрихирани начала на повествования, скици на 
хрумвания, разсъждения… А и един препис със съкращения 
на „Светите застъпници“, към който Елин-Пелинов текст 
Радичков е добавил няколко свои реда (продължавам да 
мисля за природата на потребността, довела до това 
усвояване/удвояване на разказа от „Под манастирската 
лоза“). Мисля и за онзи Радичков спомен от младини, 
който уж е за първата среща с „Тихият Дон“ на Шолохов, 
но всъщност е за мъжка стая в болница и за жената в 
отсрещното общежитие, която жена (август е, тя все 
яде диня) болните гледат вечер след вечер през прозореца. 
И още има за мислене – както покрай нещата от архива, 
тъй и покрай другото в книгата. Струва си например 
пак да прочетем – сега да прочетем – Радичковите 
текстове, излизали в пресата през 1990-а. Както и 
текстовете, в които говори за българската литература, 
класическа и нова; също малките портрети на Гочо Гочев, 
Бинка Желязкова, Тончо Жечев, Константин Павлов, 
Джузепе Дел’Агата, Дечко Узунов, Любомир Тенев… 
Изобщо томът може да даде много на всеки търпелив и 
внимателен читател. На изследователя – още повече.        
 
Имате трайно отношение към творчеството на 
Радичков – преди да се включите в подготовката на 
събраните му съчинения, през 2004 г. публикувахте 
монография за него, „Йордан Радичков. Дума, разказ 
и тъга“. Откъде идва интересът Ви към прозата на 
Радичков? Как се промени или разшири представата 
Ви за Радичков и неговото творчество покрай 
работата по събраните му съчинения, открихте 
ли за себе си нещо ново и изненадващо в творбите, 
писателската му биография или личността му?
Навремето родителите ми са купували почти всички 
книги на Радичков при първото им излизане; от средата 
на 70-те насетне, освен че четях вече наличното в 
домашната библиотека, година след година се срещах (пак 
поради интересите на майка ми и баща ми) с повечето 
текстове на писателя при самата им поява в периодиката 
и в отделни издания. Филологическото образование 
преработи отгледаната у дома десетилетна привързаност 
към автора в потребност да пиша за него. А „Йордан 
Радичков. Дума, разказ и тъга“ обуслови поканата да се 
включа в начинанието „Събрани съчинения…“; имах голям 
късмет. Покрай работата по томовете видях малко 
или повече поновому историята на един изумително 
талантлив човек, сглобяваща в характерна пропорция 
живота на съкровеното, „вътрешното“ и живота в 
публичността. Видях как се е себесъздавал, как с времето 
е доосмислял идеи и образи, как се е изправял пак и пак 
пред даден сюжет, търсейки пълния му смислов обем, 
истинския му ръст. Видях съвсем отблизо, през десетки 
текстове, как и защо с възрастта е прииждало здрачаване, 
също перипетиите в разговора на твореца със самия 
себе си, разни сбогувания и завръщания, случили се в този 
личностен свят. И моята си особена радост на финала 
– след цялото това взиране, след годините настойчиво 
(и специфично образовано) четене на Радичков – идва от 
факта, че респектът ми към писателя си остана респект. 
Сега е само по-сложно мотивиран.   

Как бихте обобщили мястото на Радичков в 
българската литература? А в по-широк контекст – 
балкански или европейски?
И аз като мнозина други (колеги литературоведи и 
непрофесионализирани читатели) продължавам да 
смятам, че Радичков е голям писател и че не е просто и 
само български писател. Днес статутът на неговото 

наследство като част от модерната ни литературна 
класика е стабилизиран и не подлежи на ревизии. Смятам 
също, че създаденото от този творец все още, все така 
може да бъде смислен посланик на българската култура по 
света. Стига да има кой да превежда, да подпомага срещите 
на други национални аудитории с текстовете на писателя; 
стига да има силна университетска българистика извън 
страната, т.е. академични лектории, които да запознават 
тамошни млади хора и с Радичковите произведения; стига 
да има реален културен обмен и български постановки по 
„Опит за летене“ или „Януари“ (примерно) да се появяват 
на чужди сцени и т.н. Както знаем, не е достатъчно един 
автор да е много талантлив, за да го възприемат като 
световен автор. Не е достатъчно да е много талантлив, за 
да е добре познат дори в собствената си страна.    

Участвахте в поредица срещи с публика, представяйки 
новоизлезлия том. Какви са впечатленията Ви от 
реакциите на читателите, особено на най-младите, 
които се срещат за първи път с творчеството на 
Радичков?
Много съм благодарна на четящите и любознателни хора, 
които през януари 2023-та се включиха в разнообразните 
културни събития, организирани в Пловдив и свързани 
с Йордан Радичков. На нашите представяния дойдоха и 
съвсем млади люде, не че питаха, но пък наистина слушаха, 
чуха. Чудесно е, че освен чрез събраните съчинения, 
творбите на писателя в нови и красиви издания – отделни 
издания – присъстват в книжарниците ни. Надявам се, 
че училището, университетът, критиката, театърът 
ще продължат да си вършат работата и да подпомагат, 
да улесняват срещите между Радичковите текстове и 
сънародниците, родени след НРБ… и много след селото. 
Надявам се и че ще се прави – пак, още – добро българско 
кино по Радичкови сюжети: то би могло да е ефикасен 
посредник между Радичковия свят и възприемателите, 
чието мислене, чиято чувствителност са формирани 
отвъд 2000-та. Надявам се, че не е възможно да забравим 
Йордан Радичков.   

Въпросите зададе АНИ БУРОВА

Наталия Йорданова. „Събиране на счупени части“, 2022, 
3D печат, гравиран акрилен лист, звук Sifr (алтернативна 
партитура на DUNE)
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Бисера Дакова

В монографията на Цветана Георгиева проличава 
еманципаторският замах – да се постанови 
съществуването на художественото явление в неговата 
тотална всеобхватност и синкретизъм, т.е. да се провиди 
тъждеството между сецесион и Belle Еpoque в техния 
специфичен български вариант. Тази категоричност 
на изследователското (и същевременно конципиращо) 
намерение произтича от съзнанието, че до момента 
сецесионът в българската литература е забелязван и 
проучван частично, недотам задълбочено, във връзка 
с определени автори, без да бъде изведен в своята 
комплексност, цялостност, дори надредност спрямо 
символизма, или – без да се опише взаимообусловеността 
на ред естетически факти, т.е. онова, което авторката 
нарича „картина на свързаност“ (с. 15). Естествено е 
подобно намерение за всеобхватност на проучването 
да нивелира под знаменателя на сецесиона всевъзможни 
художествени феномени – един тотален стил, който 
поема в себе си както органичния, навременен сецесион на 
поета Емануил Попдимитров, така и късния концепт за 
декоративно изкуство на Николай Райнов например, или 
който безпроблемно приютява и анахронично изглеждащи 
автори като Иван Грозев от началото на 20-те години на 
ХХ в. или блестящи стилисти (и тук влизам в лек дебат 
с авторката) като Чавдар Мутафов, който със своя фин, 
проиграван на различни нива декоративизъм е по-скоро 
пародийно отекване, постигната амбивалентност на 
сецесионната орнаменталност. Всъщност и Н. Райнов, 
който като автор и декоратор действително е създал 
същински сецесионни книги („Богомилски легенди“, 1912), и 
Ч. Мутафов, чийто декоративизъм се появява в напрегнат 
период на разломяване и срещуполагане на литературните 
направления, излагат своите концепции за линията, 
орнамента, стила през 20-те години на миналия век, т.е. 
постскриптум, впоследствие теоретизирайки, в немалка 
степен синтезирайки собствения си художествен опит. 
И в този смисъл доколко е правомерно удължаването 
на българския литературен сецесион и през второто 
десетилетие на ХХ век, включването на кръга „Хиперион“ 
в орбитата на сецесиона? Разбира се, в случая става 
дума за ярка българска специфика: в сп. „Хиперион“ 
настоятелно, с императивна невъзвратимост бива 
въведен като художествена реалност т. нар. „български 
символизъм“, мислен също така от Ив. Радославов в 
своята компактност, взаимосвързаност, всеобхватност, 
надредност. Но и също така (което е изключително важно) 
– в своята пролетна възмога, вечна младост, ритуална 
свещенодейственост. Един идеологически формат на 
символизма1, който асимилира в себе си емблематичните 
черти на сецесионното изкуство ретроспективно, 
тенденциозно зареждайки се с ведрост и жизнелюбие, с 
духовни състояния на обновление. Това би могло да обясни 
до голяма степен появата на късни заглавия в поезията на 
Траянов (именно от българския му период в „Хиперион“) 
от рода на „Свята пролет“, „Пролетна молба“, „Пролетно 
съзвучие“, „Пролетен славослов“, „Пролетна позлата“, 
на прочутото „Предпролетен вятър“, с посвещение 
на Борис Георгиев, които монументализират тъкмо 
сецесионното, придавайки му героична пиедесталност; 
това обяснява и защо в два поредни броя на списанието, 
посветени на Д. Дебелянов, елегичният поет, авторът 
на „Легенда за разблудната царкиня“ (1914), е въведен с 
текстове, които излъчват пролетно опиянение („Пролетно 
утро“ и „Пролет“)2 и от чиято стилистика късният 
Траянов, ревизирайки ранната си поетика, черпи немалко 
вдъхновение, т.е. своеобразно се повлиява. С това 
отклонение не бих искала да навлизам в друга проблематика 
– тук само набелязвам най-общо идеологическото 
надграждане на „българския символизъм“ спрямо сецесионния 
дух, концепти, образност от времето на краевековието и 
първото десетилетие на ХХ век, или смятам, че е важно 
уточнението, че ако Ем. Попдимитров създава текст с 
характерния наслов „Свята пролет“ (1909), напълно съзвучен 
на сецесионния дух (Zeitgeist) в Европа, то Траяновият 
текст със същото заглавие се появява след повече от 
десет години, в период на себепренаписване, решителна 
себеподмяна, на късно конструиране на собствения ранен 
авторов образ. Ала всичко това е обусловено от контекста 
на идеологически центрираното издание „Хиперион“, където 
трябва да се произведат (и реално биват възсъздавани) 
1 Ив. Радославов. Български символизъм. Основи – същност 
– изгледи. – В: Хиперион, г. IV (1925), кн. 1-2, с. 3-27. По-късно 
промислено и концептуално затвърдено в Ив.-Радославовата 
литературна история. Вж. Радославов, Ив. Българска 
литература. 1878 – 1930. УИ „Св. Климент Охридски“, 1992, с. 
103; 104. 
2 Дебелянов е представен в сп. „Хиперион“ със следните свои 
творби: „Кръстопът на бъдещето“, „Златна пепел“, „Пролетно 
утро“, „Станси – II“ и „Пролет“, като в случая е променено 
автентичното заглавие „Пролетни дни“ (вж. Д. Дебелянов. 

Пролетни дни. – В: Българска 
сбирка, 1908, кн. 5, с. 321). Вж. 
„Хиперион“, г. II (1923), кн. 4-5, с. 
204-205; кн. 6-7, с. 292-293.

поети символисти с определен натюрел – Т. Траянов, 
Д. Дебелянов, Ем. Попдимитров и разбира се, Христо 
Ясенов, чиято поетика неслучайно е въведена и обговорена 
в списанието чрез неговия преди повече от десетилетие 
създаден цикъл „Пан“ (1911)3. Един отчетливо сецесионен 
цикъл не само заради характерната си орнаменталност, 
детайлно отбелязана от Цв. Георгиева, но най-вече заради 
яркия мотив на сливане на лирическия Аз с мирозданието. 
И именно тук бих искала да отбележа, че проследяването 
на мотива Пан от общоевропейски към тяснобългарски 
контекст и към конкретните му художествени проявления 
до момента не е било осъществявано у нас. Този мотив 
не е бил поставян в контекстуална широта от подобен 
мащаб: от берлинското списание „Пан“ със свойствената 
му силна обвързаност между изображение (илюстрация) 
и слово, през ранната и не особено известна (ала вече 
пародийно съотнасяща се към темата) поема „Фавни“ 
(1907) на Ем. Попдимитров до късната трактовка на образа 
на Пан в поемата на Л. Стоянов „Аполон и Мидас“ (1922), 
където възтържествуването на зрелия, остарял Пан (явно 
преобръщащо сецесионната представа за вечна младост) не 
е без връзка с меланхолично състарения, улегнал и умъдрен 
Пан на Михаил Врубел, чиято репродукция се появява през 
1924 г. в сп. „Хиперион“ едва ли не като потвърждение 
на тази поетическа визия. Изобщо темата „Пан“ е 
съществен принос в монографията на Цв. Георгиева не само 
защото генеалогически е изведена от първото по рода си 
литературно издание на европейския сецесион, но и защото 
е проследена в своя особен развой в творчеството на 
българските автори от същинския сецесионен период (Ем. 
Попдимитров, Хр. Ясенов) и по-сетне – през характерното 
є преозвучаване, преосмисляне у Л. Стоянов. По този 
начин на преден план са откроени недотам известни 
текстове на поети символисти или на поети, вписващи 
се във/боравещи със образността на сецесиона, т.е. бива 
пренаредена, дори коригирана стабилната представа 
(също от идеологически порядък, наложила се през 60-те 
и 70-те години на ХХ в.) за главни фигури и периферни 
автори. В изследването на Цв. Георгиева пренареждания 
на авторовите фигури според съотнесеността им към 
мотив, концепт, художествен похват се наблюдават 
нерядко и тъкмо те задават несъмнената продуктивност 
на нейния прочит на българската поезия през ключа на 
сецесиона, или, както самата авторка преформулира това 
название с оглед на българската художествена словесност 
от 20-те години – на „сецесионно-декоративния стил“. 
И точно към нейното изчерпателно успоредяване на 
текстове по мотива Пан трябва да отнесем и Далчевото 
стихотворение „Пан“ (1927), с първоначално заглавие „Лес“. 
Защо поетът преозаглавява своята творба – дали не от 
скрит сантимент към изданието „Хиперион“, където 
дебютира, или по-скоро за да довърши, да поантира, да 
представи в концептуално изчистен вид своята версия 
по мотива Пан и така да сложи точката на пределно 
изчерпване в интерпретацията на този обикнат от 
символистите образ? Във всеки случай „Пан“ е едва ли не 
единствената ведро-жизнерадостна творба на ранния 
Далчев и промененият є наслов определено се съотнася 
(отгласявайки го, а може би дори леко иронизирайки го) към 
мажорно изстъпления, идеологически формат на българския 
символизъм, възвестен в сп. „Хиперион“.
Вече бе изтъкната усърдната и много ценна работа на 
3 Хр. Ясенов. Пан. – В: Наш живот, 1911, кн. 1, с. 11–15.

изследователката по привеждане на културни контексти 
и по тяхното синхронизиране, както и по оглеждането 
на техните значещи разминавания. В този смисъл 
монографията „Литературният сецесион: българската 
Belle Epoque“ е единствена по рода си в нашето 
литературознание: детайлната взряност в изданията 
„Pan“, „Jugend“, „Ver Sacrum“ – в публикуваните там 
текстове, репродукции, сецесионни илюстрации, винетки, 
заглавки, щампи и т.н., преносът на някои от тях в 
българското сп. „Художник“ и функционирането им в 
качествено различен контекст – тези многобройни паралели 
и емпирични проучвания до този момент не са правени 
с подобна изрядна прегледност, с този свръхнеобходим 
уклон по факта. Немалко са изследователите, привлечени 
през годините от сп. „Художник“ (Св. Стойчева, А. 
Велкова-Гайдаржиева, В. Русева, В. Ангелов, аз самата в 
някаква степен), но до момента заетите репродукции, 
винетки и прочие изображения в „Художник“ не са 
били сверявани с поместените в списанията „Jugend“ 
(Мюнхен) и „Ver Sacrum“ (Виена). Цв. Георгиева е склонна 
високо да остойности спорадичните (невинаги коректно 
отбелязвани) заемки, препечатвания в „Художник“, 
твърдейки, че в случая не става дума за подражателство и 
дословно възпроизвеждане, а за най-общо следване модела на 
„Ver Sacrum“ например (с. 62). В монографията се прокрадва 
и твърдението за манифести на сецесиона у нас (според мен 
могат да се открият критически отзиви или програмни 
статии, в които просто се употребява терминът 
„сецесионен“, но не смятам, че тези текстове могат да 
бъдат наричани манифестни с оглед на сецесиона у нас). 
Стилът действително навлиза като мода, като „тотален 
стил“ и в България посредством изобразителното изкуство 
и архитектурата (и тук авторката е особено убедителна в 
посочването на конкретни факти). Но дали в литературата 
ни от първото десетилетие на ХХ век би могло да се говори 
за безрезервно и осъзнато възприемане на този стил, е 
спорно. Ще се огранича в случая със споменаването на един 
анонимен, язвително-хаплив анонс, появил се в сп. „Наш 
живот“ (1906), насочен срещу заимстването на винетки и 
репродукции в „Художник“, най-вече заради профанирането 
на стила на големите художници чрез подобни 
преекспонирания: „безчислени, зацапани картини, които 
дава „Художник“, като си доставя изтъркани клишета, 
останали отпреди години у еврейските издателски 
фирми на всевъзможни „Probecheften“ в немско. [...] 
клишета на картини от гениални художници, на които от 
десеторно преваждане и от милионно употребление така 
обезобразяват гениалното произведение, че ако ги видеха 
самите им автори, биха си скубали косите“4. Всъщност 
остава загадка кой е авторът, укрит зад инициала „Т.“, дали 
наистина непосредствено запознатият със сецесиона Т. 
Траянов, който подписва други свои критически материали 
с този инициал, или все пак остро критичният, нерядко 
агресивен редактор А. Страшимиров?5 Тук следва просто 
да се отбележи конкуренцията между „Художник“ и „Наш 
живот“, като второто периодично издание, макар и да не е 
така разкошно илюстрирано, оформено като „Художник“, 
безусловно се отличава със своята съвършена, безсъмнено 

4 Вж. Т. Рецензия за „Художник“. – В: Наш живот, 1906, кн. 5, с. 54.
5 Мл. Влашки е склонен да припише този текст по-скоро на 
Траянов. Вж. Vlashki, Ml. Teodor Trajanov als Vermittler zwischen 
der Wiener und der bulgarischen Moderne. In: Zeitschrift für 
Slawistik 20202; 65 (3), S. 412.

Около категоричността на едно изследване

Искра Благоева. I want to know what love is, I want you to show me, 2019, сребро и цирконий, 13 × 5 cм. Колекции: СГХГ и MOCAK, 
Краков, Полша. Снимка: Калин Серапионов
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сецесионно оформена корица (шрифт и изображение, 
слети в единството на прекомерно издължената линия, 
прехождането на буквите в образ и обратно). В анонимния 
анонс е доловима ревността към по-доброто издание, но 
и заклеймяването на репродукцията по принцип, което 
отнема уникалността на илюстрациите и ги превръща в 
щампи, неорганично прикрепени/принадени към съответния 
текст. И така бих обобщила, че в този начален, ала 
същински период на сецесиона у нас липсва манифестно-
възвестяващ текст, който да прокламира този стил, но 
пък е налице безспорна компетентност, проникновено 
разбиране на неговите белези, което се наблюдава в 
повсеместното оформление на изданията (списания и 
книги)6, както и би могло да проблесне, спонтанно да се 
прояви в подобни остро критични анонси.
В този ред на мисли бих добавила, че континуитетът 
между сп. „Художник“ (1905–1909) и сп. „Хиперион“ 
(1922–1931), отбелязан от авторката на монографията, 
въз основа на единосъщието на автори в двете издания 
и на сходни рубрики и раздели, е (за мен) оспорима теза. 
Вярно е, че Траянов, Ем. Попдимитров, Л. Стоянов, 
утвърдили се в „Художник“, се превръщат във водещи 
автори на сп. „Хиперион“, и действително – в сп. 
„Хиперион“ има раздели, посветени на музиката, театъра, 
изобразителните изкуства, но както бе споменато в 
началото, „Хиперион“ е идеологически центрирано издание, 
което си поставя непостижимата цел да скрепи в едно, да 
сплоти разноречиви в търсенията си автори (Л. Стоянов, 
Ив. Грозев, Т. Траянов), да въдвори един символистично 
оптимистичен светоглед, от който Николай Лилиев 
ще бъде отстранен с непоколебима манифестност.7 Сп. 
„Художник“, обратно, се отличава с артистичната си 
фриволност, с неустановена, блуждаеща естетическа 
платформа, която приобщава и непринадлежащи є автори 
(Ив. Вазов, К. Величков, К. Христов), едно издание, добило 
по-свойствено сецесионен облик, по-силна органичност 
едва през своята последна годишнина (1909), когато Ем. 
Попдимитров активно публикува своите поетически цикли 
и поеми, илюстрирани от него самия в несъмнен сецесионен 
стил, т.е. става дума за изображения, неразчленими от 
текстовете, образуващи наистина цялостно, тотално 
произведение (Gesamtkunstwerk). Поради това за мен 
евентуалният континуитет между сп. „Художник“ и 
сп. „Везни“ (1919–1921) е по-правдоподобният не само 
заради публикуването във „Везни“ на репродукции 
от Густав Климт, Фелисиен Ропс, Франц фон Щук 
(художници, носещи аурата на сецесиона), не само заради 
сътрудничеството на автори като Л. Стоянов, Т. Траянов, 
Ем. Попдимитров, но най-вече заради отвореността, 
респекта пред различни художествени търсения и 
поетики, колкото и самите естетически манифести 
на Г. Милев да изглеждат категорично отсъждащи, 
ала това не бива да се отъждестява с доктринерната 

6 Мисля, че не би било маловажно да се отбележи проникването 
на сецесионния стил в българския бит, например чрез посредник 
като списанието „Седянка. Домакинско илюстровано списание“, 
което започва да излиза през 1910 г.
7 Поетът безапелационно е наречен „изразител на най-тънки 
паяжинни връзки“, а поезията му, със своето въздействие върху 
нейните апологети, е сравнена с „шербета за ориенталците“. 
Вж. Стоянов, Л. Николай Лилиев (епилог на един спор). – В: 
Хиперион, г. II (1923), кн. 6-7, с. 355-365; Радославов, Ив. Николай 
Лилиев. – В: Хиперион, г. IV (1925), кн. 4, с. 161-163.

непропускливост и недопускане на другото, различното. 
В този смисъл изоставянето на сп. „Везни“ извън обсега 
на изследователското внимание, извън тоталността на 
сецесионния стил, не е маловажен пропуск, още повече че 
авторите, които бяха споменавани до момента, активно 
публикуват иновативни текстове в това издание. Разбира 
се, „Везни“ и сецесионът в българската литература би 
могла да е изследователската посока в друга монография, 
перспектива, която би разкрила неочаквани взаимовръзки 
между автори и актуални естетически контексти. 
Определено сп. „Везни“ е изданието-мост, безподобното 
превключване от волния артистизъм на „Художник“ към 
идеологически постулативното „Хиперион“.
Заслуга на разглежданата тук монография е заявеното 
желание да се приобщават отявлено различни издания едно 
към друго заради приемствеността (и модификацията) 
на сецесионните елементи. Цв. Георгиева привежда 
не само континуитетни съотнасяния, но и оня 
свръхпредставителен ред от образи и мотиви, чрез 
който се разпознава типично сецесионното в нечие 
творчество. А именно – образите Саломе, Сфинкс, 
Медуза, Галатея, мотивите танц, Египет, жени-цветя 
и жени-пеперуди, както и някои други специфични, 
подчинени им мотиви, свързани с обилието на скъпоценни 
камъни, благородни метали, аромати, които авторката 
неизменно отбелязва в наблюденията си, обособявайки 
непривични за българската литература успоредявания 
и уподобявания: между Ал. Балабанов, Т. Траянов, Л. 
Стоянов (Саломе), между П. К. Яворов, Й. Йовков, Л. 
Стоянов, Ив. Грозев (Сфинкс), между П. К. Яворов, 
Т. Траянов, Тихомир Павлов (Медуза), между Ем. 
Попдимитров, Л. Стоянов, Н. Райнов (Египет), като, 
що се отнася до разрояването на жените-цветя и 
на жените-пеперуди, то водещият и ненадминат в 
тази образност си остава Ем. Попдимитров, чиято 
поезия е видяна като произтекла от емблематични 
сецесионни визии, несъмнено познати на поета, т.е. тук 
е важна ерудицията в обиграността с дадена поетика, 
а не просто изтъкването на нейното своеобразие на 
фона на останалите автори. В оформянето на нови 
редове посредством приобщаваща тема изникват и 
нови йерархии в българската литература: Й. Йовков 
се оказва особено благодатен обект за обследване, що 
се отнася до символиката на цветята, пролетта, на 
Сфинкса и поради това не е учудващо, че по-нататък 
той ще се превърне в ключов автор за монографията, 
с отчетливи отгласявания на сецесиона в ранните му 
(нехристоматийни) разкази, както и във възловото 
му произведение „Жетварят“ (1920), последователно 
определяно като „роман“ в изследването на Цв. Георгиева. 
Изобщо Йовков е най-умело боравещ с екфразата – не 
само водещ термин в тази изследователска оптика, но 
и прийом на сецесионното, онова характерно прехождане 
от един вид изкуство към друго – от музиката към 
словото, от словото към живописта и именно в този 
смисъл творчеството на Й. Йовков разкрива своите 
неподозирани измерения. Разбира се, музикалната екфраза, 
която е очебийна у П. П. Славейков, Т. Траянов и най-вече 
у Ч. Мутафов, е отбелязана и конкретно анализирана в 
„Литературният сецесион: българската Belle Epoque“. 
При обособяването/задаването на нови тематични 
успоредявания и обвързаности между авторите в 
българската литература е възможно да се стигне 
до някои категорични подценявания: така например 
мотивът Медуза в Яворовото стихотворение „Видения“ 
(1906) е видян едва ли не като безизразно клише, като 
повторение на вече изреченото от други автори. В 
действителност текстът на Яворов предхожда по 
време физиономичните текстове, извели в заглавие 
този мотив; освен това у Яворов мотивът Медуза е 
неотчленим от мотива за Христовите мъки8, така че 
Яворов не свежда мотива до клише, не го принизява, а 
предугаждащо го въвежда спрямо останалите автори, 
и то чрез сложно контаминиране. У Яворов е налице 
това ранно, преждевременно интуитивно предусещане 
на водещите теми (например поемата „Клеопатра“ от 
1907 е предвестие на египетската тема у Н. Райнов; 
„Да славим пролетта“ от същата година е задаване на 
соларната тема, така мощно-обсесивно разгърната у Ив. 
Грозев през 20-те години на миналия век). Но разбира се, 
в съвкупността на многобройни художествени факти 
са възможни подобни донякъде негативни квалификации. 
И ако Й. Йовков се оказва прелюбопитен поет на 
сецесионното в българската литература от началото 
на ХХ век, то непременно трябва да се уточни в колко 
силна степен неговата образност, поетическата му 
изказност (с някои характерни инверсии и обръщения) 
е задължена на Яворов, достигайки нерядко до почти 
дословно наподобяване: „За щастие устремени/ Очи 
ми ослепяха...; // Гаснеят сили. И чакам ням смъртта, 
/ Очаквам я отдавна – чакам векове“9. В случая не 
отбранявам христоматийния автор, само отбелязвам, 
че Яворов, без да е проникнат от съзнанието за сецесион, 
е усвоил и задал ред емблематични сецесионни мотиви 
за първи път в българската поезия, т.е. изключително 
важно е да се държи под око хронологията в навлизането 
на литературния сецесион у нас.

8 „изпод водите/ държат подводни храсти в кървави бодли/ 
челото изранено./ Съскащи и зли, / през моите уста на хаоса 
змиите/ подават сноп езици“ (П. К. Яворов, „Видения“, 1906).
9 Вж. Йовков, Й. Requiem. – В: Художник, г. III (1909), кн. 8-9, с. 
23.

Изследването на Цв. Георгиева се отличава, както заявих 
в началото, с еманципаторски замах: една от темите, 
които задвижват изследователския поглед, е именно 
тезата за свободно заимстване на сецесионни мотиви 
от българските автори и за тяхното равнопоставяне 
спрямо европейските или – за отхвърляне на термина, 
на изследователския концепт влияние, който неизменно 
превръща българските поети в пасивни, зависими адепти, 
лишавайки ги от физиономичност. И тук бих искала да 
подчертая същностно новото в прочита на Цв. Георгиева 
– интрепретацията на Пенчо-Славейковата стихосбирка 
„Сън за щастие“ (1906) не просто като емблематична 
книга на сецесиона, заради включения образен реквизит 
(цветя, пролет, младост), или заради водещото място 
на линията в Пенчо-Славейковите миниатюри (и тук 
изследователката се позовава на проникновението на 
критика Борис Йоцов), а най-вече заради категоричното 
преостойностяване на тази книга като полифонична, 
т.е. тя решително е изнесена извън парадигмата на 
индивидуализма. Известно е, че Пенчо-Славейковите 
миниатюри са създавани много по-рано – в края на 90-те 
години, – че са вдъхновени от актуалната немскоезична 
лирика. Немалък брой от тях могат да се открият в 
първите годишнини на сп. „Мисъл“ в цикъла „Момини 
сълзи“10, ала дали и това заглавие не е повече дан спрямо 
поетиката на сецесиона, а не толкова израз на покорна 
повлияност от сантименталния Хайне, влияние, от 
което поетът демонстративно се отрича, отказвайки 
се от едноименната си първа книга? Преосмислянето 
и препозиционирането на  Пенчо-Славейковия „Сън за 
щастие“ и задействането на прочита и възприемането 
в орбитата на сецесиона е от изключително значение за 
скъсването с една интерпретативна парадигма: П. П. 
Славейков да бъде разглеждан единствено като предтеча 
на определени естетически тенденции. Авторката на 
монографията разколебава и представите за неговите 
модели (образци) на усвояване. И все пак остава загадка 
защо П. П. Славейков така категорично отхвърля 
възможността неговата книга да бъде илюстрирана 
от художника сецесионист Харалампи Тачев. Ако не бе 
отхвърлена тази възможност, щяхме да разполагаме с 
първия по рода си сецесионен продукт, със слиянието, с 
органичната сплетеност между текст и илюстрация, 
предхождащ „Богомилски легенди“ на Аноним (Н. Райнов) и 
представящ образец на линеарно-вегетативния сецесион 
спрямо начупения, геометризирано изчистен негов 
вариант в оформлението на „Български балади“ (1921) от 
Сирак Скитник.

l
Като цяло монографията на Цв. Георгиева залага на 
преобръщането на установените представи: ала не 
самоцелно и провокативно, а именно позовавайки се на 
свръхизчерпателна фактология, неимоверно разширявайки 
контекста около българската литература, синхронизирайки 
европейско и българско. Извънредно ценно е тълкуването 
на Петко-Тодоровата драма „Змейова сватба“ в ключа 
на сецесиона, с адекватно съзиране в текста на всички 
необходими податки за това – маскираността на змея, 
изявената му слабост към цветята, крехката младост 
на героинята Цена и т.н. Приносно е и полагането на Ив. 
Грозев в обхвата на сецесионната образност, въпреки 
силната проявеност на соларната символика при него, 
въпреки априорния анахронизъм, присъщ на този автор. 
Но именно в текстовете, които авторката привежда и 
анализира („Призив“, „Битие“, „Заклинание на Слънцето“), 
се наблюдава и оформянето на характерния слог на 
жанра заклинание, на оня вид вещателно-перформативна 
изказност, която ще стане пределно свойствена и на късния 
Т. Траянов и която белязва дълбоко поетиката на Хр. 
Смирненски.
Да не говорим за свръхпрецизните сравнения в 
оформлението на музикалните отдели между „Ver Sacrum“ 
и „Художник“ – така емпирията на факта, онагледяването, 
са неотменна съставка в изричането на убедителни 
твърдения и заключения за „българския литературен 
сецесион“. И може би с това трябваше да започна: книгата 
на Цв. Георгиева е богато снабдена с репродукции от 
българската и от европейската периодика, тя е книга 
не само на и за текста, а и книга на визията, нагледа, 
илюстрацията, на многозначните, емблематични за периода 
на краевековието изображения, които не просто допълват 
литературната творба, а задават нейните мотиви и съ-
участват в градежа на самия текст наравно със словото. 
Без съмнение една уютно уплътнена сецесионна монография.    

10 Вж. Славейков, П. П. Момини сълзи. – В: Мисъл, год. I, 1892, кн. 
11, с. 689-694; г. IV, 1894, кн. 6, с. 501-503.

Марта Джурина. Touchpoint (Ник), 2021, електрически разряд 
от допира на пръст, запечатан върху аналогова фотохрартия, 
уникат, 80 х 60 см. Фотограф: André Carvalho and Tugba Car-
valho – CHROMA

Цветана Георгиева, „Литературният сецесион: 
българската belle Epoque“, изд. „Либрум“, София, 2022
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Публикуваният тук разговор е проведен в рамките 
на Международния колоквиум „Тльон, Укбар, orbis 
Universitarius“, посветен на 120-ата годишнина от 

рождението на Хорхе Луис Борхес и състоял се в 
Софийския университет през октомври 2020 г.

Ефраин Кристал (1959) е професор в катедрата 
по компаративистика в  Калифорнийския 

университет в Лос Анджелис (UCLA), изследовател 
на латиноамериканската литература, задълбочен 

познавач на творчеството на Борхес и автор на 
няколко книги за него. На софийския колоквиум Кристал 

изнася лекцията „Хорхе Луис Борхес и световните 
войни“ (в съкратен вариант тя е публикувана в ЛВ, бр. 

42/2020), а след нея участва в разговора, воден от Георги 
Господинов, в който се включват и други участници в 

конференцията. 
Разговорът ще бъде поместен в сборника с доклади 

от конференцията, който предстои да бъде издаден в 
началото на юни тази година. 

Георги Господинов: Благодаря много, Ефраин, за тази 
лекция. В момента в Лос Анджелис, откъдето се включваш, 
е 8 ч. и нещо и това пак е част от разколебаната реалност. 
Искам да кажа две неща за Ефраин, които малко хора знаят. 
Той е роден в Перу, но майка му е от Чернивци, Буковина, 
днешна Украйна. Така че му пожелаваме скоро да дойде в 
нашия район, който до някаква степен е рїден и за него. 
А второто е, че подобно на Борхес той има разнообразни 
енциклопедични интереси. Например е изключителен 
специалист по творчеството на Никола Пусен, чиито 
картини разчита по един много борхесовски начин; дори има 
статии за живописта на Пусен. Също така знае всичко в 
областта на музиката – за класическата музика, особено 
за Вагнер. Той беше човекът, който, докато бяхме една 
година във Висеншафтсколег в Берлин, знаеше програмата 
на всички концерти и спектакли в Берлин и дори пътуваше 
до други градове или държави заради някой концерт или 
спектакъл.
Освен специалист по Борхес, той е специалист по 
испаноамериканска литература, автор е на Кеймбриджкия 
наръчник за латиноамериканския роман; има голяма книга 
върху творчеството на Марио Варгас Льоса, а самият 
Льоса дойде заради него в Берлин, 30 години след някогашния 
си престой там, за да чуе лекцията на Ефраин за Борхес 
и двете световни войни, тема, която предстои да се 
превърне в книга.1

Първият ми въпрос ще бъде свързан с лекцията, която 
току-що чухме, и той е защо досега никога не сме си давали 
сметка за важността на тази тема. Чели сме Борхес по 
много начини, което е хубаво, но никога не сме гледали на 
Борхес като на човек, който ще говори за войната, който 
ще мисли за войната. Откъде идва тази наша слепота? На 
какво се дължи този пропуск?

Ефраин Кристал: Преди всичко, много благодаря за 
любезните ти думи. 
Темата за Борхес и световните войни е много интересна 
и мисля, че е свързана с историята на читателската 
рецепция на автора. Самият той се превръща в 
световноизвестна фигура едва през 60-те години и тогава 
редица философски и литературни направления, които 
са на мода в онзи момент, започват да се интересуват 
от творчеството му. И това е естествено. Нормално е 
постмодернизмът да направи определен прочит на Борхес. 
Нормално е аналитичната философия също да направи свой 
напълно легитимен прочит. Но в контекста на създаването 
на същите тези произведения – в неговия аржентински 
контекст – всеки читател на Борхес е можел да разпознае 
тази тема. Защото той публикува своите политически 
есета в същите списания и вестници, в които публикува 
и художествените си произведения. Връзката между 
литературата и политическата тематика (най-вече тази 
за войните) е повече от явна за тогавашния аржентински 
читател. Но тази връзка е много сложна, защото мненията, 
които изразява в разказите и политически си статии, 
всъщност са споделяни от малцина. В Аржентина в онзи 
момент е масова симпатията към каузите на фашистите 
и нацистите. Дори някои критици, които високо ценят 
литературните качества на произведенията на Борхес, го 
упрекват в липса на националистично чувство.
Има още една допълнителна причина, която ще помогне 
да разберем защо днес ни изненадва значението на темата 
за политиката и за световните войни у Борхес. И тя е, че 
Борхес не симпатизира на перонизма, който идва на власт 
след сериозна изборна победа през февруари 1946 г. Може да 
се каже, че Борхес се разграничава от политиката на Перон 

1 Книгата вече е факт: Kristal, 
Efraín. Querencia. Guerra, traducción 
y filosofía en Jorge Luis Borges. 
Fondo de Cultura Económica, 2022. 
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и донякъде се самоизолира. Навярно това са двете основни 
причини, на които се дължи нашето днешно учудване.

Г. Г.: Няма как да избягам от следващия въпрос. Удивително 
е как, като всеки голям писател, Борхес е несвоевременен. 
Това обяснява до известна степен защо през 1942 г. не му 
дават Националната награда за литература на Аржентина 
(именно защото не е достатъчно националистически 
настроен). А по-късно десетилетия наред тлее 
недоумението за това, че не получава Нобеловата награда, 
като причината отново е политическа – обвиняват го във 
връзка с тоталитарното управление по време на военния 
режим2 в неговата родина. Вие ще кажете дали тези 
обвинения имат някакво основание, или не. Имат ли почва 
тези обвинения?

Е. К.: Двата големи гряха на Борхес във връзка с Нобеловия 
комитет са, че той никога не е симпатизирал на 
Кубинската революция. От друга страна, е предполагаемата 
му връзка с военната диктатура в Аржентина. Настоявам 
– „предполагаемата“. Два месеца след военния преврат 
през 1976 г. хунтата кани в президентския дворец редица 
писатели, сред които са Борхес, Ернесто Сабато и поетът 
Орасио Естебан Рати, председател на Аржентинското 
общество на писателите.3 За Борхес Перон и перонизмът 
винаги са били свързани с нацизма. В самото начало той 
одобрява военния преврат, защото му се струва, че е 
добре, че се слага край на перонизма. Това наистина може 
да бъде интерпретирано като погрешна преценка от 
негова страна. Но онези, които го обвиняват за това, не 
искат да си спомнят, че Борхес е сътрудничил отблизо на 
бъдещия президент Алфонсин срещу диктатурата, както 
и че по-късно е присъствал на съдебните процеси срещу 
престъпните деяния на диктатурата. Хората забравят за 
това.
Обвиняват го още, че е противник на демокрацията, но 
отново става дума за обвинения, извадени от контекст. 
Борхес заявява своето недоверие в положителните 
резултати, до които води тя, тъй като Хитлер и Перон 
са получили властта си по демократичен път. Но когато 
Алфонсин заема президентския пост, той казва, че 
историята го е опровергала и че този път демокрацията е 
свършила добра работа. Бих могъл още много да говоря по 
тази тема, но мисля, че в общи линии това е основното.

Лиляна Табакова: Мислех си колко непознат у нас е 
контекстът, при който се формира Борхес в Аржентина. 
Както каза Ефраин, голяма част от обществото подкрепя 
2 1976-1983 г., след преврат срещу Исабел Перон, военните сили 
официално упражняват властта чрез хунта. Това е период 
на невиждани репресии и сериозно нарушаване на човешките 
права (стотици убийства без съд и присъда, над 30 000 
безследно изчезнали, даване за осиновяване на откраднатите от 
политическите затворнички деца и т.н.). 
3 В книгата Последно завещание: изповедта на Видела за 
безследно изчезналите (пространно интервю, публикувано 
от изд. „Судамерикана“ през 2012 г. (Reato, Ceferino (2012): 
Disposición final: la confesión de Videla sobre los desaparecidos, 
Buenos Aires: Sudamericana) аржентинският диктатор казва, 
че Борхес го е поздравил с „Аве, Цезаре, победителю над 
перонистите!“. Всички, които добре познават Борхес, се 
съмняват, че това е истина. По-вероятно е мит, подхранван 
от дълбокия антиперонизъм на писателя. Твърде малко се знае 
за състоялия се тогава обяд. Близки до Сабато източници 
твърдят, че гостите на Алфредо Видела са поставили 
въпроса за безследно изчезналите писатели. Видела отрича 
това да е истина и признава единствено, че в частен разговор 
свещеникът Кастеляни го е помолил да се застъпи за писателя 
Аролдо Конти (за чиято съдба не се знае нищо и до днес). 

нацистките идеи, но има и една група, която се формира 
около списание „Юг“ на Виктория Окампо, в което Борхес 
е един от най-активните сътрудници. Каква е била 
атмосферата в сп. „Юг“ във връзка с войната?

Е. К.: Разбира се, аз не исках да кажа, че целият 
интелектуален елит в Аржентина е симпатизирал на 
нацизма. Но наистина става дума за една голяма прослойка, 
особено преди началото на Втората световна война; дори 
и след това остават много симпатизанти. По време на 
войната Аржентина по принцип запазва неутралитет 
навярно защото изнася хранителни продукти – жито 
и месо и за двете страни в конфликта. Но когато се 
освобождава Париж, все пак в Буенос Айрес има спонтанна 
манифестация на хора, които са се почувствали освободени 
също като хората във Франция. Правителството 
потушава тази манифестация. В този контекст сп. „Юг“, в 
чиято редколегия е Борхес, проповядва либерална политика 
и открито поддържа Съюзниците. Това е списание, 
отворено към културата на целия свят, включително и на 
Източна Европа. Има вълнуващи епизоди, като например 
как Виктория Окампо се опитва да убеди румънския 
писател Бенжамен Фондан, който бил на посещение в 
Буенос Айрес, да не заминава, защото се бояла за живота 
му. Но той предполагал, че в Париж ще е в безопасност, и 
попада в концлагер. За съжаление, примерите от този род 
са много. Макар позицията на „Юг“ да е била либерална, 
десните медии в Аржентина обвиняват списанието, че е 
комунистическо.

Г. Г.: За мен е изключително интересна връзката, която 
Ефраин прави между разказа „Пиер Менар, автор на „Дон 
Кихот“ (който за нас е важен по други причини) и Ерих фон 
Лудендорф – тази връзка с книгите, с мисленето и цялата 
линия на Лудендорф, както и за участието му в „бирения 
пуч“. Не знаех тези неща. Казвам го, защото съм свидетел 
как в Берлин Ефраин продължи да учи немски с цел да може 
да чете в оригинал това, което Борхес е чел в оригинал. 
И това ми се струва прекрасно и страшно борхесовско. 
Оттук е и следващият ми въпрос: доколко това, с което 
се занимаваме, влияе върху личния ни живот и влияе на 
личните ни избори? Доколко твоят личен живот и твоята 
литературна кариера са повлияни от избора да работиш 
върху Борхес? Хрумвало ли ти е да прочетеш всички книги, 
които Борхес е чел, или да посетиш всички места, на които 
той е бил?

Е. К.: Преди да отговоря, бих искал да коментирам 
още нещо – вярно е, че световните войни имат важно 
значение за Борхес, но също така е вярно, че не по-малко 
значение имат и южноамериканските войни. Колкото 
повече изучава човек подробностите за тези войни, 
толкова повече подробности от произведенията на 
Борхес му се изясняват.
Що се отнася до втория въпрос, има писатели, чието 
творчество зависи повече от житейския им опит, и 
има такива, при които по-важно е всичко прочетено от 
тях. Борхес принадлежи повече към втория тип. Той 
е писател, който пише, изхождайки от това, което е 
прочел.
Има още нещо, което, за съжаление, е слабо известно – 
Борхес е превел много повече текстове от тези, които 
е публикувал със собственото си име. Когато някой 
текст го е интересувал, той го е превеждал. Но докато е 
превеждал, го е преобразувал – не е бил „верен“ преводач. 
Удивително и вълнуващо е да се проследи този процес – 
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как прочетеното се трансформира в преводи и от тях 
се зараждат почти всички негови литературни идеи. По 
време на едно публично четене на своята поезия Борхес 
споделя, че с едно-единствено изключение всичките му 
литературни идеи произхождат от други автори. Да 
се навлезе в света на Борхес, означава да се навлезе в 
изкуството на комбинациите на всичко, което той е 
прочел.
И сега отговарям на въпроса ти: за да се навлезе в света 
на Борхес, е необходимо да навлезеш в света на диалозите, 
на разговорите, които той е имал с литературата в 
продължение на своя живот.

Г. Г.: Да разбираме ли, че за изследователя на Борхес не 
е достатъчен корпусът на това, което той е написал, 
не е достатъчен и корпусът на това, което е прочел; 
той трябва да включи и корпуса на преводите на Борхес 
и да потърси всички връзки между трите. Повече за 
това можете да прочетете в издадената на английски 
книга на Ефраин Кристал „Невидимата творба. Борхес и 
преводът“ от 2002 г.

Александър Кьосев: Въпросът ми е професионален, 
литературоведски. Но първо го предхожда един 
литературоведски комплимент. Изпитах истинско 
професионално удоволствие да видя как работата с 
историческите източници се превръща в работа върху 
текста на „Пиер Менар, автор на „Дон Кихот“ и как 
интонации от антинацистките статии на Борхес се 
прехвърлят върху интонациите на разказвача от „Пиер 
Менар“ и разколебават неговия авторитет.
Когато извършим тази фина историческа работа 
и открием в „Пиер Менар, автор на „Дон Кихот“ 
скрити политически интонации, дали това не 
алегоризира четенето и дали по този начин другите 
пластове на литературната игра, на изследването 
на металитературните слоеве и на границите на 
въображението и на авторството, не се превръщат в 
незначителна маска за политически послания?

Е. К.: Наистина е така. Щом пуснем в действие това 
историческо измерение, което може да се забележи вътре 
в самия текст, виждаме, че гласът, който разказва, 
е един определено тоталитарен глас. Впечатляващо 
е, че той твърди, че неговия авторитет се дължи 
на подкрепата на две дами – първата от тях e една 
италианска графиня от Монако, която се е омъжила 
за немски индустриалец и сега живеят в Питсбърг. 
Т.е. това е оста Мусолини – Хитлер по времето на 
военната реконструкция на Германия, а Питсбърг е 
градът на стоманата. Може би навлизам в прекалени 
подробности. Ще се опитам да бъда по-кратък. Така че 
авторитаризмът на разказвача присъства от самото 
начало. Но в последните абзаци този авторитарен 
глас изчезва и се появява един неутрален глас, който 
вече не произнася категорични съждения, а говори за 
относителността, за прочетената литература, без 
да изказва оценъчни съждения. Така че в текста има 
два повествователни гласа – първият е фашисткият, 
докато вторият, както Вие споменахте, го 
неутрализира. Текстът произвежда това вътрешно 
напрежение. Напрежението е текстово, но се обогатява 
с историческия контекст.

Г. Г.: Има ли някаква връзка между Кафка и Борхес? 
Възможно ли е да са се познавали? Борхес превеждал ли е 
Кафка?

Е. К.: Въпросът е много подходящ за разговора, който 
провеждаме. Когато Борхес започва да превежда 
немските поети експресионисти, открива Кафка. 
Кафка и Борхес са чели Уолт Уитман в един и същи 
немски превод. И Борхес превежда Кафка, докато 
Кафка все още е жив. Превежда „Метаморфозата“ 
(„Преображението“) на испански за издаваното от 
Ортега и Гасет сп. „Ревиста де Оксиденте“ (Revista de 
Occidente), където се публикува на части. След това 
продължава да превежда множество по-къси текстове 
на Кафка в продължение на много години. Искам да 
добавя още нещо: когато Борхес е превеждал, той имал 
способността да трансформира преводните текстове и 
в повечето случаи ги е подобрявал. Но Кафка го е победил. 
Това е единственият писател, от тези, които аз съм 
чел, чиито преводи са по-слаби от оригинала. До голяма 
степен преводът е бил допълнително осакатен, защото 
редакторите на „Ревиста де Оксиденте“ са махнали 
аржентинизмите и на практика ние не знаем какъв е 
бил оригиналният превод. Затова Борхес отдава почит 
към Кафка в два свои разказа – „Лотарията на Вавилон“ 
и „Вавилонската библиотека“. Дори името на Кафка се 
появява криптирано в тези текстове. Разрешете ми още 
нещо да добавя. Борхес по едно време е бил директор на 
Националната библиотека на Аржентина, чиято сграда 
някога е била сградата на Националната лотария. Така че 
за Борхес понятията за библиотека и лотария са тясно 
свързани.

Г. Г.: Благодаря на Ефраин Кристал за времето, което ни 
отдели.

Е. К.: Благодаря на Мария Вутова за чудесната работа 
по симултанния превод. И ми се иска сега аз да направя 
интервю с Георги Господинов.

Елена Алексиева

Родена съм и пораснах на улица „Бурел“ – бивша „Цона 
Петкова“ – в квартал „Иван Вазов“, където живея до 
ден днешен. Това е на 5 минути от Южния парк и на 10 
от НДК, което тогава още не съществуваше. По онова 
време цялата ни улица – забележителна с факта, че е 
разделена на три, на практика несвързани части – се 
състоеше предимно от малки къщи с дворове. В най-
ранния си детски спомен, на около 2-3 години, играя в 
двора на съседите и гоня из тревата техните зайци. 
С останалата част от света ни свързваха трамваите 
номера 1 и 15, от които сега върви единствено 
единицата, и то не по привичния си тогава маршрут. С 
тях впоследствие ходех във второто си училище, 
на една спирка от нас – 22-ро ЕСПУ. 
Първото ми беше кварталното 139-о 
основно „Захарий Круша“, на което 
викахме просто „Крушата“. То се 
намира в „Лозенец“, на сегашния 
бул. „Арсеналски“. От него имам 
прекрасни спомени, както и 
от Английската гимназия, а 
виж, от 22-ро спомените ми 
са предимно лоши. Вероятно 
защото бях отличничка, 
дебела, а на всичкото 
отгоре ходех на пиано и 
на английски в Алианса на 
„Мария Луиза“, тогава 
„Георги Димитров“. Макар 
да не обичах никак пианото, 
имах великолепна учителка 
– г-жа Мария Динолова, една 
действително изтънчена и 
чувствителна дама, към която 
ми беше трудно да се обръщам с 
„другарко“, така че си отдъхнах, 
когато впоследствие другарките 
станаха госпожи. Веднъж в час по 
физическо си спуках костта на дясната 
китка, което ме направи адски щастлива: 
цял месец имах извинение за уроците по 
пиано. Госпожа Динолова обаче ни най-малко не 
се смути. „Нищо, тъкмо лявата ти ръка е слаба, ще 
упражняваме нея“. И така, като пълен идиот, ходех на 
уроци в читалище „Д-р Петър Берон“ с една гипсирана 
ръка, провесена през врата, а в другата – чантата с 
нотите. Приятелите ми от улицата се скъсваха да ме 
подиграват. 
От останалите си учители с най-голяма любов помня 
другарката Дойчинова от началното училище, която за 
една лятна ваканция ми подари „Ямайски марони“ от 
Майн Рид – аз тогава бях полудяла по него, а „Мароните“ 
бяха дефицит, така че подаръкът беше особено ценен. 
Друга моя забележителна учителка, с която все още се 
виждаме, беше класната ми от Английската гимназия, 
госпожа Рене Къдрева. Извънредно свободомислеща и 
необикновена личност, която в осми клас (годината 
е 1991-ва) ни даде класно по литература върху филма 
„Стената“ на „Пинк Флойд“. 
Градинките на детството ми са тази на нашата улица 
– тогава градинка „Емил Марков“, а впоследствие 
на летците, загинали за отбраната на София през 
Втората световна война – и Докторската градина, 
където е отраснал баща ми и по онова време все още 
често ходехме там. По-късно се мотаехме из парка 
„Заимов“ заради близостта му до Английската гимназия. 
Там ходехме с китари и с цяла торба целувки, които 
купувахме с колективно събрани стотинки от близката 
хлебарница. 
Кварталното ни кино беше „Д-р Петър Берон“, където 
съм изгледала всички филми от детството си. А до 
него – тогавашната сладкарница „Петър Берон“ (сега 
„Пчела“), където се наливахме с боза и се тъпчехме със 
скалички и пасти, когато имахме пари за целта. Точно 
пред киното имаше сергия с машина за пуканки. Държеше 
я един дядо, на когото викахме дядо Пуканката, или 
просто Дядката. При него се намираха турски дъвки 
„Турбо“ с картинки на коли, а също и сръбски цигарени. 
Вътре в кутиите на цигарените дъвки имаше карти за 
игра или снимки на футболисти – особено ценни, защото 
можеха да се разменят. 
Като стана дума за кино, един от най-ярките ми 
спомени е как с татко отиваме да гледаме „Полицаят от 
Бевърли хилс“ в кино „Иван Вазов“. Славен филм! Беше 
точно преди Нова година и когато излязохме от киното, 
навън валеше сняг на парцали. Качихме се на жигулито 
и незнайно как се озовахме на ъгъла на „Витошка“ и 
„Солунска“, където по онова време имаше „показен“  

Когато бях овчарче

плод-зеленчук. Пред плод-
зеленчука се беше извила 
неособено дълга опашка и татко 
паркира на „Витошка“, за да 

провери за какво се редят. Оказа 
се, че току-що са докарали банани. 

Той се върна с цял кашон, към 5 кила. 
Народът още не се беше усетил, 

затова даваха кой колкото иска. Нея 
Нова година ядох банани на корем – 

нечуван лукс! А с татко си разказвахме 
сцени от филма и си умирахме от смях. 

Близо до нас имаше голяма книжарница, където 
се продаваше канцелария, а също и книги. Но когато 
пораснах малко, събирах си пари и ходех в книжарницата 
на Съюза на писателите на „Ангел Кънчев“ 5. Там 
купувах основно стихосбирки. Къде отиде цялата тази 
поезия сега – дявол знае. Най-много си купувах марки от 
филателния щанд на ъгъла на „Мария Луиза“ и „Екзарх 
Йосиф“, на връщане от Алианса. Тогава се записах в Съюза 
на филателистите, понеже с членската карта марките 
бяха по-евтини. Не знам къде е въпросната членска 
карта, но марките пазя и досега. 
На ъгъла на „Витошка“ и „Шмид“ (така и не запомних 
как се казва сега) в моя квартал беше бакалията на бай 
Стоян (понастоящем прословутото заведение „Неро“). 
Той беше приятел на дядо ми и винаги двамата ходехме да 
пазаруваме там. По-късно научих, че вървял слух, че под 
дъските на пода на бакалията били заровени много пари. 
Не знам за парите, но се случваше бай Стоян да измъкне 
изпод тезгяха я телешко шкембе, я агнешки чревца за 
своя приятел, който, горкият, не подозираше, че ще му се 
падне внучка вегетарианка. 
София от моето детство е такава, каквато сега може 
да се види единствено в старите детски филми от 
онова време – „Войната на таралежите“, „Таралежите 
се раждат без бодли“, „Куче в чекмедже“ и други такива. 
Странно, но това разминаване не ме изпълва с кой знае 
каква носталгия. Може би единственото време в живота 
ми, когато съм харесвала този град, е било именно като 
малка. О, щастливи дни!

С подкрепата на 
Столична община В рубриката 

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

Едногодишната 
Елена Алексиева 
в двора на 
родната си къща. 
Сн. Личен архив

Елена 
Алексиева 
като дете. 
Сн. Личен 
архив
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Защо е нужна...
Полската писателка Зофия Налковска, автор 
на „Медальони“, една от най-силните книги за 
престъпленията на нацистите, пише следното: 
„Реалността може да бъде издържана само защото 
няма да я опознаем цялата чрез собствения си опит“. 
Ограниченото зрително поле е спасително; спасително 
е съсредоточаването върху конкретни практически 
действия, върху движение от точка А до точка Б и 
обратно, върху конкретен, макар и малък, но измерим 
резултат. 
За много от нас доброволчеството се превърна не 
само в осъзната необходимост, изискване на времето, 
но и в спасение от объркването, загубата, паниката 
и лошите мисли. Тези, които са на фронта, казват, че 
именно поради тази причина в известен смисъл там им 
е по-лесно, отколкото би им било в тила. Културата 
– всяка работа в културата и с културата – извежда 
от този режим на „тичане на къси разстояния“. 
Настройва оптиката така, че започваш да виждаш 
панорамната картина, а това може да бъде голямо 
предизвикателство. 
Много ясно си спомням един момент. В първите 
седмици на мащабната война аз, както много жители 
на Лвив, бях доброволец на гарата. Работата беше 
рутинна, с много дребни задачи: приготвяне на сандвичи 
и чай, носене на топла вода в термоси, насочване на 
новопристигналите преселници към информационните 
пунктове. По едно време, като отместих очи от това, 
с което се занимавах и се огледах наоколо, внезапно 
осъзнах в какво се намирам. Наоколо цареше пълен 
хаос: изгубени деца търсеха родителите си, уплашени 
родители търсеха децата си, нечии животни тичаха, 
в бъчви горяха огньове, от някаква палатка се чуваха 
религиозни песни. Беше като края на времето. 
И именно тази апокалиптична картина предизвика у мен 
културна асоциация: спомних си „Страшният съд“ на 
Йеронимус Бош. Не беше нещо утешително. Всъщност 
би могло да ви уплаши още повече. Но в мене се появи 
някакво смесено чувство: към тревогата се прибави 
известно облекчение. Някой вече го беше нарисувал, вече 
го беше измислил, тоест не е абсолютно изключително 
преживяване.
Това е много важно: да не се чувстваш като в 
изключителна ситуация, защото именно това чувство 
те парализира и те лишава от сили.
Може би затова, колкото и да е странно, имах нужда 
да чета в първите седмици на пълномащабната война. 
Но какво четях? Това бяха разкази за Холокоста от 
еврейската писателка Ида Финк от Збараж. Просто 
се насилих да дочета книгата, която бях започнал 
още преди инвазията в свободното си време, за да 
дисциплинирам малко мислите си. Но тази книга също 
така много ми помогна. Като че ли не е достатъчно 
ужасно в реалността, че на всичкото отгоре 
Холокоста? Но тази книга сякаш ме водеше за ръка. 
Героинята, която преминава през ужасните нещастия 
на войната, накрая оставя едно просто, но важно 
послание: ако аз успях да го направя, значи можеш и ти. 
Едва ли ще ти се случи нещо по-страшно.
Също така четях например стиховете, написани от 
Чеслав Милош в окупираната от нацистите Варшава. 
Ето например това стихотворение от цикъла „Свят“:

Зад полето, леса и зад друго поле
искри огледалото на вода необятна.
С фусти златисти край нея земята 
се гмурва в морето, както в канче лале1.
                                       („От прозореца“)

Как го е написал между обстрелите, уличните 
нападения, в дните, когато негови приятели и познати 
изчезват безследно? Не знам. Но имах и все още имам 
чувството, че той ми подава ръка. Може би това, а 
не нещо друго е най-важната мисия на културата? Да 

1 Превод от полски – Вера Деянова, бел. прев.

Остап Сливински

БИЛЕТИ  (Оля, Лвив) 
„Мисля, че има някакъв паралелен живот. Там, където сме 
такива, каквито бяхме преди войната. 
Нали знаете онзи семеен екопарк близо до Киев, който моли 
да си купите билет за него, въпреки че сега там всичко е 
изгоряло. Да храни животните, които са оцелели. Вчера 
купих няколко билета и си представях как с приятелите ми 
се разхождаме из този парк, храним агнета от ръцете си, 
снимаме се с щраусите. Толкова сме щастливи. 
Беше като картина от онези религиозни брошури за рая на 
земята. Мислиш ли, че ще използваме билетите?“

ЗЕМЯ  (Галина Дмитривна, Билопиля, Сумска област) 
„Разбира се, че засях, как иначе! Прекопах и засях земята. 
Къщата я няма, но да се сее трябва. Земята се настрада 
вече. Отначало имаше снаряди, но после дойдоха сапьорите и 
казаха: иди си, стопанке, остани при сина си, ние ще лекуваме 
земята ти. Така ми казаха. Местни са, знаят и разбират 
всичко. Сега трябва да се сее. Защото да копаеш и да сееш в 
земята е като да галиш и чешеш човек. Аз си мисля: добре че 
ни обстрелваха най-много през март, докато тя още спеше“.

ЗЪБИ  (Уляна, Лвив) 
„Пристигна имигрант от Миколаивска област. Избягал 
от плен. Окупаторите го отвлекли, изтезавали, избили му 
зъбите. 
Сега е в училището. 
Лежи на матрака, покрит с бебешко одеяло. Дългите 
му крака стърчат. Като ученик, но зъбите вече няма да 
пораснат.“

ИСТОРИИ  (Вика, Мариупол)
„Вие сте писател, нали? На вас ви е по-лесно, защото не 
виждате човека, на когото разказвате, когато пишете. 
A мене като ме гледат, започвам да се самосъжалявам и 
всичките ми думи се изпаряват. Или пък си мисля, че може 
би съм преживяла твърде малко и че е смешно да излагам 
на показ историите си. Не знам през какво е минал някой 
друг човек. Може пък и той да си мисли същото. Седим и си 
мълчим и двамата. Всъщност сме преживели толкова много, 
че и за сто души ще стигне.“

КАКАО (Богдана, Киев – Лвив) 
„Вчера имаше много, ама много хора от Краматорск. 
Пристигаха цели влакове, хората идваха да хапнат и да си 
поговорят. Всъщност имахме мляко с ориз – една типична 
сутрешна закуска, не я харесвам. Кафето ни свършваше 
и мислехме да направим след това какао. Възрастните 
всъщност също обичат какао, просто понякога им е 
неудобно да си го признаят. Търсех при черния чай зелен, 
защото една дама искаше такъв. Шегувах се, че ще храним 
половин Украйна с полска риба тон, защото складовете ни 
са буквално наводнени с нея и тя измества дори сухото 
мляко. Намерихме половинлитрови бутилки вода, а аз успях 
да изровя изпод купищата пастет и една кутия шоколадови 
бонбони за децата. В едни зелени опаковки на чертички, като 
малки динички. Ежедневни проблеми, дребни радости, риба 
тон – всичко както обикновено. 
Днес удариха гара Краматорск. Не мога да си избия от 
главата, че повече от тридесет души вече няма да пият 
кафе, няма да поискат чай, няма да дадат на детето си 
бонбон в раирана опаковка. Няма да ги уговарям за сандвич 
с риба тон. Вече бяха на път към нас, а ние вече им бяхме 
намерили кафе. 
Не знам дали има нещо отвъд границата. Но ако има, то със 
сигурност трябва да е най-вкусното какао на света.“

КЛЮЧОВЕ (Арина, Краматорск) 
„Много от нас сега имат един куп различни ключове. 
Понякога много ключове в една връзка, понякога няколко 
връзки в различни джобове и джобчета. Ключове за къщата, 
която им се е наложило да напуснат, ключове от къщата, 
която е трябвало да напуснат родителите. Ключове от 
апартаменти на познати и приятели, които са помолили да 
се поливат цветята. 
По различно време ми се наложи да напусна всичките си 
домове, имах три. Все още пазя всички връзки, все още знам 
кой ключ за коя ключалка е. Една връзка не мога да разпозная 
за къде е. На нея има само два ключа. Гледам я и все се 
надявам, че ще си спомня. И че ще се върна.“

КОНЧЕ (Юлия, Лвив) 
„Всеки път, когато минаваме по улицата покрай стената с 
изкуствените цветя и снимки на загиналите, Гануся спира и 

взима една малка играчка конче, 
закачена до снимката на момиче, 
застреляно в Киев. 

Из „Речник на войната“
Днес, когато се приближихме до снимката на момичето, 
Гануся не намери там кончето. 
– А, ето го! – зарадва се тя, като видя играчката до 
снимката на четиригодишно момченце. Когато го взе в ръце 
обаче, се оказа, че кончето вече не е вързано, а е свободно.
– Мамо, може ли да си го вземем?
Отговорих наум, както винаги: не може – това е кончето на 
момичето от снимката. Но в последния момент, по някаква 
причина, казах точно обратното: 
– Можеш. Виж, тези деца ти дават кончето, за да си играеш 
с него и да го обичаш, защото си жива.“

КОТКА  (Олена, Буча) 
„На десетия ден от окупацията обявиха „зелен коридор“ 
от Буча. Зарязахме всичко, бързо си събрахме нещата 
и тръгнахме. Почти тичахме, защото ни казаха, че 
автобусите тръгват от кметството след час. Една жена с 
червени панталони вървеше пред нас, познахме я – три пъти 
се опитваше да си тръгне и три пъти руснаците я връщаха. 
Тя водеше под ръка една възрастна жена с красива чанта за 
котки. Убеждаваше я: 
– Разберете, че тежи и че няма да ви влача и двете? Ще ви 
оставя и ще се спасявам. Ако сте сама, все някак ще успея 
да ви добутам до автобуса.
Жената плачеше и стискаше чантата си. Вече някъде близо 
до изхода на жилищния комплекс се спря и внимателно я 
остави върху тревата. Една голяма бяла котка се огледа 
уплашена, не знаейки какво да прави. Жената се разплака 
още повече, а тази с червените панталони я задърпа 
напред. Този ден никой никъде не замина. Момчетата от 
териториалната отбрана ни закараха направо до вкъщи – 
бяха първите десет минути на топло за последните дни. 
Не знам дали жената е намерила котката си. Надявам се и 
двете да са имали късмет.“

КРАСОТА (Катерина, Вишгород) 
„Наскоро четох разказ за Втората световна война. В него 
момичето се облича в най-лошите дрехи на майка си, за да 
се промъкне незабелязано покрай нацистите и да не бъде 
изнасилена. Мотая се пред шкафа: да си обличам ли вече 
най-лошото, или още имам време да се промъкна? Всичко 
се променя толкова бързо. Таксито не идва: или кратки 
позвънявания, или затварят. Ще отида пеша до Киев. 
На война красотата става опасна. Красивите неща, хората, 
взаимоотношенията сега съществуват не за вдъхновение, 
а за разрушение. Не за съзерцание и любовни докосвания, а за 
болка. 
Ботушите ми потъват в калта покрай шосето. На 
телефона ми изпиуква съобщение: „Току-що бяхте на 
маникюр в нашия салон. Моля, оставете отзив“.

ЛЮБОВ (Марина, Киев) 
„Седмица преди войната срещнах мъж, с когото исках да 
отида на среща. 
И един път наистина отидох. Имаше ресторант, свещ на 
масата, снегът валеше толкова спокойно навън. Той ме хвана 
за ръка, възхити се от косата ми, всичко беше точно както 
съм си мечтала.
Тогава започнаха обстрелите, ресторантите започнаха да 
затварят, после уличните кафенета, а след това и всичко 
останало. Срещнахме се още веднъж, за да намерим отворен 
магазин за хранителни стоки. И намерихме.
Той каза, че е служил в ракетните войски и знае, че ще го 
призоват на фронта. Трябваше да се сбогуваме. Дълго се 
разхождахме по улиците, без да обръщаме внимание на 
безпокойството във въздуха, хапвахме студени чийзбургери. 
Чувствах се като в роман, който някой ще отвори след 
много години и ще прочете. Роман, наречен „Любов по време 
на война“.

Превод от украински: РАЙНА КАМБЕРОВА

Остап Сливински (1978) е украински поет, литературовед, славист и българист, преводач на художествена 
литература от полски, български и английски. Преподава в Лвовския университет. На български е издадена 

стихосбирката му „Закуска на тревата“ (прев. Райна Камберова, изд. „Смол Стейшънс Прес“, 2020). Живее в Лвов.
Есето „Защо е нужна култура в лоши времена?“ e писано във връзка с програмата „Работилница за културни 

практики“, в чието жури авторът участва. След началото на войната в Украйна Остап Сливински започва да 
съставя своя „Речник на войната“, който събира фрагменти от монолози, разказани или преразказани му от 

различни хора.

Аксиния Пейчева. „Картография на травмата“, 2018, релефна карта от рана, нанесена от куршум върху тялото на куче Дино
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бъдеш споделена лодка, която плава във времето? Може 
би в културата най-важното е това усещане за рамото 
на някой, който вече е невидим? 
Понякога се сещам за фразата на Мишел Фуко, която 
много обичам: „Боговете изпращат нещастия на 
хората, за да ги разказват, а смъртните ги разказват, за 
да не им се случат никога в живота“. 
Всъщност това е безполезно, защото нещастията се 
случват отново и отново, колкото и да разказваме за 
тях. Въобще културата не знае как да предотврати 
нещастието: диктаторите са предимно хора с една 
книга, която самите те са написали, а техните 
изпълнители не четат книги. Но като създаваме 
култура, като разказваме (изразяваме, възпроизвеждаме, 
показваме) нашите истории по различни начини, ние 
поне даваме на другите усещането, че не са сами в  
нещастието си.
Разбрах това много ясно по време на войната: 
нуждата да разказваш и слушаш, да споделяш е една от 
основните човешки потребности, наред с нуждата от 
храна, напитки, топлина и сън. Отначало наизустявах 
тези истории, после започнах да ги записвам, а след 
това постепенно да ги публикувам – така започна да 
се оформя проектът „Речник на войната“. И докато 
вършех тази работа, все повече и повече се убеждавах 
колко размити по време на война, колективни житейски 
изпитания и масови катаклизми стават границите 
на една широко тълкувана култура. Това, което беше 
строга документалистика, мнозина започнаха да 
четат като поезия, а едно чешко списание наскоро 
дори публикува монолозите на свидетелите на 
войната, които записах, в рубриката си „Поезия“. Да, 
нашият театър и нашата литература стават все по-
документални, а нашата документалистика е толкова 
гранична, някак толкова неволно метафизична, че 
понякога се чете като поезия. 
Но вероятно така трябва да бъде: украинската култура 
сега, както може би никога преди, работи като единен 
организъм. Всичко – от мемета и улични графити до 
академична музика –  има единно кръвообращение. Това 
не е „синтезът“, за който говорихме в мирно време, 
а нещо друго: това е вид мобилизация, необходима за 
съвместен устрем към целта. Това е циркулацията на 
ценности. 
Ние сме съ-създатели на нещо, каквото определено все 
още не е имало в украинската култура, и на нещо, което, 
кой знае, може би е напълно ново под слънцето. Всичко 
може да е. Ние, както и нашата култура, сме ужасно 
издръжливи и със сигурност трябва да оцелеем, за да  
проверим.

Превод от украински: РАЙНА КАМБЕРОВА

Калин Михайлов 

Закачки

С катедричка
(академично-ректоратна)
  На А. Б.

Катедричка из кулоара нося,
защо го правя – казваш – е въпросът,
щом преподаването ми от нея не зависи?
Да мога морно тяло да подпра 
   дълбокомислено.

Стълпотворение
(издателско-редакторска)
  На А. Р.

От автори не мож се отървђ –
да бяха те един или пък двама,
а то
        писалка ако хвърлиш към тавана,
ще падне върху авторска глава.

Та казвам ти: от автори – аман, 
на мен критик, но истински ми трябва!

Предусловие
(с продуктово позициониране)
  На Й. М.

Кафето се отличава с игрива субстанция –
лесно го разплисквам, лесно ме изцапва,
накрая се сдобряваме отново:
без него не избликва в мене слово.

По стар мотив
(немска)
  На А. К.

Слънцето навън проби мъглата
и ако бях немец,
вече да съм излезнал –
не да си намествам очилата.

Но немец да си можеш само кратко,
повече престава да е сладко.

С начало почти като предишното
(домакинска)
  На Д. М.

Слънцето проникна през мъглата
и навсякъде видях:
по ъглите и под креслата
струпана досадна прах,
противопоказна за дишане,
непоетична и съвсем несвята.
Посегнах към метлата
(прахосмукаченето иска повече усилия)
и вече с нея във ръката
в очевидното прозрях:
извършвам труд душеспасителен.

Пичовско
(филогическа)
  На Р. Д.

В мъжки род или във женски
пичовете съществуват
и без повече усукване
заявявам недвусмислено,
че от днеска техен фен съм:
в мъжки род или във женски,
с рима или даже без –
важното е да ги има!

Мехлем за възпалените неща
(автозакачка)

Възпалени са всички неща недовършени, възпалени!
Но човек – и да иска – за всички не ще има време,
затова вместо в стєхове да се вайка,
дали да не свърши някои от тях, а?

Това му е майката!
И бащата.

Марина Генова. VS, 2020,  кадър от видеоанимация

Кристина Шпиранец (1987) е хърватска поетеса. 
Първата є стихосбирка „Докато не ме разбиеш“ е 

публикувана през 2015 г.  Занимава се и с литературна 
критика и превод на художествена литература. 

Публикуваните тук стихове са преведени на 
български за участието є в Хърватското поетическо 

матине, състояло се в София на 24 септември 2022 г.

Кристина Шпиранец

Разпъпване

Ако вляза още по-надълбоко, 
ще знам ли как да се върна
Четири са посоките на света
и още поне толкова изходите

Едната е камбана, 
чело и пумпал, 
кръг, който е самата тишина

Втората е ос, 
открива ме и ме докосва

Третата е страх, че всяка от тях ще ме отведе на едно
  и също място

Четвъртата е море

Ако вляза още по-надълбоко, ще знам ли как да се върна?

Ако се развия, ще ме подкастрят ли като овошка през 
 пролетта?  

Всичко губя 

Мечти, срички, думи и 
езици сънувани, забравени, незабелязани, 
растителни и животински видове още неоткрити
лястовици, борове и костенурки, света обкръжили
лазурът, който свързва близкото и далечното
маските на онези, които се смеят на слабото 
 остроумие и на онези, които плачат на обреди
трайни и еднократни 
информация, прилагателни, спомени, коса,
звукове, приятели, баби и дядовци, 
кости 

нищо и всичко 

всичко се губи
докато главата расте,
а Земята се събира във все по-малък възел

Към звездите 

Да отида да подредя дървата у съседите, 
или да напиша стихотворение, 
изборът е труден. 
Знам, че мама е вече там, но никакви гласове
не се чуват, едва
далечните удари на цепениците 
в количката, ритъмът на мъката. 

Спомням си, че в същия двор
съседът опря пушката 
до слепоочието си и от лицето му 
изпадаха всички звезди 
някои ги заровиха три дни по-късно, 
останалите още блестят в пръстта зад къщата.
 
Обувам обувката си и се замислям

невидимият кладенец на тъгата,
в който се къпят селските деца, 
а мъртвите ангели напояват гърдите си,
 
есента ги раздробява като стърготини. 

Преведе от хърватски АНТОНИНА МИТКОВА

Леда Ванева. „Моят по-добър профил“, 2021, шперплат, акрил, 
огледало, 45 х 45см, 70 см диаметър
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Ани Бурова: Дора, току-що в издателство ICU излезе 
новият Ви сборник с разкази „Едно възможно начало“. 
Появява се осемнайсет години след първата Ви книга, 
„Седем начина да увиеш сари около тялото“, която 
беше много добре приета. Защо направихте толкова 
дълга пауза? 
Тодора Радева: Дълго време работих по версия на роман. 
Исках втората ми книга да бъде роман. Имах доста 
завършена идея с нахвърляни бележки. Дори си спомням 
момента, в който написах края – беше в едно кафене 
на Графа, сега на това място се намира книжарница 
„Ориндж“, но тогава имаше заведение под земята, не 
си спомням името, но помня, че вътре бяха окачени 
постери тип „Врати от Амстердам“ или „Прозорци 
от Венеция“, сядах от време на време там. Помня ясно 
сутринта, в която написах в тефтера си последната 
сцена от романа, помня как всичко се подреди с нея, как се 
оформи цялата структура и вече знаех всеки герой откъде 
тръгва и докъде стига, както и начина, по който щеше 
да се разкрива на читателя. Бях въодушевена и мислех, 
че съм направила главното, а останалото е подробност. 
Само дето така и не се справих с тези подробности, 
с истинското писане изречение след изречение. В 
компютрите ми през всички тези години местих една 
папка с име „Roman“, вътре има три версии и още десетки 
файлове с добавки, вариации, бележки и прочие. Но така и 
нищо не ми хареса достатъчно. 
Бих могла да кажа, че успехът на първата книга сякаш 
ме уплаши. Вместо да ме вдъхнови, по-скоро ме скова. 
Знаех, че вече ще има очакване и по-високи изисквания. Не 
исках втората книга да повтаря първата. И все не ми се 
струваше достатъчно добро това, което пишех. 
Освен това, както се казва, се случи и животът в 
тези осемнадесет години – три деца, работа, различни 
обстоятелства... Писането изисква време, внимание, 
отдаденост. „Собствена стая“, дори не толкова като 
пространство, колкото като вътрешна нагласа. Някак 
не може да пишеш между 2 и 3 следобед, когато детето 
е благоволило да заспи. Или в малките часове, когато 
най-после е тихо, никой не те занимава, но и умората е 
смазваща. 
В допълнително утежняващо обстоятелство се превърна 
и фактът, че започнах да правя литературни събития. Така 
виждах много автори, сякаш по-интересни и по-талантливи 
от мен самата; книги, на които се възхищавам и съзнавам, 
че няма как да създам. И си казвах, че на този свят със 
сигурност не му трябва поредния автор, че литературният 
ми вкус изисква нещо по-добро от това, на което съм 
способна.
Ще си призная, че нямах твърдо намерение да издавам втора 
книга с разкази, макар че си го мислех от време на време. И 
макар че по време на пандемията се върнах към текстовете 
си и започнах отново да пиша. Просто спечелих финансиране 
по програма „Творчески стипендии“ на Национален фонд 
„Култура“ и трябваше да направя публично събитие. 
Реших да използвам разказите си като основа. Тогава една 
приятелка ми каза – ама как така ще правиш събитие, пък 
няма твоя книга; как хората ще могат да прочетат тези 
разкази; ако им стане интересно от избраните откъси, 
които чуят, как ще могат да стигнат до целия текст. И 
така, от нейните въпроси тръгна един много бърз процес, 
дори не мога да повярвам, че се случи.  Разказах на Невена 
от ICU за цялата идея. Тя прочете разказите и каза, че 
би ги издала. Много съм є признателна, защото харесвам 
изключително издателство ICU, философията му, книгите 
им, начинът на работа, грижата за всеки детайл. Биляна 
Курташева прие да ми бъде редактор. Албена Лимони и 
Костадин Кокаланов се съгласиха да направят корицата. И 
всичко това – в много кратки срокове. Решихме да включим 
част от старите разкази, тъй като нямам желание да 
преиздавам първата книга, а тя отдавна е изчерпана. 
Направихме селекция и нова подредба и се надявам, че 
тези макар и познати текстове звучат по различен начин. 
Включих и части от романа, които едновременно могат 
да се четат самостоятелно, но от друга страна, чертаят 
една по-голяма история, която човек може да проследи. 
Дори се надявам да продължи да си я въобразява и да се пита 
за още.
Много се радвам, че всичко се разви така, че намерих 
подкрепата на тези хора и успях да преодолея травмата 
от „трудната втора книга“. Защото си върнах чистата 
радост от писането, поне в някои моменти, когато всички 
страхове и предварителни изисквания остават на втори 
план и просто се радваш от това, че си намерил ритъма 
и точните думи, че се е появил образ или разклонение на 
история, сякаш от само себе си, от вътрешната логика на 
текста. 

Мария Налбантова. „Оръдия на труда“ #19, 2021-2022, стари 
инструменти, изсъхнало цвете

За съвместния живот на различните изкуства
Разговор на Ани Бурова с писателката Тодора Радева и хореографката Цвета Дойчева

Имах много основания да кръстя книгата на разказа „Една 
възможно начало“. Но лично за мен това заглавие означава 
и възможно начало за моето по-сериозно, по-постоянно и 
надявам се, по-добро писане.

А. Б.: Как избрахте разказите, които да „прескочат“ 
от дебютната Ви книга в новия сборник? И означава ли 
това, че двете книги са по някакъв начин свързани?
Т. Р.: Още при издаването на първия сборник имах в главата 
си ясна структура за поредица от три книги. Героите от 
заглавния разказ „Седем начина да увиеш сари около тялото“ 
– Калоян и Рая – трябваше да станат главни действащи 
лица в роман. Друг основен герой в този роман е Иво, най-
добрият приятел на Рая, който освен всичко останало 
обожава литературата и на едно място се казва „Иво щеше 
да напише съвсем друг роман за Рая“.  Това трябваше да 
бъде третата книга – потенциалният „друг роман“ на Иво, 
в който има заиграване със ситуации, които читателят 
вече познава, и който предлага варианти на отворения 
край (ако някой си спомня първата ми книга, знае, че често 
оставям текстовете си с отворен финал). В същото време 
новата книга трябваше да „обере“ разликата във времето – 
първите две трябваше да обхващат 90-те и да завършват 
в началото на новото хилядолетие, а третата – да предаде 
промените в обществото, мисленето, поколенията и да 
разкаже какво се случва след края на романа.
„Едно възможно начало“ не е роман, но вече казах, че в нея 
разкривам доста от голямата история, внимателният 
читател би могъл да си конструира основната линия. И 
макар че никъде в отделните разкази не е зададен въпросът, 
който би трябвало да движи целия роман – „Защо изчезва 
Рая?“ – сборникът отговаря на него.
Сега следва да напиша третата книга, от името на 
Иво, този „друг роман за Рая“, който ще изясни всичко, 
включително ще разтегли историята във времето. Но вече 
не (си) давам обещания. Ако го напиша, ще се разбере. Ако 
не – ще ми остане оправданието, че на света не му е нужен 
поредния автор. 

А. Б.: Предстои премиера на „Едно възможно начало“, 
която е замислена не като обичайно представяне на 
книга, а като по-различно и нетрадиционно събитие. 
Разкажете малко повече за това. И най-вече – защо 
имате желанието представянето да излезе от чисто 
литературните рамки?
Т. Р.: Наскоро си дадох сметка, че първата ми книга стана 
повод да започна да организирам културни събития. Заради 
нея в края на 2005 г. бях поканена на един литературен 
фестивал във Виена и тогава реших, че искам да правя 
литературни събития в София. А сега стана обратното – 
покрай събитието, което трябваше да направя по програма 
„Творчески стипендии“, стигнах до издаването на книгата. 
Харесва ми тази симетрия.
Що се отнася до самата идея – отдавна се интересувам 
от взаимодействието между различните изкуства – как 
се свързват, преливат едно в друго или съществуват 
успоредно, допълват се взаимно или дават нови измерения. 
Исках да направя връзка между текст и танц/движение. 
Защото не е толкова обичайно, прави се рядко, 
провокира. Освен това много исках да видя една различна 
интерпретация на моите разкази – през погледите на 
хореографката Цвета Дойчева и на сценографката Ева 
Вентова. Харесвам много нещата, които правят всяка 
поотделно и съм много благодарна, че те се съгласиха да 
осъществим заедно това събитие.
Всички знаем, че четенето на проза може да бъде скучно, че 
вниманието отслабва на петата минута. Затова търсех 
друг вход към текста. Начин да влезем в света на разказите, 
да се потопим в атмосферата им.
 
А. Б.: От много години се занимавате с подобно 
отваряне или разширяване на традиционните рамки 
на литературата като инициатор на различни 
литературни събития – „Скритите букви“, 
„Литературни маршрути“, „Литературни срещи“... 
Какво показва опитът Ви, как се променя по този начин 
възприемането на литературата?
Т. Р.: Много пъти вече съм казвала, че четенето е интимен 
акт и ще си остане такъв. И всичко, което правим като 
представяне на определен автор или текст, е начин за 
въздействие и подтик човек да стигне до тази лична среща 
с книгата.
В същото време – публичните литературни събития си 
имат своите закономерности и трябва да съобразяваш, 
предвиждаш и удържаш в съзнанието си множество 
различни елементи, за да бъдат те успешни. 
„Прочети София“, която стои зад изброените горе 

формати, трайно се занимава с откриване и опознаване 
на различни литературни контексти и интересни 
взаимодействия. Съществена част от дейността на 
фондацията е посветена на връзката между литературата 
и другите изкуства и науката, както и на това как можем 
да преживяваме литературата на живо, как могат да 
изглеждат литературните събития. Това е доста дълга 
тема и предмет на друг разговор.
Но сред всичко ще откроя две неща: на първо място е 
съдържанието, представянето само на качествени автори, 
на това, което разбираме под „добра литература“. А след 
това стремежът постоянно да достигаме до нова публика, 
да направим срещата є с литературата неочаквана, 
запомняща се, да създадем „глад“ за още. 

А. Б.: Госпожо Дойчева, Вие как възприемате 
взаимодействието между текст и танц? Работата 
върху разказите на Тодора Радева първи опит ли е за Вас 
в това отношение?
Цвета Дойчева: Взаимодействието между текст и танц/
движение е доста крехко, трябва да се внимава в какви 
територии отиваш и как стъпваш там. Особено в случая с 
текстовете на Дора, където човек се запознава с различни 
вътрешни пътувания и търсения; става свидетел на 
броденето на човешките души.
Работила съм и преди с текстове, но в различни формати 
– например със Софи Вераст на международния фестивал 
Leap Off Page на фондация „Елизабет Костова“, където 
текст и движение произтекоха едно от друго.

А. Б.: Какъв е замисълът Ви – хореографията 
интерпретация ли е на текста, или връзката между 
двете изкуства създава ново ниво на взаимодействие?
Ц. Д.: Въображението на човек върши чудеса, докато 
той чете или слуша текст. Иска ми се това, до което 
достигнем, да не ограби текста и да не вземе превес, а да го 
допълни и създаде една цялостна картина и преживяване; да 
изградим хибриден формат, в който успоредният живот е 
възможен.

А. Б.: Дора, интерпретацията на Цвета Дойчева даде 
ли Ви някакъв различен поглед към собствената Ви 
книга?
Т. Р.: За мен е изключително интересно какво ще 
стане. Работата на Цвета и на Ева ми доставя огромно 
удоволствие. Подбора на откъсите, начините, по 
които виждат „сцената“ в парка до терасата на бара в 
„Топлоцентрала“. Не мога да кажа нищо конкретно, без да 
разкрия части от идеята. Затова каня всички да дойдат на 
14 март и да го видим и преживеем заедно. 


