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Събитията на 2020
Литература
Театър
Кино
Книги на годината
 Препоръките на
редакторите
 Антикнига на годината
 Депешите на ЛВ

ЛВ пожелава
на своите
автори и
читатели
светла Коледа
и щастлива и
здрава Нова
година!

Сбогуване с Федя Филкова
Четива за Коледа:
Елвира Семинара
Панайот Карагьозов
И още:
 Луиз Глик, Нобелова лекция
 Елка Трайкова
за Милена Цанева
 Разговор с Ешкол Нево
 Конкурс „13 века България“

Очаквайте
първия брой
за 2021 г.
на 6 януари!

Художник на броя:
Елина Кръстева
Луиз Глик

Броят се издава с подкрепата на НФК

ВЛЪХВИТЕ
Към свършека на света, през голите
наченки на зимата те отново са на път.
Колко зими сме го виждали да се случва,
наблюдавали сме как същият знак се явява, а те
отминават градове, изникнали по пътя, златото им,
гравирано върху пустинята, и все пак
си мълчахме, става дума
за влъхвите, дошли да видят в обичайния час,
че нищо не се е променило: покриви, оборът
свети в мрака, всичко, което искат да видят.

ЗИМНА СУТРИН
2.
По това време
една млада жена пътувала през селата в пустинята,
като не гледала нито в бъдещето, нито в миналото,
седяла напълно спокойно върху умореното добиче,
а детето помръдвало, все още плътно затворено
в дълбоката си привързаност…
Съпругът вървял малко напред, по-възрастен, неуместен;
все повече мулето се препъвало, пътеката ставала
труднопроходима в тъмното, въпреки това те не спирали
в един свят като нашия свят, управляван не
от човек, а от статуя в небето…

ПИЕТА
Под опънатата
тъкан на кожата є сърцето му
се размърда. Тя се заслуша,
понеже той нямаше баща.
И тя разбра,
че той иска да остане
в тялото є, далеч
от света
с неговите викове, със
сбиванията,
но мъжете вече
се събират, за да го видят
роден: скупчват се вътре
или коленичат на почтително
разстояние, сякаш са
фигури в картина,
озарени от звездата, която грее
постоянно в мрачния си контекст.
Превод от английски
Калоян Игнатовски

н о в о
Проблемите на
еклисиологията са в
центъра на новия брой
156/Есен на списание
„Християнство
и култура“. На
съвременните
и бъдещите
предизвикателства пред
Православната църква е
посветено интервюто
с архим. Григорий
Папатомас, взето
от Александър Смочевски, озаглавено Епоха на
постцърковността?, а статията на Кръстю Банев
разглежда Еклисиологията на „Добротолюбие“.
В броя е публикувана и студията на дякон Иван
Иванов (Кюмурджийски) Евхаристията на
Църквата –
mysterium fidei – mysterium vitae (Литургични
основания и интерпретации на евхаристийното
тайнство в Литургията, във вярата, в живота
на човека). Темата „Християнство и философия“
е представена с текстовете на Сергий Булгаков
Същността на мита, на Георги Каприев Какво
значи „византийски хуманизъм“? и на архим.
Кирил (Говорун) Две значения на свободата в
източната патристична традиция. В рубриката
„Християнство и история“ е публикуван откъс
от наскоро излязлата книга на Бернар Олзер и
Жан-Батист Мишел Червените завеси на София,
посветена на католическите мъченици, пострадали
от комунистическия режим. Рубриката
„Проблеми на православието“ включва разговора
с митрополит Пимен (Илиевски), отговарящ
за Европа в Македонската православна църква,
озаглавен Бяхме искрени, когато поискахме от
БПЦ да ни бъде Църква майка, а „Християнство
и изкуство“ – текста на Антоанета Дончева
Разомагьосването на езика – Самюъл Бекет срещу
думите. Броят е илюстриран с фотографии от
архива на Тодор Славчев, представен от неговата
внучка Яна Узунова.

„Бетовен. 250 години
от рождението му”
е водещата тема на
декемврийския 10 брой на
сп. „Култура“. „От Виена
до Йерусалим“ –  
през тази гледна точка
египтологът Ян Асман
анализира творчеството
на Бетовен и неговата
„Missa Solemnis“, с
която религиозният
култ се превръща в
автономно изкуство.
На творчеството на
Бетовен е посветен и разговорът с известната
пианистка проф. Милена Моллова, както и задочното
писмо до юбиляря от известния немски композитор
Петер Ружичка. Атентатите в Ница и Виена са в
центъра на анализите на философа Реми Браг и на
политолога Юлиен Райценщайн, а историкът Мишел
дьо Жегер се спира на дихотомията „тяло и душа“ у
Микеланджело по повод мащабната ретроспектива
на италианската ренесансова скулптура в Лувъра.
Поетът Бойко Ламбовски размишлява какво е да си
„близо до думите“, а Станислав Памукчиев, Петер
Цанев и Георги Каприев дискутират върху „образите
на невидимото“ след една изложба в галерия „Райко
Алексиев“. И още две изложби: Любен Стоев в
Дрезден и „Изкуство и политика – конфронтации и
съжителства“ в галерия „Структура“. В рубриката
„Сцена“ ще откриете пресечен анализ към „врага
вкъщи“ (Пинтър, Макдона), интервюта с Крис
Шарков, Ина Кънчева и Василена Серафимова, а също и
с хореографа Тарек Ассам. Режисьорът Войчех Тодоров
разказва за работния процес над филма си „Житие“ (по
сценарий на Красимир Крумов – Грец), а фотографът
Богдан Боев споделя снимачния си опит сред дивата
природа. Разказът в броя „Кестенопад“ е
на Алберт Бенбасат.
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Л итерат у рен ко нк у рс за хо ра в неравн о сто й н о п олож ение
E-LIT.INFO САЙТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
с любезната подкрепа на:
КМЕТСТВО – С. ГЕЦОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД;
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1883“,
С. ГЕЦОВО;
ТЕРИТОРИАЛНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ – РУСЕ
НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ
ЛЕКАРИ
В ГР. РАЗГРАД
организира
КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ПОЕЗИЯ
ЗА ТВОРЦИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
В конкурса могат да участват автори, пишещи на
български език и живеещи в която и да е точка на света.
За конкурса всеки участник изпраща с прикачен файл в
Word до 3/три/ непубликувани стихотворения на любовна
тема, придружени от трите му имена, номер и дата на
ТЕЛК-ово решение /или на друг удостоверяващ документ –

за намиращите се извън България/, адрес, телефон и имейл
на следния електронен адрес: dachogospodinov@gmail.com
Крайният срок за получаване на творбите е 03.02.2021 г.
Журито в състав: Дачо Господинов /председател/ и
членове Мариета Илиева-Пигелер и Иван Димитров ще
определи чии стихове да бъдат отличени със следните
награди, придружени с грамота:
І място – 120 лв.
ІІ място – 70 лв.
ІІІ място – 50 лв.
Предвидени са грамоти поощрения, които ще се
определят от броя на участниците. Също така и
специална награда с грамота.
Конкурсните резултати се обявяват на 14 февруари
2021 г. После отличените ще получат своите награди в
зависимост от пандемичната обстановка.
Изпращайки стихове за конкурса, творците дават
съгласие от тези творби да се подберат за електронна
антология в e-Lit.info Сайт за литература.
За допълнителна информация:
GSM: 0878896375 и на посочения по-горе имейл.
Дачо Господинов, редактор на e-Lit.info
Сайт за литература, член на ССБ
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Искам си живота обратно, не
диетичната му версия
Разговор с Ешкол Нево, автор на романа „Три етажа“, гост на СМЛФ 2020
За читателската публика в България представлява
огромно удоволствие да се запознае с автора на романа
„Три етажа“ (изд. „Колибри“, 2020). Бих нарекла Вашия
роман „триизмерна литература“. Първо, защото
заглавието на книгата е „Три етажа“ и съдържа
идеята за три измерения. Освен това Фройдовата
втора топика – Аз, Свръхаз, То, е превърната в
композиционен принцип на произведението. Но найвече вашият роман се усеща като „триизмерен“
поради вътрешнолитературни причини. Разказът
е пълнокръвен, „жив“, пластичен. Прекалено ли ще
е, ако кажем, че метафората за „трите етажа“
представя пространството на разказа, онова, което
е „между нашата уста и ушите, на които разказваме
историята си“, между автора и читателя?
Триизмерна литература е толкова красиво описание на
онова, което се опитвам да правя в книгите си – отсега
нататък ще започна да го използвам, с Ваше позволение,
разбира се, Лилия… „Мястото между нашата уста и
ушите, на които разказваме историята си“ не се отнася
само до писателя и читателя. Ние всички сме разказвачи
и слушатели на истории. Дори когато се изповядваме, ние
разказваме история. Дори когато отговаряме на простия
въпрос: „Как си“, ние разказваме история.
Как Ви дойде идеята за „Три етажа“? Също така,
колко време отне процесът по създаването му?
Беше ми отнета шофьорската книжка (защото говорих
твърде много пъти по телефона, докато шофирах)
и в резултат на това се върнах към използването на
градския транспорт. Влакове и автобуси. Онова, което
в началото ми се струваше катастрофа, се оказа златна
мина: чувах или подочувах фасциниращи разговори, тайни.
Изповеди, семейни разправии, всичко това, докато
се возех във влака или автобуса. Израелците говорят
изключително високо по мобилните си телефони. Всичко,
което трябваше да направя, беше да се преструвам, че
не слушам, а след това да се прибера у дома и да започна
новия си роман въз основа на някои от изумителните
истории, които бях чул. Също така, предполагам, имах
много какво да изповядвам по отношение на този период
в живота ми и единственият начин, по който можех да
го направя, беше през художествената литература.
Процесът на писане беше експлозивен. Найексплозивният, който някога съм имал. Приключих
първата чернова за 6 месеца. После пренаписвах още
няколко месеца. И това беше. Обикновено работя върху
един роман около 2 или 3 години. Този роман просто
избухна от мен като гейзер.
Ще Ви върна назад във времето. Кога и как
започнахте да пишете? Кои автори Ви оказаха найголямо влияние, когато започнахте да пишете?
Винаги си измислях алтернативни реалности. Още като
бях дете винаги си пишех стихотворения в тетрадката.
Но мисля, че преломният момент дойде, когато обикалях
с раница из Южна Америка след края на военната ми
служба. Имах приятелка у дома, в Израел. Пишех є дълги
писма. Всеки ден. За да запазя връзката ни, докато бях
далеч. Работата е в това, че в Южна Америка понякога
чакаш автобус в продължение на два дни и нищо особено
не се случва. Въпреки това исках да є пиша писмо всеки
ден, затова започнах да си измислям някакви неща.
Преместих се от реалността във фикцията, понякога

разкривайки на приятелката ми това, понякога – не.
Мисля, че тогава разбрах, че искам да бъда професионален
лъжец.
Кои са предпочитаните от Вас съвременни автори
прозаици?
Амос Оз, Алис Мънро, Франк Хърбърт.
А поети?
Йехуда Амихай, Ленард Коен, Били Колинс.
За какво Ви се иска да се говори повече на
литературните фестивали като СМЛФ?
Нека изчакаме и ще видим. Надявам се на разговор,
не на презентация. Иска ми се да се запозная лично
с българските си читатели. Израелци, които бяха
във вашата страна, ми казаха, че тя е красива и
приветлива. През „Зуум“ ще бъде трудно да се види
това, но се надявам поне да мога да добия впечатление за
българскaта душа.
Живеем в необичайни времена, промяна и „новото
нормално“. Каква е Вашата 2020 г.? Какво е Вашето
„ново нормално“? Как описвате новия си ежедневен
живот?
Не, няма начин, това не е моето „ново нормално“. Не
съм готов да се предам на това. Да, тази година писах
много (завърших нов роман) и изобщо не пътувах, за да
представям книгата си, така че прекарах повече време с
трите си невероятни дъщери. И разбира се, протестирах
много, защото нашият премиер е корумпиран и се държи
като диктатор – но стига толкова. Искам да пътувам,
да се срещам с приятели, искам да се изключа от „Зуум“
– искам си живота обратно! Не диетичната му версия, с
която трябваше да се задоволим през 2020 г.
И накрая, един очакван, но винаги актуален въпрос –
какъв е следващият Ви литературен проект?
Последната ми работа, която ще бъде преведена,
вярвайте или не, Лилия, е роман във формат на интервю.
Разказвачът, който е писател, получава по пощата си
интервю, но вместо да отговаря на въпросите, той
разказва истории. История по история, ние разбираме
за кризата в живота му. „Последното интервю“ беше
публикуван в 6 държави, спечели наградата „Adei Wizo“
в Италия и бе включен в списъците на престижната
награда „Femina“ във Франция и на наградата „Lattes
Grinazano“ в Италия.
Надявам се той да бъде преведен и на български.
Въпросите зададе: Лилия Трифонова

Ч естит о !
Българският П.Е.Н.-център удостои доц. д-р Мариана
Тодорова с Почетен диплом и парична награда за особени
заслуги в областта на литературната критика, за
будното є майсторско перо, което откликва на найзначимите събития в света на словото, както и за
безспорния принос на воденото от нея издателство
„Карина М.“ в обогатяването на книжовната
съкровищница с редица стойностни творби на
българската и световната литература.
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Отиде си Федя Филкова

Федя Филкова

Федя Филкова

Пантомима
Направих посещение на истината.
Тя
от ъгъла си
ме помоли:
– Изведи ме
с теб да поиграя!
И ето ни
сред хора
под син купол.
Играта е с ръка върху сърцето.

Болногледачка на света
Всеки ден надеждата се смрачава.
Вие є се свят на земята,
вече диша на пресекулки.
Едни връз други в нищото чезнат
хора, риби и птици.
На Млечния път грее
спасителната носилка.

Първият и последен поет
Николай Кънчев
На десет години съм.
Един летен ден научавам,
че в градчето ни е пристигнал поет.
Забравила съм много неща оттогава,
но той е непокътнато жив в паметта ми и днес.
Видях го през училищната ограда –
на пейка седеше млад, красив и решителен мъж.
Единствено светлината около него
беше различна от светлината,
която дотогава познавах.
Не сияние над поляна или сияние над река.
Светлината сияеше над човешка глава.
Първият и последен поет в лятото на моя живот.

Подай ръка на вятъра
Какво се суетиш като снежинка
из тази мразовита утрин?
Тук белотата на снега е сънотворно
и сънищата са дълбоки като преспи.
Не чу ли?
Зимата не иска да си тръгне.
Дори и слънцето отчаяно потъна
високо горе там в небето
зад облаци, сълзи и непонятни думи.
Тогава ти тръгни!
Сложи си шапката и шала,
излез навън,
подай ръка на вятъра.
Шейната на живота ще те отведе в безкрая,
където може би ще спреш,
но само ако пожелаеш.

На 16 декември си отиде Федя Филкова (1950) – поетеса
и преводачка, един от безценните автори и приятели
на „Литературен вестник“. След себе си остави девет
авторски книги на български език – стихосбирките
„Цветя с очите на жени“ (1982), „Нежен въздух“ (1986),
„Рисунки в мрака“ (1990), „Крехко разпятие“ (2000),
„Моята твоя любов“ (2009), „Второ сърце“ (2009),
„Нищо тъмно“ (2014), „Толкова е кратко. Стихотворения
1969–2019“ (2020) и сборника с разкази „Третата жена“
(2014). Федя Филкова преведе повече от 20 книги с
немскоезична поезия и проза, сред които личат имена
като Гьоте, Новалис, Ингеборг Бахман, Илзе Айхингер,
Ернст Яндл, Криста Волф и др. През 2013 г. на немски
език в превод на Андреас Третнер се появи антологично
издание със 77 нейни стихотворения (Nachtgras, Drava
Verlag, Klagenfurt-Wien).
Поезията на Федя Филкова ще продължи да вълнува
всеки, който притежава умението да чува гласовете на
света. Силата є идва от владеене на един изповеден език,
който назовава деликатно, лаконично, но и изрича крайни
признания, демонстрирайки едновременно изискан вкус и
висока честност.
През годините Федя Филкова работи като редактор
в издателство „Народна култура“ (1982–1992), като
дипломат и държавен експерт – културен аташе
в българското посолство във Виена (1992–1995),

външнополитически секретар на президента Петър
Стоянов (1997–2002), съветник в българското посолство
в Берлин (2005–2008).
Отличавана е с множество награди, сред които
Австрийската държавна награда за художествен превод
за 1995 г., наградата „Златен век“ на Министерството
на културата през 2015 г. и др.
За нас Федя остава и като пазителка на паметта за
големия поет Николай Кънчев (1936–2007). В края на
2007 г. тя, заедно с актьора Милен Миланов, даде
началото на ежегодния Поетичен Никулден, а от 2012 г.
започна да присъжда Наградата за нова българска поезия
„Николай Кънчев“, връчвана всяка година на 6 декември.
Федя ни остави и щедрата си усмивка, с която можеше
да даде надежда на всеки. Нейният проницателен ум
виждаше възможности, които можеха да ни изведат и от
най-безизходната ситуация. Самото є присъствие носеше
смисъл, по който се стремяха да се съизмерват мнозина.
С нейната кончина съвременната литература губи
неповторима поетеса и един от ярките си стожери –
морални авторитети, а „Литературен вестник“ се
разделя с незаменим автор, съмишленик и приятел.
Поклон!
ЛВ

Стаи на любовта

Федя
Филкова
и Николай
Кънчев

Стаи на любовта,
пространства на свободата.
Висят из въздуха на годините,
ухаят на топло и птици,
нехаят за хоризонта.
Затвор са те за твоята душа, принцесо!

Отделяне
Не зная откъде мина смъртта.
С такава непристъпна прегръдка
те бях обградила,
че пиле не смееше да прехвръкне,
камо ли някой друг.
Постоянно си мисля:
може би това стана в мига,
когато отделих устните си от твоите,
за да отмахна щастливо коси.

Отвъдно бяло
Толкова е бистро утрото,
че и отвъдното се вижда.
Почти е
както си представях.
Райската градина
е прогонила ловците
вдън гора.
Белият елен
спокойно свел е
великолепната си шия
до усмихната сърна
и тя с копитце рие
нежната му кожа.
Примамливо,
отвъдно бяло.

На баща ми
Колко е хубаво,
че никой не разбира докрай
смисъла на смъртта,
ако тя изобщо крие някакъв смисъл.
Когато тръгваше,
татко ме погледна със светлите си очи
и погледът му ми беше непознат.
Познах само сянката на страха.
Страх за него, че не знае какво има отвъд.
Страх за мене, че ме оставя сама.
Иска ми се,
когато тръгна,
и аз някого да погледна така.
Из антологичната книга „Толкова е кратко.
Стихотворения 1969–2019“. Смол Стейшънс прес, С.,
2020.

Цветя за Федя
Изведнъж разбирам, че не знам кои са любимите цветя на
Федя. И това, при толкова много разменени цветя – за
рождени и именни дни, по какви ли не други поводи; при
знанието, че за нея цветята са извънредно важни. Беше
кръстила Федя Филкова първата си книга „Цветя с очите
на жени“; беше ни дала в стихотворението си „Изведнъж“
своята фина и горда самопреценка: „Вече години наред
идилично живея / сред цветя, книги и мъж, когото обичам“.
Говореше понякога за цветята си вкъщи, но пределната
є деликатност и финес не є позволиха да ни каже: „Ето,
тези и тези са всъщност моите цветя!“ Радваше се на
всички цветя, които получаваше на своя прекрасен ежегоден
Поетичен Никулден; после голямата част раздаваше,
направо ни заставяше да отнесем някакви цветя вкъщи.
А цветята преизпълваха поезията є. Ето: „През есента ще
светят минзухари“ („Приятелство“); „Разпуква се лалето“
(„Ти идваш“); „да се скрия в розата на двора“ („Някое
прозрачно утро“); „Толкова деца в полето с незабравки“
(„Пасторал“); „падат мъртви всички бели маргарити“
(„Няма място“); „Почти не излиза от вкъщи, / гали
цветята с изпръхнали пръсти“ („Стаята на мълчанието“);
„Разцъфнала магнолия по здрач“; „Кой се грижи за цветята
през зимата?“; „- Защо никой не се обляга на мен? – /
недоумява разцъфналата роза на ветровете“ („Роза на
ветровете“). Отново, и през поезията няма да научим
кои са любимите цветя на Федя. Може би тези – съвсем
деликатните, дребничките, като синчеца?
Последно бяхме заедно с Федя на 1 ноември, при връчването
на наградата є от Портал „Култура“ в книжарницата
„Гринуич“. Много настояваше след това да се почерпим,
седнахме в една италианска пицария на булевард „Витоша“;
много се забавлявахме, разказвахме си истории, беше весело.
Федя светеше, беше в прекрасно настроение. Никога не
разказваше за болестта си; знаехме само, че често ходи
напоследък в своята болница в Панагюрище. Не можах да я
поздравя за Никулден, беше си изключила вече телефоните.
Пламен ми съобщи трагическата вест. Помним от
посветеното є на съпруга Николай Кънчев стихотворение
„Нагоре, нагоре“: „Почакай, подай ми ръка, / заедно да
изкачим стълбата до небето.“
Няма да узная кои бяха любимите є цветя.
ВСИЧКИ ЦВЕТЯ СА ЗА ФЕДЯ!
20 декември 2020 г.
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„На тяхната памет“
Сотир Гелев,
Пенко Гелев,
„Приключенията
на господин
Боровинка по вода
и суша“,
изд. „Точица“,
2020, 72 с., 20 лв.
Новата детска книжка на братя Гелеви
е с прекрасни илюстрации и по подобие
на „Как Лора се научи да брои до десет“
предлага и един завладяващ, богат
откъм фантазия текст, в който отново
приключенията учат героя да се вглежда
в себе си, но и в другите, и най-вече –
научават го да загърби самотата и да
обича.

Цочо Бояджиев,
„Кухата
сърцевина
на живота“,
Издателство за
поезия „Да“, 2020,
67 с., 13 лв.
В традиционния за книгите на „Да“
речник Цочо Бояджиев определя
поезията като „убежище за нашите
меланхолии“. И наистина, и неговата
собствена книга се вглежда много
внимателно в таваните на къщите, но
и на мислите, впуска се в следите, плод
на „ревматизма на времето“, отчита
повторителността, но и търси излаз
към оня „ръб на битието“, където може
да се вгледаш в нищото, но и да вдигнеш
поглед нагоре…

Симона Попеску,
„Обвивки живот“,
прев. от румънски
Лора Ненковска,
ИК „Гутенберг“,
2020, 346 с., 26 лв.
Симона Попеску е автор на поезия,
проза и есеистика. Тя е преподавател
по съвременна румънската литература
и творческо писане в Букурещкия
университет. А романът є, както го
определя преводачката Лора Ненковска
в своя предговор, е „роман-поема,
роман-смях и роман-хербарий-на-себеси, в който другите могат да открият
безценни съкровища за и от себе си“.
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Теодора Димова е утвърдило се име в
съвременната българска литература.
Първите є стъпки са в драматургията. В
новото десетилетие обаче тя тръгва по
стъпките на прозаическото писане и става
известна с есеистиката и публицистиката
си, както и със своите романи – „Емине“,
„Майките“, „Марма, Мариам“, „Адриана,
„Влакът за Емаус“. Последният (от 2019 г.)
– „Поразените“, плод на множество
проучвания, детайлно описани в послеслова
на книгата, спечели литературната
награда в категория „Проза“ – „Перото
2020“, както и престижната „Роман на
годината“ на Националния дарителски
фонд „13 века България“ 2020, и се нареди
сред най-добрите романи за ужасяващите
събития от 40-те години и техните
последствия.
„Поразените“ продължава да следва
неотменния за Димова стил на дълги
изреченски конструкции, сливащи диалог,
мисли, разказване. Един богат език с
множество подчинени изречения, който
на пръв поглед би спънал начинаещия
читател в своята протяжност.
Без да засягаме дебата за
това спада ли Димова към
женското писане (и можем
ли въобще да си позволим
делението на женско и
мъжко писане), неизменен
остава фактът, че гледната
точка в романа е изцяло
феминизирана. В четирите
части чуваме три майчини
(Райна, Екатерина, Виктория)
и два детски гласа (Магдалена,
Александра), чиято
перспектива за събитията
след Деветосептемврийския
преврат по различен начин
обглежда случилото се и
посттравмите на терора.
Началото и краят бележат
кръгова композиция, защото
романът се открива с историята
на Райна и се затваря двайсет
години по-късно с поколението
на нейната внучка Александра.
Така читателят има на разположение не
само няколко повествователни гласа, но
и става свидетел на промяната (макар
това да е спорно понятие!) във времето,
последствията в хода на хронологическата
изменчивост. Неслучайно казвам, че
промяната е спорно понятие. Александра
представлява всички онези деца, чиито
животи са белязани от насилническата
власт. Тя е естествено продължение на
опорочения живот на баба си и дядо си
(Райна и Никола) и носи паметта, макар
и несъзнателно, за терора, като с всички
сили ще се опита, отново не осъзнавайки
докрай, да прекъсне нишката, за да се
освободи от тежестта на миналото.
Александра носи белезите на обърканото
човешко присъствие, което не разбира
защо светът не е цветен и защо баба є
гледа в една точка, когато по телевизията
върви политическа пропаганда.
„Александра се движеше със своя прозрачен
скафандър, навсякъде виждаше един
и същ цвят – безцветен цвят, едни и
същи предмети – непроницаеми и груби,
които я раняваха със своята грозота
и неприветливост, една и съща улица
до училището и обратно всеки ден. По
улицата едни и същи хора. Хората с едни
и същи дрехи, чанти, обувки. Лицата и
прическите им едни и същи, очите също.
Нима и тя приличаше на тях. Задавяше
се от това безличие, задушаваше се
в него, още повече че не можеше да го
осъзнае добре, да го формулира и изрече.
Улица, предмети, град и дом без цвят, без
радост и смях, без топлина и празници, без
живост, да.“
Паметта е важен конструкт в романа
(неслучайно и посланието е „На тяхната
памет“). Тя е не само несъзнателно
опорочаваща живота, но и бива предавана
към следващите поколения епистоларно
– Екатерина например разказва за
събитията и отнася заветите към
синовете си в писмо. Загубата на памет

от Райна, с чиято съдба навлизаме в
романа, е показателна. От една страна,
по този начин се подчертава важността
на помненето – запаметяването,
незабравянето. От друга, подчертава
се пагубната сила на съхраненото в ума,
което само възвръща човека към ужаса
отново и отново, като повтарящ се кадър
във филм, и в крайна сметка го осакатява
душевно и физически. В този смисъл
паметта има амбивалентен характер –
тя е оръжие на властта, но и механизъм
на няколко нива – родова, индивидуална и
колективна, който гарантира, че човекът
не остава равнодушен към случилото се.
Политическият терор на Отечествения
фронт действа чрез Народния съд.
Романът обглежда съдбите на трима души
– Никола, отец Минђ, Борис (всъщност
четирима – бащата на Александра, Михаил,
също по-късно умира от режима). Ужасът
засяга хора от
всички сфери –
индустриалната,
духовната,
културната,
което освен
исторически
факт е и
фикционален
ключ към
въздействието
на книгата.
Димова обаче
набляга върху
това, че найтъжното им
обединение
е всъщност
тяхната
невинност
и в това
именно
се крие
трагедията
на романа. Използването
на женската гледна точка е един вид
стратегия за многословие, за пълно,
емоционално наситено изразяване на
събития, за които трудно се говори без
буца в гърлото, особено ако са преживени
от първо лице. Въпреки че те са впримчени
в лапите на неслучения диалог, което
усилва трагиката на говоренето.
Субектът, към който отправят словото
си или не ги чува, или не взима поука от
чутото (синовете на Екатерина например
стават част от апарата на терора).
Детската гледна точка пък е начин да
се изведе абсурдността на действията.
Неслучайно децата все си задават въпроса
„защо“, опитвайки се да си обяснят
несъвместимостта на доброто и злото,
но никъде не делят експлицитно хората на
добри и лоши.
Свързвам липсата на подобна явна
антиномия в романа в опита да се
универсализира травмата, независимо
каква е тя. Заглавието може да
подведе читателя с впечатлението, че
поразените са единствено безгласните
(в смисъл на безпомощни пред властта),
онеправданите, духовно сломени жени,
техните деца и екзекутираните им мъже.
Несъмнено героините биват увредени
чрез прекършване на волята, която обаче
бързо прераства във физическо (само)
унищожение. Райна продава тялото си,
стига до най-долното стъпало на женския
морал, в опит да спаси мъжа си. Екатерина
пък започва да вярва в предопределеността
на сънищата, което още повече срива
устойчивостта є (макар че сънят също
е важен конструкт, с който жените
„предусещат“ събитията), а Виктория
бързо открива утешението на чашката.
Тези детайли в историите на героините
са емоционални късове, които усилват
близостта им с читателя, без той да
се чувства манипулиран от някакъв
идеологически глас, без да се залита в
политическото. Смятам, че това е найголямото преимущество на книгата – тя

не е политическа, въпреки че говори за
политически събития, а е много по-заета с
личната драма (без негативни конотации!),
благодарение на която читателят
съучаства чрез съпричастие.
Поразени обаче се оказват и поразяващите,
персонализирани чрез образите на Йордан,
Васа и Ангел. Всеки от тях всъщност се
бори със собствените си демони, прави
се опит превръщането им в кукли на
властта да бъде оправдано чрез личните
им травми. Така Димова много ясно
подчертава дуалността на последствията
и извежда вината на по-високо ниво
поради сложната є природа. Тя е не само у
човека и манипулацията на политическия
апарат, но и в личните предистории,
които въпреки всичко не са достатъчни за
прошка. Палачите и техните жертви са
отграничени не само по душевната тъпота
на първите, у тях се бележи и външната
метаморфоза („Сега като че ли и тримата
бяха станали още по-набити, по лицата
им се беше изобразила фанатична и мрачна
убеденост, която се предаваше като бацил
от човек на човек и караше активистите
на новата власт да излъчват еднаква
вътрешна суровост и душевна тъпота“).
Подобно на иконичен образ те са демоните,
а жертвите – обратно – са изобразени в
духовно богата стилистика – например
описанието на отец Мина – „всеки се
чувстваше оценен и обикнат в неговото
присъствие“. Злото е видяно като
механизъм, който променя човека отвътре
и отвън, завладява пространството около
него, почти синестезийно („миришеше
на ботуши, на тютюн, на бензин, новата
власт се просмукваше навсякъде чрез тези
миризми“).
Християнството учи на покаяние. Затова
в романа няма добри и лоши герои, но все
пак има отрицателни и положителни
(фикцията го налага). Смятам, че главното
послание е не само свързано с паметта
като проводник на социален опит, но и
с чисто духовното изкупление, което е
възможно за всеки човек, дори насилника
(Ангел например започва да сънува
несправедливо убитите). Дори Екатерина
продължава да следва повелите на вярата,
въпреки прекършеността си – „Не искам
да израснете с омраза към който и да
е човек, синове мои свидни, не искам да
мразите дори убийците на баща си и мен“.
Така че този роман е най-вече опреснител
на съвременното съзнание, за повечето –
всъщност и учител. Димова е категорична
– положителните герои не бива да остават
просто положителни числа, достигната
бройка в отчета на злото („... където
двайсет, там и двайсет и един...“),
реакционен материал. И макар Александра,
в последната част, да носи усещане
за прекършената надежда за промяна,
тя всъщност следва инстинктите си,
прекрачва границите на безцветността,
на рестрикциите, гони свободата на
душата си. Затова и не е случайно, че
тя отива именно в лунапарк – символ на
хаотичното, неподреденото, цветното,
и сама си подарява частица нормално
детство, в което смяната на портретите
на вождовете вече не е единственото
събитие („Лунапаркът беше внезапно
появилата се възможност да излезе от
своята принудителна умъртвеност и да
участва в живота“).
„Поразените“ е силно емоционален, дори
автобиографичен на моменти роман
(съдбата на художника Михаил – бащата
на Александра, до голяма степен повтаря
случая „Тютюн“), който не просто
разказва, а добавя нова функция на
писаното слово – да пречиства болката
чрез нейното изговаряне и да носи
изкупление за „тяхната памет“.
ИВА АНАСТАСОВА
„Поразените“, Теодора Димова, ИК
„Сиела“, 2019

Нобелова лекция
Луиз Глик
Когато бях малко дете на около, струва ми
се, пет-шест години, разиграх състезание в
главата си, конкурс, чрез който да определя
най-великото стихотворение на света. До
финала достигнаха две: „Черното момченце“
на Блейк и „Река Суони“ на Стивън Фостър.
Крачех напред-назад из втората спалня
в къщата на баба ми в Сидърхърст, едно
село на южния бряг на Лонг Айлънд, като
си рецитирах наум, така предпочитах, не
на глас, незабравимото стихотворение на
Блейк и си пеех, също наум, натрапчивата
тъжна песен на Фостър. Как се е случило да
чета Блейк, е загадка. Мисля, че в къщата
на родителите ми наред с по-популярните
политически и исторически книги и сред
многобройните романи имаше и няколко
поетически антологии. Но Блейк го свързвам
с къщата на баба. Моята баба не беше
увлечена по четенето. Там обаче беше Блейк,
„Песни на невинността и опитността“,
както и тънка книжка с песните от пиесите
на Шекспир, много от тях научих наизуст.
Песента от „Цимбелин“ ми беше една от
най-любимите, може би не разбирах нито
дума, но чувах тона, ритъма, отекващите
повелителни форми, пораждащи силно
вълнение у едно твърде свито, плахо дете. „И
да тачат гроба твой“.1 Надявах се да е така.
Подобни състезания, за чест, за високо
признание, на мен ми изглеждаха естествени;
в митовете, първите ми четива, беше
пълно със съревнования. Най-великото
стихотворение на света в моите очи,
дори когато бях съвсем малка, беше найвисоката сред високите почести. Освен
това със сестра ми бяхме възпитавани
по този начин, да спасиш Франция (Жана
д’Арк), да откриеш радия (Мария Кюри).
По-късно започнах да осъзнавам опасностите
и ограниченията на йерархичното мислене, но
в детството ми, изглежда, беше важно да се
даде някому награда. Един човек заставаше
на върха на планината, видим отдалече,
единственото интересно нещо в нея.
Човекът малко по-отдолу беше невидим.
Или в случая стихотворение. Бях уверена,
че особено Блейк някак е в течение на това
събитие, целият в слух за резултата. Разбрах,
че е умрял, но усещах, че е още жив, защото
чувах как неговият глас ми говори, променен,
но неговият глас. Говореше, чувствах го,
само на мен или специално на мен. Сякаш бях
избрана, привилегирована; също така усещах,
че се стремя да говоря на самия Блейк, че
вече си говоря с него, както и с Шекспир.
Блейк излезе победител в състезанието. Но
след време си дадох сметка колко сходни са
двете лирични стихотворения; притегляше
ме, тогава, както и сега, самотният
човешки глас, зазвучал силно било с вопъл,
или с копнеж. И поетите, към които се
връщах, вече пораснала, бяха онези, в чиито
произведения аз играех – като избрания
слушател – ключова роля. Интимна,
изкусителна, често потайна или подмолна.
Не стадионните поети. Не поетите, които
говорят на себе си.
Харесваше ми тази спогодба, харесваше ми
усещането, че стихотворението изрича
нещо съществено, а и лично, посланието,
което споделят с теб свещеникът или
аналитикът.
Церемонията по награждаването във
втората спалня на баба ми, по причина
на своята прикритост, като че ли беше
продължение на връзката, изградена
от стихотворението: продължение, не
опорочаване.
Блейк ми говореше чрез черното момченце;
той беше скритият източник на този
глас. Не можех да го видя, също както
не виждах черното момченце, или пък го
виждах в невярна светлина посредством
невъзприемчивото и надменно бяло момче.
Но аз знаех, че това, което казва, е истина,
че временното му смъртно тяло вмества в
себе си сияйно чиста душа; знаех го, защото
в думите на черното дете, в описанието на
неговите чувства и преживявания няма и
следа от упрек, от желание да си отмъсти,
има я единствено вярата, че в съвършения
свят, който му е обещан след смъртта, то
ще бъде прието такова, каквото е, и с обилна
радост ще предпазва по-крехкото бяло дете
У. Шекспир, „Цимбелин“, превод Валери
Петров. – Б. пр.
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В итрина

от внезапното обилие
от светлина. Фактът,
че тази надежда е
измамна, че тя нехае
за реалността, прави
стихотворението
разтърсващо и
в същото време
дълбоко политическо.
Болезненият и оправдан
гняв, който малкото
черно момче не може да
си позволи да изпитва,
гневът, от който
Луиз Глик получава медал и диплома за Нобеловата награда по
майка му се старае
литература за 2020 г. пред дома си в Кеймбридж, Масачузетс,
да го защити, намира
отзвук у читателя или 7.12.2020 г.
слушателя. Дори когато Фотографии: © Nobel Prize Outreach. Photo: Daniel Ebersole
този читател е дете.
На онези от нас, които пишат книги,
Но публичната почит е нещо различно.
вероятно им се иска да ги четат
През целия ми живот неудържимо са ме
мнозина. Някои поети обаче не се
привличали стихотворения, подобни на
стараят да достигнат до множество
онова, което описах, стихотворения за
хора в пространствен смисъл, както е
личен избор или заговор, читателят или
в пълната зала. Те се стремят да имат
слушателят имат в тях значимо участие
повече читатели във времеви порядък,
като душеприказчици на нещо поверително
последователно, значителен брой с течение
или на някакво негодувание, понякога
на годините, в бъдещето, но по необясним
са съзаклятници. „Аз никоя съм“, казва
начин тези читатели винаги идват
Дикинсън. „Ти също ли си никой? / Тогава
поотделно, един по един.
двама сме. Но не издавай“2. Или Елиът:
Вярвам, че като ми присъжда тази награда,
„Да вървим тогава ти и аз, / на небето се
Шведската академия избира да уважи
е проснал вечерният час / като пациент,
интимния, индивидуален глас, който едно
3
упоен за операция“ . Елиът не свиква отряда
публично изявление понякога може да усили
скаути. Той иска нещо от читателя. За
или разпространи, но никога да замени.
разлика, да речем, от Шекспировото „Дали
4
със летен ден да те сравня?“ : Шекспир
Превод от английски
не сравнява мен с летен ден. Позволено
Калоян
Игнатовски
ми е да дочуя изумителна виртуозност,
но стихотворението не изисква моето
присъствие.
Черното момченце5
В онзи тип изкуство, което ме привличаше,
гласът или преценката на колективното
са опасни. Рискът на интимното говорене
Уилям Блейк
увеличава тяхната сила, както и тази на
читателя, чието посредничество насърчава
Роди ме мама в юга изгорял
гласа в настоятелната му молба или
и черно съм, ала с душа от сняг;
доверителност.
английското дете е ангел бял,
Какво се случва с подобен поет, когато
но аз съм черно, сякаш тъна в мрак.
колективното, наместо да го прокуди или
пренебрегне, го аплодира и въздига? Според
Седях на мама в скута под дърво,
мен такъв поет би се почувствал застрашен, в зори, преди да пламне зноен ден.
изигран.
И с източното ярко зарево
За това пише Дикинсън. Невинаги, но често.
започна тя урока си към мен:
Четях Емили Дикинсън с най-голяма страст,
когато бях тийнейджърка. Обикновено късно „Виж изгрева! Там, в слънцето, е Бог –
вечер, след времето за лягане, на дивана в
Той дава светлина и топлина;
дневната.
цветя, деца, елена бързоног
Той сгрява сутрин, радва през деня.
Аз никоя съм. А ти кой си?
Ти също ли си никой?
За малко тук сме. Учим от деца
на любовта лъчите да търпим
И във версията, която четях тогава, а и все
и черните ни, мургави лица
още предпочитам:
са само облак, горска сянка, дим.
Тогава двама сме. Но не издавай –
че те ще ни навикат.
Дикинсън ме беше избрала, или пък
разпознала, докато си седях там, на
дивана. Ние представлявахме елит, една до
друга в невидимостта, всяка служеше за
потвърждение на другата. В света ние бяхме
никои.
Но в какво би се изразявало навикването,
пропъждането на такива като нас, които
си седяха на безопасно място под дънера?
Пропъждане е, когато дънерът бъде
преместен.
Тук не говоря за вредното влияние на Емили
Дикинсън върху подрастващите девойки.
Говоря за темперамент, който се отнася
с недоверие към публичния живот или
го възприема като територия, където
обобщението заличава прецизността, а
частичната истина замества искреността
и вълнуващото откровение. За да поясня:
представете си, че гласът на заговорника,
гласът на Дикинсън, е заменен с този на
съдилището. „Ние никои сме, а ти кой си?“
Това послание изведнъж става страховито.
За мен беше изненадващо сутринта на
8 октомври да почувствам същата паника,
която описах. Светлината беше твърде
ярка. Мащабът – твърде широк.
Превод Цветан Стоянов. – Б. пр.
Т. С. Елиът, „Любовната песен на Дж. Алфред
Пруфрок“, превод Цветан Стоянов. – Б. пр.
4
У. Шекспир, Сонет 18, превод Евгения
Панчева. – Б. пр.
2
3

Душите ни щом свикнат с този зной,
димът ще се стопи, ще екне глас:
край златен шатър има водопой
и тучна паша, агънца, за вас!“
Туй бе на мама първият урок
и казвам на приятеля си бял:
когато сме в небесния чертог,
без черния и белия воал,
ще съм му аз заслон и сянка в тоз
сияен пек пред божето лице;
ще бъда като него, златокос,
и той ще ме обикне от сърце.

Клео
Протохристова,
„Литературният
двайсети век“,
УИ „Паисий
Хилендарски“,
Пловдив, 2020,
404 с., 19,90 лв.
Литературният 20. век в това
изследване е видян през ключови години,
които са много повече от моменти на
раждане на емблематични текстове. Те
са „места на памет“, събиращи в себе
си тенденции, почерци и отварящи към
нови перспективи и посоки. Паралелно с
това векът е анализиран през интересни
контекстуализации на творби и
автори, както и през интерпретации на
културни универсалии и конвенции като
античното наследство, календара, джаза
и рок музиката…

Ясен Григоров,
„Телогинариум“,
изд. „Точица“,
2020, 40 с., 15 лв.
Книжката на Ясен Григоров, дизайнерски
решена като бележник, в който се
редуват текстове и илюстрации,
е в най-добрите традиции на
абсурдистката проза в стил Даниил
Хармс. А текстовете, които имат
за цел „снемането“ на мислите,
„събличането“ на тялото, постигат
една висока притчовост, в която
алегориите и фантазиите оголват не
друго, а човешкото.
Един учебник по анатомия на
съзнаваното и несъзнаваното, на
чувствата и телесността.

„Искам
шестица“. Том
11, съст. Амелия
Личева и Дария
Карапеткова, изд.
МП „Преводачредактор“, С.,
2020, 239 с., 5 лв.
Сборникът съдържа преводни и
авторски текстове на студенти
от МП „Преводач редактор“ към
Факултета по славянски филологии на
Софийския университет. Сред имената
на превежданите от немски, английски,
хинди, китайски, японски автори са
Волфганг Голтер, Джеймс У. Лоуен,
Димитър Динев, Харияш Рай, Саадат
Манто, Мамта Калия, Тамаки Онума и
мн. др.

***
Емили Дикинсън
Аз никоя съм. А ти кой си?
Ти също ли си никой?
Тогава двама сме. Но не издавай –
че те ще ни навикат.
Колко е мрачно да си някой
– и като жаба мокра –
да казваш цял ден свойто име –
пред възхитена локва!
7 декември 2020 г.
© THE NOBEL FOUNDATION 2020
5

Превод Спас Николов. – Б. пр.
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Броеницата на спомените като памет за времето
Спомените са особено пространство в паметта за
времето, което сме преминали и което, преминавайки
през нас, оставя своите следи по нашия житейски
път. Чрез словото книгите, които събират спомени,
подреждат пъзела на отминалите години, изпълвайки
ги със събития, личности и емоции. Фрагментарни или
хронологично подредени, те са огледало, пред което
авторът сваля своите маски или се опитва да създаде
убедителна автомитология. Спомените са медиатор
между минало и настояще, между художествен разказ и
реални, твърде често добре познати герои. Наслагвайки
интимността на личното време върху обективните
исторически случвания, те се опитват съзнателно
или интуитивно да завладяват и преподреждат
чуждата памет. Всичко това прави този жанр толкова
предизвикателен и труден.
Интелектуалката, превърнала страстта си към
четенето в своя професия; литературоведът,
чиито трудове са основополагащи в българската
хуманитарна наука – член-кореспондент Милена Цанева
безспорно добре познава коварните клопки, които
мемоарният жанр поставя пред автора. Вероятно
затова тя дълго и внимателно е нанизвала зърната
на спомените в броеницата от разкази за уютния и
хармоничен свят на детството, за разширяващите се
духовни и лични пространства на младостта и онези
поуки от натрупания опит, удовлетворението, но и
разочарованията, щастието, но и загубите, които
зрелостта събира. В лирическата автобиографична
проза (така бих определила книгата на проф. Цанева)
има много светлина и един омагьосващ със своята
деликатност, топлина и мъдрост свят, в който
спомените не са застинали късчета време. Те се
вселяват в нас, за да ги съпреживяваме емоционално и
на един дъх да проследим всички сложно разклоняващи
се сюжетни линии. Така авторката, като че ли наглед
небрежно, следва капризите на творческата памет. Но
всъщност това са едни много прецизно структурирани
мемоари, които не просто очертават различни моменти
от нейния живот, но и портретите на писатели и
поети, на творци, които оставят непреходни следи
в българската култура на ХХ век. Разказите на
проф. Цанева, увлекателни и колоритни, без излишни
епитети и патетика, ни завладяват с финото си
чувство за хумор и самоирония и някак магнетично се
оказваме потопени в атмосферата на емоционалните
є преживявания. Заедно с нея наблюдаваме светещия
прозорец на баща є – литературния критик, издател
на едно от най-елитарните списания „Изкуство и
критика“ (1938–1943) – Георги Цанев. С известно
неудобство, но и ние се оказваме стаени под масата,
когато аскетичният му кабинет, отрупан с книги, се
превръща всяка неделя в своеобразен литературен салон.
Около нас зазвучават сериозните литературни спорове
или шеговитите разговори на творческия кръг около
списанието преди 9 септември 1944 г. и на приятелите
и съмишлениците през следващите десетилетия. И
въпреки че живеем в комерсиално време, ние безрезервно
вярваме на авторката, че духовните хоризонти на тези
интелектуалци са останали недосегаеми от трагичните
политически случвания и от проблемите на ежедневното
материално битие. Разказът на М. Цанева е пропит с
почит, респект и възхищение. За нея – дъщерята, той
„дори на 85 години беше красив мъж“, а това, което тя
много държи да подчертае са онези черти от характера
на Георги Цанев, познати само на най-близкото семейно
и приятелско обкръжение. Известен е драматичният
литературноисторически сюжет, предизвикал
напускането на Г. Цанев, Никола Фурнаджиев, Ангел
Каралийчев и Асен Разцветников на списание „Нов път“
– те не се подчиняват на властната забрана на Георги
Бакалов да участват в паметно утро по повод 10 години
от трагичната смърт на П. К. Яворов. Но от книгата на
проф. Милена Цанева научаваме, че тази четворка запазва,
въпреки превратностите на времето и драматичните
си съдби, една рядка за българските литературни
нрави творческа и лична близост през целия си живот.
Обединяващата фигура на този литературен кръг, не
рядко сравняван с кръга „Мисъл“, е Георги Цанев. И той
като д-р Кръстев остава последен и вероятно отново
е събрал своите съмишленици в духовните селения на
отвъдното. Точно тези черти на верния приятел, на
любителя на стихотворните пародии, на пословично
отдадения на семейството мъж, влюбен през целия си
живот в своята съпруга, без излишна сантименталност
и без идеализиране, очертава авторката. И именно те
някак допълват противоречивияти сложен образ на
литературния историк и критик, на полемиста Георги
Цанев.
Вероятно тук е моментът, ние –
студенти и колеги на проф. Цанева, да му
благодарим за това, че въпреки безутешния
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едноседмичен плач на първокурсничката Милена,
чийто свободолюбив дух, съвсем основателно е бил
ужасен от идеологическите догми във филологическите
специалности тогава, не є позволява да се прехвърли в
Геологическия факултет на Софийския университет. Ако
това беше се случило, българското литературознание
нямаше да има своя най-проникновен и талантлив
изследовател на Иван Вазов, нямаше да бъдат създадени
фундаменталните книги за неговото творчество,
проникновените анализи на редица други емблематични
писатели и поети, нямаше да бъдат възкресени имената
на незаслужено забравени автори.
Често срещан недостатък на българските мемоари е
невъзможността да бъдат преодолени субективните
пристрастия, егоистичната самовлюбеност и
усложнените професионални отношения. Превръщането
на тези книги в арена за размяна на стари обвинения и
повод за нови огорчения, разбира се, им създава шумната
слава на пикантни четива, но ги лишава от най-важната,
но трудно постижима екзистенциална мисия – чрез
жеста на равносметката, а защо не и на покаянието, да
се превърнат в своеобразен духовен катарзис. С какво
книгата на Милена Цанева е различна в контекста на
тази затрупваща ни през последните години лавина от
мемоарна изповедност? С интелектуалната дистанция.
Тя приема спомените не толкова като благодатна
възможност сама да съгради идеалния си публичния
образ, за нея те са паметен знак, чрез който авторът
поема отговорност пред себе си и пред бъдещите
читатели, необременени от познания за преживяното
от нея историческо време. В своята книга проф.
Цанева поставя строги етични граници. Авторката
стои някак зад завесата дори когато представя
различни сцени от своя живот, предпочита да подчини
личното си време-пространство на ярките творци, с
които съдбата я огражда в символични концентрични
кръгове от ранното є детство досега, да разказва
за интересни културни събития у нас и в чужбина,
да споделя любопитни литературни истории с една
удивителна толерантност и коректност. В този смисъл
нейната книга има близко духовно родство с един от
образците на българския мемоарен жанр – „Път през
годините“. И тя като Константин Константинов
постига оригинална композиция, която сплита и
прецизно балансира документалното и художественото;
емоционалното и обективното, за да съхрани всички
важни случвания по Пътя, които са оставили знак в
капризните гънки на нейната, но и на националната
културна памет. В книгата на проф. Цанева те се
превръщат в онези красиви, патинирани кехлибарени
зърна, които отброяват съкровените є лични емоции
и екзистенциални мигове, но и реалните политически и
културни събития, които изпълват отминалото време.
Традиционните очаквания на читателите не биха били

удовлетворени, ако интимният образ на автора
напълно се губи в мозайката на многото истории,
сплетени в книгата със спомени. Милена Цанева
обаче напълно е лишена от суетата да разказва за
успешната си научна кариера, за признанието на
нейните студенти като любим преподавател, за
авторитетното си присъствие в академичния
елит и културния живот в продължение на
десетилетия. В личната си изповед тя ни
разкрива своите духовни убежища, показва
сакралните места на родовата памет.
Отделните фрагменти събират щастливи и
тъжни мигове от различни времена, разказват
за голямата любов към съпруга, която изпълва
с хармония и споделеност целия є живот. Тук
са домът, улицата, дворовете, училището
– топосите на детството, наситени със
звуци, цветове, вкусове и аромати. И
неотменна част от този обгърнал я с
обич свят е образът на академик Румен
Цанев. Световнопризнатият учен, но и
непознаният поет, авторът на няколко
стихосбирки, амбициозният преводач на
„Фауст“ – книга, която, за съжаление,
все още не е издадена. Но за Милена
Цанева той е и по-големият брат, който
є открива различни, привлекателни
светове на познанието, закриля я,
част е от толкова важното за нея
патриархално семейство.
Стожерът на този сакрален свят е
майката – талантливата българска
поетеса Пенка Цанева – Бленика.
Тя е добрият дух на дома, който го
пази, когато идват травматичните
изпитания по време на Втората
световна война – бомбадировките
над София, разрушенията, смъртта
на близки приятели, евакуацията в Бургас и Борован,
несигурността, бедността, политическите сътресения и
социокултурните трансформации.
Разказът за нея преминава като червена нишка през
цялата книга. Така пред нас се очертава образът на
жената, вградила своя живот в семейството и винаги
твърдяла, че това не е саможертва, а нейният щастлив
избор. Именно тази мъдра като природата майка,
която краде от съня си, за да пише стихове, която не
се ласкае от славата и не търси популярност, бди над
спокойствието на съпруга си, опазва го от битовите
проблеми и делничните грижи, дарява децата си с цялата
възможна обич и подкрепа. Страниците, посветени на нея
са най-вдъхновени, но и пропити с все още непреодоляна
болка и може би малко вина. Но според мен тази книга е
онзи дълбок поклон пред жената и поетесата Бленика,
който є отрежда суверенно място в литературната
памет.
Безспорно книги като „Броеница. Из гънките
на паметта“ те въвличат в лабиринтите на
съпреживяването и желанието да споделиш своите
спомени. Проф. Цанева е била моя преподавателка в
Софийския университет, по-късно и колега в Института
за литература. Излишно е да споменавам, че дълбоко
уважавам нейните литературоведски изследвания,
но за мен винаги е било важно и нещо друго – онова
одухотворено, излъчващо разбиране, добронамереност
и уважение към другия поведение. През дългите години
на нашето общуване аз никога не я чух да повишава тон,
да прояви недоброжелателност, да се опитва да провали
кариерата на някого. Със сигурност този модел на
поведение, който не е типичен не само за нашите среди,
а и за българската народопсихология, заслужава да бъде
припомнян.
„Броеница. Из гънките на паметта“ е далече от
скандалния литературен дискурс и от интелектуалната
претенциозност. Книгата носи споделената емоционална
топлина на спомена за едно забравено време, дава
възможност на читателите да се докосват до него и
до личностите, които го превръщат в литературна
история. Тя, някак неусетно, те кара да се вгледаш в
себе си и чрез неочаквано събудените патриархални
архетипове да преживееш един неочакван, може би малко
старомоден и сантиментален духовен катарзис. Но дали
днес не изпитваме нужда точно от такова бягство?
Книгата на Милена Цанева със сигурност ще ни даде един
от възможните отговори.
ЕЛКА ТРАЙКОВА
Милена Цанева, „Броеница. Из
гънките на паметта“, изд. „Колибри“,
2020
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Амелия Личева:
Кони Палмен, „Ти го каза“, прев. от
нидерландски Иглика Василева-ван
дер Хайден, ИК „Колибри“, С., 2020.
Когато една голяма писателка
реконструира живота и любовта
на други големи писатели, тогава
и резултатът е силен, магнетичен
роман, който играе с документалното
и фикционалното, прави сюжети от
поезията на двамата автори, разбива
стереотипи и със сигурност ражда
нови почитатели на Хюз и Плат.
Джузепе Менарини, „България и
бъдещето на славяните“, прев. от
италиански Дария Карапеткова,
ИК „Колибри“, С., 2020.
Книгата на Менарини от 1892
г. е пример за завръщане към
автентичните свидетелства, към
погледа на другия, който оценява
младата тогава българска държава
и є предсказва достойно, европейско
бъдеще. И не на последно място,
с остър език и директно описва
завоeвателната и лицемерна политика на Русия, така далеч
от представата за добрия дядо Иван, онагледена и чрез
карикатурата на корицата, дело на Алберто дела Вале.
София Бранц, „Преди да се
затворят времената“, съст.
Силвия Чолева, Издателство за
поезия „ДА“, С., 2020.
Ако си позволя да перифразирам
едно от стихотворенията, в което
лирическата героиня заявява, че гледа
себе си и не иска нищо, ще кажа, че
точно такава е поезията на София
Бранц – тиха, ненатраплива, но с
огромен заряд да вижда и забелязва, да
се отваря към другите, да обича, да
утешава, да оглежда и попива света.
Сетивна, но и интелектуална, пестелива, но и неочаквано
разточителна, шуплива, но и някак твърда. С глас, който си
струва да помним.

Ани Бурова:
Милан Кундера, „Една среща“,
превод от френски Росица Ташева,
ИК „Колибри“, С., 2020.
Последната – поне засега – книга с
есета на Милан Кундера ни напомня,
че освен на съвременния роман, той
е класик и на есеистичния жанр.
Вариации на постоянните му теми
– романа, паметта и забравата,
музиката... – есетата в тази книга
изграждат онзи неподражаем,
безпогрешно разпознаваем свят
на разсъжденията на Кундера,
с дълбочината и обратите
на интелектуалната игра, с кристалната є логика –
възхитителни, дори когато не си съгласен с тезата.
Макар да няма мащаба на предходните му книги с есета,
на „Завети и предателства“ например, „Една среща“ без
съмнение носи печата на един от големите майстори на
литературата на XX век.
Валери Валериев, „Засечка“, изд.
„ВС Пъблишинг“, С., 2020.
„Засечка“ на Валери Валериев излезе
в края на настоящата, без съмнение
много силна за българската поезия
година. Валери Валериев може би
не е сред най-популярните имена
на съвременната лирика, но със
сигурност има силно и разпознаваемо
присъствие в нея. Поезия на
трагическата ирония – това е едно
възможно определение за неговия
почерк, задълбочен, кристализирал и усъвършенстван в
третата му стихосбирка.

Магда Сабо, „Пилат“, превод
от унгарски Нели Димова, ИК
„Колибри“, С., 2020.
Със сигурност има много преводни
заглавия, които трябва да бъдат
споменати тази година, но не мога да
не отбележа „Пилат“ на Марта Сабо,
в чийто верен читател ме превърна
романът є „Вратата“. Книгите є
със сигурност са част от модерната
класика от втората половина на XX
в. Книга за неизбежната самота,
за миналото, едновременно изплъзващо се и вездесъщо, за
вината. „Пилат“ разказва с равен тон за обичайни, случващи
се в почти всеки живот събития, но въпреки това – или
по-скоро точно заради това – има дълбочината и строгото
въздействие на фреска.

Мария Калинова:
Марьорит Дюрас, „Материалният
живот. Маргьорит Дюрас разказва
на Жером Божур“, прев. Тодорка
Минева, изд. „Сонм“, С., 2020.
– заради самотното писане там
някъде в мрака, заради всекидневието
между знанието и незнанието, заради
опиянението – от алкохола, от
любовта, от всичко наведнъж, но
също: автобиографията в романа и
романа в автобиографията, заради
преливането между отделните
є книги, повторенията между тях, заради скандалната
откровеност и изгарянето на ръкописи, дръзкия стил и
отвращението от човешкото унижение, заради това, че
прави трудно, както четенето на литература, така и
гледането на филми, че е далеч от наивното възприемане в
изкуството.
Ясен Василев, „Катедралата на тялото, тялото
на сянката“, електронно издание на „Литературен
клуб“, 2020 – заради въвеждането на поетическото на
територията на политическото, заради „превзетия“
език, с който се отстоява литературната автономия,
заради ускоряващия се стихотворен ритъм и екстаза на
изговарянето, заради тялото, което пише, заради сянката,
която не съвпада с него, заради разминаванията, разтроеното
светоусещане, творческите аномалии на поетическата реч,
заради възвишените катедрали и нематериалността на
текста, заради режисирането в поезията, заради думите,
които са действия.
Яница Радева, „Поздрави от Хадес“,
изд. „Жанет 45“, Пл., 2020 – заради
множествеността, придадена на
повествователния глас, излизането на
древногръцкия хор на сцената, заради
пулсиращата фокализация, заради
Исмена за сметка на Антигона, заради
смелото преплитане на теория и
литература, заради иносказателното,
заради съвременното значение на
онова, което уж е казано за миналото,
заради осезателността и „фактурата“
на всяко отделно изречение, заради
прозренията и необходимото примирие със себе си.

Камелия Спасова:
Ивайло Знеполски, „Измамната
лекота на демокрацията. Една
друга история на преходното
време“, изд. „Изток-Запад“, С., 2020,
396 с., 29 лв.
Знаем ли историята на българския
преход; кои са кризите и какви
са разочарованите ни утопии;
стигнахме ли я Европа; какво се
случва с хуманитарните езици след
1989 г., търсещи се да изработят
ново социално говорене сред
светлината на медийните речетативи; как високата
теория се сблъсква с прагматиката на всекидневния ни
политически опит? Книгата на Ивайло Знеполски е не са
умна и философски промислена, но притежава детайлна
памет към икономическите, политическите и медиините
събития от близкото минало. Книга, за която трябва
повече да се говори.
Мария Калинова, „Екзотопия: за
външния контекст на дискурса“,
изд. „Факултет по славянски
филологии, СУ „Св. Климент
Охридски“, С., 2020, 133 с.
Какво е общото между Лакан и
Бахтин? Двамата автори въвличат
различни традиции – кръгът
Бахтин и психоанализата на Лакан
– които се развиват успоредно на
две различни интелектуални сцени. Книгата разгръща

сюжетите на тази неочаквана мисловна среща, като
пита за ролята на диалогизма, за мястото на другия и
най-общо за ролята външния контекст и вътрешната
реч в една топология на отношенията вътре – вън,
социално-природно, реално-фикционално. Изключително
иновативното изследване на Калинова открива
местата, които пресичат концепциите на двамата
учени по отношение на езика, субекта и другостта. То
задава остраностена перспектива, която изважда един
непознат Бахтин и един приближен Лакан.
Ренета Бакалова, „И други
езици“, изд. „Арс“, 2020, С., 2020,
60 с., 12.80 лв.
Харесвам поезията на Бакалова,
така че ми е хубаво да отварям
напосоки „И други езици“ и да
препрочитам по нещо. После се
опитвам да отгатна към коя част
на стихосбирката принадлежи –
дали към „Езици“, „Мъртви“,
„Живи“ или „Проговаряне“.
Книгата е внимателно изработена,
а отделните стихотворения са
зрели, живи и непресторени. Те учат как да проговаряме
на мъртви езици, но и как да излизаме от ризата на
мъртвите, познават неопитните ритуали на ръцете и
ловко разкъсващите зъби. Такава е естетиката є – не
лепне, не боли, но знае да как чертае нови траектории и
как да развръзва посоките със свой почерк.

Антикнига на годината
„Непознатият Яворов“.
Съст. Милкана
Бошнакова. Изд. „Персей“,
С., 2020, 20 лв.
Книгата се появи в
зората на 2020 година,
за да освети през януари
със сензационен блясък
Яворовите тържества
в Чирпан с обявени за
„новооткрити“ ръкописи
– три стихотворения,
писма, бележки, разписки
и пр., датирани 1912 г. –
за които първоначално
колекционерът Христо Павлов, съставителката и
разчела текстовете Милкана Бошнакова и издателят
Пламен Тотев твърдяха, че са от П. К. Яворов.
Откритието официално струваше 27 хил. лева –
такава сума чирпанската фондация „Яворов“ плати за
мечтаните документи. Откривателите – съставител
и издател – получиха своите минути медийно внимание
и вече се готвеха за научно признание, когато започна
обрат.
През февруари вече се знаеше: ръкописите са
фалшификати. Първоначалните съмнения на поети
и архивисти намериха експертно потвърждание в
статията на проф. Димитър Михайлов в електронното
списание „Литернет“. В нея един от значимите
явороведи у нас твърдеше, че „трите стихотворения не
са издържани в стилистиката на Яворовата поезия“ и че
„почеркът от предлаганите като Яворови документи
не съвпада със запазеното огромно количество Яворови
ръкописи“, като фрапираща е липсата в документите
на ятовата гласна (ѣ) и голямата носовка (ѫ), които
през 1912 г., разибира се, все още са букви от българския
правопис.
През април проверката, наредена от министъра на
културата Боил Банов, също стигна до становището,
че „Непознатият Яворов“ съдържа фалшификати.
Иначе следствието, което трябва да установи кой
играе в ролите на поръчители и изпълнители в това
престъпление, все още продължава.
Дотук добре. И днес обаче книгата „Непознатият
Яворов“ се предлага в книжарници, в литературни
сайтове и дори в антиквариати. Издателство „Персей“
очевидно не смята, че трябва да изтегли от продажба
изданието си с бездарно фалшифицирани Яворови
текстове. Макар че няма изрично съдебно или друго
решение, само изтеглянето на книгата от книжния
пазар би било честно и почтено, поне някакъв жест
на извинение към читателите и акт на смирение
пред паметта на Яворов. Свидетели сме на точно
обратното – тотално погазване на професионалните
стандарти и на всякаква работна етика в
литературознанието и книгоиздаването.
Затова „Непознатият Яворов“ е безспорната антикнига
на 2020 година. Абсолютният шампион в областта
на безпардонния непрофесионализъм и бруталния
комерсиализъм.
ЛВ
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„Страх“, режисьор Ивайло Христов

1. Кои са според Вас събитията в
българското кино през 2020?
2. Кое е Вашето киносъбитие на
световния екран през 2020?
3. Кое беше най-голямото
предизвикателство пред
филмовото изкуство през
тежката и непредвидима година
на пандемия?
Александър Донев, киновед, кинокритик:
1. Сред игралните филми, официално представени през
2020 г., бих избрал „Дани. Легенда. Бог“ на Явор Петков,
„Сестра“ на Светла Цоцоркова и „До последния каприз“
на Иван Юруков. Това са безкомпромисни филми, които
рискуват и отправят предизвикателства. Липсва ми
пълната картина на документално кино, но сред малкото
държавно финансирани, които видях, бих откроил
„Мълчание с достойнство“ на Адела Пеева. Подозирам
все пак, че в историята на нашето документално
кино 2020 г. ще остане с поредицата от любителски
видеодокументални свидетелства на полицейско
насилие от лятото. Голяма документална стойност
(и зрителски успех) имат също активисткото видео
„Осемте джуджета“, както и доку-реалити форматът с
участието на министър-председателя.
2. За последно имах допир до „световния екран“ на
миналогодишното „Берлинале“. Там за мен най-голямото
събитие бяха иранският „Злото не съществува“ на
Мохамад Расулоф и „Дау“ на Иля Хржановски. След
това всичко се случваше върху монитора на лаптопа.
Много филми не успяха да излязат в кината, а догодина
вероятно ще изглеждат като „претопляне на вчерашния
обед“. Сред малкото, което въздейства на малкия екран,
изпъква „Манк“ за сценариста на „Гражданинът Кейн“.
Особена актуалност точно в пандемията придобива и
румънският документален филм „Колектив“.
3. Безспорно това е затварянето на кината. Там щетите
са най-големи, защото са дългосрочни и се отразяват на
навиците и предпочитанията на публиката. Въпросът
е не кога, а дали въобще ходенето на кино и бизнесът
на киносалоните ще възстановят някога предишния си
статут. Оказва се, че дори в условията на пандемия се
произвеждат много филми, но мисля, че там също ще се
стигне до дълбоки промени, които ще бъдат от полза
най-вече за смелото, безкомпромисно, нискобюджетно
авторско кино със смисъл и категорична социална
позиция.
Мая Димитрова, киновед, кинокритик:
През последната година в безвремието на локдаун
културните процеси не се случиха в естествената си
протяжност, но въпреки това показаха качества в
компресията пред зрителите чрез световната мрежа.
Общуването с публиките не стана по традиционния
начин, но все пак се случи. А за изкуството на екрана
това стана през ежедневните канали – на индивидуалните
екрани на потребителите. Експериментът с
комуникациите властва и перспективата това
да се промени е неясна. Затова и отчитането на
победителите в състоялите се състезания с участието
на кинотворци се превърна в център на внимание.
Изкуството на екрана става все по-лично пространство
при градиране на стойностите, които може да донесе
днес. Резултатите в европейски контекст представиха
донякъде и девиациите в обсесиите на гласуващите
професионалисти. Представеният с успех в конкурсите
на фестивали филм на датчанина Томас Винтерберг
„Дрънк“ – „Още по едно“, както звучи в превод найдиректно от оригиналното си заглавие, получи и големия
приз на Европейската филмова академия. Този екзотичен
жест на иронично, но и съпричастно отношение
към човешките несъвършенства е едновременно в
тематичните традиции на Догма 95 и
на самия Винтерберг – помним
„Празненството“. Приет беше
с аплауз като епикурейски,
но и философски опит за
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спасение от депресивните сюжети. Така терапевтично
и успявайки да съхрани интелектуални валенции,
фаворитът на критици и публика тази година дойде
от една от малките, но не и незабележими европейски
кинематографии, датската.
В нашата още по-ограничена контекстуално културна
среда кинематографичната ни общност също успя да
реализира своите празници и декларира жизненост. Направи
го в последния месец на равносметки и опит да надвие на
депресията и репресията на действителността, докато
в парламента се гледаше новата редакция на Закона за
киното – също отдавна чакано събитие, обещаващо бъдещи
по-значими субсидии за националната и за реализираната в
България филмова продукция.
Фестивалът на документалното и анимационното кино
„Златен ритон“ 2020 даде повод за щастлива въздишка
за настоящето и бъдещето на българското кино. Този
достъпен чрез мрежата за широка публика фест даде
наградите си на няколко престижни филма, но най-хубавото
е, че можеше да ги даде и на още два пъти по толкова от
заглавията. Качеството в документалното ни кино беше
орнирано със „Златен ритон“ за филма „Преди края“ на
режисьорката Елдора Трайкова и оператора Емил Христов
от златното поколение български кинематографисти. Те
успяват с овладян артистичен жест да издигнат до мащаба
на антична трагедия камерната драма на хората от едно
село, което трябва да бъде разрушено заради добива на
въглища в открита мина.
Богато на разнообразни теми и артистични почерци
българско анимационно кино показа точно в тази година
едно дългометражно постижение – реализирания с
моушънкепчър технология филм „Призрак“ на братята
Сотир и Пенко Гелеви. Зарадва ни и нетрадиционната в
технологично отношение детска миниатюра „Мармалад“ с
автор Радостина Нейкова, влязла в селекциите на няколко
престижни международни форума с оригиналната си
бродирана анимация.
Оставаме с надеждата, че нашите филми ще продължат
пътя си към публиките и ще получат признанието си в
глобалната киновселена.
Божидар Манов, киновед, кинокритик:
1. Филми-шедьоври няма, но отделни силни заглавия,
за щастие, се появиха – „Страх“ на Ивайло Христов
е безспорно най-добрият сред игралните. При
документалните са няколко, откроява се „Преди края“
на Елдора Трайкова. Забележете: и двата са произведени
от ПроФилм на продуцента Асен Владимиров. Това не е
случайно!
Щеше да е събитие, ако Законът за филмовата индустрия
бе приет окончателно (засега не е), но пък и проектният му
вариант не е прецизен. А след това трябва и Правилник за
прилагането му.
2. Настъпи „златно време“ за стрийминг платформите.
Неслучайно като резултат от технологичните процеси
през последните години все повече сериозни и талантливи
автори (сценаристи и режисьори) работят за новите
стрийминг гиганти и на следващите „Оскари“ (25 април
2021) половината филми ще са продуцирани от мощната
платформа Netflix. Това е същностен обрат в 120годишната филмова индустрия!
3. Ехото от скандала Харви Уайнстийн и женското
движение #MeToo избледняха и бяха пометени от
пандемията Covid 19. „Берлинале“ завърши на 29 февруари,
а от 1 март започнаха тежките стресове в световната
филмова индустрия (производство, дистрибуция, показ).
Започна и трансформацията на обичайните кинофестивали
и филмови пазари към версия on line, а много дори бяха
отменени (Кан, Карлови Вари и др.). И пак стрийминг
платформите се оказаха най-приспособими за дистрибуция
през интернет.
Андроника Мартонова, киновед, кинокритик:
1. Най-хубавото, което се случи в българското кино като
събитие, бе, че успяхме да проведем на живо, присъствено,
националния фестивал за игрално кино „Златна роза“.
Точно там се откроиха няколко много силни заглавия – ще
отбележа първо „Сцени от живота на една актриса“ (2019,
реж. Иван Владимиров, игрален, прод. „Гала филм“), който
получи награда за режисура, за сценарий и специалната
награда на журито. Изключително оригинална кинотворба,
особен калейдоскоп от множество разкази, които оформят
нееднозначия и дълбоко драматичен портрет на човешката
душа. Вечен обект, но обговорен категорично различно, с
доминация на външното наблюдение, не на персоналната
изповед. Темата за изострената чувствителност на

съвременния артист (бил той в киното, в театъра,
а и в живота дори) е водеща, а подходът към нея е от
няколко страни. Радина Кърджилова, която играе главната
роля, е изумителна! Досега такъв филм в българската
кинематография не се е появявал. Сложна творба и като
визуални решения, и като монтаж, и като цялостна
концепция. Кино от висока класа!
Сред другите фаворити на фестивала са ми
късометражният „Черупки“ на Слава Дойчева, и
неоавангардната, експериментална танцова миниатюра
„Elusive“ на Йосиф Аструков (колега и от Института за
изследване на изкуствата). Ударни, изпипани, смислени,
естетски, лишени от бъбривост. А както знаем, кратките
форми са коварни за работа. За жалост, националният
фестивал за документално и анимационно кино „Златен
ритон“ премина онлайн заради пандемията. Заглавията,
които ме впечатлиха, са „Пасажери“ (2019, реж. Здравко
Драгнев, Цветан Драгнев) – силен разказ, изкарващ от
безнадеждността и нищетата копнежа по живота,
поетичността и човеколюбието. С прелюбопитни
маргинални, но същевременно светли персонажи. И също
така великолепно заснет. В анимацията адмирации
заслужава Радостина Нейкова, също колега от Института,
с нейния филм „Мармалад“ и оригиналната техника на
бродирана анимация, която е много трудоемка и рядко се
използва в този вид кино.
2. Две събития, тотално контрастни, силно поляризирани
и все свързани с кинематографията на Република Корея.
Едното е наградата „Оскар“ за „Паразит“ на Пон Чунхо
и същевременно загубата на Ким Кидок – един от найемблематичните представили на азиатския артхаус. Без
Ким нямаше да се стигне до триумфа на Пон. Осиротя не
просто корейското, въобще световното кино.
3. Киното е за голям екран. Общуването с него се
осъществява най-ефективно в уюта на киносалона.
Категорично не е същото, когато е „напъхано“ в
рамките на малките екрани (тв, компютър, таблет,
телефон…). Огромен удар и за фестивалите като
културна институция, и върху филмовата общност – ние
не можем да контактуваме пълноценно помежду си. Да,
справяме се и в онлайн среда, но нищо не може да замени
процеса на живото докосване до седмото изкуството.
Защото киното не е само на екрана – филмите оставят
ехо и послевкус и продължават своя живот извън салона.
Прожекцията „продължава“ в разговорите, впечатленията,
споделянето на кинематографичното преживяване.
Деян Статулов, киновед, кинокритик:
За съжаление, пандемията твърде бързо застигна
и българското кино и това наложи отлагането на
всички премиери за една по-добра 2021 година. Като
изключим провеждането на фестивала „Златна роза“,
където малцина професионалисти и зрители успяха да
видят някои от най-новите филми, които по-късно ще
бъдат разпространявани на голям екран, българското
отсъстваше от родния пейзаж. Отлагането на фестивала
в Кан отне от блясъка и успеха на Камен Калев, който
бе селектиран с най-новия си филм „Февруари“. За втора
поредна година продължава да спада художественото
ниво на късометражното ни кино. Една от причините
е липсата на работещ механизъм, чрез който да бъдат
целево финансирани повече късометражни филми,
а другата е подценяването на късата форма като
възможност за творческо изразяване. За разлика от
международната филмова сцена, където утвърдени имена
продължават да снимат късометражни филми (пресният
опит е последният филм на Педро Алмодовар с Тилда
Суинтън „Човешкият глас“), в България късометражното
кино остана територия на млади кинематографисти и
студенти. Това, което отбелязвам като положителна
тенденция, е, че киното в България показа завидна
гъвкавост в момент на криза. След като бяха затворени
киносалоните, много от насрочените фестивали се
проведоха онлайн, и като за първи път – много успешно.
Отбелязвам две тенденции, които бележат световното
кино през 2020. Затварянето на киносалоните заради
пандемията още повече засили позициите на стрийминг
платформите. Стигна се до крайни решения, големите
мейджър компании да насочват премиерите на своите
потенциални хитове директно в интернет. В бъдеще това
може да се отрази пагубно върху хилядите киносалони и до
промяна на традиционната социална функция и същност
на седмото изкуство. Другата тенденция (събитие) е
налагането на политическата коректност с въвеждането
на квоти (на полов, расов, сексуален и др. принцип) както
при създаването на филмите, така и в номинациите за
„Оскар“ (за най-добър филм на годината). Промяната на
регламента на „Берлинале“ с решението да отпаднат
категориите „мъжка“ и „женска“ роля и подмяната им
с една награда за „най-добър актьор“ също е част от
тази линия. Пряко или косвено това може да рефлектира
негативно върху избора на сюжети, подбор на творчески
екип и дори върху естетическите качества на бъдещите
филми.
Най-голямото предизвикателство ще дойде след края
на пандемията, когато филмовият живот ще трябва да
възстанови традиционния си ритъм – от създаването
на нови филмови творби до тяхното разпространение и
привличането на публиката отново в киносалоните. Това
вероятно ще бъде по-дълъг период, отколкото ни се иска.
Анкетата подготви КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Сандра

Рисунка Елина Кръстева

Елвира Семинара
Сандра пристига забързано, винаги леко закъсняла, на всичко
отгоре разрошена, натоварена с багаж.
– Как сте, госпожо, наред ли е всичко? – и всеки път донася
със себе си леденосинкав повей, ако е зима, после започва да
се разхвърля, сваля яке, шапка, шал или пък плажни чанти и
други торби, ако е лято.
После храна за котки (има много, събира ги от улицата) през
всичките четири сезона, и освен това пликове с плодове
и зеленчуци, защото от време на време удря спирачки и
пазарува – за себе си и за някоя възрастна клиентка. И освен
това, естествено, Черното Куфарче.
(Лятно време – сега си спомням – течението, което
донасяше след себе си, беше пенливо и миришеше на лак,
слънцезащитен крем, понякога на мента и босилек).
Аз сядам пред огледалото в банята, тя отваря шпионското
си куфарче и вади сешоара. Вътре има и четири четки, два
гребена, безброй шишенца и тубички, листове фолио, маша
за къдрене и преса за изправяне, както и добре сгънати,
изрезки от вестници с хубави жени с различни прически.
Веднъж видях и някакво изсъхнало и натрошено стръкче в
една диплянка.
– Права както винаги, нали?
– Да, но по-права от миналия път, защото от влагата се
начупва... Става ли?
Започваме да говорим за времето, както всеки път, но за
нея, която живее в покрайнините (заради котките) и се
движи постоянно с „Веспа“, темата не е маловажна или
глупава, от тези за в асансьора. Всеки ден отива и реше по
домовете (но и къдри, изправя, боядисва или обезцветява,
подстригва) около десет глави, в една или друга степен
богати, досадни, злобни, стари, оредели, бухнали или
капризни.
От време на време някоя клиентка я връща, защото я
боляла главата, друга я нагрубява без причина.
Но тя не се оплаква, не одумва, просто отсича. Отписва
завинаги от тефтера кривите клиентки. Поръчки има
много – чакащи на опашка глави.
Излиза от къщи в шест сутринта, прибира се в единайсет
вечерта. Бученето на сешоара е саундтракът на живота є и
тя препуска на неговия фон, мъжкият є часовник е нагласен
нарочно (без особен резултат) с десет минути напред.
– Ще ме извините ли за малко?
– Разбира се... (Телефонът є звъни, тя, без да изключва
сешоара, отваря тефтера и доуточнява стратегии с
дрезгавия си глас: „В пет и десет в събота, добре! Ама
бързо, защото в шест трябва да съм на околовръстния път!
Само къдрене, нали?“)
Или преразпределя други глави – „Чакайте, ще пробвам
да преместя къдренето от четири“ – преобръща ги от
сутринта за вечерта или ги завърта от един ден към друг,
ако е нужно.
Тя се смее на тази образност с неподправения си смях, но
очите є остават тъжни, може би заради формата на горчив
бадем с крайчеца надолу.
– Да мина ли и с пресата?
– Да, благодаря, по-добре ще е.
Пали си цигара, „Може, нали?“, и отваря както обикновено
прозореца, за да проветри.
Пробвала е седем пъти, ми казва, да изкорени навика,
но напразно. Лепенки, таблетки, акупунктура, групи за
самопомощ, специални пури, даже и интернет сайт.
– Но трябва постоянство, госпожо, и дисциплина, каквито
моят живот не позволява.
Твърде много глави има в нейната. Тя подрежда главите на
тази, която ще се жени, която е прикована на легло, която
ще ходи на тържество, която просто иска „косата є да е
в ред“ (а какъв е редът на косата?) цялата седмица. Знае
всяка баня и влажните мисли на клиентките, виждала е
бельото им от някои специални нощи, простряно на ръба
на ваната, разшитите увиснали дантели на остарелите
сутиени, окачени на радиатора, тъгата на изхабените
червила и онези глупави и неестествени физиономии, които
жените правим пред огледалото.
Дотолкова се надбягва с часовете, че даже няма време за
своята коса – до степен, че сега є е безжизнена и пръхкава,
далновидно прихваната с дървена шнола.
Почти Коледа е и в дъжделивия въздух витае някакво
неудобство.
Коледа предизвиква странна меланхолия, това задължение
да си приповдигнат и усмихнат, да подаряваш и благодариш,
да се чувстваш семейство, да купуваш. За леко самотните
хора е доста по-зле, така че не искам да говоря за Коледа
с нея, още по-малко за децата ми и за писмото им до
Дядо Коледа, вкопчен и облепен със скоч за стъклото на
прозореца. За късмет включеният на най-високи обороти
сешоар обезсмисля всяко усилие за разговор.
(„Вие ще пътувате ли, госпожо, по Коледа?“ „Не, не обичам
да пътувам по Коледа.“)
Просто я гледам, с този неин рязък маниер и твърдия,
затворен поглед.
Студено е.
Изведнъж осъзнавам, че не знам на каква възраст е, никога
не ми е говорила за личния си живот. Сигурно е на малко над
четиресет, може би има приятел. Не вярвам да живеят
заедно, никога не ми е споменавала за общи планове или
минало. Нито за желани, изгубени или отлагани във времето

деца. От време на време засичам в погледа є или в някои
тежки движения нещо като странна сянка, едно подозрение
към себе си, мисъл, със сила удържана от голяма щипка.
Но обратното би било странно при живота, който води.
– Следващия път, госпожо, трябва да вземем поне два
пръста.
– Хубаво. А какво ви е, изглеждате ми уморена...
– Нищо... Веспата гасне, трябва да я карам на сервиз.
– Нали ще почивате малко по Коледа?
– Не знам, понякога е по-лошо да спираш. И да мислиш.
Защо си замълчах тогава, защо не я попитах „защо“, защо
не вдигнах тази фраза от земята, вместо да я оставя долу
сред падналата коса.
Изпращам я до вратата.
– До следващия петък?
До петък. Всичко, което знам за нея след три години сешоар
и четка, е все още това: любимите є рецепти (ориз с
горгонзола и бекон, круши с нутела), необичайният номер
обувки (трийсет и пети) и страстта є към декупажа.
Мечтата є е да спести пари за къща. Или това беше
мечтата є преди. После ми каза, че всъщност я устройва да
е под наем, за да може да сменя района, когато пожелае.
Втората мечта беше да се научи да реставрира мебели,
да ги купува от битака и след това да ги създава отново в
зависимост от предназначението. Впрочем добре рисува.
Последната мечта, последна за мен, беше да отворят с
две приятелки пералня с жетони. Тук в града няма, а тя
надушва печалбата.
За тази мечта изразих най-силната подкрепа, на която бях
способна, и сега като се замисля, пак го намирам за гениална
идея.
Честно казано, не є се получаваха много добре прическите на
Сандра.
Може би бързаше прекалено, може би в нея нещо се
бунтуваше срещу тази глупава тъй женска необходимост
– да губят време за косата, тя и нейните клиентки, да
пилеят пари и обяснения, всичко това за какво, глупави
мечти за красота, букли с трайност един ден, опърлени
от изправяне коси, избила към лилаво боя. И битката
до последен дъх срещу прорастването, потъмни белия
път, изсветли черния, освежи подстрижката, изрежи
връхчетата, поправяй сешоари, пръскай с лак, който
пробива озона. Всичко това за какво.
Ама че прахосване, ама че суетня. Колко джимхани1 из
града, колко шум от препускане по улиците в трафика или
в четиресетте градуса, със старото черно куфарче. Колко
Джимхана – състезание на открито за бързо преодоляване
на определено разстояние с препятствия по пресечен терен,
обикновено с автомобил, мотор или велосипед. – Б. пр.

1

кашляне върху раздрънканата „Веспа“, и непредвидени
дъждове. И колко синини, падания.
Колко нередни цигари.
Кой знае дали е помислила и за това Сандра, когато на
терасата, под предания взор на своите девет котки, е взела
своето най-безумно решение.
Кой знае дали е било спомен за Ана онова заклещено в
диплянката цвете.
Кой знае дали, ако онзи път бях попитала защо.
Минаха две години, не съм я виждала повече, защото съм с
къса коса и се справям сама.
В онзи ден се е хвърлила от терасата от любов. Влюбила се
е отчаяно в едно момиче с червени коси, което ги искало ту
къдрави, ту прави, непостоянна и малко диаболична като
всички червенокоси жени.
Като се замисля днес, тя от време на време ми говореше за
Ана с щурите коси, които меняли цвета си с времето, сухи
листа, опушено дърво, мандарина.
Но аз не є обръщах внимание – на онази руменина, докато
го казваше, нито на някоя и друга ненадейна сълза. Тя
твърдеше, че било от веселие, и може да беше вярно и това.
Била е сама вкъщи онази неделя, и ако не били котките да
мяукат като обезумели, никой е нямало да се притече на
помощ.
Сега накуцва малко, движенията є са бавни, но є е останал
подвижният и трескав поглед, ветровитото излъчване на
някой, който бяга.
Срещнах я вчера на излизане от павилиона за вестници, каза
ми, че била добре, новата работа є харесвала много повече.
Работела целодневно, включително в неделя, в голям приют
за изоставени котки. Осемдесет и една котки, казва гордо.
Даже осемдесет и две.
Има и снимка с последните новородени, вади я от джоба и
се усмихва. Докато ги показва, изпуска стека цигари.
Може би скоро ще стане съдружник в кооператива на
приюта.
Може би никога не е имало толкова мек декември.
Може би някоя събота ще ида да я видя, а пък и още повече,
наближава Коледа.
Преведе от италиански:
ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА
Разказът е включен в сборника „Разкази от
фризьорския салон“ от Елвира Семинара, който
предстои да излезе с марката на „Колибри“ през
2021 г.
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ИВАН ТЕОФИЛОВ, поет:
„Времеубежище“ на Георги Господинов.
Прочетох книгата това лято в моето затънтено
времеубежище навръх Стара планина. И при четенето
често се травмирах. Поне три четвърти от разиграните
в нея времена ми припомниха преживелиците на ощетения
ми от тях живот. Каква невероятна амалгама от
размишления, факти и събития, в която действието с
изключителна лекота, както си поиска, се движи напред
и назад, като непрекъснато се старае да дестилира от
пъстрото множество есенцията на наблюдението.
Винаги съм се възхищавал от езиковите възможности на
Георги Господинов, но този път съм приятно изненадан и
силно впечатлен от мощния му анализаторски дар. В тази
книга няма мъртви точки. Всичко е щателно осмислено,
прецизирано и приведено в активно действие. Какво ли
няма в разточителната є панорама: митология, изкуство,
наука, политика и още какво ли не от безбройните човешки
дейности. Двайсети век с двете
катастрофални войни, поразиите и гадостите на
тоталитарния режим и нашата рехава демокрация с
„голямата приливна вълна на миналото“, с талантливото
пародиране на митингите с камуфлажните подвизи на
„хайдуци и комунисти“ в рояците перипетии и случки...
В сравнение с „Физика на тъгата“ белетристичните
текстове са по-малко, мисловното надделява, но от ума
ми не излиза описанието на онова ученическо посещение
в мавзолея на Димитров с детинското внушение за
помръдващото око на мумията или кантората на Демби
в бившата Централна баня с неговия театър на открито
и възкликът „трагикомедия дел арте“. После всичките
случили се събития във всичките европейски страни с
техните специфични особености и с тънкостния щрих
на нечие негово пребиваване с мимолетна случка. И тези
накъсани текстове в „Дискретни чудовища“ като
последствия на всичко описано преди това, а за мен и
върхови постижения на писателско майсторство. И
остроумния каламбур накрая с проточения и преплетен
наниз от разбъркани букви и цифри за преломните бъркотии
в нескончаемата ни човешка участ. Тази забележителна
книга с настоятелно възбудена памет...
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, литературовед,
професор в НБУ:
Опитахме се да превърнем в събитие на годината
юбилейната ни програма „100 години „Златорог“. Надяваме
се, че нашите издания и публични акции все пак са били
забелязани и че всички заедно, литературната общност и
любителите, сме били обединени от паметта за Редактора
и Списанието. Другото общностно събитие: юбилейното
честване на Йордан Йовков в Добрич и Добруджа. За
мен книга на годината: „Влюбване в диктатора“ на
Пламен Дойнов. Прибавям стихосбирките на Владимир
Левчев „Писмо в небето“ и на Александър Байтошев
„Свещената гора“. С радост посрещнах монументалното
представяне на Георги Борисов с неговата цялостна лична
антология „Излизане от съня. Стихотворения и поеми“.
Щастлив съм, че успях да добия второто издание на
„Рок поезия. Бъди какъвто си“ на барда на нашата нова
демокрация Александър Петров. Изборът ми в полето на
белетристиката: романите „Мястото Янтара“ на Керана
Ангелова и „Времеубежище“ на Георги Господинов. Щастие
бе да участвам в софийското представяне на философските
есета от „Земното щастие“ на Георги Лозанов. Респектира
ме фактът, че двама от номинираните от мен поети
са се представили толкова силно и с литературоведски
книги: Владимир Левчев с удивителната си хипотеза за
една интерпретация на „Четири квартета“ на Томас
Стърнс Елиът в „Поезия и музика“ и Пламен Дойнов
с безкомпромисното представяне на осем трудни
биографически писателски казуса в „Линия на разполовяване“
(задълбочаваща колективните изследвания в кн. 16 пак
от 2020 г. „Двете лица на писателя. Персонални казуси в
Източноевропейските литератури“ от поредицата на НБУ
„Литературата на НРБ: История и теория“).
ДЕЯН ЕНЕВ, писател:
От чуждите: Сигизмунд Кржижановски, „Спомени за
бъдещето“. Трябва да благодарим изключително много на
изд. „Аквариус“ и Даря Хараланова, че заедно с излезлите
през 2016 и 2018 „Итанесиес“ и „Автобиография на един
труп“ ни запозна с този страховит автор; Александър
Григоренко, „Илгет. Трите
имена на съдбата“. Неописуемо
преживяване отвъд
литературата.
От българските:
стихосбирките: „Излизане
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от съня“ на Георги Борисов, „Машини“ на Златозар
Петров; „Развалини“ на Тома Марков; „Натрупване на
незнание“ на Сашо Серафимов; „Принос към европейската
история“ на Ивайло Балабанов. Както и посмъртните
стихосбирки „Вехтошарят на времето“ на Детелин Вълков
и „Увлечения“ на Велизар Николов.
От прозата: „Времеубежище“ на Георги Господинов, много
умен роман, „Вечерна сватба“ на Иван Станков, „Аз и Бог“
на Калин Терзийски, „Винилови души“ на Цветозар Цаков,
„Потъване в мъртво море“ на Антония Апостолова, „Те
никога не казват“ на Зорница Гъркова.
КРИСТИН ДИМИТРОВА, писател, преводач,
преподавател в СУ:
За мен това са 1. „Anemoia“ от Роберт Леви в категория
„Поезия“, 2. „Изгубени вещи“ от Алберт Бенбасат в
категория „Проза“ и 3. „Аз и Бог“ от Калин Терзийски в
категория „Нещо, което прилича на роман“, 4. „Моят
Едипов комплекс и други истории“ от Франк О’Конър в
категория „Превод на Иглика Василева“ и 5. „Софийски
магьосници“ от Мартин Колев в категория „Не успях
да се включа навреме за първата книга от поредицата и
затова ще я впиша сега“.
За 1: Така става, когато заклет хипар чете псалми под
звуците на Лейди Гага;
за 2: Машина на времето, която се грижи да те разсмее,
защото знае, че ще те натъжи; за 3: „Предлагам ви
купчина мръсно бельо, сред което със сигурност ще
откриете и вашия номер“; за 4: Комбинация между Уди
Алън и Елин Пелин. (Хмм, току-що видях, че и тази книга
е излязла миналата година. Коронавирусът е виновен.); за
5: Очарователно фентъзи за астралното тяло на София
с всичките є крайници от квартали и ритмичния пулс на
„Шестте кьошета“ в центъра.
ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА, преводач, критик,
доцент в СУ:
Две преводни заглавия:
Алексей Салников, „Петрови в грипа и около него“, изд.
„Лист“, превод Боряна Даракчиева. Не им е „Ковид“
диагнозата на Петрови, а е абсурдният модел на справяне
с живота, обвит в алкохолни изпарения и дъх на ледена
зима. Културен шок за пооткъсналите се от тази
вселена, чудесна ирония, извънредно убедителен превод.
Амели Нотомб, „Жажда“, изд. „Колибри“, превод Светла
Лекарска. Амели Нотомб няма нужда да парадира с
ерудицията си, за да успокои литературните сноби. Тя
ги матира в два хода – въображение и неповторимост.
Макар че всъщност тя няма игра с литературните
сноби – това винаги є е било под нивото.
Антисъбитие: ескалиралата кресливост на социалните
мрежи. Особено вредоносна тази година.
МИРЕЛА ИВАНОВА, поетеса, драматург:
Голямо събитие, макар и предизвикано от тежките
обстоятелства на пандемията, е намаляването на
ДДС върху книгите. Дано и постпандемичните времена
съхранят тези 9%.
А инак сред книгите разпознах като събития поетичната
книга на Пламен Дойнов „Влюбване в диктатора“ и
особено „Безименна поема“, „Времеубежище“ от Георги
Господинов и особено някои страници от романа. В
класацията ми влизат и две антологии – съставената
от поета Борис Христов лирична антология със 150
стихотворения на Иван Вазов и „Толкова е кратко“
(стихотворения 1969-2019) от Федя Филкова. Да
не пропусна юбилейното издание на „Златорог“ със
студията на Михаил Неделчев и Елка Трайкова и един
обемен социологически том, който се чете направо като
роман: „Епоха на разломи“ от Боян Знеполски.
Антисъбитие е смъртта на двама поети, които не само
аз, не само моето поколение, но и мнозина много харесваха –
Миряна Башева и Александър Томов, светла им памет!
Много различни, но със стихотворения, озарени от
екстравагантен (хъшлашки) сплин.
Антисъбитие е и разрасналата се до чудовищност
графомания, уви.
МАРИН БОДАКОВ, литературен журналист, поет,
доцент в СУ:
Надежда Радулова. „Малкият свят, големият свят“.
Пловдив: Жанет 45, 2020;
София Бранц. „Преди да се затворят времената“. София:
Издателство за поезия ДА, 2020;
Федя Филкова. „Толкова е кратко. Стихотворения 19692019“. София-Лондон: Смол Стейшънс Прес, 2020.
ВЕСЕЛА ЛЯХОВА, писател:
Измежду новите книги, излезли през тази година, със
своето скромно мнение ще отлича сборника с разкази на
Деян Енев „Лала боса“ – заради хубавата белетристика.
И в тази книга той остава верен на себе си – да бъде
кратък и да удържи нивото на своя разказвачески стил.
Много е приятно да четеш автор, който не ти бута
под носа колко е умен, морален, начетен и литературен.
Много е приятно да се срещнеш с познатата
естественост на Деян, с неговата дистанцираност,
вглъбеност и с вродената му способност да вижда
дълбоко в невидимите неща. Дори когато споделя нещо
лично в разказа, той не задължава читателя да мисли
като него, но го задължава да мисли.

Рисунка Елина Кръстева
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Антисъбитие: цялата година с тоя вирус беше
едно антисъбитие, но смятам, че това си беше
истинско събитие – шанс за литературата и нейните
читатели. Друг вид антикласация не намирам полезна за
книжовността ни.
Здраве и успехи през идващата 2021 година!
МИТКО НОВКОВ, критик, директор на програма
„Христо Ботев“, БНР:
Книгите, които видях, прочетох и запомних:
Стихове: Пламен Дойнов „Влюбване в диктатора“,
Александър Байтошев „Свещената гора“,
Наталия Иванова „Човек с бинокъл“, Милка Стоянова
„Езикът на птиците“
Проза: Любов Кронева „Бабини Ягини“, Яница Радева
„Поздрави от Хадес“, Владо Даверов „Съвършенство“,
Георги Господинов „Времеубежище“.
Преводи (проза): Драго Янчар „Ученикът на Джойс“, превод
Людмил Димитров, Алексей Салников „Петрови в грипа и
около него“, превод Боряна Даракчиева, Юрий Андрухович
„Любовниците на Юстиция“, превод Албена Стаменова
(в неин превод и стихосбирката на Андрухович „Писма
до Украйна“), Лиу Цъсин „Земното минало | Трите тела“,
превод Стефан Русинов.
Хуманитаристика: Сара Бейкуел „Как да живеем?
Животът на Монтен в един въпрос и двайсет опита за
отговор“, превод Светлозара Лесева, „Пет минути с Петър
Увалиев. Радиобеседи. Част II“, съст. Огнян Ковачев, Илия
Граматиков „Инструменталните концерти на Георги
Арнаудов: сюрреалистични прочити на музикалната
история“, Витолд Гомбрович „Лекции по философия в
рамките на шест часа и четвърт“, превод Тодорка Минева,
Ружа Маринска „За изкуството“ (в два тома).
ГЕРГИНА КРЪСТЕВА, преподавател в Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, редактор в
списание „Страница“:
Много силни лирически книги се появиха през изтичащата
2020-а. Две от автоантологиите сред тях откроявам с
усещането за събитие, особено в тази именно година –
„Толкова е кратко“ на Федя Филкова (Small Station
Press) и „Излизане от съня“ („Жанет 45“) на Георги
Борисов. Отбелязвам Надежда Радулова с „Малкият
свят, големият свят“ („Жанет 45“) и Пламен Дойнов
с „Влюбване в диктатора“ („Несарт“, „Кралица Маб“).
Всъщност, макар и по различен начин, идващите откъм
десетилетията на 70-те и 90-те години на 20. век поети
ми се струват все по-мощни в способността си да
съхранят чувствителността ни към трагичното.
В прозата – „Вечерна сватба“ (ИК „Хермес“) на
Иван Станков и „Времеубежище“ („Жанет 45“) на
Георги Господинов. Убедена съм, че един ден и на тези
литературни рамене ще стъпят неродените още
прекрасни български писатели. Двете белетристични
книги са твърде различни една от друга. Но се докосват
във внимателната си и проникновена убеденост, че в
малките животи се ражда голямото разказване.
В територията на преводната проза от настоящата
година отбелязвам „Пилат“ („Colibri“) на Магда Сабо.
Признавам личните си пристрастия към тази унгарска
писателка, но и отвъд тях „Пилат“ е катарзисно
четиво, не по-малко мощно от предходните два романа
на авторката, появили се през 2017-2018 в превод на Нели
Димова („Улица „Каталин“ и „Вратата“). Благодаря є за
възможността, позволявам си настойчиво да я помоля да
продължи да превежда Сабо!
Сред литературоведските заглавия на 2020 посочвам
„През това време“ („Жанет 45“) на Инна Пелева.
Удивително мощен литературноисторически контекст,
сред който съвременни родни белетристични текстове
от последните почти три десетилетия участват в
градежа на важна и стабилизирана в основанията (и
основите) си критическа конструкция. В разпадите на
настоящата година една такава изобилно обглеждаща,
прецизно типологизираща, дълбинно разчитаща, полезно
провокираща литературоведска книга, освен всичко
друго, спасително съхранява усилията на литературния
историк. И – да, в състояние е да предизвика нови не само
изследователски, но и художествени текстове. Силните
литературоведски книги имат тази способност.
Финалните ми думи са родени от респекта към онова,
което успяват и успяха да свършат и тази година малките
български издателства. Сами по себе си са събития

появилите се в редакторските им офиси преводни
издания – Сигизмунд Кржижановски на „Аквариус“,
Робърт Валзер, Роман Ингарден на „Критика и хуманизъм“,
Олга Токарчук, Колъм Тойбин, Джанин Къминс на „ICU“,
Силвия Плат, Джон Банвил, Евгени Водолазкин на
„Лист“, преводната и българска лирика, идваща откъм
Издателство за поезия „ДА“. Респектираща е тази
настойчивост в усилията, този усет и вкус сред все побезнадеждния роден пейзаж. Благодарна съм им.
АНТОНИЯ ВЕЛКОВА-ГАЙДАРЖИЕВА, литературен
историк и критик, професор във Великотърновския
университет:
И аз като Михаил Неделчев съм „старомоден читател“
в мрежата, интернет пространството ми е дълбоко
чуждо. Ето защо ще посоча книгите, които достигнаха
до мен „телом“, и ме впечатлиха. Елка Трайкова,
Михаил Неделчев. „Списание „Златорог“ и неговият
редактор Владимир Василев. С избрана и анотирана
библиография“. Юбилейно, ритуално-възкресенско
издание за списанието, превърнало се за четвърт
век в златната антология на високата българска
класика и за една от монументалните фигури на
националната естетико-критическа мисъл, останала
в аналите на българската история с неповторимата
си хуманитарно-ерудитска култура, тълкувателски
проникновения, страстна полемичност, духовен
аристократизъм и умъдрена уравновесеност. „Златорог“
– културната институция, която конституира
националния литературен канон на 20. в. Пламен
Дойнов. „Линия на разполовяване. Осем персонални
случая в литературата на НРБ“. Чрез взаимното
четене на текстове от различен жанров порядък се
сюжетират нееднозначните отношения на властта
с твореца. Книгата проблематизира, разколебава
монолитните писателски образи, като концепцията е
именно да не се премълчават „непрестижните“ места
в творческите житиеписи на творческите персони.
Изследователският устрем е да се разбере епохата и
сложността на литературното поле в нея. Антоанета
Алипиева. „Вера Мутафчиева. Между литературата,
историята, политиката и геополитиката“. Както
сочи и заглавието, книгата е широко контекстуализиран
портрет на една от най-сложните, но и крупни
фигури на българската интелигенция и националната
литература. Пресечните точки на разнородни
текстове и интерпретативни призми засилват
изследователското любопитство към мощното
присъствие на писателката в българския духовен живот.
Пламен Антов. „Анималистиката на Емилиян
Станев. Станев и Хайдегер“. Задълбочено, различно
от всички други изследвания върху наследството на Ем.
Станев, при това прочетено през диалога с Хайдегер.
Трудна, но смислопродуктивна книга не само за модерния
класик на българската проза, за духа на епохата, но
и за философската система на писателя, определена
като зооантропология. „Българската литературна
класика. Позиции и контексти“. Сборник с научни
изследвания на Института по литература към БАН. От
съвременни изследователски и тълкувателски позиции
се проблематизират фигурите, почерците, моралните
избори на някои от стожерите на националната култура,
около които осцилират всички най-важни имена от
българския духовен живот – от д-р К. Кръстев до Ал.
Балабанов, от В. Пундев до Цв. Минков, от Сим. Радев
до Малчо Николов, от Минко Николов до Тончо Жечев.
Имена на авторитетната българска литературна
критика, които доказват, че можем да говорим не
само за национална класическа литература, но и за
национална класическа критика. Светлозар Игов.
„Патриархът“. Един от базовите, основополагащи
портрети на Патриарха с типологични аксиоматични
наблюдения, проникновени вълнуващи тълкувания,
фундаментални обобщения, които ни потапят в света на
Вазов като някакъв скъп на сърцето предел. Патриархът
– средището на българската литература, завършек на
определен национален духовен опит и начало на могъща
духовна традиция. Катя Зографова. „Хроники на
Вазовия род“. Това не е просто юбилейно навременна и
полезна, а задължителна книга за българската култура.
Вазовият род като микромодел на „България цяла“, като
съборност от ярки персони и семейно-поколенчески
ценности, в която се оглежда националната историческа
съдба, модерното държавостроителство, целокупният
ни духовен живот. Родът от Сопот, който основополага
Нова България.
Събития: Честванията на 170-годишнината от
рождението на Вазов в цялата страна. Почит;
Удостояването на проф. Св. Игов с Doctor honoris causa на
Великотърновския университет. Признание.
ГЕОРГИ ГОЧЕВ, класически филолог, редактор на сп.
„Текстил“, преподавател в НБУ:
Събития в поезията: „Влюбване в диктатора“ (ИК
„Несарт“, изд. „Кралица Маб“) на Пламен Дойнов и
„Ставите на светлината“, сборник с трите най-важни
поетически книги на Рилке – „Песен за любовта и
смъртта на корнета Кристоф Рилке“, „Дуински елегии“
и „Химни към Орфей“, в превод на Петя Хайнрих (изд. на
НБУ).
Събития в прозата: новият превод на „Битие и време“ на

Хайдегер, дело на Цочо Бояджиев (изд. „Изток-Запад“) и
цялостният превод на Аристотеловата „Метафизика“,
дело на Николай Гочев (изд. на СУ „Св. Климент
Охридски“).

тази година община Варна не бе му отпуснала дотация
в размер на 5 хиляди лева за поредната книга в същото
издателство. Обобщаващото антисъбитие е общински
обгрижваната варненска „литература“.

АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА, литературен историк и
критик, професор в ШУ „Еп. К. Преславски“, лектор
по българска литература и култура в Белградския
университет
Както винаги списъкът на предполагаемите „твои“
книги не може да е пълен, защото физически се срещаш
с някои от тях, а с други се разминаваш. Тази година ще
посоча отличната книга на Катя Зографова „Хроники на
Вазовия род“, която ще помогне много при следващите
осмисляния на Иван-Вазовото творчество. А то е вечна
отправна точка за всички ни. Безкрайно интересно
преживяване са и мемоарите на проф. Милена Цанева
„Броеница. Из гънките на паметта“. Проф. Цанева и
семейството є са епоха в българската литература и
тази книга е доказателство за това. От поезията ще
се спра на стихосбирката на Пламен Дойнов „Влюбване
в диктатора“, която е отпращане на лириката ни в
руслото на актуалната действителност. Поетика на
грозното, така да се каже. В днешно време функционален
ракурс, но с не чести сполуки. Съвсем преди дни излезе
стихосбирката на непознат до този момент поет –
Ибрахим Камбероглу, фигура от възродителния процес,
човек, който днес живее в Истанбул и сега, чрез поезията
си, се завръща в България. Книгата се казва „Преди
да си тръгна. Поезия“ и е горестен вопъл по изгубена
родина. Същевременно разкрива и сластна източна
чуствителност, непозната за българската поезия.
Преводът е на проф. Зейнеп Зафер, която представя
автора в отлична българска рецепция. По отношение на
преводите – успях да се запозная с „Ученикът на Джойс.
Разкази“ от Драго Янчар в превод на Людмил Димитров.
Драго Янчар е един от най-известните словенски поети
от втората половина на ХХ век и представянето
му пред българската публика е категорично. Остава
усетът за пропуснати удоволствия, но да кажем, че
предстоящето време ще ги добави.

БОЙКО ЛАМБОВСКИ, поет:
Литературно събитие през отминаващата годнна според
мен няма. Индивидуалната писателска реакция пред
голямото събитие пандемията, уж отприщващо масова
рефлексия и помъдряване, тепърва ще я чакаме. Инак
хубави книги издадоха Васил Панайотов – „Сянка“, Деян
Енев – „Лала боса“, Иван Станков – „Имена под снега“,
има още поне десетина много добри заглавия.

ИВАН ЛАНДЖЕВ, поет:
В прозата – новият роман на Георги Господинов
„Времеубежище“. Защото ни напомня, че
възстановеното минало на отделния човек е творба,
а възстановеното минало на държавите е търговия.
Открива, че истинската трагедия (и комедия) на
глобализма е, че не можеш да си намериш времето, а не
мястото. Предупреждава ни, че фалшивото може и да е
фалшиво, но опасността от него е винаги реална.
В поезията – новите стихосбирки на Надежда Радулова
и Златозар Петров. Защото приличат на себе си – във
време, в което почерците избледняват и конформизмът
и епигонството са завладели немалка територия от
съвременната ни поезия.
Сред дебютиращите автори – стихосбирките на
Габриела Манова и Наталия Иванова.
Не искам да говоря за антисъбития. Беше тежка година,
в която загубихме важни, ценни за литературата ни хора.
От това просто боли и никакво мъдро изречение не може
да компенсира загубата.
ДЕСИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА, поетеса и литературен
критик:
Искам да отделя една книга – „Време на прозрачност“
от Стоянка Грудова, издателство „Аквариус“. В
нея са включени непубликуваните стихотворения на
напусналата ни преди две години поетеса. Много силна
поезия, за която тепърва ще пиша.
Ще спомена две важни изследвания на травматичната
памет – „Репресивната политика на комунистическата
власт срещу Православната църква в България
(1944–1964 г.)“ от Венцислав Каравълчев, библиотека
„Към изворите“ на Зографския манастир и „Памет
и справедливост. Лични спомени и публични разкази
за комунизма“ от Даниела Колева на Института за
изследване на близкото минало.
Две литературни, но повече паралитературни събития,
които проследих през тази година и които силно ме
впечатлиха – автобиографичната книга на Розмари
Стателова „Разказът на един музиковед“ в издателство
„Рива“, чието представяне вървеше с неподправено
интересна лекция на авторката, също „Записки“-те
на маестро Милко Коларов, издателство „Славена“,
който имаше изключително присъствие на премиерата с
размишленията си за изкуството „тогава“ и днес.
Последни три споменавания – „Предел на забравата“ от
младия руски писател Сергей Лебедев на издателство
„Кръг“, „Невинни“ от Дияна Боева, продължение на
излезлия през 2016 г. роман, пак в издателство „Ерго“, и
„Избрано“-то на Чавдар Ценов в издателство „Сонм“.
Като антилитературни събития имам наум две плюс
едно обобщаващо. Съжалявам, че са само от Варна,
но понеже съм тук и с неудоволствие (и тревога) ги
наблюдавам. Първото е омазаният още от създаването
си през 2015 година конкурс за разказ на името на
писателя Атанас Липчев, журиран от съмнителни
критици и писатели. Второто антисъбитие са всички
книги на Панко Анчев, издаван от години в издателство
„Захарий Стоянов“. Дори не бих го споменала, ако и

ДИАНА АТАНАСОВА, медиевист, преподавател в СУ:
Сред личните ми литературни събития за тази година
са „Времеубежище“ на Георги Господинов от българската
проза и „Всичко е осветено“ на Джонатан Сафран Фоер
(в превод на Петя Петкова) от преводната. В полето на
хуманитаристиката това е книгата „Bulgarian Literature
as World Literature“ (съставители и редактори Михаела
Харпър и Димитър Камбуров).
ПЛАМЕН АНТОВ, поет, литературен историк и
критик, Институт за литература – БАН:
Личните ми открития през 2020 г. са две поеми: една
прекрасна, възхитителна поема за Михайловград на Кева
Апостолова, голям откъс от която прочетох в бр. 1 на сп.
„Море“ от 2019 г. (изглежда, броят е достигнал до мен с
известно закъснение; така или иначе за мен „събитието“
е от 2020), и поемата „Дървото от пчели“ на Златозар
Петров в сп. „Страница“, бр. 1 от 2020. (После я видях
и в последната му книга, но като цяло книгата не е на
висотата на поемата.)
...Но имам една принципна забележка към самата анкета
на ЛВ, превърнала се в дългогодишна и несъмнено много
успешна традиция. – Разбира се, нормално е такава анкета
да се провежда в края на годината и да се пубикува в
последния брой и в първия за следващата. Работата е там
обаче, че по „външни“ причини значителна част от книгите
излизат в самия край на годината. Имам предвид най-напред
тези, които са спонсорирани по министерската програма
„Помощ за книгата“ и които по договор трябва да бъдат
публикувани около средата на декември с дата на текущата
година. Но също така и немалко от издателствата
правят същото с оглед на Коледния панаир на книгата
(в непандемичните години, когато го има). – Тук самата
Анкета, разбира се, няма никаква вина. Но така или иначе
една съвсем немалка част от новите книги предварително
изпадат от обхвата є.
ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА, докторант по
западноевропейска литература:
Моето литературно събитие през 2020 г., в което имам
удоволствието да участвам и самата аз, е работата на
Софийската неформална група „Лаборатория за световна
литература“, ръководена от проф. Миглена Николчина,  и
започнатият дебат между експерти в областта, които
рефлектират върху световната литературна сцена
и нейната дълга традиция, като едновременно с това
търсят отговорите за мястото на класическата и
съвременна българска литература сред европейските
и световни тенденции. Сред книгите, публикувани
през последната година, които ми направиха силно
впечатление, мога да отлича „Естетическото“ (изд.
„Критика и хуманизъм“) на Роман Ингарден в превод на
Правда Спасова, нестандартния роман „Ниенте“ (изд.
„Фабер“) на Емил Орманов, както и стихосбирката на
Александър Байтошев „Свещената гора“, удостоена с
наградата „Николай Кънчев“ за 2020. Не мога да пропусна
и жанра на есето, където дори в силната конкуренция на
„Papa satаn aleppe. Хроники на едно течно общество“ (изд.
„Колибри“) на Умберто Еко в превод на Вера Петрова, в
любимо мое четиво се превърна „Материалният живот“
(изд. „СОНМ“) на Маргьорит Дюрас в превод на Тодорка
Минева. И разбира се, тази година най-после се появи на
българския пълно издание на „Тълкуване на сънищата“
(изд. „Колибри“) на Зигмунд Фройд в превод на Маргарита
Дилова, което запълни една основополагаща липса в
преводната литература на български език. Колкото
повече мисля, толкова повече ми изглежда, че има още и
още книги от 2020, които не могат да бъдат пропуснати
в тази особена година, в която повечето истински
разговори се случват само с хора и идеи от отминали
времена.
ИННА ПЕЛЕВА, литературен историк, преподавател
в ПУ:
През 2020-а се учреди Национална награда „Йордан
Радичков“ за сборник с разкази. Бидейки сред
оценителите, изчетох 50-ина издания от 2018 и 2019 г. (и
се запознах бегло с най-актуалното). Рекапитулацията ми
покрай журирането:
1. Добрите български книги са повече, отколкото успявам
да хвана чрез синхронното четене; заради едва сега
„догонени“ томчета чакам с интерес нови текстове
от В. Минкова, С. Тодорова, А.
Апостолова, З. Гъркова.
на стр. 12
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2. Ред сборници, участвали в тазгодишния конкурс,
боравят с хумора. Тоест драматично-трагедийното,
силно озвучено в прозата ни, все пак има своя намигащ
балансьор (той работи за нормалността и пълнотата
на литературната парадигма). При това в рамките на
типологията виждам и творби, които могат да правят
сложни версии на смешното, могат ироническия отстъп, а
и други фини неща (С. Тодорова, В. Минкова).
3. Има шанс да се появи нова българска анималистика
(гледам „Сила и страх“ на В. Чаиров); дали обострилият се
нарцисизъм на вида ни – и абсолютизираният литературен
антропоцентризъм като негово въплъщение – подлежат на
коригиране?
4. Напоследък у нас много се пише за селото. Няма
разтърсващи постижения в тематичната зона, ала е
по-важен симптомът на внушителното количество.
Опорният тук литературен мит за „под турско“ беше
талантливо ревитализиран; ако се окаже, че би могъл да
възкръсне – в значим текст – и големият местен разказ
за селото, ще съм хем изненадана, хем по особен начин
удовлетворена. (Дълъг разговор.)
Светли празници и добра 2021-ва!
МАРИАНА ТОДОРОВА, литературен критик:
Изтънчените радости от прочита на „Метаморфозата“
на Франц Кафка и „Скиталецът“ на Уистън Хю Одън,
архитектите на недокоснатите светове, но самите те
самотни „скиталци“ в тях, задължават да имаме адекватно
литературоведско отношение към реалиите в българската
литература. Защо да е непостижимо, след като в самия
край на 2019 г. се възгордяхме от изградената с вкус фигура
на поета Иван Радоев чрез труда на Александър Шурбанов
в подбора му „Приготви се да нямаш“. Поредицата „Поет
за Поета“ беше уцелила десятката заради профила си. За
2020 година тя даде нова сигнална светлина – стиховете
на Малина Томова.
Но 2019 е белязана с още едно значимо литературно явление
– романът „Свети вълк“ на Елена Алексиева, който, убедена
съм, тепърва ще намери своите дълбоки аналитични полета.
Обикновено след такава силна година като че ли настъпва
пауза за натрупване. А ето че 2020 е изненадващо
силна – стиховете на Пламен Дойнов от „Влюбване в
диктатора“ са сред най-ярките художествени метафори
на десетилетието, своеобразен рефрен към книгата му
„Балът на тираните“ (2016). Тази последователност и
това единство в художествената платформа на Пламен
Дойнов се възприемат като нова политическа поезия,
защото са оригинална сплав от събитийно, философско
и психологическо (авторът е и с номинация през 2018 за
международната награда Европейски поет на свободата).
Сред важните заглавия можем да добавим и книгата със
стихотворения и поеми на Георги Борисов „Излизане от
съня“, обединени от поразителната човешка надежда,
постигната в един-единствен стих: „…и чакаме да дойде на
живите часът“.
Наградата „Николай Кънчев“ за „Свещената гора“ от
Александър Байтошев, е друг сериозен ангажимент.
Българската художествена проза има своето
„Времеубежище“ – блестяща, ерудитска, безутешна, но
голяма книга за човешката мяра на вечната душа, която
мени обектите, времената, взривявайки тайните им
отвътре. Строго събитийна, а в същото време толкова
вълнуваща книга, както само Георги Господинов го умее.
Персонажът от любовната му стихосбирка „Писма до
Гаустин“ е пожелал не писма, а лични срещи с Гаустин
(вълшебния мъдрец от древността – до наши дни), за да
препотвърди Човешкото, което вече трябва да оцелява
самотно в „естествените убежища“, ако ги има, по
стръмните скали на времената. Защото „рано или късно“,
както го предсказва Господинов във „Физика на тъгата“ –
„природата ще поиска своя реванш“…
„Китайската стена или биг брадър от двете страни на
времето“, роман от Румен Шомов, е от сполучливите
реплики към Оруел, а сборникът с разкази на Биляна Генова
„Чакам в кафенето“ е като единен кадър, който изглежда
добре фиксиран към уж „модерното“ ни ежедневие.
Несправедливо е ако отминем с пренебрежима лекота
видимата заслуга на електронните сайтове на Георги
Чобанов (Литернет, Варна), на Георги Чепилев и Христина
Мирчева (Диаскоп комикс, Пловдив), на Йордан Атанасов
(в-к Литературен глас, Стара Загора), на Иван Сухинов,
Росен Друмев… (сп. Море, Бургас), където са намерили
място имената и творбите на познати или съвсем
непознати лица от българската поезия и проза… А найдобре би било да не се страхуваме да прочетем и книгата на
Йордан Ефтимов „Литература около нулата“.

няма да пропусна книжовно събитие като издаването /след
40 години/ на събраните съчинения на Иван Вазов. 10-те му
тома всъщност се равняват на 22-та от предишното през
70-те години, просто новото книжно тяло е обемисто
и в голям формат... Трябва да признаем, че няма друго
българско издателство като „Захарий Стоянов“, което да
реализира с днешна дата мащабни проекти – многотомници
на български и чужди класици на литературата и
философията. Един млад вазолюб от Пловдив - д-р
Александър Дончев, кардиолог по професия, неслучайно
определи в социалните мрежи Вазовия десеттомник /
към който прибави и „Хроники на Вазовия род“/ като
„национално богатство“!
Погълната от Вазовиадата, все пак намерих време за
емблематични преводни заглавия като „Вторият пол“ на
Симон дьо Бовоар, „Индия“ от Херман Хесе, „Равелщайн“
от Сол Белоу. Що се отнася до българските, там
изкушенията за мен бяха по-неустоими. И кой знае защо,
доминират авторите – Георгиевци: Георги Мишев - „Мир на
кумирите ни“, Георги Борисов - „Излизане от съня“, Георги
Лозанов - „Земното щастие“, Георги Господинов –
„Времеубежище“. Специално място отреждам на
новосъздадената Фейсбук рубрика на проф. Георги Цанков –
„Книжен четвъртък“, която удивително съчетава
компетентността и оценъчната способност на безспорния
познавач и на световната, и на родната литератури.
Наистина, от години Г. Цанков участва с 30-минутни
прегледи на книги по „Дарик“ радио, в предаването на
Пролет Велкова. Но с новата ФБ платформа, неограничена
откъм време и пространство, в пандемичните ни
усамотения тя се оказва възможност ерудитът да
разгърне своите „списъци“, а ние да се насладим спокойно
на безбрежното му знание. Разбира се, „четвъртъците“ на
проф. Цанков са предназначени за сериозни читатели, които
изпитват досада, а понякога и омерзение към наплодилите
се напоследък „шоа“ за книги, доста елементарни, евтино
атрактивни, агресивно елиминиращи по-високия стил на
професионален анализ... Вероятно и книжните блогъри не
харесват трудносмилаемите „четвъртъци“, но за мен
именно те са меродавните. Точно затова не пропускам
и предаването „Преге“ на проф. Младен Влашки в
пловдивското радио, нито „Книги завинаги“ по радио Класик
FM, които обаче не са тазгодишни. Дано имат дълъг живот,
защото сме свидетели как през годините отпадаха едно по
едно специализираните предавания за книги в електронните
и печатни медии!...
Това за името Георги като авторско върху книгите на
годината, разбира се, е шега. Защото сред литературните
събития се открояват и стихосбирките на Надежда
Радулова „Големият свят, малкият свят“ и „Свещената
гора“ на Александър Байтошев /в талантливия си авторски
двуглас на поета и художника!/
АНДРИАНА СПАСОВА, поет, литературен историк,
Институт за литература – БАН:
Появата на „Възрожденският Пловдив: трансформация,
хегемония, национализъм“ е един дългогодишен дълг (поскоро дар) на Андреас Либератос (Ανδρέας Κ. Λυμπεράτος)
към българските читатели и най-вече към по-тясната
общност от балканисти и литературоведи да се запознаят
с гръцкия вариант на книгата Οικονομία, πολιτική και
εθνική ιδεολογία. H διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη
Φιλιππούπολη του 19ου αιών (2009), доразработен вариант на
докторската дисертация (2005). Преводът на В. Тодоров
под редакцията на К. Мирчева ме улесни значително и
направи по-приятни заниманията ми с една разглеждана
полемика между двамата идеолози Найден Геров и Георгиос
Цукалас. Критическият рефлекс на Либератос разклаща
преповтаряни схематични схващания и изкривявания
относно появата и развитието на национализма като
модерна идеология на Балканите и националистическия

КАТЯ ЗОГРАФОВА, литературен историк, директор
на къщата музей „Никола Вапцаров“:
За мен 2020 г. беше преизпълнена от голямото писане на
„Хроники на Вазовия род“, които се превърнаха в моето ...
пандемоубежище! Четенето ми обяснимо беше не толкова
на книги, колкото на труднооткриваеми /и трудни за
дешифриране/ ръкописи, писма,
документи от държавни и
частни архиви... Точно затова
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сблъсък в Пловдив през XIX в. Изследването предлага в
контекста на съвременните теоретически подходи (М.
Тодорова, Н. Данова, Д. Мишкова) едно провокативно
преосмисляне на културно-политическите процеси на
Възрожденския Пловдив въз основа на богата изворова база
от архивни документи (писма, щампи, портрети, карти,
печати, надгробни плочи, корици на книги), част от които
присъстват като илюстрация по страниците на книгата.
ЛИЛИЯ ТРИФОНОВА, поетеса, докторант по
западноевропейска литература:
Моето литературно събитие за 2020 г. е осмото издание
на Софийският международен литературен фестивал
(онлайн). На фона на изключително трудната година, през
която събитийността в голяма степен или на места
изцяло изчезна, Софийският международен литературен
фестивал предостави на читателите и зрителите
множество срещи и дискусии както с български автори,
така и със световноизвестни чуждестранни автори.
Причината да избера СМЛФ за моето литературно
събитие на 2020 г. се дължи в огромна степен и на всеки
един от модераторите на дискусиите.
Книгите, които ми оставиха най-силен отпечатък през
изминалата година, са „Малкият свят, големият свят“
(изд. „Жанет 45“) на Надежда Радулова, „Свещената гора“
(изд. „Жанет 45“) на Александър Байтошев и „Екзотопия:
за външния контекст на дискурса“ (изд. Факултет по
славянски филологии, 2020) на Мария Калинова.
ЕМИЛИЯН НИКОЛОВ, „Литературен клуб“:
Третият роман на Георги Господинов „Времеубежище“ за
мен категорично е литературното събитие в прозата.
За поезията споделям „Малкият свят, големият свят“
от Надежда Радулова (Изд. „Жанет-45“), „Машини“ от
Златозар Петров (Изд. „Жанет-45“), „Хоризонтални
стихотворения“ от Кева Апостолова (Изд. „Проф.
Петко Венедиков“), както и издадените електронно
от „Литературен клуб“ стихосбирки „Катедралата
на тялото, тялото на сянката“ от Ясен Василев и „Из
пътни бележки в търсене на Обетованата земя“ от
Гергана Златкова. Събитие е и утвърждаването на две
нови издателства – „Лист“ и „Кръг“, които продължават
неуморно да издават хубави книги.
Антисъбитие: През 2020 година не се сещам за толкова
категорично литературно антисъбитие като например
осъвременения вариант на „Под игото“ от миналата
година, но мога да посоча като антисъбитие представения
от Вежди Рашидов списък с „неудобните“ медии.
Антисъбитие е, че той все още е председател на комисията
по култура и медии в Народното събрание.
ИРЕН ИВАНЧЕВА, критик, Университет на
Синсинати, Охайо, САЩ:
За мен, която следя от чужбина, доколкото ми е възможно
литературния живот у нас, две са събитията – книгата на
Катя Зографова „Хроники на Вазовия род“, литературноисторическо изследване и наратив, което я нарежда сред
значимите изследователи на Вазов от ранга на чл. кор.
Милена Цанева, например.
Другото литературно събитие са Книжните четвъртъци
на изключителния ерудит критикът Георги Цанков, които
с удоволствие чета в социалната мрежа на Фейсбук
всяка седмица. Тези четвъртъци са ерудитски обзори на
новоиздадени книги, придружени са с много интересни и
увлекателни литературно-исторически и естетически
перспективи и доказват, че социалните мрежи могат да се
използват като платформа за значителни прояви, в някаква
степен далеч от мейнстрийма.
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Зорница Каменова, театровед, театрален
критик:
1. Трудно е да се говори за събитие в година, когато
театърът беше и все още е изправен пред огромното
предизвикателство да оцелее в ситуация на пандемия.
Самият той трябваше да преосмисля своите граници и
да направи известни компромиси, за да не изгуби връзка с
публиката.
2. Рязкото и продължително спиране на обичайния ритъм
компрометира популярното възприемане на театъра
като зона за масово забавление и даде възможност да
усетим доколко той може да бъде възприеман като
базисна човешка ценност. Важната цел според мен, а и
най-голямото предизвикателство пред театъра е да се
съхрани като същностна духовна необходимост.
И тук се появяват възможностите, които театърът
припознава в своят опит да оцелее и да запази
адекватната комуникация с публиката – намирането на
различни форми и формати, включването на средства от
други медии и всякакви „хитрини“, за да запази целевите
групи и да се актуализира в съзнанието на потенциалните
потребители. Разбира се, давам си сметка, че в тези
опосредствани варианти е трудно да говорим за
„публика“ в класическия смисъл, където се предполага
постигането на общностност и съпреживяване от
срещата с „живото изкуство“, но добрите практики
в тази посока показват, че тези възможности могат
да бъдат добре интегрирани и използвани умно в
настоящата ситуация.
3. Повече оптимизъм и по-бързо връщане към
нормалността във всеки един аспект на живота ни,
което включва и процесите в сценичните изкуства,
въпреки че съм убедена, че театърът няма как да е
същият след пандемията.
Николай Йорданов, театровед, театрален
критик:
1. За мен това бяха дигиталните излъчвания на
спектакли, които големите театрални центрове
и фестивалите по цял свят предприеха като
компенсаторна форма на сценичен живот. Това ми
даде възможност да видя спектакли от близкото и подалечното минало на театъра. Разбира се, най-малко
бяха излъчванията на новите постановки, направени
непосредствено преди пандемията или след въвеждането
на ограниченията, защото остава надеждата те все
пак да достигнат до своята публика на живо. В този
смисъл за мен няма открояващо се едно или друго
театрално събитие, а поток от излъчвания на спектакли
в глобалната мрежа. Самата наситеност със запечатани
чрез дигитални записи театрални постановки от
времето, когато се появяват тези техники за архивиране
до днес, е значимото явление на 2020 година. Друг е
въпросът защо българските спектакли отсъстват от
този световен поток…
2. За самите артисти най-голямото изпитание
безспорно си остават ограниченията при срещите
с публиката, а и липсата на достатъчно театрална
продукция, изобщо намалените обороти и мащаби на
работа. Структурно погледнато, театралният сектор
в България се изправи пред предизвикателството да
бъде оценяван и съответно субсидиран извън броя на
зрителите. Пандемията и неизбежните ограничения,
свързани с нея, ясно показаха, че постъпленията от
продадените билети не могат да бъдат единственият
критерий за художествено качество и за изпълнена
културна мисия на държавните театри. А независимите
трупи пък почувстваха, че тяхната независимост е
относителна, защото без публична подкрепа в кризисни
моменти те остават на произвола на съдбата. Според
мен извънредната ситуация ще ни застави да разберем, че
не може да има прости решения как да бъде подпомаган
театралният живот – и при публично субсидираните
театри, и при независимите трупи. Това е сериозен
дебат, който трябва да започне сега, защото след
като отмине целият този кошмар с Covid (дано да е
по-скоро!), няма просто да се върнем към ситуацията
от 2019. Ще ни се наложи да мислим по-сложно.
Впрочем имам усещането, че в кризата обществото ни
постепенно узрява за по-сложно мислене и това се отнася
за целия ни обществен живот.
3. Преди всичко да се върне към живите срещи със
своите зрители. Но също така е добре да изоставим
инфантилните си реакции от рода на: „истинската
култура не може да бъде дигитална“ или „не гледам

1. Кое е според Вас театралното събитие на 2020?
2. Кое беше най-голямото предизвикателство пред театъра в тежката и
необичайна година на пандемия, която изпращаме?
3. Какво бихте пожелали на театъра през 2021?
театър на запис или от стрийминг платформи“ и
пр. Трябва да разберем, че заснемането на спектакли
и тяхното разпространение в интернет е част от
съхраняването на театралната памет, а и начин за
достигане до хората, които по обективни причини не
могат да имат срещи на живо с тях.
Петър Денчев, режисьор:
1. Да говорим за събития във време, в което театърът
премина от жив акт в поджанра на драматичните
видеоразговори, диалози, монолози, зуум (скайп и т.н.)
експерименти, в спектакли, заснети от множествени
перспективи и тяхното конвертиране в световния обмен
на информация е необичайно. Оказа се, че видеоархивите
на театри, режисьори и други институции играха
ключова роля през цялата година. В един разговор между
авторката Мая Пелевич и режисьорката Аня Суша
Суша сподели, че неин приятел усещал наблюдението
на тези спектакли като отломки от друг свят, като в
дистопичен филм, в който след края на света оцелелите
попадат изведнъж на билборд на „Кока-кола“. Такава
тревожност ми импонира и за мен е събитие. Иначе
в буквален смисъл – появата на спектакъла на Иван
Пантелеев „Капитал(на) грешка“ може да бъде посочен
като събитие в истинския смисъл на думата.
2. Да не забравяме, че годината завършва, а пандемията
продължава, така че предизвикателствата остават –
оцеляване, осмисляне, преформулиране. Жестоко е, но
театърът не е есенциална дейност в такава екстремна
ситуация и неговото запазване и съхранението и
отстояването на мотивите да бъде подкрепян като
обществено значима дейност тепърва ще се превръщат в
трудност. Най-трудното предстои.
3. Да получи условията и средствата безусловно да се
вгледа в тази нова и толкова необичайна ситуация. В
момента живеем в инкубатор на подходи, средства,
сюжети, сетивни нагласи. Или поне така ми се иска да
бъде. Театърът е необходим инструмент за осмислянето
на общото живеене, въпреки че сега е лишен от своята
естествена среда. От това могат да произлязат
множество интересни неща. Пожелавам го.
Албена Тагарева, театровед, театрален критик:
1. В тази така сложна и непредвидима година не мисля,
че можем да говорим за събития, поне не така както го
правехме преди. По-скоро бих искала да отбележа факта,
че театърът много бързо успя да се адаптира към новата
реалност и въпреки всичко все пак представленията на
живо, в салона с публика продължават да се играят. Дори
някои от ежегодните вече фестивали осъществиха свои
издания в театралните зали. Дали самото случване на
театралното представление пред публика следва да се
определя като събитие е въпрос, който едва ли някой е
предполагал, че може да бъде поставян. От друга страна
обаче, въпреки сложното положение за живите събития,
това беше една изключително театрална година, в която
всеки човек с достъп до интернет имаше възможност
да гледа театрални представления от цял свят – нещо,
което беше достъпно по-скоро за професионалистите
(пътуващи до най-големите театрални фестивали) и за
заклети театрални фенове.
2. Най-голямото предизвикателство пред театъра
според мен беше, и все още е, непредвидимостта в така
създалата се ситуация и динамиката на събитията.
Театрите и компаниите трябваше да взимат решения
много бързо, да измислят креативни методи не само за да
продължат да съществуват, но и най-вече да не загубят
публиката си. Все още трябва да развиват продуктите
си така, че да предложат на зрителите качествено
театрално преживяване, но чрез екрана. В същото време
обаче продължава пред тях да стои и въпросът как след
това тази публика ще се върне обратно в салона.
3. Бих пожелала да не се страхува и да продължи да
експериментира не само на театралната сцена, но и в
дигиталното пространство.
Румяна Николова, театровед, театрален
критик:
1. Трудно ми е да изброя моите театрални събития
на 2020 г. така, както съм го правила в предишни
години – като спектакли, фестивали и др. Физическите
ограничения за присъствие в театралните зали,
спирането на активната театрална дейност като
репетиции и премиери промениха мястото на
театралното представление в ежедневието ни. В
театрални събития за мен се превърнаха многото
изгледани спектакли онлайн, които в никоя друга
ситуация не бих имала възможност да видя.
2. Най-голямото предизвикателство пред театъра в
ситуация, в която не може да осъществява пълноценна
връзка със своята публика според традиционните
очаквания и на двете страни, е как да продължи да
общува със зрителите и да поддържа интереса им
към себе си. Друго предизвикателство е свързано с

отношението към възможностите да се представя в
дигитален формат. Струва ми се, че е разумнода приемем
идеята театърът да общува временно със зрителя
през екран като възможност, а не като отнемане на
самоопределяща го характеристика.
3. Да има възможност да се върне в ежедневието на
своите зрители в класическите форми на преживяване
„на живо“ и да успее да вземе от дигиталното си
битие по време на настоящата пандемия креативния и
иновативния елемент.
Асен Терзиев, театровед, театрален критик:
1. В тази безпрецедентна и хаотична година успях да
гледам много малко спектакли на живо. Най-доброто,
което видях, бе постановката на режисьорката Василена
Радева „Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта“ в Театър
„Азарян“, НДК – дълбок и силно емпатичен спектакъл,
създаден по документалната книга на Петя Накова
„Годината на осемте химии“ за борбата на няколко жени
с рак на гърдата. Гледах го малко преди началото на
карантината и днес, хвърляйки поглед назад, мисля, че в
него интуитивно бе съхранен и предаден нататък ценен
житейски опит – не как се понася, а как се живее с опасна
и смъртоносна болест.
Иначе всички същински театрални събития от 2020 за
мен бяха виртуални – големите театри отвориха своите
архиви в интернет и можахме да се насладим на истински
шедьоври от най-новата история на сценичните
изкуства. Най-после успях да преживея „Хамлетмашина“
на Робърт Уилсън, „Майка Кураж и нейните деца“ на
Бертолт Брехт, „Федра“ на компанията Wooster Group,
„Фантомът на операта“ и „Котките“ на Андрю Лойд
Уебър и много други. Мисля, че театърът като цяло
може да научи много от подобна рефлективна „пауза“,
макар и тя да бе поставена по принуда. На подобна логика
бяха подчинени и програмите на извънредните дигитални
издания на МТФ „Варненско лято“ и платформата
„Световен театър в София“, за които работя, и
топлият прием и развълнувани реакции от страна на
публиката и театралната общност потвърди, че с
колегите ми сме били на прав път.
2. Същото, пред което и целият свят – да намери опорна
точка в хаоса.
3. Здраве, сила и смисъл.
Мира Тодорова, театровед, театрален критик:
1. Най-голямото събитие за 2020 г. в областта на
театъра според мен бе фактът, че седейки си на дивана,
можехме да гледаме спектакли от цял свят, като този
факт имаше своите добри и лоши страни. Форумът,
който фокусирано и селектирано ни предложи едни от
най-добрите имена от театъра и танца от последните
години бе онлайн изданието МТФ „Варненско лято“
заедно със „Световен театър в София“, чиято програма
като качество и интензитет беше впечатляваща.
Също така бих отбелязала геройските усилия на двата
международни фестивали АСТ и „Антистатик“,
които успяха да реализират програма на живо с много
интересно международно участие малко преди да падне
завесата на пандемията за втори път. „Антистатик“
също така организираха българска танцова платформа
с онлайн стрийминг, за да може тя да бъде гледана от
всички точки на света. Друго много важно събитие за
мен бяха обединените действия на независимата сцена,
които успяха да извоюват безпрецедентна подкрепа
от страна на институциите за артисти, проекти и
организации. За първи път в България бе обявена програма
за структурно едногодишно финансиране на организации,
което би осигурило устойчивост на средата. В полето
на писането за изпълнителски изкуства бих откроила
излизането на втория брой на „Списание за танц“ по
време на пандемията, което ни даде утеха и надежда, че
красивите неща могат да устояват на злото.
2. За мен най-голямото предизвикателство беше
невъзможността да се прогнозира и планира в тази
изключително неустойчива ситуация на непрекъснато
променящи се обстоятелства от всякакъв характер,
както и рязкото влошаване на финансовата среда на
изкуствата, което в случая на ДНК костваше екипа
и голяма част от програмата. Първо затварянето
на театри, после ограничаването на зрителския
капацитет доведоха до онлайн проектите, които
са предизвикателство пред самата конституция на
театралното преживяване, а именно неговата „живост“.
Нужен бе крехък баланс между компромис и възможност,
както и преосмисляне на възможните начини за
„свързване“ с произведението.
3. На театъра и на света пожелавам
просветени управници и ваксина срещу
малокултурие и популизъм.
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Ангелина Георгиева, театровед, театрален
критик:
1. В съзнанието ми се е загнездил образ, с който писателят
Георги Господинов описа времето на социална дистанция
поради настоящата пандемия в разговор на прекрасно
провелия се наскоро онлайн Софийски международен
литературен фестивал: в него всеки един от нас е в „една
светеща стая заедно с още много светещи стаи“. Така и
мога да погледна назад към театралната 2020 г. предимно
от „моята стая“, в която, и това е споделен опит,
никога преди не съм гледала толкова много театър през
компютъра, и то от толкова различни страни и години.
Може би за първи път в историята театърът се намери
в ситуация, в която откри възможности отвъд живото
колективно случване да остане значим за зрителите
като индивидуално преживяване (през предоставени със
свободен достъп документирани представления) и в
основно виртуалната публична сфера – през говоренето
за него в толкова различни онлайн формати – дискусии,
интервюта, представяния на творци. Следях основно за
проактивни реакции, които отговаряха на необходимостта
от действие в един възпрепятстван обществен и
културен живот и с респект се отнасям към някои опити
на български творци и организации в театъра и танца да
развият добре направени дигитални формати – посока,
в която допускам ще има все повече експерименти. От
театралните премиери, които все пак успях да видя в
София, бих откроила „Завръщане у дома“ с режисьор Явор
Гърдев в МГТ „Зад канала“ – прочит на загадъчната пиеса на
Пинтър с остър ум, блестящ Деян Донков, много премерено
присъствие и прецизно изградено поведение на Каталин
Старейшинска. Не съм гледала досега в българския театър
толкова директна и подплатена дисекция на мачизма.
2. Да се запази не само в творчески, но и в социалноикономически план. Но също и да преодолява поляризации
между театрални общности, да допусне промяна в
утвърдени навици и потребности, да остане отговорен…
3. Да се върне с нови ресурси и идеи в обществената тъкан,
където неговото място като изкуство на колективното
преживяване, като „училище за близост“, както го нарича
драматургът на берлинския Дойчес Театър Клаус Цезар,
ще има, допускам, още по-голям човешки, но и политически
смисъл.
Деница Езекиева, театровед, театрален критик:
1. Усилието на няколко нови театрални мениджъри да
развиват извънстоличните театри в Благоевград, Ловеч,
Габрово, Сливен, Казанлък и Пазарджик, като съживяват
чувството за колективен театрален живот в тези
градове е събитие. В този смисъл удържането на високо
художествено съдържание и желанието да се формира
репертоар в Театър „Азарян“ в НДК от един много малък,
но отдаден на театъра екип също е събитие. Резултатите
от това са задържането на силни, независими продукции
като „Апарт“, „Животът е сън“, „Косвени щети“, „Тяло,
хвърлено под ъгъл към хоризонта“ и „Серотонин“ във
видимата зона на театралния живот.
Възможността да съм част от една глобална публика,
получила достъп поради пандемията до изключителни
сценични събития, също е особено важна за мен през 2020
година.
2. Вероятно най-бързият отговор би бил – да съществува.
А вероятно – да открие същинската си роля сред и след
изчезването на енергията на колективното съпреживяване
на живо и да я възстанови наново.
3. Да можем да отговорим на първия въпрос на настоящата
анкета догодина с изброяване на истински театрални
събития.
Елена Ангелова, театровед, театрален критик:
1. В тази изключително тежка за изпълнителските
изкуства година настъпиха важни промени в театралните
процеси, които пряко повлияха развитието и мисленето
за иновация в контекста на това как театърът би
могъл да продължи да съществува в нелеките условия за
работа, предопределени от пандемичната ситуация. Като
събития несъмнено бих откроила високо постиженията на
изцяло преминалите в дигитален формат Международен
театрален фестивал „Варненско лято“ и „Световен
театър в София“, които доказаха, че е възможен и един
онлайн живот на фестивалите заедно с приноса си, че те не
само успяха да представят напълно безплатно спектакли
с високи художествени постижения на световно ниво,
но и добавиха едно ново съдържание чрез разширените
видеовъведения, репортажи и нови дигитални формати
от театроведи, които дадоха нова перспектива спрямо
възприемането от страна на зрителя. Като събития
на живо бих откроила спектаклите на режисьора Иван
Пантелеев „Капитал(на) грешка“ на австрийския драматург
Йодьон фон Хорват, НТ „Иван Вазов“; „Завръщане у дома“
по Харолд Пинтър с режисьор Явор Гърдев, Малък градски
театър „Зад канала“; „Серотонин“ по едноименния роман
на Мишел Уелбек с режисьор Крис Шарков, Театър „Азарян“.
2. Като че ли най-голямото
предизвикателство за
театъра през 2020 г. беше да
се съхрани балансът между
представянето на високо
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„Бдение”, Mueca Films & Компания
„Финци Паска“, Швейцария

художествено съдържание на дигиталния или живия
спектакъл и достигането до публиката. В този ред на
мисли разбираемите ограничения за събиране на зрители на
живо даде ход на една нова изобретателност на театъра
как да достигне до своята публика, често през иновативни
дигитални подходи. Намирам, че това е една развиваща се,
ценна практика в контекста на намирането на ново поле на
интеракция между театър и публика, която би било добре
да се запази и в един постпандемичен свят.
3. Бих пожелала театърът да съхрани способността си
да преминава през различни реалности дори и те да са
изцяло в дигиталното пространство, но със съзнанието,
че живият процес и обмен на човешки енергии е един от
фундаментите, върху които стъпват постиженията в
това изкуство.
Михаил Байков, театровед, театрален критик:
1. Театралната 2020, както всичко останало през годината,
също беше подложена на редица предизвикателства – за
публиката, за артистите и за театралните мениджъри.
В това особено състояние, което изисква нов тип
рефлективност малцина успяха да реагират адекватно,
запазвайки едновременно високи нива на професионализъм
и художествен критерий при подбора на продукцията.
Две събития бих отличил тук. Едното е платформата
„Световен театър в София“, която предложи редица
свръхинтересни спектакли, от които бих извел пред скоби
„Лебедово езеро“ на Норвежката национална опера и балет
като най-ярко и въздействащо представление. И разбира
се, дигиталното издание на фестивала „Варненско лято“,
в което за мен фаворит остава „Коварство и любов“ на
театър „Червен факел“ с поредната вълнуваща среща с
Тимофей Кулябин. Едно събитие, леко встрани от чистата
театрална форма, но значима за града е инсталацията
„Един човек“ на артиста Венелин Шурелов, чиято
високотехнологична структура повдига важни теми за
обществото и отделната личност в него. Не на последно
място, появата на втори брой на „Списание за танц“
отчитам като нужна за професионалната общност медия,
което следва да бъде отбелязано.
2. Най-голямото предизвикателство беше и си остава
умението театралната публика да бъде запазена –
веднъж като зрители с постоянни навици и заедно с това
да се опази физически тяхното здраве. Друго голямо
предизвикателство е промяната на изходната точка, от
която зрителят гледа – от живото присъствие в салона
към дигиталното пред екрана. Тук все още има да се
извърви много път. Пред огромен брой предизвикателства
бяха изложени и държавните и общински театри, които
се наложи да преформатират изцяло поведението си по
отношение на репетиционен процес, правила за достъп
на публиката и стратегически избор при съставянето на
репертоарни планове.
3. Това, което ми се иска да видя през 2021 г., е
нормализиране на ситуацията с овладяване на пандемията,
което да доведе до връщане на старите нива на
посещаемост, смелост в репертоарните избори на
директорите и мобилност на международните артисти,
без които театралният ландшафт не е същият.
Милена Михайлова, театровед, театрален
критик:
1. В тежката година на пандемия можем да говорим основно
за театрални събития, оживени онлайн, вдъхновяващи
въпреки дигиталното си случване. Като за най-значимо
събитие у нас с радост определям първите дигитални
издания на платформата „Световен театър в София“
и на Международния театрален фестивал „Варненско
лято“, и то не само заради успешното им провеждане
с представяне на наистина стойностни и запомнящи
се театрални спектакли. Значим се оказа и пътят,
който избраха организаторите им, за да компенсират
виртуалността им и да трансформират живота „на живо“
в истинска живост и вдъхващи творческа енергия на всеки
миг. Онлайн изживяванията ни през 2020 активизираха
максимално и театралната ни критика – от предимно
пишещи за театър преди, заради пандемичната ситуация
по време на тези два форума театрални критици/
театроведи от различни поколения започнаха да обговорят
театъра в онлайн разговори, дискусии, представяния на
спектакли, което възроди интереса към „театралното“,
към срещите с театъра, с театрални творци, възроди
и разнородни измерения/функции на самата театрална
критика дори и в онлайн реалността. По подобен начин,

но и чрез живи срещи с публиката успешно се състоя и
Международният фестивал за танц и пърформанс Antistatic,
както и отличеният с ИКАР любим ми пърформанс на връх
Бузлуджа „Нонумент“ (Стефан А. Щерев/LIGNA). Въпреки
Ковид-19 със стойностни проекти през 2020 се представиха
още Студио за документален театър „ВОКС ПОПУЛИ“
– „Невидими № 4: Златна рибка“, Ани Васева/Метеор с
видеопредставлението „Един ден, в който има всичко“ и
Явор Гърдев с театралния си онлайн-опус „УНИЗЕНИТЕ.
БЕЛАРУС“ от А. Курейчик.
2. Най-голямото предизвикателство пред театъра
в световен мащаб беше и е дигиталното случване на
театралния спектакъл, онлайн общуването със зрителите,
невъзможността за редовни срещи на живо в театралната
зала. Предизвикателство – в положителен смисъл – е и
необходимостта за създаване на разнородни форми, подходи
на театрално случване, истинско творческо живеене
въпреки пандемията.
3. На театъра през 2021 г. желая да се срещаме все почесто на живо, и нека е смислен, социално ангажиращ,
вдъхновяващ. Живи и здрави да сме всички!
Анкетата подготви КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Коледно писмо
Панайот Карагьозов
Здравей, Дядо Коледа,
Аз съм Макси. Макси от „Криволак“. Вече съм Макси от
Първи „А“, но те моля отново да оставиш подаръка ми
под домашната елха. Учителката по Човек и общество
каза, че си виртуален, но аз съм сигурен, че съществуваш.
Виртуални са кръчмата, в която тате ходи, без да излиза
от апартамента, и любовникът на мама, когото никой не
е виждал. Аз знам, че да си виртуален и невидим не е едно
и също. Виртуалният се разпознава по това, че не носи
подаръци.
Дядо Коледа, аз мога да пиша и няма повече да карам мама
и тате да ти препредават като по развален телефон какво
искам. Много ти благодаря за миналогодишната шейна. Тя
беше малко карана и аз помислих, че си я взел от някое дете,
което не е слушало, за да я дадеш на мен. Но според мама
шейната не е била чисто нова, тъй като и аз не съм от
най-послушните, а и не съм те бил помолил както трябва.
Трябвало да бъда по-любезен. Първо да попитам как си, след
това да ти разкажа какво съм правил през годината и чак
тогава да помоля за подарък.
Дядо Коледа, аз вече зная как да те помоля, а и други неща,
които много възрастни не знаят. Знам, а госпожа Хаджиева
не знае, че не трябва да ни дава домашни, когато времето
е хубаво и може да играем навън. Студентите на мама не
знаят какво е пролетарка, а аз знам, че пролетарка е жена,
която обича пролетта. Приятелите на татко пък не
знаят, че кръглата годишнина е любилей, а не юбилей, тъй
като на празника много се люби и много се лей. Да знаеш
само колко целувки получи тате на рождения си ден и колко
се изпи! Добре че баба си бе легнала и не видя какво и колко
се изля върху килима, който е купила, преди да се родя.
Дядо Коледа, моля те на тази Коледа да ми донесеш
компютърна игра. Но най-много от всичко искам да донесеш
здраве на мама и тя да може винаги да е при нас. Може да си
вземеш всичките играчки, които си ми носил досега. Ако ти
трябва – вземи и шейната, но не забравяй здравето на мама
и не є казвай, че съм ти писал.
И накрая – да не пропусна най-важното.
Мили Дядо Коледа, тази година аз наистина много слушам
и се връщам от училище сам. От нашия клас само Мими
и Деси пишат по-добре от мен, но те са момичета и не се
броят. Мими и Деси са суперумни и още в детската градина
знаеха буквите и сами да си връзват обувките.
Ти как си? Беше ли годината ти здрава, спорна и щастлива?
Ще има ли подаръци за непослушните? Еленките още ли
слагат рога на елените? Снежанка изяжда ли си всичко и
джуджетата пораснаха ли?
Много те обичам и те чакам!
Макси от Първи „А“
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Федя Филкова, „Толкова е кратко.
Стихотворения 1969–2019“. Изд.
„Смол Стейшънс Прес“, СофияЛондон, 2020, 184 с., 14 лв.
Това е личната лирическа антология
на 2020 година, която се оказа
предсмъртна за Федя Филкова.
Страниците, побиращи стихотворения
от досегашните книги на поетесата
– „Цветя с очите на жени“ (1982),
през „Нежен въздух“ (1988), „Рисунки
в мрака“ (1990), „Крехко разпятие“
(2000), „Моята твоя любов“ (2009),
„Второ сърце“ (2009), „Нищо тъмно“
(2014) – реабилитират традицията на интелектуалната
изповед, с всички извивки от съмнения, угризения, назовавания,
замлъквания, по които непременно се стига до края на
съдбовното изричане. Особен вид лаконична, непряка
изповедност, чрез която поезията – без да се самоповтаря – се
завръща към първото си предназначение. Поклон и памет.
„Златорог. Юбилейно
издание по случай 100годишнината на списанието“.
Литературноисторическа школа
„Д-р Кръстьо Кръстев“, Нов
български университет, С., 2020,
20 лв.
Изданието, което най-категорично
свидетелства, че 2020 година е
голямата юбилейна година, през
която чествахме 100-годишнината
на „Златорог“. Вече го нарекохме
„специално изработена кутия на
паметта“, която обаче не просто пренася през времето
„сувенири“ от литературното наследство, нито представлява
полиграфически „паметник“, а съдържа две живи книжни
тела – за четене, за мислене и за разбиране: фототипната
първа книжка на списанието от януари 1920 г. и своеобразно
двойно изследване: студията „Списание „Златорог“ и неговият
редактор Владимир Василев“ от Елка Трайкова и Михаил
Неделчев и анотирана библиография за списанието, изготвена
от М. Неделчев. Събитието е налице – автентичен текст
на периодично издание, аналитично литературноисторическо
изследване и критически библиографски справочник, които
заедно постигат висок професионален синтез.
Георги Господинов, „Времеубежище“,
изд. „Жанет 45“, Пл., 2020
Третият роман на Георги Господинов
се появи тази пролет и логично
бе видян като предчувствие за
настоящата антиутопична година.
Но смисълът на „Времеубежище“ не
може да бъде сведен до конкретен
момент или събитие. Той е голям
роман именно защото представлява
мащабно обобщение на хоризонта на
настоящето. А в това да улавя духа
на съвременността и да артикулира
чувствителността на съвременниците
авторът е добър още от появилия се в края на 90-те
„Естествен роман“.
Книга за времето – големия човешки страх, и за паметта
– единственото (и несигурно) човешко притежание,
„Времеубежище“ без съмнение има характер на антиутопия,
но за разлика от обичайната абстрактност и пределна
обобщеност на антиутопиите, е твърде взрян в човешкото
преживяване, в личния разказ. Което го прави типично
господиновски, заедно с размаха на белетристичното
въображение и разпознаваемия стил.
Европейски роман – по тема и по мащаб, но най-вече защото
успява да превърне източноевропейския си опит в част от
общата памет на континента.
Людмила Миндова, „Дървото на
спомена“, изд. „Ерго“, С., 2020
Книга за самия етос на поезията.
Людмила Миндова не се бои да изгражда
стиховете си около понятия като
„добро“, „истина“, „дълг“, „любов“…
Самата поезия тук има смисъла и
стойността на морален жест.
„Дървото на спомена“ е книга,
изтъкана от припомняния, цитирания
и посочвания на множество поети,
български и чужди, но тук това е много
повече – и много по-различно –
от интертекстуална препратка или игра. За авторката

тази памет е етически залог на стиховете, причина и смисъл
за появата им. Поезията като отговорност към паметта,
като съпротива срещу краткосрочната памет, срещу
задълбочаващия се рефлекс на днешния човек да живее само в
плана на настоящето.
Надежда Радулова, „Малкият
свят, големият свят“, изд.
„Жанет 45“, Пл., 2020, 71 с., 13 лв.
„Малкият свят, големият свят“
на Надежда Радулова е една от найхипнотизиращите, неподражаеми
и завършени поетически книги
на съвременната литература.
Стихосбирката има две части –
„Биографии“ и „Преображения“,
приключвайки наративно с
показалец на античните имена,
който далеч не е „невинен“ по
отношение на цялостния замисъл
на книгата. Първата част „Биографии“ наподобява
архипелаг от лични реминисценции. Радулова постоянно
разкрива невъзможността за самотъждественост на
субекта, а на въображаемото е отредено мястото на найголямото спасение за човека, но и неговата най-тревожна
участ. „Преображения“ е сложна литературна мимикрия
на античната женска персоналност. Тук е включено
фасциниращото стихотворение „Ехо“, подсказващо как само
чрез повторението може да се регистрира сингуларното,
как чрез чуждото слово изричаме своята най-съкровена,
неуловима, безформена, но и постоянно преобразяваща се
същност.
Александър Байтошев,
„Свещената гора“, изд. „Жанет
45“, Пл., 2020, 72 с., 13 лв.
Четвъртата стихосбирка на
Александър Байтошев продължава
линията на „Кучета“ (2014) и
„Чучело“ (2018), но е още по-дръзка,
контрастите на черно-и-бяло
по-силни, поетиката на упорито
мълчане и остър вик още понеутешима. На корицата на „Свещената гора“, дело на
самия автор, може да видим коронован крал, чието тяло в
сърцевината си е една непреодолима липса. Това е архетипът
на ранения крал, който пътува към пространството на
свещената гора, за да остане там завинаги. Както гласи
прочутата фраза, „само раненият лекар може да лекува“,
така и само раненият поет може да ни каже думите,
от които се нуждаем в най-мрачните си дни. Това е
едновременно най-ранената книга на Байтошев, но и найлекуващата. Напълно заслужено получава наградата „Николай
Кънчев“ 2020.
Али Смит,
„Пролет“, прев.
от английски
Паулина
Мичева, изд.
„Лист“, С.,
2020, 327 с.
Али Смит,
„Лято“, прев.
от английски
Паулина
Мичева, изд.
„Лист“, С.,
2020, 395 с.
„Брекзит“, „Ковид 19“, изолацията, самотата, но и
способността да се градят общности, да се пътува във
времето, да се отстояват каузи и да се навързват нишките
на едно крехко бъдеще, което може би ще е по-добро,
независимо че времето е циклично, както са циклични
сезоните и повторителността никога не е еднозначна. И
всичко това на фона на препратки към Шекспирови пиеси,
към поети, художници, Айнщайн и кой ли още не, в тези
хиперактуални, но и много красиви философски романи на
една от големите писателки на днешния ден.
Юрий Андрухович, „Писма до
Украйна“, прев. от украински
Албена Стаменова, изд.
„Парадокс“, София, 2020
Не се появяват често преводни книги
с поезия на съвременни автори, и
то такива, които да представят
творчеството на един поет в
цялост, в логиката на протичането
му във времето. „Писма до Украйна“
прави точно това – съставена от
Андрухович специално за българската
публика, тя се явява представителна
извадка на поезията му.
Един от най-известните източноевропейски автори днес,
Юрий Андрухович пресъздава един свят, който ни е в голяма
степен познат заради споделимия източноевропейски опит
от миналото и съвременността. Понякога (уж) автентично
фактологична, другаде – белязана от сюрреална или почти
барокова образност, карнавално преобръщаща минало
и настояще, това е поезия едновременно на неистово
въображение и на остър рефлекс към съвременността.

Драго Янчар, „Ученикът на
Джойс“, прев. от словенски Людмил
Димитров, изд. „Колибри“, С.,
200 с., 16 лв.
„Ученикът на Джойс“ е четвъртата
книга на словенския писател Драго
Янчар (след „Звънтеж в главата“,
„Градителят. Митът за Дедал“
и „Тази нощ я видях“), която
излиза на български. Сборникът е
свидетелство за майсторството на
един вдъхновен разказвач, без излишна
маниерност, тънък наблюдател
и проникновен тълкувател на
трагичното и абсурдното в човешкото съществуване. В
повечето разкази се разказва за малкия, обикновен човек, на
когото съдбата не непременно е приятел. Съдба капризна,
понякога циклична, а понякога иронична.
Мартин Хайдегер, „Битие и
време“, прев. от немски Цочо
Бояджиев, изд. „Изток-Запад“, С.,
2020, 398 с., 39 лв.
15 години след първия превод на
Димитър Зашев на български се появи
втори превод на фундаменталния
труд на Хайдегер, този път
дело на Цочо Бояджиев. Знак
сам по себе си значим, защото
показва, че българската култура е
успяла да понавакса с празнините
и вече си позволява лукса да
предлага по няколко превода на
ключови текстове. А че „Битие и време“ е сред тях и
е предизвикателство за всеки преводач, спор няма. В
случая с Хайдегер всеки превод е със сигурност и тип
интерпретация, в която преводаческият избор е съществен,
а този на Цочо Бояджиев – да обобщим с думите на
Георги Каприев – залага на „смирението“: максималното
съобразяване с автора, отказа от езиково или концептуално
насилие“ и „търсенето на български еквиваленти на
понятията и съпротивата срещу понятийни иновации“.
Роман Ингарден,
„Естетическото“, прев. Правда
Спасова, изд. „Критика и
хуманизъм“, С., 2020, 235 с., 19 лв.
На Роман Ингарден принадлежи
един от най-значимите опити
да се осмисли феноменологически
литературата. За него
художествената творба е
многопластово произведение на
изкуството, предполагащо идеалност
подобно на математическите
обекти. Проблемът за
фикционалността на литературата
при Ингарден е решен на нивото на съждението, като
той въвежда понятието за квазисъждение – особена
модификация на твърденията, при която изреченията
не се отнасят непосредствено към реалния свят.
Въпреки силното влияние, което оказва в областта на
естетическото, Ингарден е слабо познат на българската
аудитория. Благодарение на превода и съставителството
на Правда Спасова, както и на нейния внимателен
предговор изкушените читатели ще могат да станат
свидетели на една от най-мощните антиципации на
съвременното изкуство, отваряща вратите към проблема
за възприемателя.
Джорджо Агамбен, „Идеята за
проза“, прев. Валентин Калинов,
изд. „Критика и Хуманизъм“, 2020,
197 с., 20 лв.
Името на Агамбен нашумя през тази
година във и отвъд професионалните
среди през идеята му за перманентно
извънредно положение. Идея, която се
превърна в реалност, италианският
учен развива в книгите, представени
също от „Критика и хуманизъм“:
„Homo sacer“ (2004) и „Homo sacer
II.1. Извънредното положение“ (2019).
„Идеята за проза“ ни представя един
по-ранен проект на Агамбен, по-литературен, насочен към
пограничността на езика и мисленето. Всяко от кратките
есета в нея е праг, който преобръща и поставя на изпитание
идеите ни за проза, цезура, истина, власт, музика, слава,
смърт. Книга, която уважаващият себе си хуманитарист
препрочита.
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До Бойко Борисов,
Министър-председател
Брат, нека понародному, и при тебе не се
получи лесно, цела година джиткаш с джипката
по села и паланки. Селото те обича, а
гражданята – не. То не беха протести, то
мати хари с пищови, кюлчета и камери, то с
ковид те мориха, на дармадан те направиха,
но корава снага имаш ти, като Боримечката
си, мама му стара. Само по тънката част се
не вардиш, срещу хубави булки защита нямаш,
както и рече. Прочее през новата година дръж
дюкяна заципен и се оттегли у Банкя или
Барселона, па си гледай рахатя и остави ни
най-сетне да се мъчим без теб.
Твой, надали си го чувал, ЛВ
До доц. доктора Мангъров
Докторе ти викаме само щото е прието, иначе
като ти гледаме акъла и маската, все ланшни,
нямаше и внимание да ти обърнем. Но тук в
Българията е така, като искаш да ти обърнат
внимание, скандалче спретваш, па писнеш, па
на опако речеш и тогава Главния те заобича
и ти каже „Ей, гадже да ми беше, нямаше
толко да ти пускам“. Щото, както и ти рече,
от всички лекари Бойко е най-големият. Едно
време така и Сталину са думали – Товарищ
Сталин, вы большой учëн. Що така у Българско
все тези, дето са представят за найскандалджии, сетне най-големи конформисти
излязват.
Пожелаваме ви нова година с нова маска и
ново политическо гадже.
Ваш, ЛВ
До литературните интриганти
Горко ви, такава лошава година. То
литература няма, вие интриги въртите.
Прочее, смирете се, изпушете един цигар като
Киряк Стефчов, да ви се отпусне душата, па
се изокайте у фейсбукя, ей тъй, напосоки,
без имена, понапържайте малко българския
свят в цялата му анонимност, па ударете една
ракия и потрийте ръце един вид – рекнах ли
им го, да ги…!
По-добра година и удовлетворение всекиму
през новата 2021!
ЛВ
До г-н Румен Радев, президент
Другарю Радев, г-н Президент!
Отива си една славна година, в която Вие
само с един вдигнат юмрук подигнахте толкова
велики народни въстания, колкото другарят Че
не е направил за десет години революционна
дейност! Рот фронт! Не унивайте, другарю
Радев, не слушайте какво щели да кажат
хората, че въстанията били неуспешни! Не е
то така! В сърцето на Тирана Вие отворихте
такава люта рана, която никога няма да
заздравей! А Русия – нека заповяда!
Да ви донесе дядо Мраз на двама Ви с
госпожата пълна шейна с подаръци! И по
възможност нов началник на кабинета. Ама да е
хем окомуш момче, хем проверен другар! Петър
Волгин най ще свърши работа, ама първо да
му приберете международния паспорт, да не се
замете към Брюксел като другаря Иво Христов,
за когото отдавна подозирахме, че проявява
склонност към буржоазен опортюнизъм.
Бъдете здрав, другарю Радев, и все така на

карантини-марантини не обръщайте внимание!
Маските са провокация на класовия враг! Да
е революционна и всенародна Новата 2021
година! Венсеремос!
ЛВ
До Кубрат Пулев
Брате Пулев,
Ти падна в подножието на боксовия връх, но
падна херойски, ударен като Крали Марко
от Чер Арап, като юнак във младост и сила
мъжка падна… Но, млъкни, сърце! С мускулите
и приказките си ти се нареди сред вечните
символи на българското – при Бай Ганьо и
Бат Бойко. Едни ще се срамят, други ще се
гордеят, но така е то с националните икони.
Ти показа българина такъв, какъвто е бил и
какъвто ще пребъде – як, неусложнен и носи
на бой. То даже не е и национален образ,
национална съдба е това!
Голем си, бате Кубрате! Жив и здрав и
Весела Коледа! Продължаваме напред!
ЛВ
До Прилепа от Ухан
Като ми се правиш на Батман, да имаш предвид,
че съм два метра само антитела и поддържам
monster мускули без хранителен режим, направил
съм ги само чрез умствена работа, която
гори най-много калории, а да не забравяме и
българския ми ген, който е най-старият и найсилният ген на планетата, та имай ги тези

неща предвид, че веднага след като спася от
гладна смърт децата в Африка, задължително ще
те пипна, както ти ме пипна, тъй да знаеш,
майчиното мляко ще си кажеш, всичко ще си
признаеш, като пиле ще пропееш, че заради тебе
затвориха и фитнеси, и ресторанти, че и до
библиотеките нямам достъп.
от Николай Бареков в карантина
До Кафка, автора на „Метаморфозата“
Сутринта след като ме принудиха да се
ваксинирам, открих, че в леглото си съм
преобразен на огромен бъг. Лежах на твърдия
си гръб, представляващ обърната навън
дънна платка на Бил Гейтс и като повдигнах
малко чипираната си глава, видях, че върху
изпъкналия ми, набразден с неразбираеми
китайски йероглифи корем, едва се задържаше
на върха огромна светлосиня маска, която,
за да не се смъкне съвсем, бе прихваната с
ивици плат и завързана някъде зад тялото ми.
Пред очите ми безпомощно мърдаха множество
крачка, които прихващаха 5G мрежа – „Какво
ли са направи световните елити с мен?“ –
помислих си аз и примирено разбрах, че
съм толкова беден, че няма шанс да бъда
дебъгнат.
От Грегор Антивакса
Депешите биха Г.Г., Б.П. и М.К.
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