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Прогнози за 2021:
Теодора Димова,
Георги Господинов,
Кристин Димитрова,
Анастас Герджиков,
Дария Карапеткова,
Здравка Евтимова,
Мирела Иванова,
Ана Димова, Рене Карабаш,
Рада Шарланджиева,
Иван Христов,
Тодорка Минева,
Пенка Ангелова,
Калоян Христов,
Веселина Симеонова,
Александър Арнаудов
С Георги Господинов разговаря
Иван Ланджев
 Франко Морети
 Владимир Набоков
 Жофия Бан
 Елка Трайкова
Култура и пандемия:
Кейт Бланшет
и „Шекспир & компания“

Броят се издава с подкрепата на НФК

 Ян Фабър
 Нели Станева

Рисунка Моника Евстатиева, „Междувремия“

Влязохме в 2021 – година, заредена с много

повече очаквания от обичайното – за възвръщане
към рутината на всекидневието, към социалните
контакти, пътуванията, излизането навън без тревога
и страх. И най-вече – към дни, които да не започват
със статистика на починалите, болните, заразените.
2020 състари всички, дори и най-младите, и децата, не с
година, а с бремето на мимолетността, на крайността
и обречеността, от което трудно ще се отърсим. Но
въпреки това нищо не се случи според правилата на
здравомислието. Изпитанието беше усетено като такова
от тези, които и бездруго живеят по законите на вярата;
останалите не го разпознаха и заговориха за конспирации.
Солидарността пък още по-ярко обостри крайния
индивидуализъм. А промяната, „качественото повишение“
беше и си остана строго индивидуален акт.
Тази екстремна ситуация не пропусна да подчертае за
пореден път връзката между усещането за криза и
изхода, който хората виждат в силата на творческото
въображение. Френското Министерство на отбраната
сформира екип от писатели, художници, сценаристи,
които са поканени да споделят най-кошмарните си
предчувствия и визии за бъдещето и заплахите срещу
сигурността, които то носи. Този екип ще предлага
сценарии, а военните ще обмислят стратегии за
евентуалното им преодоляване. Министърката
припомня, че научната фантастика първа е предвидила
кацането на Луната, виртуалната реалност,
клонирането и редица други предизвикателства пред
съвременния свят. Затова по-сериозно от всякога
творците в този жанр ще бъдат поканени да влязат в
действие; за пореден път изкуството ще е призвано да
спасява.
И все пак, в началото винаги са думите. Поканихме
писатели, преводачи, университетски преподаватели,
учители да споделят на страниците в този брой на ЛВ
своите прогнози: каква ще е 2021 година и какви ще сме
ние в нея?
Амелия Личева

Петър Чухов

2021
Дали ще е добра фея
или зла вещица?
Златна рибка
или Стори-пакост?
Навярно пак
ще е огледало,
в което напразно ще се надяваме
да видим не себе си,
а някой друг.
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На 23 декември ни напусна проф.
Емилия Стайчева – германист,
който се ползваше с авторитет
не само у нас, но и по света.
Докторската си дисертация проф.
Стайчева защитава в Университета
„Фридрих Шилер“ – Йена, Германия.
Специализира в университетите в
Йена, Саарбрюкен, Хамбург и Виена,
където е изнасяла и лекции. Била е
лектор в университетите в Гьотинген и Инсбрук. През
летния семестър на учебната 1991-1992 г. е гост-професор
в университета в Залцбург, Австрия. Заради нея чужди
учени идваха у нас, а тя помагаше на млади германисти
от България да станат стипендианти в немскоезични
университети.
Аристократ по дух и поведение, проф. Стайчева не
поставяше дистанции, караше младите да є говорят
на „ти“, не скъпеше сили и време, за да помага за
утвърждаването им. Докато є беше възможно, тя всеки
ден идваше в Софийския университет и в любимата си и
създадена от нея Австрийска библиотека „Д-р Волфганг
Краус“. А пътят є от библиотеката до кабинетите
на ФКНФ є отнемаше около час, защото се спираше да
разговаря с всеки, който пожелаеше да є поиска съвет,
да є разкаже за заниманията си или просто да изпита
удоволствието от разговора с нея.
Ерудицията и интересите на проф. Стайчева бяха огромни,
а гласът є се чуваше и когато заемаше ясни граждански
позиции. От 1991 до 2010 г. беше последователно член,
зам.-председател и председател на Специализирания научен
съвет по литературознание, член на Научната комисия
по филология към ВАК, както и член на Научния съвет
на Института за литература при БАН, на Съвета на
Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и
на Управителния съвет на Международното дружество
„Елиас Канети“. А от 2010 до 2016 г. беше председател и на
Съюза на преводачите в България.
И зад всичко това прозираха невероятна скромност,
морален авторитет и отдаденост на словото.
Светъл път, проф. Стайчева!

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.

С т оЛица

А. Л.
Сряда, 152 кабинет, 12 часа – проф.
Хаджикосев е вече в пълна готовност
за лекцията си по Западноевропейска,
която трябва да започне в 12.15
часа. Елегантен сив костюм, палто,
което виси на закачалката – не бърза,
не закъснява, всичко при него е под
контрол, движенията му са изчистени
и прецизни. И има петнадесет минути
да отдели на всеки, който случайно
се появи в кабинета. Като млад асистент съм с часове
от сутринта до вечерта, така че неизменно се появявам
в споделения кабинет и използвам момента за кратки
разговори.
Веднъж се престрашавам и питам: „Добре де, проф.
Хаджикосев, как го правите? Какъв е ритъмът Ви
на работа, че успявате всяка година да напишете нов
том?“ „Има тайна – отговаря загадъчно той и прави подълга пауза – която ще разкрия пред Вас. Бъдни вечер е
голям християнски празник, когато цялото семейство
тържествено се събира. Но рано сутринта на 24 декември
в работния ми кабинет слагам празен лист в пишещата
машина и започвам да пиша нова книга, която успявам да
завърша точно след една година.“
Проф. Хаджикосев, знам, че тази година сте подхванали
книгата, която винаги предстои.
Светла памет!
Камелия Спасова

В самия край на 2020 излязоха две
нови книги от Сесар Айва, един
от авторите, които издателство
„Агата-А“ целенасочено налагаше на
българския пазар. Както направи това
с други свои автори – Хулио Кортасар
или А. Байът. Наред с тях ценителите
на качествените книги в годините
четоха Адорно, Кракауер, Барт, Тери
Игълтън, както и прекрасни детски
книжки. Зад всички тези заглавия неизбежно прозираше
стилът и вкусът на Таня Петрова – човека, с когото
олицетворявахме „Агата-А“. Нямаше Панаир на книгата,
на който тя да не изненада с плановете си, с имена, които
беше решила да издава. Беше и сред издателите, с които
„Литературен вестник“ обичаше да работи. Защото
„Агата-А“ е не просто издателство, но и
мярка за професионализъм.
Сбогом, Таня! Ще липсваш!
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Винаги защитавам уязвимостта
на човечеството и красотата
Разговор с Ян Фабър
Кои са вашите учители в изкуството?
Преди всичко майка ми Хелена Трублейн и баща
ми Едмонд Фабър. Те бяха много секси и много
интелигентна двойка. Те са ме вдъхновявали в огромна
степен, дадоха ми и този дар на въображението, на
фантазията. Майка ми бе получила образованието си
на френски, тя беше католичка с буржоазни корени
и от нея наследих страстта си към езика. А баща
ми беше беден комунист, образован на фламандски.
Типичен белгийски брак! Баща ми беше специалист
по градинарство и много добър класически художник,
от него наследих страстта си по изобразителното
изкуство. А от моя чичо, брата на баща ми, наследих
ръкописи и книги от френския ентомолог Жан-Анри
Фабър, който в много голяма степен вдъхнови моя език
като театрален артист, а и като визуален артист.
В по-общ план – и до ден днешен моите учители във
визуалното изкуство са фламандските майстори
като Рубенс, Ван Айк, Ван Дайк, Йеронимус Бош,
Йорданс и т.н. В днешно време аз заемам много от
тях за визуалното си изкуство, за светлинния дизайн
и за мизансцена на театралните си постановки. Аз
съм артист джудже, роден в страна на гиганти. От
театралните майстори, които са имали влияние върху
мене, това са – за театъра Тадеуш Кантор, а за танца
– Джордж Баланчин. В писането, в моите театрални
текстове аз съм повлиян от майка ми, която ме
запозна с трудовете на Данте, Рембо, Бодлер и Борис
Виан.
Разкажете малко повече за най-коментираните
Ваши спектакли и изложби?
За театъра – това е неотдавнашната продукция
на „Планината Олимп. В прослава на култа на
трагедията“. 24-часово представление. Беше
изключително преживяване да работиш с 45
сътрудници върху една театрална постановка цяла
година. Беше и много успешно международно турне – в
Берлин, Амстердам, Виена, Париж, Мадрид и другаде,
и винаги получавахме овации на крака от по минимум
петнадесет минути. Беше прекрасно преживяване да
видя трупата си на сцена в продължение на 24 часа.
С тази продукция спечелихме пет международни
театрални награди. Що се отнася за визуалните
изкуства – беше огромно приключение да имам като
пръв артист приживе изложба в Държавния Ермитаж
в Санкт Петербург. Изложбата „Воин на красотата/

Рицар на отчаянието“ имаше повече от 1 милион
посетители и това е много за съвременен жив артист.
Това ми даде огромен импулс. Руският куратор
Димитри Озерков осъществи невероятен диалог
между моите работи и тези на великите майстори от
тяхната колекция като Рубенс, Ван Дайк, Йорданс...
Как бихте определили своя подход? И защо се
наричате „човек-движение“?
Аз винаги съм бил артист, опиращ се на
съгласуваността на знанието. Основавам се на
знанието, като свързвам базираната на факти теория
и практиката от различни дисциплини. Аз търся и
намирам връзки между различните дисциплини и поради
тази причина съм в състояние да дам нови тълкувания
на света на визуалните изкуства, театъра и писането.
Аз съм артист в движение, защото по принцип се
насочвам към експеримента и изследванията.
Трябва ли изкуството да бъде ангажирано и ако да,
какви трябва да са неговите каузи днес?
Цялото мое творчество, визуалните изкуства,
театралната работа, писането – са ангажирани.
Защото аз винаги защитавам уязвимостта на
човечеството и красотата. Защото за мене
красотата е обединяване на естетическите принципи
и етическите ценности. Ако красотата засягаше само
естетиката, щеше да бъде просто грим. Създаването
на нещо, зачитайки честта, достойнството, винаги е
ангажирано.
Как четете човешкото тяло?
В цялото ми творчество човешкото тяло е както
обект, така и субект на изследване. Например от
1978 г. насам аз изследвам различни телесни течности
– кръв, сперма, сълзи, урина и т.н., и ги използвам в
проекти с рисунки, които са значително вдъхновение за
мои театрални текстове. Двата театрални текста
„Аз съм кръв“ и „История на сълзите“ бяха отправна
точка за моите представления в Cour d’Honneur на
фестивала в Авиньон.
Постижима ли е тоталната свобода?
Моята вяра във въображението не познава табута. На
хартията за рисунки мога да направя от един квадрат
летящо килимче за секунди. И за театралното ми
изкуство: благодарение на взаимното уважение и
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Не гняв, а работа
Пандемията провокира много писатели да не чакат
„здравословна дистанция“, а да се опитат да я
осмислят още докато е в процес. Една от първите
беше Али Смит, която в „Лято“ вкара темата и я
обвърза с политическите и природните катаклизми,
които преобръщат съвременния свят и изискват ново
отношение от страна на човека – и към природата, и
към другите. Нещо подобно се опита да направи и Елиф
Шафак, но не в роман, а в есеистична книга, посветена
на проблема. Като и при нея пандемията е видяна като
закономерна част от кризите, избуяващи днес.
Шафак е известна с вкуса си към публицистиката, с
каузите, зад които застава, така че книгата є не е
изненада. Не е изненада и по-общият поглед, който
предлага. Неслучайно есето започва с един спомен от
преместването на писателката в Истанбул, когато се
чувства някак захвърлена и стресната, а и когато става
свидетел на любовната мъка на една трансджендър
жена. Ненамесата в съдбата є, в страданието є (и във
всяко едно) кара Шафак да заключи, че в света има две
възможни позиции – на воина и на съзерцателя. Излишно е
да казваме, че писателката лека-полека е усвоила първата
и че за нея един от големите проблеми на съвремието е
тъкмо в дистанцията, отчуждението, воайорството и
липсата на съучастие и съчувствие.
Личната история на самата Шафак, личната история на
видяната трансджендър жена са нужни на писателката
и за друго. В съвременния свят – смята тя – личните
истории са един от малкото надеждни пътища
към разбирането. А култивира ли се то, ще може
да се култивира и така желаната нормалност. Това
означава да престанем да мислим в статистики, а зад
числата да реконструираме разкази, да разпознаваме
индивидуалности – независимо дали става дума за
починалите от коронавирус или за загиналите бежанци.
Да генерираме, с други думи, емпатия.

Безспорно, идеята за акцент върху индивидуалностите,
върху личните истории, е красива и в унисон с желанието
да се набляга върху разбирането. Но в същото време
това прави книгата и малко по-лична и я лишава от
елемента на прогностика, който би трябвало да надскача
частното и да може да предлага по-универсални ключове,
които не зависят толкова от субективния фактор.
Защото да, трябва да се настоява върху диалога и
опознаването през личния разказ, но цялата история на
света дотук е показала, че предразсъдъците винаги ще са
по-силни от толерантността, а индивидите често ще
капитулират пред колективите. И затова трябва да се
генерират механизми, които да гарантират обществения
интерес и баланса между личната воля и колективните
ползи.
Втората голяма тема на Елиф Шафак тук са социалните
медии. Пак изхождайки от личното, тя разказва за
семейства, които в зората на Фейсбук са кръстили
децата си така – Фейсбук (едно египетско семейство)
и Лайк (едно семейство в Израел). И се пита какво ли
става с тези пораснали деца и как носят имената си във
време, което е съпроводено и с разочарование. Защото
– смята писателката – надеждите за демократизация,
вложени в социалните медии, са се провалили. Елитите
са си останали такива, тези медии са ги затвърдили и
всъщност големият проблем на днешното е, че хората
не са чути. Казано по друг начин – те не могат да
разкажат личните си истории. А и сме затрупани от
фалшиви новини и от повторителността, стимулирана
от интернет, която води до това да четем само това,
което мрежата предполага, че съвпада с вкусовете ни,
тоест продукт сме на един колективен нарцисизъм. Без
да подценяваме правотата на последното наблюдение и
да отричаме опасността от фалшивите новини, няма
как да не отчетем и уязвимостта на част от изводите
на Шафак. Защото не е ли съвременното общество

твърде много азово, не ни ли заливат твърде много лични
истории и популизмът на днешните общества не се
ли корени точно в това, че елитите са потиснати от
гласовете на множеството? Ако не беше така, щяхме
да сме свидетели на много повече ярка политическа воля,
на много повече силни политици, а не на компромисни и
често пъти вредни за обществата решения, угаждащи
на масите. Или, не е ли големият проблем на днешното
време, че всички са автори, че всички биват чувани и
експертността и елитаризмът са в сянка?
Третата важна тема в книгата на Шафак е за
наследството. Бъдещето – внушава авторката – е някак
отказано. Ако поколения наред са имали съзнанието,
че децата им, стига да се образоват, ще живеят подобре от родителите си, днес това не е сигурно. И
образованието нищо не гарантира, защото светът
е толкова нащърбен, толкова много са проблемите,
отложени във времето – пандемии като днешната,
климатичните промени, икономическата криза,
изчезващите професии, че нищо не може да гарантира
сигурност дори за няколко години напред. Настъпила
е криза на смисъла. А това генерира страх, осакатява,
прави много кратък хоризонта и кара дори децата да се
усещат преждевременно стари и сближени със смъртта.
Що се отнася до рецептата, ако потърсим такава в
есето, отвъд идеята за съучастие, тя е в това да не
се отдаваме на гнева и спонтанността, на емоциите
изобщо, а да заложим на работата, както би казала Тони
Морисън. Със съзнание, че чрез нея трябва да поддържаме
и нюансите, сложността, различията.
Амелия Личева
Елиф Шафак, „Как да запазим разума си във време
на разединение“, прев. от английски Красимира
Абаджиева, изд. „Егмонт“, С., 2020

С т о Лица
момента тази публикация се превежда и на английски,
руски, сръбски, италиански и др. Нашата компания
„Трублейн“ счете, че е важно да имаме и българска
версия. За да прехвърлим нашата практика и знания
на младото поколение актьори също и в България.
Книгата се състои от различни поредици упражнения
за актьорите и танцьорите, както и импровизации
в актьорството и танца. Съдържа и есета за
същността на физиологичното актьорство, което е в
сърцевината на моя преподавателски метод.

Ян Фабър

любов е възможна голяма артистична свобода. Моите
актьори и танцьори, които са воини на красотата
– всички те са с много изявени характери, силни
личности, които винаги са ко-създатели на моите
театрални/танцови продукции.
Наскоро на български се появиха вашите „Нощни
дневници“ и „Аз съм грешка“. Как гледате на тях –
като обяснение на Вашето изкуство или като друга
форма, чрез която да предадете посланията си?
И до ден днешен аз пиша всяка нощ моите нощни
дневници – това са описания на моите лични
преживявания, личните проникновения, разбира
се, и размисли за театъра, танца, визуалните
изкуства и писането. Това е ежедневна практика на
инстинктивен, интуитивен и интелектуален размисъл,
изразен чрез езика.
Известно е, че работите и с български творци.
Разкажете малко повече за опита си с България.
Имах дълги години един фантастичен изпълнител
в театралната си трупа „Трублейн“ – Християн
Бакалов. А Лабораторията „Трублейн“ подкрепяше
дълги години български артисти, например направи
едно от първите много успешни представления на
сцена с Иво Димчев. Аз следя също и актьорите от
Народния театър в София. И трябва да кажа, че има

огромен актьорски талант и качество в този театър
в София. Що се касае до моите визуални изкуства –
талантливата белгийска кураторка Йоана де Вос ме
доведе миналата година в САМСИ (Софийски Арсенал –
Музей за съвременно изкуство), където тя организира
моята самостоятелна изложба „Не може да се избяга
от изкуството“, заедно с въодушевената и енергична
директорка на САМСИ Надежда Джакова. За мене
това беше първото откриване на красивата София. Аз
чувствах огромната артистична енергия на открити
и широкомислещи творци и дейци, на всички хора на
културата, които срещнах през тези дни миналата
година.
В момента на български се превеждат Вашите
Указания към актьора на 21. в. и уроците на
Вашата театрална школа. Какъв отклик очаквате
да намерят в България?
Ние работихме над тази публикация през последните
десет години. Аз работих интензивно с автора Люк
ван ден Дрис, един от най-известните европейски
учени в областта на театъра, както и с много от
фантастичните дългогодишни изпълнители от моята
трупа. Работихме също и със сертифицираните
преподаватели от Jan Fabre Teaching Group, между
тях актрисата/танцьорка Ивана Тозич и френските
изпълнители Седрик Шарон и Анабел Шамбон. В

Ще се промени ли нещо в изкуството след
настоящата пандемия? А във Вашето собствено?
Малко досадно е да види човек всички тези артистични
творения с маски, появяващи се навсякъде. Това е
посредствено изкуство, незаслужаващо внимание.
Великото изкуство трябва да е над лудостта и
над ежедневието. Още през осемдесетте години
аз направих поредица от сини рисунки с химикалка
Bic и от акварели, които изследваха света на
микробите и вирусите. Тази поредица творби ще
пътува към различни страни в изложба, съставена от
белгийската кураторка Йоана де Вос и италианската
кураторка Мелания Роси, покриваща моите “Years
of the Hour Blue” („годините на синия час“, ключово
понятие в творчеството на Фабър, това е часът на
развиделяване, бел.прев.). Изложбата ще бъде показана
в различни национални музеи по света, например в
Бозар Брюксел, Националния музей в Токио и др.
Над какво работите в момента?
В момента работя в студиото си за визуални изкуства
и завършвам група творби, които ще заминат за
Галерията „Пилевнели“ в Истанбул. “Purity on its
knees” (Невинността на колене) се открива на 14
януари и творбите предлагат един критичен поглед
върху белгийското колониално минало. С трупата ми
„Трублейн“ започваме нова театрална творба през
януари “The Fluid Force of Love” (Флуидната сила на
любовта) с нов театрален текст, написан от мене
и валонския писател Жан-Пиер Верхехен. В края
на февруари новата творба ще бъде поставена със
световната си премиера в един от най-значимите
национални театри във Франция, в красивия град
Анеси. “The Fluid Force of Love” e постановка за
опасната и преувеличена политическа коректност,
касаеща половите идентичности.
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Въпросите зададе Амелия Личева
Разговора преведе:
Цвета Велинова
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В итрина

Франко Морети: Защо преследвам тайната
Интервю на Антонио Ньоли

Силвия Плат,
„Джони Паник
и Библията на
сънищата“, прев.
от английски
Надежда Радулова,
изд. „Лист“,
2020, 536 с.,
20 лв.
Сборникът включва най-добрите разкази
на Силвия Плат, както и бележки от
дневниците є, младежки творби и други
текстове. Така след поезията и романа
є „Стъкленият похлупак“ българските
читатели ще могат да се запознаят и с
прозаичното наследство на една от найпровокативните и интересни авторки
на 20. в. Подборът на произведенията е
правен от Тед Хюз.

Жан-Пол
Дюбоа, „Хората
не обитават
еднакво този
свят“, прев. от
френски Красимир
Кавалджиев,
изд. „Леге Артис“,
2020, 211 с.,
15 лв.
Жан-Пол Дюбоа е автор на романи
и пътеписи и е репортер на „Nouvel
Observateur“. Носител е на престижната
„Фемина“, а с романа си „Хората не
обитават еднакво този свят” през
2019 г. печели „Гонкур“. Романът
е носталгично обърнат назад към
изгубеното щастие, разказвайки за
превратностите на съдбата и за
това как злото може да нахлуе „без
предизвестие“ и да преобърне света ни.

Гилбърт Адеър,
„Мечтатели“,
прев. от английски
Юрий Лучев, изд.
„Кръг“, 2020, 175 с.,
15 лв.
Гилбърт Адеър е роден 1944 г. в
Единбург. От 1968 до 1980 г. живее
в Париж. Остатъка от живота
си прекарва в Лондон. Романът му
„Мечтатели“ вдъхновява Бернардо
Бертолучи за снимките на хитовия
филм със същото заглавие. А сюжетът
залага на историческия контекст на
майските събития в Париж от 1968-ма
и личната история на трима приятели,
обсебени от киното. За първи път на
български този роман се появява през
2004 г.
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Кое е това, което ме очарова в
обширната историко-есеистична
продукция на Франко Морети? Един
негласен и неизказан въпрос, поне не
и директно. За да сме точни, става
дума за акт на съпротива, който не е
чист бунт, а премислена позиция срещу
неизречимото. Срещу начина да се
чете литературата като останка от
теологичния свят, в който на мястото на
шедьовъра е един гневен или благославящ
Бог. Очарова ме, защото забелязвам
струпването и разстановката на
мощности за дефиниране на убегливата
материя на романа. И ме отблъсква като
„наивен“ читател, който обожава да
забива нос в страниците на хубав (или
лош) роман. Близо или далеч трябва да
бъдем от онзи обект, който наричаме
литературна история? Ето един въпрос,
който Морети си е задавал дълго време,
без обаче да достигне до категорично
заключение. Както на някои е известно,
Франко е брат на Нани Морети, по-голям
с няколко години, преподавал е в редица
университети, като в американските
присъствието му се откроява. Последен в
този списък е престижният Станфорд. За
навършването на своите 70 години той си
подари една изстрадана и бляскава книга:
„От известна дистанция“ (изд. „Карочи“).

Тази книга е изпълнена с елементи на
самокритика. От какво са породени?
От усещането, че събраните в нея
ретроспективни есета не винаги са на
висотата на обещаното. Нека е ясно –
все нещо съм свършил, и нещо е много
повече от нищо; малките открития,
които изникват тук-таме, са плод на
сериозен, усилен труд, който понякога
е изисквал две-три години разсъждения
върху данните, за да напиша десет
страници. Истинско изследване. Може
би най-важното изкристализира в една
от най-недодяланите думи, измисляни
някога в човешкия език, а именно
„операционализация“.
За количествен анализ на един или
няколко литературни текста ли
става въпрос?
Да, най-вече анализ, който ме принуди
да направя идейно-критически преглед и
ми позволи да усъвършенствам понятия
като стил, мащаб, форма и т.н.
Как достигнахте до тази
изчислителна критика – май я
наричате и така?
Първия стимул получих от най-важната в
живота ми интелектуална среща –
с Ема Кастелнуово, учителка по

К о нкурс

„ 1 3

века

математика в прогимназията. Тя ми
разкри очарованието на фантазията,
но и точността в мисленето. И както
в социалните и природните науки,
дръзновението на една теория понякога
се съчетава с елегантна формулировка.
Знам, че се дипломирате в Рим в
началото на 70-те години. Още
оттогава ли свързвахте фантазията
с точността?
Завърших през 1972 г. с дипломна работа
за английската поезия от 30-те години.
Бях започнал да следвам през 1968-ма,
не съм бил особено редовен: разбира
се, курсове по английски; естествено,
Шекспир, Йейтс, Елиът; Алберто Азор
Роза за европейския авангард, Емилио
Гарони за Кант, Паоло Киарини за
Брехт и Лукач. Както виждате, все
много класическо. Няколко години след
завършването изслушах курса на Лучо
Колети за „Капиталът“. Аз съм от
едно поколение, което се е оформило
под въздействието на Вебер, младия
Лукач, Бенямин, Адорно, Бродел,
руските формалисти, структурната
лингвистика, Леви Строс.
Много под знака на ХХ век.
От този век не можем да се отърсим.

Б ъ лгария “

Минало свършено време
Какво е животът? Безкраен наниз от
впечатления в един разглобен свят.
„Изгубени възможности, пропилени
шансове, чувства, които никога няма
да се върнат. Всичко това е част от
усещането да си жив.“ Освен тях вземам
в плен всички неосъществени мечти и
желания, храня ги с мотивация и очаквам
тяхното узряване и осъществяване.
Моята представа се приближава до точно
такава емоционална въртележка – надолу,
нагоре и обратно. Само че никой не те
е питал дали искаш да се качиш, просто
се озоваваш там и трябва да се справиш
с това предизвикателство. Смятам, че
животът е най-голямото приключение, в
което един човек може да попадне.
Виктор Самуилов е носител на
литературните награди – „Владимир
Башев“ и „Димчо Дебелянов“ (за дебют,
1973), на националните награди „Петко
Р. Славейков“ (2004) за цялостен принос
в детската литература и „Константин
Константинов“ (2005) в категория
Автор, на годишната награда на СБП
(2005), на наградата „Хр. Г. Данов“
(2006). Книгата му „Опако дете“ спечелва
през 2007 г. Първа награда на Центъра
за югоизточна европейска литература
за деца и юноши. През 2015 г. получава
националната награда „Константин
Константинов“ за цялостен принос в
детското книгоиздаване. През 2016 г.
става носител на Националната награда
„Христо Г. Данов“ в раздел „Издание за
деца“ за книгата „Не е честно“. Получава

и наградата от тазгодишния „Орфеев
венец“ (2020) за високи постижения
в съвременната поезия с книгата си
„Аорист“, която ще разгледаме поподробно в следния текст.
Корицата е семпла – белият фон ми
напомня за концепцията на „tabula
rasa“, при която се раждаме без знание
с непокътнат потенциал, който се
реализира чрез емпиричния ни опит
на по-късен етап от живота. Тоест
заемаме се със задачата да очертаем
жизнения си път. Заглавието означава
завършено действие в миналото или
минало свършено време (на един човешки
живот). Избрано е с вкус към детайлите.
Представено е чрез червен графит,
което създава усещането за бунт с доза
улично насилие, още повече че надписът е
разположен върху тухлена стена. Не мога
да се отърся от усещането за албума
„The Wall“ на Pink Floyd, по-специфично –
„Another Brick in the Wall“.
Стиховете нямат заглавия, но нямат и
нужда от такива. Всеки един читател
би могъл да ги измисли сам за себе си.
Разположението им със сигурност не е
случайно. Началото е животът, а краят е
смъртта. Всичко останало е разположено
между тях – израстването, първата и
втората стъпка, ходенето, влюбването
и разлюбването, срещите и разделите,
самотата, бунтът, екзистенциализмът,
съзряването, преобразяването, смисълът
на живота, мотивацията да продължиш
напред, човешките страсти (алчност и
чревоугодничество), цикълът на времето,
страданието, свободата
на словото, различните
поколения, тяхното
наследство и разделянето
с Живота като стар
приятел.
Първите няколко стиха
разкриват душевното
състояние на автора –
животът е съвкупност от
страсти, тъги и наслади
и преди всичко изненади –
една от които е смъртта.
Начинът, по който можем
да се справим с нея е като
я приемем и превъзмогнем,
в крайна сметка нищо
не е вечно. Трябва да се
примирим, че дори без нас,
светът ще продължи своя

ход. Ние сме само една малка прашинка
във Вселената. В човешката ни природа
е да имаме силно влечение към това да
постигнем нещо значимо и да оставим следа
след себе си. Послесловът, който е замислен
всъщност като предисловие придава
ексцентрична нотка към този необичаен
край. Виктор Самуилов успява да улови
жизнения цикъл на един човешки живот с
всичките му падения и възвишения.
Стилът на писане е лек и разбираем
и едновременно с това въздейства
изключително много. Чрез употребата
на остарели форми на някои думи като
„всуе“ (напразно, напусто), „крамолє“
(караница, свада), „се глумим“ (шегуваме
се, закачаме се), руското „звек на звонка“
(звънящ звук) и дори някои съвременни
думи – „плейбек“, „хепънингът“, „беше
гот“, Виктор Самуилов улавя миналото
и настоящето в шепите си. Заиграва се с
„човек и добре да живее, не живее добре“,
„хубаво ти се пише“ и използва различни
времеви форми на едни и същи глаголи
„исках“, искам“, „бих поискал“, „умираха“,
„умираме“, „ще умирате“. Обръщаме се
постоянно към незабравеното минало
или пък гледаме в неосъщественото все
още бъдеще, а животът ни се изплъзва
от пръстите, защото забравяме да го
изживеем тук и сега, в настоящето. Чрез
употребата на минало свършено време,
сегашно време и бъдеще време авторът
слива всички минали, настоящи и бъдещи
моменти на своето Аз. Това е неговата
оставена следа. Мисля, че всеки един от
нас трябва да се научи да живее за себе си,
със себе си и въпреки себе си и след това
вече да се насочи навън към чуждото.
Според Декарт човек трябва да надмогне
по-скоро себе си, отколкото света. Сартр
пък е убеден, че човекът се реализира като
човек не като забягва в себе си, а като
търси постоянно цел извън себе си, която
цел е някакво освобождаване, някаква
конкретна реализация.
А ти за какво живееш?
Теодора Терзийска
Виктор Самуилов, „Аорист (отгласи и
глоси)“, изд. „Жанет 45“, 2020

формула на литературата
В университетските
години мислех, че славата
на един роман вече не се
определя от стотици
хиляди безименни
читатели, а от шепа
експерти. Както е станало
с „Одисей“ на Джойс.
Романите трябваше да
бъдат като на Бекет и
Роб-Грийе, най-много Гада,
другото беше полукултура,
не ставаше за четене.
Когато преведоха „Сто
години самота“ и всички с
основание се превъзнасяха,
минаха години, докато го
прочета. Бях убеден, че
грешат, увлекателна и
същевременно умна книга
вече не можеше да бъде
написана. Проявих се като
глупак.
Баща Ви е бил специалист по епиграфика,
майка Ви учителка в добър римски лицей.
Щяха ли да са по-доволни, ако други бяха
резултатите от Вашето образование?
Те в интерес на истината щяха да са
доволни, ако работех в областта на
природните науки, вероятно леко се
разочароваха, когато записах филология.
Интересно ми е родителите Ви
участвали ли са в някой филм на брат Ви
Нани, Вас някога включвали ли са Ви?
В няколко филма. Но бях лош актьор,
веднага щом Нани почна да може да плаща
на прилични професионалисти, ме уволни.
Единственият наистина добър беше баща
ми, на него му беше и забавно.
Почти всичките Ви търсения се
разгръщат около романа, а не го
споменавате във Вашето образование.
Любопитно.
Защо? В крайна сметка, относително късно
започнах да работя с романи. Четях ги, без
да ги анализирам. Който в университета
имаше интерес към теорията, обикновено
изучаваше поезията или най-много театъра,
не романа. Помня един разговор в Бъркли
през 1977 г. с един приятел, учил в Йейл
заедно с Де Ман, Блум и други. Питах
го: извинявай, защо някой като теб,
който обича теорията и абстрактното
разсъждаване, изследва романа, а не
поезията? А той каза: ами много просто,
далеч повече обичам да чета романи.
И после?
Изглежда абсурдно, но никога не ми беше
хрумвало. Тази идея дойде в точния момент,
обмислях да изследвам образователния
роман и това изречение ми даде решаващия
тласък.
За какъв тип читател се смятате?
Най-напред съм читател като всички
останали, забавлявам се, отегчавам се,
трогвам се, зарязвам книгата по средата,
пак я подхващам и т.н. Но чета с молив
в ръка, не си водя истински записки,
а подчертавам и слагам удивителни.
Накрая оглеждам всичко като критик и
се концентрирам върху отбелязаното.
Изобщо, наполовина съм съвсем нормален
читател, който чете за удоволствие, и
наполовина го правя по служба; в хода на
този процес първият читател става обект
на изследване за втория.
Тежало ли Ви е това превъплъщение?
В дългосрочен план ми отне удоволствието
от четенето. Чета малко, по-малко,
отколкото бих искал. Единственото,
което все още обичам, е трудната поезия:
Хьолдерлин, Ахматова, Целан, Пастернак,
Манделщам, Бен, Блок, за да назова
конкретни имена, което обаче е доста
различно от по-юношеското удоволствие
от повествованието.
От това удоволствие нищо ли не е
останало?

Поправихте ли се?
Само отчасти. Защото все още
съм привързан към схващането, че
литературата трябва и да бъде трудна. Не
за да се ограничи до кръга от специалисти,
а за да подскаже, че ако е нужно,
литературата може и да противоречи на
удоволствието. Удоволствието винаги
обвързва със съществуващото, Бекет и
Джойс не.
Новата Ви книга носи заглавието „От
известна дистанция“. И „дистанция“
е ключова дума във Вашия труд. Какво
означава да се анализира литературата
„отдалеч“?
Вижте, ако ходя на кино сам, сядам на
последния ред. Обичам да съм далеч от
това, което гледам, защото ми се струва,
че по-добре разбирам. Отдалеч лицата
и изражението се виждат по-лошо, но
общата структура по-добре. Разбираш
други неща. А мен повече ме интересува да
разбера логиката на системата, отколкото
отделните є прояви. Това са два различни
подхода към познанието, не че единият е
верен, а другият грешен, просто търсят
различни неща. И не мисля, че може да
се сумират, това са две несъизмерими
перспективи.
Един аспект от Вашите разсъждения,
който ми прави впечатление, е
твърдението, че изграждането на
„литературен канон“ не е дело на
критиците, а на пазара и следователно
на читателите. Но безименните
читатели не гледат литературата
отдалеч.
Да, така е. При културните продукти за
масово потребление – романа, киното,
телевизията, видеоигрите – канонът се
гради от хилядите и след това милиони
хора, които използват тези продукти.
Сякаш незабавно изпитаното удоволствие
ги свързва с нещо от дълбинната структура
на произведението, което на критиката
биха є трябвали десетилетия да осмисли
истински.
В крайна сметка удоволствието от
текста – каквото и да значи това
– надделява над „фригидността“ на
текста.
Тази роля, която незабавното,
неопосредствано удоволствие играе в
културния подбор, е един все още недобре
проучен аспект на романа. Нека сме наясно
– не всичко, което е постигнало успех,
остава в историята: тъкмо през тези
месеци работя по очерк върху „изгубените
бестселъри“ на 19. век: романи, получили
огромна популярност, които сега никой не
помни. Но ако не всичко, постигнало успех,
оцелява, почти всичко оцеляло е имало и
голям успех сред публиката.
В крайна сметка Вие прилагате нещо
като „литературен дарвинизъм“. На
какво ни учат всички книги, чиято
гласност е била отнета или никога не им
е била дадена?

В итрина

Хубав въпрос! Мисля, че е трудно да се
разсъждава върху маршрути, прекъснали
рано, без да са пуснали корени. Имаш
усещане, че даден текст се опитва да
направи нещо, но какво точно, не виждаш.
Като голям пейзаж, пълен с щрихи, в
който многото култури, които са били
напът да добият форма, не са успели да се
осъществят. Странно усещане, трудно за
описване.
Има ли начин да се докоснем до
множеството забравени книги?
Нужно е да го направим включително за да
разгледаме недъзите на въображението:
как става така, че се пишат толкова
несполучливи книги? Един недъг често
открива изглед към физиологията:
разбираме ползата от един орган, щом
открием причините, поради които е спрял
да функционира. Аз например разбрах подобре потока на съзнанието у Джойс и
техниката на Конан Дойл, докато четях
подобни текстове, които обаче не се бяха
получили.
Най-общо казано, огромната панорама
от литературни провали може да ни
помогне да разберем по-добре романите,
които са били успешни. Вие имате
книга и за буржоазния роман.
Да: „Буржоазното между история и
литература“. Излезе първо в Америка и
преди три години в изд. „Ейнауди“.
Не за книгата искам да Ви питам, а
дали бихте се определили като „ляв
буржоа“.
Произхождам от културна буржоазия,
която освен това е условно казано
буржоазия – отношението є към парите
например е обратното на това, което
предполага предприемаческият дух.
Какво мислите за твърдението, че
италианската левица днес е харесвана
най-вече от онова, което е останало от
буржоазията?
Левицата, какво да Ви кажа, за нея знам
ни повече, ни по-малко от всеки друг.
Помоему двата водещи принципа трябва
да бъдат равенството и познанието.
Съвместяването им не се подразбира
автоматично, но би било хубаво да успеем
да ги съчетаем. Естествено, това са два
универсалистки принципа и съответно
са обратното на идентичностната
култура, утвърдила се в американската
политическа и академична сфера.
Преподавали сте дълго в САЩ, а
приключихте университетските
си ангажименти миналата година в
Политехниката в Лозана. Днес живеете
в Женева. Как изглежда Италия
отстрани?
Често идвам в Италия и ми е приятно.
Отвъд всичко друго, беше откритие да
се запозная с няколко поколения по-млади
от мен критици. Съществува свобода
на мислите и възгледите, за каквато
в Америка могат да си мечтаят. За
жалост, италианската университетска
система прави всичко възможно да
съсипе интелектуалния труд и тъй като
системите са по-силни от отделните
личности, се боя, че ще успее.
Всичките тези години на занимания с
романа не Ви ли подтикнаха да минете
от другата страна и да започнете да
пишете?
Не, не го мога. Единствено изключение
направих заради сина ми. През детските му
години си измисляхме истории заедно. По
един час на ден: в колата, във фотьойла, на
разходка, на разсъмване, посред нощ. Явно ме
обича, общо взето му харесваха.

Елиф Шафак, „Как
да запазим разума
си във времена
на разединение“,
прев. от английски
Красимира
Абаджиева,
„Анишър.
Егмонт“, 2020,
80 с., 9,90 лв.
Похвално е, че „Егмонт“ издават книга,
която е писана в средата на 2020 г. и е
обърната към пандемията и света ни
след нея и след протестите, породени от
убийството на Джордж Флойд в Щатите.
И никак не е случайно, че неин автор е
Елиф Шафак, известна с ангажираните
си позиции и каузи, които отстоява. Така
е и тук – жените, бежанците, бедните,
младите присъстват в размислите є. Но
книгата е и за бъдещето след срива на
рутината и ерозията на съвместното
съществуване, за гнева, самотата и
болката, за апатията, която обрича,
за различията като наш учител, за
обръщането към перифериите, което
стимулира, за кризите на смисъла и
правото да бъдеш чут.

Йохан Хьойзинха,
„В сенките
на утрешния
ден“, прев. от
нидерландски
Анета ДанчеваМанолова, изд.
„СОНМ“, 2020,
218 с., 16 лв.
В духа на много от големите
интелектуалци, които в навечерието на
Втората световна война предусещат
необходимостта от духовно и културно
обединение, в есеистичното си
произведение „В сенките на утрешния
ден“ Йохан Хьойзинха проследява
причините за упадъка на културата и
показва как ще се отрази едно духовно
обедняване на европейската цивилизация
в навечерието на предстоящата
катастрофа.

Капка Касабова,
„Към езерото“,
прев. от английски
Невена ДишлиеваКръстева
и Капка Касабова,
изд. „Жанет 45“,
2020, 435 с.,
22 лв.
Книга за пътя – географски и духовен,
водата и нейната символика, за
границите, които Касабова така умело
интерпретира, за родовата памет и
наследството, за човешките истории,
които неочаквано се преплитат, за
страданието, хората от периферията,
предразсъдъците, влиянието на
политиката, но и на културата в един
роман, в който критиците с основание
виждат традицията на В. Г. Зебалд.

В. „Република“, 21.11.2020
Превод от италиански:
Дария Карапеткова
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К ултура
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пандемия

Легендарната парижка книжарница „Шекспир & компания“
отправя зов за помощ в ситуацията на пандемия
Продажбите на книжарницата, която е една от популярните забележителности в Париж, са
спаднали с 80% от март месец насам. В очакване на нова карантина нейните собственици се
обръщат към читателите с призив за поръчки на книги

Алисън Флъд

Алисън Флъд
Собствениците на прочутата книжарница споделят, че
преживяват „трудни времена“, тъй като в условията
на пандемия клиентите є рязко са намелели. Франция е в
очакване на нов локдаун след рязкото увеличаване на броя на
заразените. В райони от страната, включително Париж,
вече е въведен вечерен час.
„Като много други малки бизнеси полагаме огромни усилия,
за да продължим напред във време, в което работим на
загуба“, казват от управата на книжарницата в имейл до
клиентите, в който е отправена молба за „нови поръчки по
интернет от онези от тях, които могат да си го позволят и
са заинтересувани от това“.
Книжарницата е създадена от Силвия Бийч през 1919 г. и
в началото на предишния век е посещавана от писатели
като Ф. Скот Фицджералд, Ърнест Хемингуей, Т.С. Елиът
и Джеймс Джойс. В сегашния си вид тя отваря врати през
1951 г., като неин собственик става Джордж Уитман, а сред
редовните є посетители са Джеймс Болдуин, Лорънс Дърел,
Алън Гинсбърг и Анаис Нин. Уитман вижда това място като
„социалистическа утопия, маскирана като книжарница“:
редица гости са приютявани в нея срещу малко помощ за
книжарите – повече от 30 000 души (Уитман ги нарича
„пройдохи“) намират подслон там, откакто е отворена.
„Няма да затворим, но вече сме изчерпали всичките си
спестявания“, казва пред „Гардиън“ дъщерята на Уитман,
Силвия. „Продажбите са спаднали с 80% от началото
на първата вълна на пандемията. Получихме помощ от
правителството, но с нея не можем да покрием всичките си
разходи и сме закъснели с много плащания“.
Книжарницата не посреща читатели два месеца по време
на първата карантина и не продава книги онлайн по съвет
на Търговския отдел на Синдиката на френските книжари.
Управата є очаква последните нареждания на френското
правителство и се готви за второ затваряне.
„Сега кафенето и книжарницата работят, но вероятно
ще трябва да ги затворим, тъй като и двете не предлагат
стоки от първа необходимост“, казва Силвия Уитман.
„За разлика от първия локдаун, този път ще останем
непреклонни и ще предлагаме книги онлайн“.
Добавя, че след обръщението към читателите в четвъртък
сутринта са засипани от предложения за подкрепа и което
е по-важното, с поръчки на книги. Един от „пройдохите“,
които са преспивали в книжарницата преди време, е направил

Френските книжарници отправят
искане да бъдат разглеждани като
магазини, които предоставят
стоки от първа необходимост

поръчка за 1000 евро – три абонамента за книги, предложени в
рамките на инициативата „Година за четене“.
„Това е значима помощ, която ще ни позволи да преминем
през следващото изпитание“, казва Уитман. „Не си
позволявахме да търсим подкрепа досега, защото бяхме
наясно, че хората се намират в трудна ситуация. Просто
искаме да ги помолим да ни дадат възможност да правим
това, което можем – да продаваме книги. Ние не искаме
да си отворят портмонетата и да ни даряват пари. Само
казваме: „Погледнете нашите рафтове. Имаме превъзходни
редки книги. Ще бъде чудесно, ако можете да се сдобиете с
някоя от тях сега“.
Призивът на „Шекспир & компания “ следва сходен апел на
прочутата книжарница „Странд“ в Ню Йорк, публикуван
в социалните мрежи. Екипът на нюйоркската книжарница
споделя, че заради пандемията „книжарницата не може да
оцелее при резкия спад на преките посещения, почти напълно
замрелия туризъм и невъзможността за организиране на
събития на място“. Нанси Бас-Уайдън, собственик на
93-годишната „Странд“, казва, че приходите са спаднали
със 70% от 2019 г. насам и „бизнесът се намира в критична
ситуация“. След възванието получават 25 000 поръчки само
за един уикенд – заявки на книги за около 200 000 долара.

Превод от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 28 октомври 2020 г.

Писатели, книжари и издатели се обърнаха към
правителството с молба за специален статут, така че
„социалните ограничения да не се превръщат в културна
изолация“. Те смятат, че книжарниците трябва да останат
отворени, тъй като „четенето е крайно необходимо“ във
време, когато страната навлиза в нов едномесечен локдаун
след скока в разпространението на коронавируса.
Втората карантина във Франция, обявена преди няколко
дни от президента Макрон, започва в полунощ в четвъртък.
Президентът се надява, че тя бързо ще „пречупи кривата,
отчитаща рязък скок на заразените“. Всички бизнеси, които
не са от първостепенно значение, включително барове и
ресторанти, трябва да затворят, а хората ще попълват
декларации, преди да напуснат домовете си.
В свое съвместно изявление Асоциацията на френските
издатели, Асоциацията на книжарите, Съюзът на френските
писатели и други организации отправят искане книжарниците
да останат отворени наред с аптеките и супермаркетите.
Асоциацията на независимите книжарници, които във
Франция са повече от 3000, изтъква „изключителния интерес
към книгите от страна на французите през изминалите
месеци“. „Оставете книжарниците отворени – социалните
ограничения не трябва да се превръщат в културна изолация“,
пишат те. „Нашите читатели, които обичат независимите
книжарници, не биха разбрали тази мярка, биха я възприели
като несправедливост... книгите задоволяват нашата нужда
от емпатия, критично мислене, бягство от реалността,
удоволствие, споделяне и общуване“. „Четенето е живот“,
казват те.
По време на първия локдаун във Франция книжарниците
бяха затворени, а повечето от тях прекратиха и своята
онлайн търговия, за да предпазят хората, работещи в тях,
клиентите и служителите във фирмите за доставки. В
четвъртък една от най-известните книжарници в Париж,
„Шекспир & компания“ се обърна за помощ към читателите
след срив в продажбите от 80%.
Първата карантина за годината „рани книжната индустрия
право в сърцето“, но сега книжарите са напълно подготвени
„да посрещнат своите клиенти в безопасна среда, спазвайки
всички санитарни изисквания... Готови сме да поемем своите
културни отговорности и ангажимента към здравето на
нашите читатели“.

Превод от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 29 октомври 2020 г.

Кейт Бланшет: Ковид-19 торпилира
идеята за ограничена намеса на държавата
В този откъс от сборника с есета Upturn актрисата
разсъждава върху пораженията, които нанася
пандемията, и възродения стремеж към социална и
икономическа справедливост
Имах час при зъболекар и трябваше да отида до града.
Облякох се елегантно, сякаш ме чакаше официална вечеря
или премиера. Възможността да изляза беше едновременно
въодушевяваща и плашеща. Отчаяно желаех да бъда сред
хора, като в същото време изцяло пренебрегнах факта
къде всъщност отивам. Зъболекарят не се изненада от моя
външен вид – не бях първият пациент, който виждаше от
началото на карантината.
Като човек, който работи в сферата на изкуството,
ситуацията на карантината ми бе странно позната на
определено ниво – много актьори се чувстват в изолация,
докато очакват някой да им позволи да правят това, което
умеят. Напомняше ми на моментите, в които очакваш да
звънне телефонът и да се обади агентът ти. В същото време
тя бе твърде необичайна, тъй като общността, която ни
държи заедно – публиката – както и неспирният поток от
представления и премиери, беше спрял. Връзката между
всички нас беше жестоко прекършена; бях едновременно
окуражена и ужасена, когато тя започна да се възстановява
онлайн. Окуражена, защото подтикът да изразяваме себе си и
желанието да общуваме изглежда не могат да бъдат сломени.
Ужасена, защото най-лошото място за репетиции и игра е
самотното пространство пред огледалото.
Все пак това беше удивителен момент: оперни певци пееха с
цяло гърло от балконите си, танцьори изпълняваха соловите
си партии в своите всекидневни, а диджеи се изявяваха на
верандите на апартаментите си. Общуването определено
е необходимост, а не желание. Нуждата
от общуване е като корените на дървото,
които търсят пространство и хранителни
вещества, а клетките във власинките на
корена, които са пропускливата мембрана
между почвата и растението, съществуват
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във всеки от нас, в нашата потребност да поддържаме
връзки и да създаваме споделен смисъл. Пропускливата
граница между публика и артист е точно това – двупосочна
улица, където привидно отделените светове съществуват
заедно.
Едно нещо стана съвсем очевидно след Ковид-19 –
управлението на държавата не е управление на бизнес.
Правителствата трябва да контролират и направляват
развитието на процеси в един все по-усложняващ се
социален пейзаж. Бизнесът е само част от този пейзаж.
Здравеопазване, инфраструктура, правосъдна система,
образование: това не са бизнеси. Преди всичко те са част от
обществото, част от нашата отговорност един към друг и
към системата, от която всички ние черпим блага – или би
трябвало да черпим – но това е друга катастрофа, с която
се сблъскахме през последните шест месеца.
И така, какво разкри кризата с Ковид-19? Крехкостта на
социалното пространство и силата на нашата потребност
да споделяме. Катастрофалното погрешно насочване на
икономическото и социално планиране през последните 30
години (водещият антипринцип беше, че няма такова нещо
като общество). Не, без носталгия и съжаление, Ковид19 торпилира идеята за ограничена намеса на държавата
и подчерта значимостта на социалната и икономическа
справедливост. Илюстрирайки с пълна сила тези
тревоги, скорошната вълна на движението „Животът на
чернокожите има значение“ изтъкна необходимостта от
справедлив и хуманен социален дневен ред.
Ако се върна към въпроса за изкуството, със страх мога да
кажа, че доброто старо време на пропусклива граница между
артисти и публика вече е в миналото. Отношенията между
тях се промениха из основи. Инструментите на бъдещето,
които сега са в ръцете ни, от селфита до Zoom, са само
несръчни опити да се върнем към повърхностни прояви
на свързаност. Истинската връзка ще трябва да намери
нов път. Добрата новина е, че това ще се случи – ще бъде
пленително, просветляващо, неизбежно.
Смятам, че чудото на нашето събиране ще се случи; на първо

място то ще бъде в сферата
на политиката, в дискусиите
и протестите. Символните
образи и моменти от
локдауна за мен са надписът:
„Не мога да дишам“ върху
маските на протестиращите от движението „Животът
на чернокожите има значение“; балконите към вътрешните
дворове в Италия, изпълнени с пеещи хора; тихото небе; и
самообявилият се за бизнес гений президент на най-важната
демокрация в света, който препоръча поглъщането или
инжектирането на дезинфектант.
Връзката между тези иконични събития е дълбоко
политическа, тъй като политическото пространство е
мястото, в което се събираме и изразяваме себе си, чрез
слово, образи или жестове, чрез една преувеличена реалност
(нека я наречем представление). Всяко едно от тези средства
е изумително и крие откровения. Смятам, че нуждата да се
събираме е определяща за нашата същност. Тя бе осуетена,
но също така осветена от Ковид-19; необходимостта от
общност поставя на преден план трудния урок, който
трябва да научим: бизнесът не е управление на държавата и
то не е бизнес. Най-важният избор, който правителствата
трябваше да направят, обсъждайки разхлабването на
мерките, е между общността и икономиката – избор, който
наистина дълбоко ни разделя.
Също като живота, изкуството може да бъде бизнес. Но
също като живота, то не е изцяло бизнес – именно това
застрашено пространство, в което животът и изкуството
не се стремят към печелене на пари, трябва да бъде опазено.
Текстът е редактиран откъс от главата „Австралийски
истории“ на Кейт Бланшет и Ким Уилямс,
която е част от книгата Upturn: A Better Normal
After Covid-19

Превод от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 29 октомври 2020 г.
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Нужно е не да втвърдяваме литературния канон, а
радикално да разколебаваме неговите непробиваеми граници
Разговор с Елка Трайкова
Осем години бяхте директор на Института
за литература към БАН и през това време се
реализираха няколко много важни проекта в сферата
на литературната история, критика и периодика.
Разкажете малко повече за тях.
През последните години в Института се опитахме да
създаваме отворено литературознание, което търси
диалог и тематичен синтез не само с други хуманитарни
и обществени науки, а с помощта на модерните
технологии да разчупва еднозначната и леко архаична
представа за литературната история. Така с поредица
от дигитални проекти ние се опитахме да покажем,
че виртуалното пространство вероятно е новото,
съвсем не плашещо, а твърде привлекателно битие на
литературата. В него вече и литературната класика не е
скучен музеен експонат, а богато визуализиран, наситен с
любопитни творчески и екзистенциални сюжети разказ.
Той може да бъде допълван, променян, да подлежи на
много и различни взаимно изключващи се или надграждащи
се интерпретации. В тези свободно достъпни дигитални
продукти е постигнат сложният синтез между наука
и въображение; между познание и атрактивни визуални
форми; между теоретични модели и удобно практическо
приложение.
В поредица от проекти, високо ценени и обилно цитирани
от световната медиевистична общност, е показана
богата сбирка от ръкописи и средновековни книжовни
паметници. В портала „Българският литературен
модернизъм“ лесно биха могли да бъдат разгърнати
страниците на най-представителните литературни
издания на ХХ век – „Мисъл“, „Златорог“, „Везни“,
„Хиперион“ и много други, достъпът до които отдавна
е затруднен в националните библиотеки. Всеки би могъл
да направи своите открития в невероятно богатия
корпус от документи, снимки и артефакти, които
съдържат личните архиви на 13 български писатели,
представени в проект „Българската литературна
класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни
контексти“. Отговорът на перманентно актуалните
въпроси: кои класически и съвременни български автори
са най-превеждани на английски и немски език или как
българската литература се ситуира в европейското
културно пространство, дава проектът „Виртуална
библиотека „Иван Шишманов“. Българската литература
в превод“. И за да не досадя на читателите, а само да
възбудя тяхното любопитство, ще спра с примерите –
те представят малка част от проекти на Института
за литература, които стават все по-популярни и
очевидно много полезни за една пъстра и многобройна
аудитория от потребители.
Заедно с департамента „Нова българистика“ към
НБУ направихте изключително много за препрочита
на литературата в периода на социализма. С днешна
дата има ли нещо, което още не е направено според
Вас, или вече всички полета са изяснени?
Проектът на департамент „Нова българистика“ към
НБУ, който документално разследва и аналитично
изследва литературата, културните процеси,
компромисите, предателствата, репресиите, но и
щастливият синхрон между художествени текстове,
досиета и власт от периода на комунистическия
режим, е един невероятно ценен принос към осмисляне
на най-болезнените моменти от преживяната в
известна степен от моето и малко позната от
следващите поколения, история на НРБ. Издадените
тематични сборници, колективните разкази за гранични
литературни години, персоналните литературоведски
сюжети на оказвалите интелектуално неподчинение на
идеологическата конюнктура (биографичните текстове
и аналитичните литературоведски интерпретации
на проф. Михаил Неделчев), имат важен принос в
документалната и литературоведска реконструкция на
този период. Основополагащо място заемат книгите на
проф. Пламен Дойнов, които последователно, обективно,
достоверно подреждат дълго укриваните в архивите
парченца на автентичната политическа и културна
история на времето и в този лишен от носталгии
и митологии контекст експонира биографиите –
творчески и житейски, на нейните главни герои.
Със сигурност все още има много бели полета. Тяхното
попълване с информация ще развенчае редица утвърдени
литературни митологеми, ще ни покаже на още колко
имена от литературната ни история комунистическият
режим е наложил незаслужена забрава или ги е изтласкал
в маргиналните пространства на беглото споменаване.
В този контекст бих искала да насоча вниманието на
читателите на „Литературен вестник“ към току-що
излязлата книга „Такова е времето“ на ИЦ „Боян Пенев“.
Сборникът, прецизно концептуално структуриран от
д-р Андрей Ташев, събира фейлетони и хумористични

творческа реализациия, която не се съобразява с
политическата (не)коректност.
Вие активно участвахте в конференциите за
литературните случаи и за литературните години,
отново съвместно с НБУ. Коя е Вашата литературна
година? И кой е случаят, който най-силно белязва
литературната ни история?
Въпреки че с удоволствие съм участвала в
конференциите, организирани от колегите от НБУ, аз
не съм пристрастена към една литературна година. Не
смятам, че има и само един случай, който е променил
литературната ни история. В българската литература
драматично са насложени много преломни и погромни
години, всяка от които дава, в началото може би
неосъзнати, но от дистанцията на времето ясно видими
отражения и върху художествените тенденции, и върху
житейските съдби на творците. За мен значещи като
период са 20-те и 30-те години на ХХ век, време на
ярките предизвикателства на модернизма и авангарда,
но и на социалната устойчивост и естетическата
толерантност, създали необходимите условия да
се утвърдят културни институции като списание
„Златорог“.
Елка Трайкова

разкази от Матвей Вълев, така че най-пълно да бъде
очертан неговият все още малко познат творчески
портрет.
За мен изследването на този период е
предизвикателство, което вложих в първата си книга
и в поредица от текстове след това, анализирайки
литературните полемики след 9.ІХ.1944 г. Към тази
тема бих искала да се върна отново, защото много от
тях не са добре проучени, а именно литературните
дискусии внасят важни щрихи към автентичната
картина на политическия и литературния живот тогава.
А как стоят нещата с канона, налагат ли се още
допълвания или окастряния? Привърженичка ли сте
на идеята за изграждането на алтернативни канони?
Вероятно представата за литературния историк
предполага, че той отстоява устойчивите, традиционни
рамки на литературния канон. Но аз като изследовател
на литературния периодичен печат съм убедена, че
българската литература има своите стойностни
образци, които никога няма да бъдат включени в тесните
пространства на официалния канон. Литература е
богато, сложно, провокативно поле, което в своята
хронологична последователност, естетическа
разслоеност и художествена неравностойност
заслужава нашето внимание на изследователи. Дано не
звучи патетично, но според мен по-скоро е нужно не
да втвърдяваме литературния канон, а радикално да
разколебаваме неговите непробиваеми граници, наложени
от учебници, помагала, институции, да обогатяваме с
нови имена и факти културната памет. Не зная дали
формулата е много и различни алтернативни канони или
липсата на тази, макар и невидима, но явно упражняваща
своята власт консервативна структура, която
утвърждава само определени автори и творби. В този
смисъл аз съм антиканоничен литературовед.
Как гледате на вълната от политически некоректни
автори, която идва от Америка? Смятате ли, че
в един момент тази вълна ще залее и българското
мислене?
Впечатленията ми от българската културна
действителност, натрупани от поучителните
занимания и с политическия, и с литературния печат
на ХХ век, са, че в ситуации на кризи българското
общество, включително и интелектуалният елит,
стават твърде подвластни на привнесени отвън
публицистични и художествени стилове на изразяване.
Със сигурност това насища с доза колорит публичното
пространство и изостря интереса на любопитния
наблюдател. За мен терминът „политическа
коректност“ настойчиво ми внушава ограничения,
съобразяване, цензура. Но не бих искала и през призмата
на една предубедена „политическа некоректност“
да бъдат мислени класически литературни творби,
създавани в далечни епохи или да бъде разчетен като
обиден фриволният изказ или просто откровеният
език на ежедневното общуване, използван в шедьоври
на киноизкуството или дори в лишените от
многопластовост послания, но симпатични за отмора
филмови поредици. Като нагласа фанатизмът ми е
дълбоко неприсъщ, а политическите му изражения ме
ужасяват. Моят критерий е талантливата, свободна,

Следите и ставащото в съвременната българска
литература, какви по-важни тенденции откроявате?
Кое е онова, което прави различно днешното писане
от това на 90-те примерно?
Това е много труден въпрос, защото не предполага
кратък отговор. Беглото маркиране на тенденции би
било повърхностно, а откровеното заявяване на личните
ми предпочитания би било твърде некоректно. Поводът
не предполага разгърнати литературнокритически
аргументации, които да направят оценките ми помалко субективни и по-убедително обективни. И
все пак – разликата между българската литература
днес и тази от края на миналия век е драстична,
вероятно трудно обозрима за читателите и много
продуктивна за поредица от литературоведски
изследвания. Съвременната българска литература е
сложен конгломерат от стилове, сюжети и жанрове с
нееднозначна художествена стойност. Тя е актуална и
социално сетивна, преосмисляща и скоро преживяното
време, и по-далечното минало, припознаваща своето
родство по-скоро със световните образци, отколкото
с традиционните наративи и поетики. Българската
поезия и проза днес, за разлика от 90-те години, не се
лутат в лабиринтите на изгубеното време, а уверено
заявяват своята равнопоставеност в световния
литературен контекст. Разбира се, не всички автори
и не всяка тяхна творба, но дори към безспорно
признатите като „модерна класика“, културната
политика на държавата не предлага добре финансирани
програми за превод и разпространение в чужбина. Затова
европейските библиотеки, за срам и ужас на четящия
там български човек, предлагат безнадеждно остарели
соцреалистически издания и твърде малко наистина
стойностни съвременни български книги. Тъжен, но добре
познат и за съжаление, непроменящ се от десетилетия
факт.
Какви са Вашите лични проекти в момента? Над
какво работите?
Суетата да говоря за себе си и да споделям творческите
си планове ми е твърде неприсъща. Въпреки обсебващите
времето ми административни ангажименти и
отговорностите по реализирането на редица научни и
образователни проекти, които успешно осъществихме с
колегите от Института, в партньорство с национални
и международни академични и културни институции,
аз продължавам да разработвам тематичните полета,
които винаги са били във фокуса на моя изследователски
интерес – по-малко познатите литературни сюжети,
отразени в периодичния печат, българските колективни
и лични литературноисторически наративи, полемиките,
поетическият авангард. Темата, която ме вълнува
напоследък, е културната памет – възможните
исторически и биографични лабиринти, през които тя би
могла да ни преведе: митологиите, маските, мълчанието,
интимността, публичността, политиката.

7

Разговора води Амелия Личева

Литературен вестник 6-12.01.2021

Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

а
ен

ц
С

„Унизените. Беларус“ от Андрей Курейчик
Режисура, редакция, видеография и режисура на монтажа
Явор Гърдев; музика, видеография, видоемонтаж,
звукозапис и звуков дизайн Калин Николов; визуална среда,
костюмография, реквизит и графичен дизайн Николай
Димитров – НАД; Участват: Иван Бърнев, Антъни
Пенев, Бориса Сарафова, Адриан Филипов, Надя Керанова,
Александър Кънев и Красимира Кузманова-Кокран.
Спектакъл на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“,
Плевен
Премиерата на представлението „Унизените. Беларус“ от
Андрей Курейчик се състоя в YouTube канала на режисьора
Явор Гърдев и Facebook страницата на Плевенския театър
„Иван Радоев“ на 14.12.2020 г.
„Унизените. Беларус“ е история за действителността
на съвременния свят, задвижван от алчността на
политическия „елит“. Това е „демокрацията“, в която
главни герои няма, защото всички са „равни“. Точно както
в текста на Андрей Курейчик, който режисьорът Явор
Гърдев представя.

Победата без свидетели в Беларус
Представлението е лабиринт от седем отделни
истории монолози, които са вплетени в един общ
разказ. Заснемането му наподобява интервю с всеки от
персонажите или по-скоро интимен, личен разговор с много
близък човек. За много кратко време вникваш в мислите на
човека срещу теб, успяваш да разбереш какво го тормози
в този режим, защо иска промяна или защо не иска да
промени режима. Изведени са типологизирани единици,
заредени и стимулирани да стрелят мотиви в подкрепа на
тяхната теза, без значение
на нейната правота.
Тънкостта на заснемането
идва от самия подход,
спецификата и решението
на режисьора да създаде
интимна връзка между
публиката и актьорите.
Свикнали сме да виждаме
записи на сателитни
прожекции от програмите
на Национален театър в
Лондон или Метрополитън
Опера, но тук не намираме
такъв подход в записа.
Предизвикателството
за актьорския екип идва
от факта, че театралноживото трябва да бъде
представено през метода
на киното, през камера, без
да загуби същината си, така че театралната премиера да
не се превърне в кинопремиера. Може би тук е моментът
да си зададем въпроса какъв тип театър е това. И дали е
театър в абсолютната си същина.
Действието се случва на сиво-бял фон, създаващ
усещане за универсалност, еднаквост. Фон, който
може да бъде заменен с декори не само от Беларус.
Разказът на персoнaжите е фино щрихиран с шумове от
заобикалящата ги среда. Звуковата обстановка подсилва
усещането и спомага за изграждането на визуална
представа за историята. И въпреки тази абсолютна
стерилност на пространството, в пълен унисон с
епидемичната ситуация, представлението провокира
образи. Отделните епизоди и личности заживяват в
естествената среда на техния разказ. Пред очите ти
изскачат изборните секции, опашките от гласоподаватели
с бели гривни, трибуната за речта на Александър
Лукашенко, черните бусове на ОМОН1, кървавите площади
и всички онези потресаващи снимки и видеоматериали,
на които станахме свидетели тази есен от Беларус.
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ОМОН – специализиран полицейски военизиран отряд в Русия.

В същото време единственият конкретен образ е
прикрепеното към ръката на Мъртвия (Александър Кънев)
списание „Rolling Stonе“. „Зомбитата са превзели Земята
както при нас са превзели страната!“ Символ на свободния
дух, бунтарския характер и несломимата човешка воля.
Създава се един колективен образ, който чрез своята
универсалност и липсата на конкретност може да
влезе в историята на всяка една от бившите съветски
републики. Представлението е писък срещу един на пръв
поглед отминал етап от нашата история, но дотолкова
вкоренен в съвременността ни, че заглушаващият му вой
е по-актуален от всякога. Историята на Андрей Курейчик
и представлението на Явор Гърдев са доказателство, че
в Беларус този писък гори, за да свети ярко желанието за
промяна.
„Всички видяха всичко. Това е лъжа!“ – думите на
Лъчезарната (Надя Керанова) няколко минути преди да
бъде натъпкана в бронирания микробус.
„Пет пъти съм правила избори в училище и всеки път
както трябва. Все с планираните резултати и на всички
даваха премия“ – думите на Назидателката (Красимира
Кузманова-Кокран), впила зъби в своя директорски пост,
готова да продаде свободата на дъщеря си за своята лична
изгода и пенсия.
Постепенно отделните истории се обединяват в помащабни и категорични крайности, разделение между
млади и стари, подкрепящи и противници на режима на
Лукашенко. „И мъртъв да си, това не е извинение да не
влезеш в строя“ – Клюна (Адриан Филипов) в редиците на
ОМОН. „1412 бели гривни и жена президент“ – Лъчезарната
(Надя Керанова) пред секцията за гласуване. Придобитите
за малко имена са вече без значение. Важно е за какво
се бориш. Явор Гърдев извежда борбата, като запазва
близостта на камерата с актьорите, зададена от самото
начало и засилвайки емоционалния спектър. Наблюдаваме
кълба емоция, затворени в четири бели стени. До края на
представлението разказът е оголена жица, задвижван от
емоционални мълнии. „Беларусите са унизени, а никой не е
по-силен от унизените.“
Моментът, в който се случва тази премиера е много
точен. Целият свят кипи във водите на опустошителни
емоционални движения и нагласи докато е затворен между
четирите бели стени на „свободата“. Един актуален
прочит на действителността, съсредоточен в редовете
на една история – „Унизените. Беларус“.
Провелите се на 9.08.2020 г. избори в Беларус са спечелени
от Светлана Тихановская (Бориса Сарафова) – „Аз съм
президент. Нямам нищо, не управлявам никого, и себе си
даже“.
МИХАИЛ ТАЗЕВ

Независимият театър днес в България и Русия.
Ролята на критиката в съвременната изпълнителска сцена
На 25 ноември 2020 г. се проведе онлайн дискусия между
критици и театрални практици от България и Русия, на
която бяха обсъдени някои от проблемите, с които се
сблъскват театралите в практиката си в двете страни.
В разговора основно участие взеха Асен Терзиев, Ангелина
Георгиева и Калина Вагенщайн от българска страна и Ника
Пархомовская, Александра Мануиленко и Анна Казарина
– от руска. Централно място в изказванията заеха
положението на независимите артисти в ситуацията
на пандемия, новите и различни роли на критиците в
процесите на финансиране, създаване и популяризиране
на театралния продукт, както и ролята на критика
като познавач на театралните процеси и тенденции в
организацията на различни фестивални форуми.
Началната точка, от която започна разговорът беше
изказването на Александра Мануиленко, представител
на Съюза на театралните дейци на Русия, която запозна
участниците и публиката с част от дейността на
тази голяма и авторитетна организация. Някои от
акцентите бяха свързани с разнообразните програми на
Съюза, които имат за цел да подпомогнат театралните
професионалисти и да популяризират продукцията им.
Организацията провежда различни уъркшопи, резиденции,
майсторски класове, има също така програми за обмен,
организират и подкрепят фестивали и различни форуми и
др. С настъпването на пандемията част от дейностите
се провеждат онлайн. Една от тях е „Театър вкъщи“.
Това е онлайн платформа, в която професионалисти
обсъждат актуалните проблеми и търсят решения.
Голяма тема в тези обсъждания е проблемът за това кои
представления да бъдат излъчвани онлайн, как да бъде
направена селекцията, кой е найдобрият начин и какви са найподходящите средства това да
се случи. Друга основна програма
на организацията по време на
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пандемията е резидентската им програма, чрез която
предоставят пространство за репетиции на артисти
извън държавните структури. Програмата, чийто фокус
е международното сътрудничество и професионалното
развитие на театралните дейци чрез предоставяне на
възможности за пътуване, се нарича „Арт Багаж“. Тя
финансира и млади критици, които са поканени да пишат
или да участват в международни фестивали и по този
начин подпомага срещата им със съвременните театрални
форми в различни страни и изграждането на нови
професионални контакти.
Като част от тази порграма през 2019 г. Анна Казарина
гостува на кукления фестивал в Плевен „Шарено петле“.
Казарина е част от екипа на Московския куклен театър.
Нейният професионален фокус е в областта на кукленото
изкуство и участието є в дискусията представи опита
є в подготовката и организацията на различни форуми.
Тя сподели с участниците информация за някои от найиновативните фестивали в Русия, които биха могли да
предизвикат интереса и на българските професионалисти.
Темата за фестивалите и различните форми на участие
на театралните критици в тях беше основна за първата
част на разговора, в която се включи и Асен Терзиев,
главен координатор на фондация „Виа фест“ – организатор
на най-големите театрални събития в България –
Международния театрален фестивал „Варненско лято“
и платформата „Световен театър в София“, които
тази година представиха онлайн специални програми
от международни спектакли. Той разказа за различните
дейности, в които експертизата на театралния критик
помага за изграждането на един голям международен
форум с разнообразна програма.
Във втората част от разговора участниците обърнаха
внимание на сложното положение на независимите
артисти в двете страни. От направените изказвания
стана ясно, че също както в България, така и в
Русия пандемията и затварянето на театрите и
ограничаването на дейността в редица сектори е извадила

на преден план и е задълбочила нерешените проблеми за
статута на творците в театралната сфера, които
не са част от държавните структури. В това число
се включват както индивидуалните артисти, така и
организациите.
Изказванията на Ангелина Георгиева и на Ника
Пархомовская представиха променената роля на
критика в съвременната театрална действителност.
Ангелина Георгиева представи кратко обобщение на
развитието на независимата сцена в България, като
посочи някои от ключовите инициативи – артистични и
административни, оказали влияние на сектора. Тя направи
и важно уточнение за новите функции, които критикът
изпълнява днес. А именно че към очакваната от него
оценка и рефлексия на театралните факти той изпълнява
още ролята на културен мениджър, комуникатор
на театралните събития, участва в процесите по
финансиране и администриране на театралната дейност.
Ника Пархомовская засегна друга важна тема, свързана
със значението на професионалните театрални издания
– печатни и електронни и тяхната роля както за
публиката, така и за артистите.
Дискусията постави изключително много въпроси не само
около конкретните примери от театралните практики
на двете страни, но и отвори пространство за един
по-широк дебат за ролята на критиката в цялостните
културни процеси.
Срещата е инициирана от Фондация „Арт Офис“ в
партньорство със Съюза на театралните дейци на
Русия и е част от проекта „Арт Багаж – България“,
финансиран от програма „Култура“ на Столична община.
Проектът има за цел да подпомогне обмяната на опит
между професионалистите в двете страни и да запознае
младите критици със съвременните тенденции в театъра
в България и Русия.
АЛБЕНА ТАГАРЕВА

Как си представяте 2021?
Теодора Димова, ПИСАТЕЛ,
КОЛУМНИСТ НА „ПОРТАЛ КУЛТУРА“:

Отива си една тежка година. Разбира се, на фона на онова,
което са преживявали предишни поколения – войни с хиляди
избити, лишения, мизерия, глад, изнурителен труд за
насъщния – всичко това днес ни е непознато, ние се оплакваме
от много по-дребни проблеми. Просто свикнахме да се
оплакваме. Но все пак не беше лека отминаващата година.
Все пак се надявам, че смъртоносният вирус ще затихне,
ваксините ще помогнат, а също и дистанцията, маските,
дезинфектантите, които станаха част от нас. Обаче ще
остане нещо по-тягостно от вируса. Ще останат грозните
гледки на нашето поведение в екстремните условия.
Провалът да се справим с наложената ни колективна аскеза.
Дребнавият гняв от този провал, който се приплъзна към
компромиси, които в нормални условия биха били немислими.
Невъзможността ни да се справим с желанието за власт.
И със суетата си дори пред лицето на смъртта. А също
и със заядливостта, злоречието, завистта, злобата.
Също и с неутолимото си желание да раздаваме оценки и
квалификации, да се възприемаме като последна инстанция,
като съдници на другите. Тези неща създадоха нови разломи
в и без това разпокъсаното ни общество. Ето с това не
зная как ще се справим. За тези неща ваксина няма да бъде
измислена, предпазни мерки също няма да открием. Ще
трябва да свикнем да живеем не с коронавируса, а с новите
белези, които получихме. Писателите първи ще трябва да
обходят тресавището на това ново живеене като сапьори и
да докладват на обществото за вероятни островчета през
него.
Защото големите събития от историята се архивират в
паметта на човечеството най-дълбоко тогава, когато се
превърнат в литература. Засега е все още рано да очакваме
стойностни художествени произведения за това, през което
преминаваме, но се надявам през следващите години да се
появят романи, които ще влязат в литературния фонд.

Георги Господинов, ПИСАТЕЛ:

Да започнем оттам, че усещането за 2020 беше като
дерайлиране във времето. Изведнъж времето зацикли, спря
да се движи от точка А до точка Б в една, както винаги
сме си представяли – погрешно, разбира се, – прогресистка
линия. Често забравяме, че апокалипсисът всъщност, така
както е описан при Йоан, не е точно край на света, а краят
на времето. В този смисъл 2020 се блъсна челно в нещо,
което винаги сме подозирали, но никога с такъв драматизъм
– че бъдещето ни е отменено. Future cancelled. Подобно на
всички отменени полети, да речем. Това не би следвало да
е само катастрофично, а по-скоро и здравословно узнаване.
Всичко, което правехме като човечество, е водело неизменно
дотук. Сега трябва нещо да се смени, за да се отвори бъдеще
отново.
В контекста на това светлите ми прогнози за 2021 са
следните. Бъдещето няма да е изцяло отменено, само ще
има известно забавяне. Future cancelled ще се смени с Future
delayed, което все пак е за предпочитане. Бавно ще започнем
да си връщаме сетивата за течащо, а не замръзнало време, за
настояще и бъдеще. Ще излезем по-бедни, но и по-осъзнати
без колко много неща (които са били в ущърб на живота и на
природата) сме могли да живеем. Икономическата депресия,
която вероятно ще последва, следва да събуди една друга
икономика на солидарността и емпатията. Ще оцелеят и
ще преодолеят кризата общества, които са трупали през
вековете култура на състрадание и усещане за ценност на
човека. Тези подценявани стойности отново ще станат
важни, икономически и политически важни. Там, където няма
такава традиция, настоящето ще се окаже тежко.
През 2021 ще стоим пред следното изпитание – продължаващ
разпад и неговорещи си (или пък крещящи си) общности от
хора или мобилизирани общества, помагащи и говорещи си. И
това ще се реши в първите месеци на годината. Такава 2021
ми се ще да си построим – просветена и емпатична. С разум
и сърце, с ухо към другия.
Кристин Димитрова, ПИСАТЕЛ, ПРЕВОДАЧ,
ПРЕПОДАВАТЕЛ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ:
Буда казва: „Ако искате да узнаете бъдещето си, погледнете
какво правите в настоящето“. И така:
През 2021 очаквам проблемите с ковид-пандемията да
приключат, защото дотогава всички вече ще сме го
преболедували. Но очаквам и ваксината.
Когато това се случи, няма да му обърнем никакво внимание,
защото медиите вече ще са си намерили друга болна тема.
Международните полети няма да се възстановят с
предишната интензивност, защото на държавите вече ще
им е харесало да са по-разделени.
Площад „Славейков“ ще претърпи още един ремонт – този
път за демонтиране на тези високи железни ветрилообразни
работи, дето за нищо не служат, но в началото са изглеждали
много яка идея.
Ще има нови избори и нови резултати, но никой няма да е
доволен от резултата.
Илон Мъск ще започне редовни полети до луната, но дори
да не го направи, ще ни остави с впечатлението, че го е
направил.
България ще пусне Македония да започне преговори за влизане
в Евросъюза, защото македонците ще ни излъжат, че ни
връщат Самуил, а ние ще ги излъжем, че ги пускаме по свое
желание.
Издателствата ще се пренасочат към аудиокниги, защото
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поколението, обучено в онлайн среда, ще заеме своето място
сред клиентите им.
Ще продължи изсичането на горите, замърсяването на
въздуха, поскъпването на имотите в големите градове,
застрояването на планини и морета, независимо от ковидпоследствията и от това, което ни диктува здравия разум.
Ще спечелим 15-о място на Евровизия и ще се чудим какво не
ни харесаха пак. А после ще си кажем, че като за нас това си е
огромен успех. И ще се гордеем.
Богатите ще станат още по-богати, един-двама ще загинат
при неизяснени обстоятелства, един-двама ще ги изобличат
в социалните мрежи, един-двама ще потънат в чужбина и
никой няма да ги върне оттам.
По Нова телевизия ще пуснат „Като две капки вода“, сезон 9,
и всички ще го гледаме.

световен мащаб заниманията, професиите и изследванията,
изискващи задълбочено мислене или свързани с човешката
духовност. В дългосрочен план това е пагубно, защото
когато изберем бързия резултат пред задълбоченото
обмисляне, допускаме грешки, които ни струват скъпо, а
когато изоставим духовността заради прагматичното и
заради това, което ни гарантира материални придобивки,
загърбваме най-важната човешка страна и ставаме
бездуховни, некултурни, нещастни и зли. Новите технологии
и глобалната свързаност допринасят за ускоряването
на това развитие, но те могат да се използват и като
инструмент за излизане от тази задънена улица. Въпрос на
ценности е и периодите на криза са един шанс да осъзнаем, че
сме подменили истинските ценности с преследване на цели,
които блестят с фалшив блясък.

Анастас Герджиков, ПРЕВОДАЧ, КЛАСИЧЕСКИ ФИЛОЛОГ,

Дария Карапеткова, ПРЕВОДАЧ, КРИТИК,

РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ:

ПРЕПОДАВАТЕЛ В СУ:

Намираме се в ситуация на епидемия, която досега опроверга
всички опити за прогнозиране, затова въпросът „Как
си представяте 2021 г.?“ на практика пита не какви са
плановете или прогнозите ни, а какви са надеждите ни за
следващата година.
Надявам се през 2021 г. във висшето образование да
продължат започнатите през последните години реформи,
което до доведе до по-добро финансиране, до повишаване на
качеството на образованието и на научните иследвания и
до увеличаване на броя на научните публикации. Всичко това
ще доведе до по-сериозни възможности за свързаност на
българските висши училища с университети-партньори от
чужбина, до по-голяма видимост в международен мащаб и до
привличане на повече чуждестранни студенти. Възможно е и
за първи път да се стигне до обединяване на университети,
ако не в един общ университет, то поне в консорциуми. Това
вече е факт в повечето европейски страни, където през
последните 10 години бяха направени близо 1000 сливания на
университети, което увеличава мащаба и прави новите, поголеми университети по-конкурентни на американските.
В областта на икономиката се надявам на бързо
възстановяване след края на епидемията. Има много
възможности кризата да се преодолее много по-бързо от
предишната и аз вярвам, че и в България, и в Европа лидерите
могат да намерят правилния начин да стимулират това
възстановяване.
Надявам се на най-големи и позитивни промени в
обществото, защото именно в него те са най-нужни.
През последните 30 години заниманията, професиите
и изследванията с практическа насоченост, с бърза
възвращаемост и с видима прагматична полза изместват в

Ще бъдем ли различни, когато отмине пандемията? Да
помислим. Съзнанието, че отново можем да си позволяваме
всичко доскоро забранявано, ще задейства механизма на
наваксването. Ще се върнем с наслада към присъственото
пазаруване, като обаче не изоставим овладените навици
на онлайн шопинга и неговите плюсове. Ще пъплим
по летищата, но и уикенд пролуките ще запълваме с
околовръстен туризъм. Ще отхапем от пространствата на
открито още по-голям дял за социален живот, по време на
който спокойно да запалим по цигара на чист въздух. Вечер
отново трескаво ще планираме културни мероприятия,
но с едно око ще следим за онлайн възможностите да
станем свидетели на случващото се в други часови зони.
Написаните по карантинно време книги ще изригнат като
готов продукт едновременно с тези, които предстои да
се напишат след това – и то умножени в пъти, защото
към писателите ще се добавят много повече от групата
на онези, за които написването на книга е вид самопомощ.
Учениците и студентите, които преди пандемията намираха
обучителните ни модели за допотопни, а сега копнеят да
се върнат в истински час, ще започнат да призовават към
разработването на комбинирана система. Е, мъчениците на
домашната какофония сигурно с радост ще се завърнат по
офисите, а други невинно ще отклоняват нежелани срещи
с мотива за здравословна дистанция. Но като
цяло какво излиза – не, нищо вече няма да бъде
същото, има си хас.
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За паметта, която чезне, за времето и убежищата ни
С Георги Господинов разговаря Иван Ланджев
Иван Ланджев: Предлагам да започнем разговора с
едно изречение от любим на двама ни поет. Поетът е
Георги Рупчев, изречението е от „Смъртта на Тибалт“
и гласи: „Пред мен стои велико минало“. По-натам ще
се опитам да изтръгна от теб защо това е своеобразен
ключ към четенето на романа и защо битката между
минало и бъдеще се разиграва на сцената на поезията
по някакъв начин. Но първо да започнем оттам – защо
според теб поетите бяха първите, които реагираха на
романа, бяха провокирани от романа? В новото издание,
четейки анотациите отзад, виждаме името на Иван
Цанев, който казва: „Роман от друго измерение“, Иван
Теофилов, цитирам: „Мощен аналитичен дар. В тази книга
няма мъртви точки. Всичко е премислено, прецизирано
и приведено в активно действие“. Надежда Радулова,
Амелия Личева, Димитър Кенаров, най-безочливо и себе си
ще сложа в това число. Сякаш първо на романа реагираха
поетите.
Георги Господинов: Да, и нека тук благодаря на поетите.
Те по принцип реагират първи на каквото има да идва,
добро и лошо. Понеже спомена Иван Цанев и Иван
Теофилов, това са хора, които ме посрещнаха при първата
ми стихосбирка, 1992 година, „Лапидариум“, когато аз ги
знаех само като имена и стихотворения. А за един млад
поет на двадесет и нещо е страшно важно да имаш хора,
които те гледат с добро око. И през цялото време до ден
днешен те продължиха да бъдат добронамерени и да четат
книгите ми с добро око. А защо поетите? Ти знаеш, че в
този роман, както и в предишните романи всъщност, има
доста поезия. И няма да забравя…
И.Л.: Опитвам се да те отведа натам.
Г.Г.: … че когато излезе „Естествен роман“, първите
рецензии бяха в тази посока – „Поет написа роман...“. Така
си и остана, и това е нещо, от което не се притеснявам,
напротив, много бих искал да контрабандирам поезия през
романите си. В крайна сметка човек пише един текст
и говори с един глас, който минава през различните му
книги. Така че благодаря много на поетите. И понеже сме
в началото и за да не забравя, искам да благодаря също на
тези хора, които застанаха зад книгата, когато тя излезе
през тази, как да кажа, заключена година и заключена
пролет, през късния април. Това бяха хората от „Жанет
45“, които рискуваха – Божана Апостолова, Манол, Краси
и след това Гери, Яна, Ива, Зорница. Много е важно да
знаем, че зад нашите книги стоят други хора, чиито имена
не са непременно видими, но те бяха там, когато излезе
книгата, и при затворени книжарници започнаха да идват
писма и поръчки. Аз помолих да ми изпратят първите
места, откъдето беше поръчан романът, и знаеш ли, беше
един особен списък, една особена огърлица от имена, която
няма да забравя. Сред тях бяха наредени село Писменово,
Бургаско, Хонконг, Берлин, Мюнхен, село Житница,
Пловдивско, Асеновград, Хасково, и така, в тази поредица
от малки и големи места. И това сякаш стана част от
книгата, защото в началото на пандемията всички бяхме,
как да кажа, общи в самотата си. Някак светът беше
това, ти си в някаква точка, сам в тази точка, имигрирал
в стаята си и в същото време част от едно цяло. Така
че без да го искаме, без да го търсим (на никой писател не
пожелавам книгите му да излизат, когато са затворени
книжарниците), но конкретно за тази книга такова време
є подхождаше.
И.Л.: Помня този извънреден април, в който книгата
излезе. Валеше сняг, а ти в романа на няколко пъти
споменаваш, че това е белег на Апокалипсис, едва ли не
смесването…
Г.Г.: …смесването на сезоните. Докато писах романа,
се рових много около всякакви теории на времето и ако
четем „Апокалипсиса“, последната глава на Йоан от
Библията, ще видим, че там краят на света не е край на
света, поне не като пространство, а е краят на времето.
Така е и казано, по памет: „И дойде краят на времето и се
смесиха всички времена“. Всъщност това е едно зацикляне,
затваряне, едно заобляне на времето. Времето спира да
тече като влак от точка А до точка Б, и всъщност ти си
изправен пред едно табло, на което пише “Future cancelled“,
отложени са всички полети във времето напред, тогава
нямаш много други опции, освен да се върнеш назад. А
в миналото посоките са най-разнообразни, в миналото
времето не тече линейно.
И.Л.: Всъщност показаха се като верни думите на
Елиът, че април е най-жестокият месец, защото смесва
спомен и желание. И в тази книга също се смесват
спомен и желание. Смесват се минало, което е лично и
индивидуално, миналото на литературата, на историята,
на житейската и творческата история, и миналото на
страната, на континента, на стария и на новия свят, на
целия свят въобще. Имаме това противопоставяне между
колективно минало и индивидуално минало и ми се струва,
че ти в тази книга повече от преди заемаш позиция, която
е по неизбежност и социална позиция, тя е и коментар, и
реакция на това, което става
в света. Това колективизиране
на миналото опасно ли е?
Г.Г.: Да, като човек, който
си пада по миналото, за мен
не беше лесно да напиша тази
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книга и не беше лесно да се разделя с носталгиите си. Не
знам дали съм се разделил изцяло, но запазих носталгията
към личното минало, защото то е важно и тази памет
е важна. Както казва героят за баща си в един момент,
„Умря и последният човек, който ме помнеше като дете“.
И още – ако не сме в нечия памет, има ли ни изобщо? Ние
рязко остаряваме, когато умрат тези, които ни помнят
като деца. Това е същинският край на детството и на
всичко… И нещо друго, което открих, докато пишех
книгата – за паметта, понеже се зарових да чета доста
за Алцхаймер, за всички тези дементни състояния. Винаги
съм си мислил, че фразата как паметта е в същината на
живота е някак метафорична, но когато се задълбаеш
в анамнезата, виждаш, че загубата на памет е буквално
смъртоносна. В крайните фази на деменция и на Алцхаймер
човек забравя условни и безусловни рефлекси, устата
забравя да дъвче, гърлото забравя да преглъща, ръцете
забравят да хващат, краката забравят да ходят. Даваш
си сметка колко тази памет е тъканна, клетъчна, и
когато тя си отиде, това е част от смъртта и то е
буквално, то не е метафора, не е романтична представа. В
тази книга има и такива страници, отвъд романтичната
представа за загубата на памет. Но колективната загуба
на памет, за която каза и ти, това е чудовищното. Нас
дълго са ни манипулирали чрез бъдещето (ние сме от това
поколение, поне аз). Бъдещето беше този чек, неподписан,
но обещан. В някаква степен нещата се промениха и сега
миналото се превръща в такъв чек, сега ти обещават
минало, сега ти казват „Ще бъдем пак велики, каквито
бяхме“, “great again“ и други подобни глупости… Това
колективно обещание и този чек на миналото е истински
опасен всъщност.
И.Л.: Точно това имах предвид и на мен ми се струва,
че ти поемаш риска да говориш за това напълно
навременно, защото всяка значима литература
съдържа предупреждение. Иска ми се да знам – това ли
е предупреждението на романа, да внимаваме, когато
търгуват с общото ни минало? Наистина ли става дума
за леката индустрия на паметта, както ти я наричаш,
защото това личи дори и от слоганите? Както каза, “Let’s
make America great again!“, това е нещо, което вече е било,
да не говорим, че това е стар Рейгънов слоган всъщност,
тоест дори и това е рециклирано. Сякаш утопиите,
големите утопии, които рухнаха през ХХ век, сега
оставиха такъв избор на управляващите класи, да почнат
да се връщат назад и да пълнят миналото с обещания, и ми
се струва, че това е част от твоето предупреждение.
Г.Г.: Да пълнят призрака на миналото с някаква нова
кръв, това правят. Когато започнах да пиша книгата,
това беше през късната 2017-а, тогава (ние вече сме го
забравили, защото това с вируса помете всичко), но ако
си припомним, то беше едно доста кичозно тържество на
възстановки, на минало, патриотщина и т.н., и на мен ми
се искаше да го опиша като близка утопия. Представих си
как в един момент, поради общия разпад, държавите ще
започнат да правят референдуми за минало и да си избират
най-щастливия период от ХХ век. Беше във въздуха
тогава, а се оказа, че е във въздуха и сега. Тази пандемия
всъщност катализира миналото. Докато пишех романа,
си представих как търговците на минало, дилърите на
минало, измислят все по-невъзможни възстановки от
българската история. Казах си например, а какво би
било, ако се направи възстановка на Баташкото клане
или обесването на Васил Левски. Възможно ли е да си
представи човек такъв ужас? И след това си казах „Е,
това вече ще е прекалено“, не става ни за сатира, ни за
гротеска. И тогава прочетох, това е 2019 г., че някъде
в Добричко или в самия Добрич имало възстановка
на Баташкото клане. Та романите, които пишем, и
утопиите, които градим, всъщност автоматично
се преобръщат в класически реализъм и това е много
показателно за времето, в което живеем.
И.Л.: И се връщаме на тази фраза на Рупчев – „Пред мен
стои велико минало“. Лошото е, че това велико минало
се търгува все повече и повече. Но от книгите ти
съдя, че за теб литературното, наративът, разказът,
и оттам паметта, е изобщо фундамент на света,
някакъв онтологичен принцип. Ти сам каза преди малко,
дори човешката моторика зависи от паметта. Тоест
предполагам, че за теб като човек носталгик по настройка
е било много трудно наистина да направиш тази
решителна крачка и да скъсаш с миналото по начина, по
който си свикнал да го разказваш…
Г.Г.: За мен паметта и литературата – това са двата
кита, които ме интересуват и които са страшно
свързани. Паметта е свързана с разказването на истории.
И когато Гаустин в романа се опитва да направи тази
клиника за минало, той знае: ние лесно ще вземем старите
броеве на “Newsweek“, „Работническо дело“ и каквото
искате, ще вземем столовете, каквито бяха в „Икеа“
от 60-те години, телевизорите „Опера“ и „Филипс“...
Миналото може да бъде уподобено, но то е повече от
декор, това, което истински ще ни трябва, са историите
на миналото, конкретните истории на хора, живели в
60-те, в 70-те, в 80-те. И затова в романа другият герой
тръгва да събира истории. Защото дори не литературата,
това е каприз, а разказването на истории е важно, това
е, което държи паметта, и ние го знаем от Омир и от

Иван Ланджев и Георги Господинов
на Литературния фестивал, 2020

Шехерезада насам – разказването държи памет. Но каква
памет? За мен във всичките ми книги е важна всъщност
не онази монументална памет, не ми пука за пирамидите
и фараоните или за мавзолея на Георги Димитров, за
мен е важна онази нетрайна памет, паметта за човека,
паметта, която чезне. Борхес има един, любим мой разказ,
„Фунес Паметливият“. Ето такава памет бих искал
да имам, за формата на облаците в ранното утро на 30
април 1882 г. Памет за нетрайното. Всъщност затова се
разказват истории, затова са книгите – за да задържиш
нещо, което утре няма да го има, „да пишеш срещу
изтичащото време“ беше казал някой. Тази памет развива
разказването и всъщност една от старите латински думи
за разказвач е „меморатор“ – човек, който помни.
И.Л.: Тоест и за Гаустин, и за Георги Господинов – поетът,
който пише проза, историята на отделния човек трябва
да излезе на преден план пред колективната история.
Г.Г.: Това е най-важната история.
И.Л.: Частната история…
Г.Г.: Това е най-важната история, понеже идвам от време,
в което тази история беше потискана. Вижте, зад тази
книга стоят и предишните ми проекти, и неща, които са
свързани с „Инвентарна книга на социализма“, с „Аз живях
социализма“ и с други неща, частни и лични истории. Ако
съм научил нещо, то е това, че най-важно е онова, което
ще умре. Онова, което ще умре, можем да наречем живо.
Всичко друго е мъртво предварително.
И.Л.: Разкажи ми за генеалогията на Гаустин. Аз си
спомням един епиграф, мисля, че от „Черешата на едни
народ“ беше…
Г.Г.: Това е първата поява на Гаустин…
И.Л.: …но Гаустин сякаш се промени. Много по-различен е
в тази книга.
Г.Г.: Гаустин се появи за първи път преди много години,
в началото на 90-те. Появи се през ХХ век, и това
е важно да го кажа и сега, защото ние много лошо
започнахме ХХI век. Не ни се получи добре. Но понякога
забравяме, че идваме от ХХ век. Аз съм човек от ХХ
век, и писателите, които аз харесвам, и писателите,
които ти харесваш, и поетите, и Елиът, който
споменахме, и Бродски – всички те са от ХХ век и
това е важният век. Та Гаустин се появи тогава, но се
появи като фигура от Средновековието, от ХIII век.
Написах три стиха, които никак не се връзваха с това,
което пишех тогава, и просто ги сложих като мото на
едно стихотворение „За съчиняването“. Подписах ги
като „Гаустин от Арл, ХIII век“. Стиховете ги помня
и досега: „От жената съчинен е трубадурът, / мога да
повторя пак, / тя е съчинила съчинителя“. Така се появи
Гаустин. Срещнах професор Богданов пред Народната
библиотека малко след като излезе книгата „Черешата
на един народ“, и той каза: „А, тъкмо те хващам сега.
Цял следобед търся да видя този Гаустин и никъде не
ми излиза в каталога“. Тогава някак си реших, че този
Гаустин си има място и е жив. Появи се после един негов
прототип, един приятел, който веднъж ми продаде две
кутии „Томасян“, цигари от 1937 година, и изведнъж (аз
бях страстен пушач тогава), пушейки тези изсъхнали
цигари, остри, серт, двойно обезпрашени „Томасян“
от 37-ма, си помислих: „А дали нещо е останало в
тютюна на цигарите от самата 37-ма година?“. Тогава
се запалва цепелинът „Хинденбург“, има други неща,
Испанската гражданска война. Дали всички тези неща
попиват в тютюна…? Кога всекидневието става
история? Всъщност този въпрос го задавам едва тук,
във „Времеубежище“, но това е въпрос, който отдавна
ме мъчи – кога нещо, което виждаш като всекидневие,
става история?

И.Л.: В тази връзка предполагам, четейки многото истории,
от които е изтъкан романът – нещо, което по принцип
правиш, но подозирам, че тук си минал през много сериозен
документален материал. Предполагам, че ти се е налагало да
четеш стари хроники, вестници за конкретни години…
Г.Г.: Това е най-приятната работа. Аз обичам да чета
стари списания, вестници, хрониките оттам. Има
невероятни неща. Една приятелка ми беше подарила всички
издания от януари 68-ма на “Newsweek“, “The New Yorker“,
“Atlanta“ и така нататък. Прочетох всички български
вестници също от този период. Четох издания от
септември 39-а година… И това го има в романа, всъщност
така и тръгна романът, в главата ми така тръгна. Четох
много подробно в Нюйоркската публична библиотека
броевете на “New York Times“ от края на август и началото
на септември 39-а година, където виждаш точно този
преход – светът още е вчерашен, светът още е от вчера,
идва краят на лятото, в рекламите във вестника можеш
да видиш летните намаления, отворено е ново заведение
„Чинцано“ на Пето авеню, разпродават се летни дрехи
на ниски цени, започват да предлагат новите еди-какви
си радиопарати, също на промоция. И някак ребром до
тях виждаш страниците с току-що започналата война –
„Германия влиза в Полша“, еди-колко си убити на границата
и пр. Няма да забравя една огромна снимка, мислех дали да я
сложа в романа и след това се отказах, на трета страница
на “New York Times“ – снимка на немски ученици и учители,
строени пред едно училище, всички с противогази. Тази
фигура беше важна още за „Физика на тъгата“. Да видиш
деца с противогази е отвратително нещо.
И.Л.: Най-неестественото от нещата.
Г.Г.: Аз имам и личен опит, и хората от моето поколение
имат този опит – това бързо слагане и сваляне,

И.Л.: Демби, започвайки да търгува с миналото, отваря
вратата към най-сатиричните сцени в този роман. Говоря
за сблъсъка на двете шествия и сякаш не съм чел толкова
остри редове, социално пропити, в днешния ден, въпреки
че това е парадоксално, защото това е ужким книга
за миналото, а е толкова в днешното и в това, което
предстои да стане. В това сякаш виждам едно от найголемите достойнства на романа, че той започва по един
начин, който е в най-добрия смисъл познат на твоите
читатели. Те виждат тези маркери на писането на Георги
Господинов. Виждат личната история, която върви на
фона на световната история и в един момент се оказва
по-важна и за читателя, и за разказвача. Виждат хумора
на тъгуващия, усмивката на меланхолика – всички тези
неща, заради които читателите обичат твоите книги.
И изведнъж книгата прави този доста смел и неочакван
завой, да се хвърли в сатиричното. Въпросът ми е, как се
реши на тази крачка? Тъй като навремето Константин
Павлов, да речем, се сърдеше, когато го наричат сатирик.
Въпреки че има остро сатирични редове, той смяташе, че
това едва ли не омаловажава сериозността, статута на
неговата поезия.
Г.Г.: То така и беше. То беше начин да се справят с него
като поет.
И.Л.: Тоест, лепвайки му етикета „сатирик“. На мен
ми се струва, че тук не става дума за това. И при
него, и при теб в тази книга говорим за иронията не
като литературно средство, а сякаш като начин на
възприемане на света.
Г.Г.: Краткият отговор на въпроса защо или как се реших
на тази крачка е, защото ми писна в един момент. Защото
си дадох сметка, че има времена, в които романът идва
по спешност. Има времена по спешност. Има извънредни

Рисунка Моника Евстатиева,
„Иманентност“

миризмата на гума, задушаването. Но тогава усетих
какво е било през тази 39-а. От една страна, рекламите
на света от вчера, и от друга страна, снимката на тези
деца, които вече са готови за войната и които в хода на
войната ще си отидат, повечето от тях. Така свършва и
романът, с 39-а и с възстановката сто години по-късно на
първи септември 39-а.
И.Л.: Гаустин започва романа с добри намерения,
изграждайки първата клиника за минало, и всъщност
лечението работи, но по-нататък нещата се променят
и заради това те питах и за развитието на Гаустин,
тъй като сме на ръба да го помислим за антагонист, но
всъщност не е точно така. Аз по-скоро клоня към това, че
дилърът на минало в романа е повече тип трикстер.
Г.Г.: Там има два образа. Единият е Гаустин, който тръгва
с добри намерения, който е утопист, революционер в
най-добрия смисъл на думата, искащ да лекува болни от
Алцхаймер, възстановявайки или привеждайки в синхрон
вътрешното им време с времето на света. Защото вие
знаете, че когато човек има този проблем, когато започва
да забравя, той се връща назад, и в един момент се озовава
с паметта си на седемнадесет години, през 1969 година, да
речем, а времето наоколо е 2023-та например. И от този
дисонанс между вътрешното и външното време болните
линеят. Та Гаустин иска да им осигури синхрония, така да
се каже. Оттук тръгва неговата идея, но когато тя се
разраства, когато става колективна…
И.Л.: И се политизира.
Г.Г.: …и се политизира, там настъпва катастрофата.
Демби, другият герой, който е другото лице на Гаустин, е
точно дилър на минало, търговец на минало. Той до някаква
степен е по-симпатичен и чаровен, както е с всички
търговци на минало. Но двата образа са важни тъкмо в
тази връзка един с друг.

времена. Тогава не знаех, че това ще се буквализира, но
то си беше във въздуха. Това, което щеше да ни се случи,
беше във въздуха. В един момент героят казва: „Имаше
две Българии и нито една от тях не е моята“. Какво
правиш тогава? Ти си част от тази или тези Българии.
Какво правиш, когато се почувстваш непринадлежащ?
Не принадлежиш към определено време, не се чувстваш
принадлежащ към определени места, определена среда.
Добре, как се живее така?
И.Л.: Струва ми се, че важно откритие на тази книга
е всъщност това, че сякаш драмата на глобализма и на
човека, захвърлен в този глобализъм на съвременното
общество, не е „Къде е моето място?“, къде бихме
очаквали да бъде, защото мястото е навсякъде, ами „Кое
е моето време?“, не можеш да си намериш времето. И
оттам може би е това чувство за непринадлежност
никъде.
Г.Г.: Има един разговор вътре в книгата с професор
К., в който точно за това се говори – как всички наши
битки досега бяха битки за места и за територия.
Сега битките, които ще ни се случат, са битки за
минало и битки за време. Като гледам какво става сега
с Македония, ние вече влязохме в битките за минало.
В крайна сметка ще се окаже, че времето е това, в
което се връщаме, това, което ни трябва. И думата
„носталгия“ може би не е точната дума, защото
носталгията е болка по място назад. А не знам каква
да е думата, много се чудих и не можах да я измисля,
в която има носталгия по време. Има една прекрасна
фраза и книга на Лоуентал – „Миналото е чужда
страна“. Но нещата са се променили, миналото вече не е
чужда страна, миналото ни е родина и върху това следва
да мислим.
И.Л.: Да кажем няколко думи за това, което ни се случва

днес. Моят най-голям страх сякаш е да не банализираме и
това сега.
Г.Г.: Да, то е част от проблема. Част от проблема
е, че ние не успяваме да изживеем през възвишеното и
трагичното това, което ни се случва днес. Не така,
както вероятно са изживявали чумата през 14. век. Някак
си много леко минава, защото имаш 24 часа телевизия,
мрежи. Животът тече някъде там. Нямаш усещането,
че животът зацикля, и това пречи да го изживеем
трагично. А когато трагическото ти е отказано, когато
възвишеното ти е отказано, тогава баналността идва
лесно.
И.Л.: Струва ми се, че и в тази, и в другите книги
имаш такъв своеобразен порив да извадиш човека от
статистиката, да не бъде просто номер.
Г.Г.: Да превърнем числото в история, пак казвам. Защото
ние в момента правим обратното – днес има 152 умрели,
всеки ден ги следим, 3066 заразени, мога да ти кажа по
дни как се развива, и в един момент спираш да виждаш
зад всяка от тези бройки човек. Помниш, когато за първи
път имаше умрял в България, то беше история – къде е,
откъде е, семейството му как научило. Сега вече…
И.Л.: …просто цифри.
Г.Г.: Както са казали в поезията през 40-те по време
на войната: „Свиква се дори и със война“. Свиква се с
всичко, но в крайна сметка целта на литературата е
да остранности, да острани, както казваха Шкловски и
формалистите, да направи това, което е лесно забравимо
и очевидно…
И.Л.: …специално и необикновено.
Г.Г.: Да, да го направи видимо, да извади човека иззад
числото.
И.Л.: Вече се появиха, и сред критиката, и сред
читателите, категорични мнения, че романът е в повече
от един смисъл пророчески. Има го обаче и това, че никой
не е пророк в собствената си страна, така че бих искал
да споделиш малко повече за международната рецепция на
романа, какво се случва извън нашия балон тук. Тъй като
тази книга по неизбежност, заради проблематиката си,
тръгва от локалното, но надскача локалното. Тя говори за
по-големи теми през лични, частни истории и тя ще има
международен отзвук. Какво се случва с романа по света
на фона на това, което става тук?
Г.Г.: Всъщност тази книга е много в българското
също, така че ще видим какъв точно отзвук ще има
навън. Романът още е на пет месеца, но това, което
мога да съобщя тук, е, че има вече договор с френското
издателство „Галимар“ и с издателства на още десетина
езика. За мен ще бъде също любопитно как ще бъде
прочетен романът, но не мога да кажа повече от това. А
за останалото, за пророчеството, също говорихме. То поскоро е усещане за тревожност, а не толкова пророкуване,
въпреки изреченията за вируса на миналото, който напада
Европа и е по-страшен от Испанския грип. Но аз съм имал
предвид друго.
И.Л.: Някак зачеркнахме темата за иронията и за хумора
в твоето писане. Аз го виждам през цялото време,
тоест има една човеколюбива, иронична линия. Кундера
на едно място говореше в едно есе за Достоевски, че в
„Идиот“ комедията идва от отсъствието на комичното
и героите започват да се смеят от пълното отсъствие
на комичното. Та и в българската тъга, която ти
подобаващо си описал вече, я има тази усмивка, има го
този хумор, той присъства при теб.
Г.Г.: Абсолютно. Аз мисля, че това е може би найхубавата черта на българското разказване, на устната
история. Там е нашата традиция, нямаме голям епос,
с който да се бием в гърдите. Най-хубавата черта е
точно тази самоирония. Така разказваше дядо ми, така
разказваше баща ми. Разказваш истории, в които ти
самият си потърпевшият и в които ти си в неловката
ситуация, и това е страшно полезно, особено за малки
народи, които… Знаеш, че малките народи обичат да
са страшни и… помпозни. Бях десет години колумнист
във вестник „Дневник“. Получавал съм два пъти заплахи
и двата пъти са били заради такива иронични забележки.
В единия случай помня, че беше по повод „българската
тоалетна“ на Черни, онзи чех и инсталацията
му в Европейския парламент. Това е нещо, което
национализмът не търпи всъщност. Ти можеш всичко
да кажеш, можеш да изпсуваш, както ние в България
се псуваме за здрасти, но ако вкараш ирония, това е
непростимо.
И.Л.: Прави ми впечатление при надигащия се
национализъм, че тази парадна, показна любов към
родината се съчетава с непознаване на езика на родината.
Г.Г.: Това е най-тъжното, да.
И.Л.: Има доста въпроси от публиката…
Г.Г.: Дай най-лесните и най-кратките.
И.Л.: На някои от въпросите отговорихме вече. „Кога ще
бъде преведена на други езици?“, споменахме. Хм, това и на
мен би ми било интересно как ще отговориш – „Кое е найтрудното да си писател, и то точно български писател?“
Г.Г.: Да си български писател е по-трудно, отколкото да
си какъвто и да е друг – исландски, румънски, да не говорим
за френски, английски и така нататък.
И.Л.: Съществува ли тази фактическа трудност на
малкия език?
Г.Г.: Да, съществува.
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Как си представяте 2021?
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Здравка Евтимова, ПИСАТЕЛ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПЕН БЪЛГАРИЯ:

Пандемията от Covid-19, засегнала света с мощта на
земетръс, ще влияе върху живота ни и през следващата
година. В края на март 2021 г. предстоят парламентарни
избори. Вярвам, че България ще запази и интензифицира
евроатлантическата посока на своето развитие. Ще ни
бъде трудно да преодолеем икономическите последици на
пандемията, ще се наложи да работим два пъти повече, в
усложнени условия, за да запазим всеки човешки живот.
Ще бъдем отговорни, спазвайки стриктно препоръките
на здравните експерти – социално дистанциране, носене на
маски, хигиена, ваксиниране. Вторият избор е да мислим
единствено за своето спасение.
Егоизмът е средство, което издълбава пропаст в духовния
строй на човека. Дори да спаси временно собствената
си кожа, на такава личност ще липсва усещането за
принадлежност към човешка общност. Това е равнозначно
на попадане в мрачния затвор на злостта, който
човекът съзнателно гради за себе си. Злобата убива онзи,
който я изпитва. Егоизмът е доживотна присъда, която
всеки сам произнася над живота си.
Убедена съм, че макар и изпълнена с борба за икономическо
оцеляване, годината 2021 ще бъде време, през което хората
няма да произнасят присъди, а ще отворят съзнанието си
за болката на нуждаещите се. Ще подадат ръка за помощ,
защото подкрепяйки другите, всъщност изграждаме себе си
като силни и достойни хора.
Вярвам, че през 2021 година все повече българи ще осъзнаят
силата на знанието и уменията, придобити с труд,
прилагани с талант и последователност.
Вярвам, че през 2021 година в България ще се родят мощни
литературни и музикални творби, ще се родят здрави
и красиви българчета, които ще отгледаме в свободна
България. Няма да ни бъде лесно – ще ни бъде трудно и точно
затова ще се справим изненадващо добре.

Мирела Иванова, ПОЕТЕСА, ДРАМАТУРГ:

Новата 2021 идва съвсем непредсказуема и какво по-добро
за изкуството и литературата, би се запитал някой. Идва
с усамотение, затваряне, скръб, страхове и развързани
демони – дори не преобръща живота с хастара навън, а
направо го прихлупва с тягостна неизвестност. Как ще
се справим, какво ще се случи с литературата, с книгите,
с общуването ни – достатъчно ли е за тях виртуалното
пространство, естествено ли е?
В началото на пандемията си мислех, че предстои изпитание,
което ще ни преобрази, ще ни сдобри със здравия разум, с
автентичния, а не задъхан до озъбеност ход на времето, ще
ни подсети да надничаме в дълбокото, да се смиряваме пред
неизбежното, ще ни върне в милостта и състраданието.
Сега, в началото на 2021 съм доста по-разтревожена, защото
се убеждавам колко уязвим е човекът, колко крехки са
силите му и колко опасни заблудите му: той сам умножава
опасността на ента степен заради страсти, невежество,
злонамереност, алчност и глупост.
Представям си, че сред голямото и масово надвикване и
замеряне с думи и в самото сърце на болката ще се появи
поет, който да запомни трагическата разкъсаност между
константната човешка същност, изтъкана от любов,
страдание, копнеж, несигурност и надежда и чудовищната
бързина и устремност, с която се разгръщат модерните
технологии, ето този поет на новото време очаквам.
Представям си и различна проза, не добре подредени и
конструирани фрагменти, които напомнят подвижни
пясъци, а опит за пресътворяване на увличаща и повличаща
съдбовна цялост.
Иска ми се през 2021 да се завърнем към старомодната
патина на Словото, към високата посветеност, да се
смирим и да върнем достойнството на думите и езика. Ще
разполагаме с достатъчно самота и съсредоточено време.
Дано сме по-здрави, по-мъдри, по-вмислени в изпитанията и
възможностите.

Ана Димова, ПРЕВОДАЧ, ГЕРМАНИСТ:

Човек предполага, Господ разполага – като че ли никога
не е била по-актуална тази поговорка (или крилата
фраза, защото съществуват варианти в много езици).
Самонадеяните строители на вавилонски кули се
наложи да се кротнат – не да се смирят – и да приемат
разноезичието като наказание – всъщност в нашите
географски ширини никога не е съществувало кой знае
какво разбирателство, но сега то сякаш се разпадна
съвсем и всеки започна или продължи с още по-голям
ентусиазъм да се спасява поединично. Като се опитвам
да си представя годината 2021, ми се иска наистина да
се смирим най-сетне и да се огледаме наоколо и да видим
колко много прости неща сме пропуснали да минат край
нас – да протегнем ръка и да ги уловим. Представям
си пълни театри, оживени университети, истински
панаир на книгата и истински литературен фестивал,
усмихнати хора, чист въздух, да се завърнат приятелите
и много да се смеем на всички
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недоразумения. И въпреки че коронавирусът ни отне
д-р Емил Илиев, Банско джаз фест да продължи да
съществува и да привлича изпълнители и почитатели на
най-свободната музика.

Рене Карабаш (ИРЕНА ИВАНОВА),
ПИСАТЕЛ, РЕЖИСЬОР, АКТРИСА:
Тъй като „в начало бе Словото и Словото бе Бог“, ще се
опитам да бъда внимателна към това, което ще напиша,
защото именно словото превръща хората в Създатели.
Щеше ми се повече да съзнаваме силата на думите и на
своите мисли, които безспорно скулптурират нашата
реалност, до най-малката подробност. Затова избирам
да насоча въображението си към един по-добър сценарий
за 2021 година.
Ако вземем предвид равновесието в живота, след
непредсказуемата и катарзисна за всички 2020 година
съм склонна да вярвам, че ни предстоят едни по-светли
365 дни. Нали след тъмнината идва светлина? Освен
това от астрономическа гледна точка навлизаме плавно
и сигурно в ерата на Водолея, което според астролозите
бележи раждането на един Нов свят. А всеки нов период
бива белязан от крах на всички нива. След появата
на вируса много неща се промениха – общуването
между хората, формите в изкуството, връзката с
нас самите... Оцеляването след тези промени зависи
изцяло от уменията ни за адаптивност и готовността
да пускаме миналото, да се променяме с динамичната
среда. Не съм Нострадамус, който би дал точна
прогноза за това, което ни очаква, но избирам да вярвам,
че Бог ще бъде по-близо до всеки през следващите
месеци. Защото Бог се среща само в тесния път, а ние
вече изминахме голяма част от него.
Новата година ще отстои себе си с иновативни и
революционни проекти. Вярвам, че ще има бум на
експерименталните форми в изкуството. Самата
аз от известно време работя върху следващия си
роман, който, смятам, ще попадне в тази категория.
Общуването между хората ще бъде друго, то вече
е. Силно се надявам през новата година истински да
осъзнаем важността на живото общуване, което да
измести поне малко дигиталното, което е погълнало
всички. Очаквам едно завръщане към корена. Към
селото. Към природата. Все пак едно дърво не може да
израсне нагоре, ако не расте и надолу. Короната трябва
да е равна на корена.
Трудностите през 2020-а ще накарат много хора да си
дадат сметка през 2021-ва, че не тялото има душа,
а душата има тяло. Надявам се това да ни амбицира
да дълбаем още по-дълбоко в себе си и след като
извадим всичките чернилки, обновени да започнем да
вадим златото. Душата иска от нас да се превърнем
в алхимици. Да претопяваме недостатъците си
през елемента на любовта и да ги превръщаме в
достойнства.
Златна нова година пожелавам на читателите на ЛВ.
Завършвам с няколко думи на Руми, които избрах за
мото на моята лична 2021 година:
„Кой съм аз? Просто едно име. Останалото е Той.“

Рада Шарланджиева, ПРЕВОДАЧ:

Ако приемем за литературно събитие появата на нови
знакови произведения от големи световни или национални
автори, със сигурност 2021 ще е повече от богата.
Както знаем, художествените шедьоври се създават в
почти буквално отшелничество, било то доброволно или
принудително. Така ще е и сега. Наложената ни социална пауза
осигури достатъчно време за осмисляне на действия, процеси
и преживявания и плодовете няма да закъснеят. Какви ще
са те, чии ще са, откъде ще се появят е планетарен сандък
с тайни, които ще откриваме една по една. Посветени в
литературните тайни на предостоящата година засега
навярно са само най-близки хора на авторите, споделяли
уединението с тях. Аз просто очаквам да се появят
силни творби, които да ни донесат надежда със смисъла и
художественото си майсторство.
Ако приемем за литературно събитие публичното
озвучаване на литературни произведения, опасявам се, че
през 2021 „спектакълът“ ще надделява над литературата.
Разбира се, при условие, че светът се справи с пандемията и
дано това се случи. Очевидно, щом се почувстваме свободни
да общуваме, всички ще хукнем с хъс и страст навън и
чели-недочели, ще съпреживяваме литературата на живо в
публичното пространство с автори, издатели, приятели.
Това съпреживяване наистина има силен чар, понякога се
превръща и в духовен празник, стига да се води от мисъл
за литературата, а не от рекламни хватки за продажби и
„имидж“, колкото и да са важни те за битието на книгата.
Затова няма да определя „литературния спектакъл“ като
антисъбитие – всички му се радваме, когато е автентичен и
смислен. И все пак битието на една книга често е ситуация,
конюнктура, модна тенденция. Литература е животът на
творбата във времето и пространството.
Мисля, че през 2021 ще видим засилено присъствие на някои
видими от последните години тенденции в литературноиздателската среда у нас. Ще спомена две от тях.
Прави ми впечатление засилващото се издаване на сборници с
лични истории в кратки форми от хора с вкус към писането,
с култура на изказа, но нямащи „статут“ на писатели. Този
тип блогово споделяне показва аспирации за легитимация в
книгоиздаването, а може би по-нататък и в литературата.
Засега тези издания се радват на значителен успех сред
широката читателска публика и издателствата като че ли
охотно го подхранват. Така по малко неочакван, поне за мене,
начин авторитетът на четенето и книгата скочи нагоре с
поне няколко степени. Стана cool да си ориентиран в такъв
род писания, тоест да е видно, че четеш вече книги. Няма
лошо. Дано четенето не спре до това стъпало, което все още
не е литература, както не е и същинско четене.
Издаването на антологии, което дълги години бе почти
замряла дейност. Авторски, тематични, жанрови,
систематизиращи и т.н. – миналата година видяхме чудесни
образци от тях, дело на изтъкнати наши литератори.
Очаквам през 2021 още такива. Очевидно времето има
необходимост от такъв подход към литературната
материя, при който организиращ принцип на съдържанието
е погледът на литературния изследовател/критик. За мен
появата на такива издания чувствително допринася за
достойното завръщане на сцената на високия литературен
критерий.

Иван Христов, ПОЕТ, ЛИТЕРАТУРЕН ИСТОРИК,
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН:

И 2021-ва ще премине под знака на Първата свeтовна
биологична война с COVID-19. Като човек на науката, не
вярвам в конспиративните теории. Не вярвам, че през 2021ва ще настъпи краят на света. Новата година е натоварена с
големи очаквания, но ще се окаже „много шум за нищо“. Това,
че всички пострадаха от вируса, е сигурно доказателство,
че той не е бил изкуствено създаден. Това не е война на
хора срещу хора, а на човечеството срещу един вирус.
Там, където имаше силни авторитарни тенденции, те ще
си останат силни. Там, където имаше силна демокрация,
тя ще си остане силна. Онези, които заразяват, пак ще
заразяват. Онези, които могат да лекуват, пак ще лекуват.
Пораженията и победите ще бъдат за всички. Но Човекът,
който лети в космоса с частната си ракета, беше унизен.
Той не е вече толкова самонадеян. Само с едно нещо 2021-ва
ще бъде по-различна от 2020-а и 2022-ра и това са опашките
от хора – като по времето на социализма и опашките за
банани, само че сега – опашки за ваксини.

Тодорка Минева, ПРЕВОДАЧ, ИЗДАТЕЛ:

Дори с розови очила, мисля, че през настъпващата година
общата криза във всички засегнати области на социалния ни
живот ще продължи и вероятно ще се задълбочи. В сферата
на културата ще са необходими поне година-две, в случай че
санитарната криза намери своето решение в рамките на
следващите няколко месеца, за възобновяване на нормалния
ритъм на работа на културните индустрии, претърпели
тежки икономически, а и човешки загуби. Трудно ще
върнем хората в театрите, концертните зали, галериите,
книжарниците и киносалоните. Трудно ще възстановим
на работните им места онези, които вече са ги загубили.
Още по-трудно ще осигурим редовна заетост и нормални
доходи на творците, които работят на хонорар – актьори,
музиканти, художници, преводачи, писатели… Трудно ще
успеем да изготвим културния си календар за премиери,
фестивали, книжни панаири, дискусии на живо – все неща,
които изискват предварително планиране с точни дати и
параметри.
В по-общ план санитарната криза ни изправи пред
необходимостта да мислим колективно, но да действаме
индивидуално – появи се парадоксалното правило, че
трябва да се изолираш, да се затвориш у дома, да спазваш
определени санитарни изисквания именно за да защитиш
Другия. Тя се превърна в своеобразен лакмус за умението
ни да жертваме – лични свободи, желания, навици – в
името на живота. Повече от всякога са ни потребни
човещина, солидарност, разбиране. Дано ги срещаме почесто в човешката ни общност.

Пенка Ангелова, ПРЕВОДАЧ, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ОСНОВАТЕЛ
И ПРЪВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДРУЖЕСТВО
„ЕЛИАС КАНЕТИ“:

Как си представям Новата 2021 година? Може би тази
представа е свързана и с нагласата за това, което искаме
да очакваме, а от друга страна и с различните политически,
икономически и социологически очаквания, които ни се
внушават и които трябва да познаваме дори когато искаме
да им се противопоставим.
2020 ни постави пред предизвикателства на общуването
и на образа за света, в който живеем, които и без това
съществуваха, но сега се очертаха много по-ясно. Предстои
ни съвсем нова форма на преодоляване на граници: не само
географски, но и културни, жанрови и най-вече да умеем
да живеем заедно в различията, да разбираме не само
неразбраното, но и неразбирането.
Надявам се в множеството идентичности, които
декларираме, да почувстваме и актуализираме и
общоевропейската ни идентичност, изразена в общи
ценности, това са демокрация, свобода и респект пред
човешкото достойнство, независимо от произхода, цвета
на кожата, религията, пола, сексуалната или политическата
ориентация.
Очаквам в множеството паралелни светове да можем
да насочим вниманието си и към Възможните светове в
съвременен контекст, към топоси на утопиите, защото без
надежда не може да има бъдеще и настояще.
От векове човечеството търси „най-добрия възможен свят“
(Лайбниц). Топосите на утопията са възможни. Изкуството
винаги е познавало времеубежища (Господинов) и „игри на
стъклени перли“ (Хесе), а науката се нуждае от изкуството,
за да обогати (по)знанието си.
След този дълъг период, белязан от диктатурата на
COVID 19 и диктатурата на ежедневието, Литературният
фестивал Русе ще си постави задачата да отвори отново
вратите за своята публика към имагинерните, но и към
реални, но незабелязани от нас светове.
„нищо не е толкова неподатливо на словесно описание и за нищо не
е по-необходимо да бъде видяно с човешки очи, отколкото нещата,
чието съществуване нито е доказуемо, нито е вероятно, които
обаче тъкмо с това, че благочестиви и добросъвестни люде ги
разглеждат донякъде като съществуващи, се приближават с една
крачка към битието и възможността да бъдат родени“ (Херман
Хесе, Игра на стъклени перли).

Калоян Христов, ПОЕТ:

Щастливи хора пеят песни и пият чай от девесил и
маточина. Големи групи деца тикат своите снежни кълба по
склона и се надяват да не ги изпуснат надолу и да се върнат
назад във времето. Препълнено е и в парка, защото някой
е научил, че пространството навън е много по-различно

от атмосферата вътре. Странно превъзбудено и някак
различаващо от еднаквото е всичко наоколо. Всеки излиза
като от стара опаковка от бисквити, чиито надписи са
избледнели и може би производителят на тези бисквити вече
е фалирал. Всеки се оглежда и търси ближния, за да го обикне.
Въпросът, който си задавам, е дали се върнахме във
времето на Просвещението. Сключихме обществен
договор, който се различава в едно – породен е от липсата
на ценности, а не на закони. С кого обаче се договорихме?
С останалите, с държавата, с Европа, с Африка, с целия
свят? Договорихме се със самите нас. Договорихме се
да сключим не обществен, а ценностен договор, в който
първата клауза е реставрирането на човешкото. Вървейки
стремглаво към философията на Томас Хобс за „homo homini
lupus est“, може би дойде моментът, в който трябва да се
спрем на едно място и да се огледаме. Времето, в което
всички живеем е време с две посоки. Първата е човек за
човека да се превърне в още по-голям вълк. Втората е всеки
да осуети „овълчаването“ си. Представям си 2021 г. като
розова градина, в която всички ние сме берачи, които свалят
маските си и вдишват от аромата на натежалите гюлове и
в него откриват безопасността, спокойствието, насладата
и себе си. Време, в което ще помним миналото, но ще се
радваме на новия облик на света – повече вярващ, повече
мислещ, повече осъзнаващ необходимостта да съществуват
човеци, които знаят цената на дистанцията. Времето днес
припомня, изгражда и отхвърля. Времето днес – в 2021, ни
припомня какво сме пропуснали до този момент, изгражда
нови представи за нормалност и отхвърля всичко, което ни
възпрепятства да достигнем до по-доброто „ние“. Времето
днес ни кара да създадем пространството на 2021 г., което е
необходимо да бъде по-добро, по-истинско, по-човешко. През
2021 повечето от нас ще знаят разликата между дистанция
и дистанцираност. Представям си 2021 г. като време, в
което благодарение на дистанцията днес, ще можем да
прегърнем свободно както същностите си, така и нашите
близки и приятели, защото ще помним... защото ще вярваме,
че сме по-добри.

Веселина Симеонова, УЧИТЕЛ В ПМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“,
СЛИВЕН:

Моята прогноза за 2021 година… на пръв поглед е лесно
да се направи, но се оказа, че е мисия не-толкова-лесноосъществима. Почувствах се като Вапцаровия герой,
който трябва да пише за Ботев /… дълбоко въздишам/
и казвам:/ – Н е м о г а! – / . Защо? Питах се нима е
толкова трудно – това е година, в която ще продължим
да работим върху всичко, което вече сме започнали. Някои
биха казали: Какво сме започвали, че да го довършваме?
Въпреки гласовете на скептиците годината, която
изпратихме, ни научи на много неща. На търпение –
в очакване на доброто! На смирение – пред силата
на съдбата! На много повече любов – защото тя ни
подкрепяше във времето разделно. Защо време разделно?
Защото децата се отделяха от родителите, младите
от старите. И не от омраза, а от обич, от грижа, от
разбиране и за подкрепа. Минахме през чистилището
на низки страсти, егоизъм и лицемерие. Подредихме
душите си и сега в душата тайник връх взе доброто.
Научихме се да се радваме на малките неща – разходка
в парка или планината, добра дума, споделена с приятел,
хубава книга, прочетена след дълго време на отлагане
поради липса на време. Помирихме се и с него, вездесъщия
повелител на човечеството – времето. Все бързахме, все
се надпреварвахме със себе си, все искахме да направим
нощта ден, за да постигнем целите си. Най-после
разбрахме, че няма нужда и от тази надпревара.
Научихме урока, който ни даде животът. Вече можем
да влезем в новата година. Не съм с розови очила и
няма да кажа, че всичко ще е идеално, но знам, че ще се
справим. И подкрепата ще идва от самите нас. В няколко
несъвършени изречения ще се опитам да подредя пъзела на
2021 г. Цветовете в него съм ги избрала – ярки, прекрасни,
слънчеви. Всяко от парченцата ще подреждаме ние, ще
броим до 12, колкото са и месеците в нашата година.
Януари – ще си изберем път, не предопределен от другите,
а в съзвучие с нашите лични потребности.
Февруари – Малък Сечко ще ни накара да се замислим за
малките големи неща в живота. Ще разберем, че нищо
човешко не ни е чуждо, и ще обичаме от душа и сърце.
Март – в първите цветя на пролетта – кокичетата –
ще видим чистата радост от това, че ни има, че сме
ИЗБРАНИ ДА БЪДЕМ в този живот.
Април – някои дни са по-добри от другите, така е и с
месеците. Това са очевидни неща, но ние ще се научим
да разбираме и очевидното, което до този момент сме
пренебрегвали.
През май като феникс от пепелта животът отново ще
се прероди, а ние, съвършените несъвършени човеци, мъдро
ще клатим глави и ще се радваме, че животът не може да
спре.
Юни – сприятелени със себе си и с другите, ще обмисляме
бъдещи пътешествия. Някой скептик може да се намеси
и да каже: Ами ако не може да се пътува? Ако пак си седим
вкъщи? Веднага ще му отговоря: Може да се пътува и със
сърцето. Неизбродими са пътищата на ума…
Юли – слънце, топлина, приятели, светът е за тези, които
обичат. Опиянени от слънцето, в топлата прегръдка на
морето, ще се целуваме с вълните, ще изпращаме лодките
и ще рисуваме бъдещето – не на бял лист, не с молив или
акварел, а с нежността на пръстите, запомнили едно
докосване; с нежността на сърцето – запечатало хиляди
спомени.

Август – месеците ще са ни научили да разговаряме със
себе си и с другите, ще сме открили нови хоризонти,
които да бъдат наша подкрепа, когато времето започне
да плаче и да рони златни сълзи (разбирай, когато дойде
есента).
За септември още поетът (Гео Милев) е казал: Септември
ще бъде май! Ще бъде, защото в нашите ръце е животът,
от нас зависи дали ще го погледнем навъсено или с усмивка.
Аз избрах усмивката – предлагам и ти да направиш
същото. Тя е силно оръжие.
Октомври – ще събираме топлина за студените дни,
защото, когато на душата е топло, ще е топъл и денят
ни.
Ноември – мъдро и хармонично ще се подготвим за
равносметката на изминалата година.
Декември – последната част от пъзела. Дванадесетата
житейска крачка, последна за 2021 година, но подготвяща
ни за следващата ни лична година на върхове и спадове.
Дванайсет крачки, в които, както всяка година, се учихме
да обичаме, да се борим, да постигаме целите си. Научихме
поредния урок, срещнахме нови приятели, бяхме себе си!
Това е прогнозата… за да я има, трябва да се вгледаме в
света, който ни заобикаля. Рискувам да бъда обвинена, че
съм твърде позитивна. Знам, че не може като с вълшебна
пръчица злото да си отиде, но също така знам, че само
така – ведро и с добро чувство – ще можем отново да се
върнем в училище, където шумът от детската глъч ще
гали душите и ще радва. Ще можем с моите най-прекрасни
актьори отново да излезем на сцената, за да направим
това, което най-много обичаме – да изиграем спектакъла
на живота си (правим го всяка година, а миналата само
репетирахме и ние си бяхме публика, но пак бяхме
щастливи, че нещо направихме).
И накрая ще завърша с думите, употребени от мой
ученик в негова публикация, думи от мъдра и вечна книга –
всички знаем, че и да влезе мъка да пренощува, пак радост
идва сутрин. Така е – нека мъката да си отива и да даде
път на доброто. Да живеят утрините! С пожелание да
посрещаме с усмивка предизвикателствата – здрава и
успешна 2021 г.!

Александър Арнаудов, ПОЕТ:

2020 година е сбогуване с момента преди забравата.
Всевъзможни травми и емоционални турбуленции
разкъсваха разума ни отвъд пределите на собственото ни
разбиране. В девет мъчителни месеца износихме сблъсъка
с вътрешния си свят. Винаги можем да изоставим
спомените на детето в нас, но не и да се върнем. То
никога няма да се прероди или раздели с времето, в което
е дошло. Така раждането на изолацията само по себе си
предрече нежелания престой на автобиографична самота,
с която сме белязани да извървим пътя към пътя. Когато
всеки стане готов да изостави извънредното положение
в обвивката на изминалите дни, ще успеем да намерим
надеждата и да осиновим новото начало. Пътят отвъд
повтарящото се време ни се струва все по-постижим с
всяка забравена минута. Настоящето спира да преразказва
дните и ще намерим утеха в това, което предстои.
Чарът на пандемията е, че всеки изживява разпадането
на света по индивидуален начин, който ни дава
шанс да разрушим и пресъздадем представата си за
общуване. Благодарение на онлайн пространството
имах уникалния шанс да се сблъскам с невероятни
организации и хора, чиято основна цел, независимо дали
краят на човечеството е близо или не, е културното
развитие. Association Culturelle Bulgare en Belgique /
Българска културна асоциация в Белгия например е онлайн
пространство, представляващо сборен пункт за културна
дейност с всестранен характер. Вдъхвайки живот на
инициативата, пределно мотивирана група българи в
чужбина организира Фестивал на българската книга в
Белгия. В събитието се включват редица утвърдени имена
от литературната сцена като Кристофър Бъкстън,
Димитър Желев, Марин Бодаков, Златко Ангелов и много
други. Културни дейци от различни сфери вземат участие
и създават пространство, което се превръща в дом
далеч от родното място. Прогнозата ми или по-скоро
желанието ми за 2021 година е асоциацията да има шанс
да събере отново талантливи българи на едно място.
Надявам се техният труд да бъде забелязан и оценен, с
пожелание за много нови участници в организираните от
тях събития и успешни проекти.
Бягството от реалността е санитарният минимум в
ежедневието ни. През последната година домът ни се
превърна от родно място в изгнание. Вътрешният ни
свят, който винаги стои някак на заден план, бе неканен
гост във всяко едно наше движение и неосъзната мисъл.
Миналото се превърна в незавършена картина и всеки от
нас има нелеката задача да сътвори живота си отначало.
Нека дадем шанс на добротата, за да пренесем вътрешния
си мир в бъдещето.
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За паметта, която чезне, за времето и...
от стр. 11
И.Л.: В целия свят, грубо казано, 10 милиона души говорят
български.
Г.Г.: Трудността съществува и по ред други причини. В
света също не говорят много повече датски, но е различно.
Това е дълъг разговор. Късият отговор е такъв – представи
си една книжарница и в нея са наредени различните
литератури, има такива книжарници, в Париж, да речем,
във Виена. Наредени са – унгарска, полска, българска, всяка
на отделен рафт. Рафтът на българската литература е
доста тесен, рафтът на унгарската литература е голям,
рафтът на полската литература е голям. Когато отиваш
някъде, и това в един момент ще се разбере и в България
и ние ще спрем да се караме, когато отиваш някъде,
читателят, който е чел страхотен исландски роман и
види друг исландски автор, той иска да го прочете. Ако
успеем това да развием, ще бъде страхотно.
И.Л.: Можем да се надяваме само. На този етап оставаме
само с добрите намерения, както и при Гаустин бяха
добри намеренията в началото. „Защо ли толкова
много хора-читатели се идентифицират с героите на
„Времеубежище“ и с предишните книги?“ Аз не знам дали
можеш да отговориш на този въпрос, но това е факт,
наистина е така.
Г.Г.: Тази книга е твърде нова, но съм получавал някои
много хубави реакции… Последно преди няколко дни
получих такова съобщение, в което една жена, която
води майка си в дом за хора с Алцхаймер, ми пишеше,
че там видяла някаква медицинска сестра в коридора
на болницата да чете „Времеубежище“. И когато я
попитала защо този роман, сестрата отвърнала: „Искам
да знам какво чувстват моите болни“. Това не е само
идентификация, а и нещо повече – тази жена вече е готова
да развие емпатия към пациентите си, и това е страшно
важно. А иначе не знам. Романът е твърде нов, не мога
да кажа. Мисля, че много повече хора се идентифицират
вероятно с „Физика на тъгата“, с „Естествен роман“…
И.Л.: Според мен изобщо емпатията сякаш е спойката
между читателите и твоите книги. Това поне на прима
виста е очевидният отговор за това, винаги действа
притегателно. Следващият въпрос, мисля, е много сложен,
поне на мен ми се струва адски сложен, но ще го задам: „Не
трябва ли писателите и другите интелектуалци малко поактивно да се включат в създаването на бъдещата памет,
за да бъде тя наистина чистоплътна?“. Това е вечен
дебат, длъжен ли е интелектуалецът…
Г.Г.: Да, аз всеки път искам да не съм и да се скрия, и да
се махна, и всеки път участвам, така че моят отговор е
еднозначен. Не можеш да избягаш от това. В смисъл, ако
можеше, ако живеехме в един идеален свят и аз си пишех
книгите, и всички си пишехме някъде книгите, изобщо не
ме интересува кой е министър и кой е еди-какъв си, но
когато живееш в такъв труден свят, няма как да избягаш.
В смисъл, не ти дава сърце. Иначе би ми се искало.
И.Л.: Имаме въпроси от Надя Радулова, която споменахме
в началото, „въпрос към писателската кухня“, както тя
казва: „За теб кой е най-интересният и най-скучният
момент в процеса на писане на роман? Променяш ли
рецептата в движение?“. За най-скучния ми е много
интересно да разбера.
Г.Г.: Най-интересният, разбира се, е докато всичко ти
е само в главата. Един роман се пише технически две
или три години, поне при мен е така, но всъщност иначе
се събира в главата ти през цялото време. Това е найинтересният момент, когато събираш, гледаш и казваш
„О, това е страхотно, това ще ми свърши работа“. И
когато случайно срещнеш някакви хора, както срещнах
един от героите си, който влезе вътре.
Най-скучният момент е, когато редактираш за седми
път книгата си и вече нищо не ти харесва, и си казваш, че
нищо с нищо не се връзва, и че… Всеки път си го казвам,
и преди с „Физика на тъгата“, и тук си казах: „Добре,
тази книга е ужас, обаче аз ще седна после и ще напиша
един кратък, ясен криминален роман или какъвто искате
роман от точка А до точка Б, стегнат, къс…“. Защото
всички казват „тук не е линейно, тук тръгваш така, не
е ясно, ама много лично беше в предния роман, баба ти,
дядо ти, а тук пък сега защо не е лично, тук пък фикция“.
Е, добре, сега пак съм си казал, че следващият роман ще е
абсолютно друг. (Смее се.)
И.Л.: Имаме въпрос от Центъра по българистика с
Лекторат по български език, литература и култура в
Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“ в
Таврия, Украйна. Въпрос от студентите: „Паметта
за времето разделно, което ни травмира и не искаме да
разказваме за него сега – има ли за Вас време и история,
които не могат да бъдат разказани днес? Може ли белият
лист „да понесе“ всичко?“
Г.Г.: Много хубав въпрос, благодаря на тези млади хора.
И Гаустин си го задава в романа, т.е. разказвачът му
го задава: „Добре, а всичко ли можем да си спомним?“.
И всъщност се оказва, че
има неща, които не трябва и
не може. Конкретно в тези
клиники за минало става дума
и за най-ужасните моменти от
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историята – за концлагерите. Това е реален проблем, с
който се сблъскват домовете за стари хора в момента,
основно в Канада и в Америка. Някои хора, които губят
паметта си, са били в концлагери. И когато ги сложат в
общата столова, те изпитват ужас, както от големите
помещения и бараки в миналото си. Или когато върви
сестрата с инжекция и тропа по коридора, това е
невероятна травма, защото във вътрешното си време те
са там. Така че има неща, които следва да се спестят при
възстановката на паметта. А ние живеем в такова време,
в което няма тайна и това е ужасно, цялата прозрачност
на новите медии, на Фейсбук доведе дотам. Скоро си
припомних този ред от Далчев: „където хората дружат
/ без искреност, без скръб, без тайна“. Това „без тайна“
понякога е ужасно, е много нехубаво. Не всичко може да
бъде разказано.
И.Л.: Понеже започнахме с „Пред мен стои велико минало“
и с Рупчев, предлагам да завършим с неговото определение
за поезията като инстинкт за неприспособимост. И все
пак продължават да идват нови и нови въпроси, така
че ще прочета още един-два: „Кога можем да очакваме
следващото ви произведение?“
Г.Г.: А, любимият ми въпрос.
И.Л.: Макар че този роман няма и половин година.
Г.Г.: И аз не знам кога. Аз съм по-скоро поет, несериозен
романист. Сериозните автори на романи, истинските
романисти, работят здраво… Още несвършили единия,
започват нов. Общо взето съм чел, че си дават един ден
почивка, а ако си Мураками, и един ден не си даваш – ставаш
сутрин в 4:30, бягаш десет километра, сядаш и пишеш
поредния роман. Вероятно така го иска индустрията, тя
иска да имаш роман на година-две. Моите романи излизат
на дванадесет години веднъж. Ако си смятам живота в
романи, да не казвам колко романа ми предстоят още. Но
се надявам сега да стане по-бързо. Всъщност дори не съм
сигурен дали ще е роман следващата книга, дали ще е с
есета, дали ще е поезия, или ще са разкази.
И.Л.: Ако си представим твоите романи като здания,
въпреки цялата умишлена фрагментарност, наистина,
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както ти каза, всяко прозорче свети някъде със своята
частна история, и тук е такъв случай. Имаш ли любима
история? Отдаваш ли предпочитание на някоя от
конкретните истории, или са ти еднакво скъпи?
Г.Г.: Има някои, които… Едната е историята за Хилде,
която е десетгодишно момиче, когато бяга с последните
немци от България и която, покрай написаните на
стълбичка имена на старите радиоапарати, изведнъж
отключва паметта си за това време и за това бягство.
И една история за човека, който губи паметта си, губи
близките си, губи приятелите си, и няма кой да му разкаже
живота. Тогава единственият човек, към когото се
обръща, е агентът, който го е следил… И тази двойка,
която върви перипатетично, преследвачът и неговата
жертва, и агентът разказва живота на другия човек, е
също една от любимите ми истории.
И.Л.: Благодаря ти много за разговора. Благодаря на
зрителите, читателите и почитателите на Георги
Господинов, които бяха с нас днес. Даваме си сметка
за цялата странност на тази атмосфера. Колкото и
да ви говорят обратното поради фалшива скромност,
авторите са хора с усет към сценичното и обичат да
виждат публиката.
Г.Г.: Тук също имаше публика и ние я виждахме, искам да
благодаря на всички хора от фестивала, които го правят
страшно професионално. Толкова е рядко да видиш в
България нещо подобно. Благодаря ви!
И това, да кажа накрая, всъщност беше премиерата на
„Физика на…“, ааа…, ето, човек, като почне да се връща в
миналото и да забравя...
И.Л.: От вируса на миналото е.
Г.Г.: Вируса на миналото, да. Това беше премиерата на
„Времеубежище“ в София. Благодаря на всички, които не
видях, но ще се видим през книгата.
Разговорът е воден на Софийския международен
литературен фестивал, 12 декември 2020.
(Транскрипция на текста: Яна Петкова)
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Нели Станева

2(020) котки
От дни мисля само за вятъра в клоните,
който явно съм глътнала.
Щом докосне чаршафа ми,
от слънцето теква портокалова кръв
и пропива в матрака.
Нечистоплътна е тишината,
която изплува от водната чаша.
После лъхва едно сърцебиене,
сякаш нещо почти се е случило
нещо може би смъртоносно.
Нещо като болки във гърлото,
сякаш от себе си съм заминала.
Нещо като това сухо време.
Прекалено горещо и тъмно,
отражение на бомбардирано поле
в очите на някой, който обичам.
Като минало, което не съм имала,
но трябва сама да развържа.
Да разкъсам дрехите на любимия,
да превържа сърцето.
Да помогна,
докато някой друг се прицелва
в тила ми.
Правя кафе с много захар и го нося на просяка,
който от дни натоварва със съвести нашата улица.
Нещо за кармата.
Кракът му отрязан, коляното плува над спомена,
над хоризонта на погледа.
В очите му – нищо.
Няма каскет за тези метафори,
които пробиха ми черепа.
Аз се прибирам, прегръщам хладилника,
който отскоро се научи да мърка.
Мога просто да съм бъда две котки,
едната с ухо до сърцето на другата.

Създател
Все по-странно подреждаш планетите.
Не че вярвам във тях. Но ти – да.
Настояваш страха да усетя
под душащата длан на дъжда,
който плисва по сухото искане,
подредено в парцели земя.
Нелогичното време притиска ме
към космическата ти тишина,
където сега наблюдавам
как разместваш планетите сам.
Знам:
аз не бива да заздравявам,
да изсъхвам (като надпис
със светеща в мрака боя).
Аз не бива да заздравявам,
имаш нужда от мен и кръвта ми.
Все по-странно подреждаш ми раните.
Все по-дълго бездейна стоя.

Глад
Сега се връщам гладна в този спомен,
отслабнала от пирове
сред празни зали, в липсата на памет,
Сега се връщам пак към неспокойното
глозгане на кокали.
Глада на раната.
С какво ще ме нахраниш? А светът
ще спре ли пак, когато се заситя?
Не, едва ли.
Гладуващите вечно се въртят
в желанието да се вместят
в едно-едничко неподвижно,
незабравящо за нищо тяло.

Пристанище
Накриво ли виси
непочистената карта на прозореца?
Не различавам хората.
Клепачите ми плътно са затворени.
Вратата е
във центъра на тялото,
морето само с поглед я отваря.
Сърцето приютява
само кораби.

Знаци и символи
Разказът е един от най-късите на Набоков, но и найанализираният. За пръв път е публикуван в „The New
Yorker“ с известен брой корекции, а впоследствие в
сборника с разкази „Nabokov’s Dozen“, където авторът
връща оригиналния текст.

Владимир Набоков
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За четвърта година подред се изправяха пред проблема
какъв подарък да вземат за рождения ден на млад мъж,
който е неизлечимо болен психически. Той не желаеше нищо.
Създадените от човека предмети за него бяха или кошери
на злото, трептящи от злотворно оживление, което
единствено той можеше да долови, или удобства, които не
намираха никакво приложение в неговия абстрактен свят.
След като отхвърлиха няколко предмета, които можеше да
го обидят или изплашат (всякакви джаджи например бяха
табу), родителите му се спряха на нещо деликатно малко и
безвредно: кошница, пълна с десет различни плодови желета
в десет малки бурканчета.
Когато той се роди, те вече бяха женени от дълго време,
от тогава бяха изминали още двайсет години и сега бяха
съвсем стари. Пепелявосивата є коса беше небрежно
прибрана. Носеше евтини черни рокли. За разлика от други
жени на нейната възраст (например съседката, госпожа Сол,
чието лице беше цялото розово и бледомораво от грим, а
шапката є приличаше на китка крайпоточни цветя), тя
поднасяше на критичната пролетна светлина един гол и бял
лик. Съпругът є, който в родината си беше сравнително
успешен бизнесмен, сега разчиташе изцяло на брат си Исак
– истински американец от почти четиридесет години. Те го
виждаха рядко и му бяха дали прякора „Принцът“.
Онзи петък всичко се обърка. Влакът на метрото
изгуби жизнената си мощност между две станции и
в продължение на четвърт час не чуваха нищо друго,
освен покорното туптене на сърцата си и шумоленето
на вестници. Автобусът, който трябваше да хванат
след това, се забави цяла вечност, а когато най-накрая
дойде, беше препълнен с приказливи гимназисти. Валеше
силно, докато вървяха по кафявата пътека, водеща до
санаториума. Там отново се наложи да чакат и вместо
синът им да се дотътри в стаята, както обикновено
правеше (нещастното му лице нашарено с петна от акне,
зле обръснато, мрачно и объркано), една сестра, която
познаваха, но не харесваха, най-после се появи и ведро им
обясни, че той отново е опитал да сложи край на живота
си. Бил добре, но посещението можело да го обезпокои.
Мястото беше с така плачевно малко персонал и нещата
толкова лесно се изгубваха или объркваха, че те решиха да не
оставят подаръка там, а да го донесат при следващото си
посещение.
Тя изчака съпруга си да разтвори чадъра си и след това
го хвана под ръка. Той не спираше да се прокашля по онзи
особен кънтящ начин, характерен за него, когато беше
тревожен. Стигнаха козирката на спирката от другата
страна на улицата и той затвори чадъра. На няколко
крачки от тях, под едно люлеещо се мокро дърво, малко,
полуумряло, още неоперено птиче безпомощно потрепваше
в локва.
През целия дълъг път до метростанцията двамата не
размениха нито дума, а всеки път, когато поглеждаше
старите му ръце (подутите вени, кафявите петна по
кожата), стиснали дръжката на чадъра и треперещи,
тя усещаше тежестта на напиращите сълзи. Докато
се оглеждаше наоколо в опит да вкопчи вниманието си в
нещо, усети някакъв лек шок, комбинация от съчувствие и
изумление, когато забеляза, че един от пътниците – момиче
с тъмна коса и мърляви червени нокти на краката – плачеше
на рамото на по-възрастна жена. На кого є напомняше тази
жена? Приличаше на Ребека Борисовна, чиято дъщеря преди
години се бе омъжила за един от рода Соловейчик в Минск.
Последния път, когато опита да го направи, методът
му бил – по думите на доктора – шедьовър на
изобретателността. Щял да успее, ако някакъв друг
пациент не помислил, че се учи да лети и от завист не го
спрял. Това, което в действителност е искал да направи, е
било да пробие дупка в своя свят и да избяга.
Системата на неговите налудности бе станала предмет
на подробна статия в научно месечно списание, но
двамата я бяха разгадали сами много преди това.
„Референциална мания“ – така я беше нарекъл Херман
Бринк. При тези редки случаи пациентът си внушава,
че всичко, което се случва около него, е тайно свързано с
личността и съществуването му. Той изключва реалните
хора от конспирацията, защото се смята за много поинтелигентен от тях. Осезаемата природа го дебне
навсякъде. Във втренченото небе облаци си предават
едни на други, чрез система от бавни знаци, невероятно
подробна информация за него. Привечер най-съкровените
му мисли биват обсъждани на езика на глухонемите от
заплашително жестикулиращи дървета. Малки камъчета,
или петна, или трептящата слънчева светлина образуват
форми, изобразяващи по ужасен начин съобщения, които

той трябва да улови. Всичко е шифър и темата на
всичко е той. Някои от шпионите са безпристрастни
наблюдатели – такива са стъклените повърхности
и застиналите басейни, други, например палтата по
витрините на магазините, са предубедени свидетели,
готови да линчуват, а трети (течащите води, бурите)
са истерични до лудост, те имат изкривено мнение за
него и гротескно изопачават действията му. Трябва
винаги да е нащрек и да посвещава всяка минута и част
от живота си на дешифрирането на трептения. Дори
въздухът, който издишва, бива индексиран и подреждан в
архива. Де да можеше интересът, който предизвиква, да
е ограничен до непосредствено заобикалящата го среда,
но уви – не е! Разстоянието само увеличава силата и
словоохотливостта на потока от налудничави клевети.
Силуетите на кръвните му телца, уголемени милион
пъти, прелитат над обширни равнини, а в далечината
внушителни планини с непоносима плътност и височина
обобщават, чрез езика на гранита и стенещите ели,
абсолютната истина за неговото съществуване.
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Когато излязоха от тътена и спарения въздух на метрото,
последните утайки от деня се смесваха с уличните
светлини. Тя искаше да купи риба за вечеря, затова му
подаде кошницата с бурканите с желе и му каза да се
прибира. Той стигна до третата площадка на стълбището,
където си спомни, че по-рано през деня є беше оставил
ключовете си.
Безмълвно седна на стълбите и безмълвно се изправи, когато
десетина минути по-късно тя пристигна и се заизкачва по
стълбите с тежки стъпки, вяла усмивка и като клатеше
глава, възмутена от собствената си несъобразителност.
Влязоха в двустайното си жилище и той веднага се насочи
към огледалото. Опъна ъгълчетата на устата си с палци и с
ужасна маскоподобна гримаса извади новата си, безнадеждно
неудобна зъбна протеза и прекъсна дългите бивни от слюнка,
които го свързваха с нея. Той четеше рускоезичния си
вестник, докато тя слагаше масата. Без да спира да чете,
изяде бледата храна, която не изискваше зъби. Тя познаваше
настроенията му и също мълчеше.
След като той си легна, тя остана в дневната с тестето
опърпани карти и старите си албуми. Оттатък тесния
двор, където дъждът звънтеше в тъмното по капаците
на няколко очукани боклукчийски кофи, се виждаха слабо
осветени прозорци, а в един от тях – мъж с черен
панталон, повдигнал голите си лакти и излегнат възнак
върху неоправено легло. Тя свали щорите и разгледа
внимателно снимките. Като бебе е изглеждал по-изненадан
от повечето бебета. От една сгъвка в албума изпаднаха
германската прислужница, която бяха имали в Лайпциг, и
нейният годеник с дебелото лице. Минск, революцията,
Лайпциг, Берлин, Лайпциг, наклонена фасада на къща, съвсем
не на фокус. На четири години, в някакъв парк: намусен,
срамежлив, със сбърчено чело, извърнал поглед от една
напориста катерица, както би го извърнал и от всеки друг
непознат. Леля Роза, придирчива, костелива възрастна
жена с див поглед, която бе живяла в несигурен свят на
лоши новини, фалити, железопътни катастрофи, ракови
образувания – докато германците не я убиха, заедно с
всички хора, за които се бе тревожила. На шест години –
тогава рисуваше прекрасни птици с човешки ръце и крака
и страдаше от безсъние като възрастен. Братовчед му,
сега известен шахматист. Отново той, на около осем
години, вече труден за разбиране, боеше се от тапета
в коридора и от една картина в книга, на която беше
изобразен просто идиличен пейзаж с каменист хълм и
старо колело от двуколка, висящо от клона на безлистно
дърво. На десет години – годината, когато напуснаха
Европа. Срамът, съжалението, унизителните затруднения,
уродливите, озлобени умствено изостанали деца, с които
беше заедно в онова специално училище. И след това в
живота му настъпи момент, който съвпадаше с дълго
възстановяване след пневмония, когато онези негови малки
фобии – така упорито приемани от родителите му като
ексцентричните странности на дете чудо – прераснаха в
заплетен възел от логически взаимодействащи си илюзии,
което го направи напълно недостъпен за нормалните умове.
Това, както и много други неща тя прие – нима все пак
да живееш не означаваше именно да приемаш загубата
на една радост подир друга – дори не радости, в нейния
случай, ами простите възможности за подобрение. Замисли
се за безспирните вълни от болка, които по една или
друга причина тя и съпругът є трябваше да понасят; за
невидимите великани, които нараняваха момчето є по
невъобразими начини; за неизмеримата нежност, събрана
в света; за съдбата на тази нежност, която или бива
потъпквана, или пропилявана, или преобразувана в лудост;
за изоставени деца, тананикащи си в някой неметен ъгъл;
за прекрасни плевели, които, неспособни да се скрият
от фермера, безпомощно наблюдават как сянката на
антропоидната му прегърбена фигура оставя след себе си
разкъсани цветя, докато чудовищният мрак приближава.
3
Минаваше полунощ, когато чу съпруга си да стене
оттатък, и скоро след това той се дотътри в дневната,
облякъл върху пижамата старото си палто с яка от
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астраган, което предпочиташе пред хубавия си син халат.
– Не мога да спя – оплака се той.
– Защо? – попита тя. – Защо не можеш да спиш? Беше
толкова изморен.
– Не мога да спя, защото умирам – каза той и легна на
дивана.
– Стомахът ли е? Искаш ли да се обадя на д-р Солов?
– Никакви лекари, никакви – изстена той. – Да вървят по
дяволите! Трябва бързо да го измъкнем от там. В противен
случай ние ще носим отговорност. Отговорност! –
повтори и скочи в седнала позиция, стъпил с двата крака на
пода, като удряше челото си със свит юмрук.
– Добре – отвърна тя тихо, – ще го приберем у дома утре
сутрин.
– Бих пийнал малко чай – каза съпругът є и се оттегли в
банята.
Като се наведе с мъка, тя вдигна няколко карти за игра
и една-две снимки, които бяха изпадали от дивана на
земята: вале купа, деветка пика, асо пика, Елза и нейният
отвратителен възлюбен. Той се завърна в приповдигнато
настроение и каза на висок глас:
– Измислих го. Ще му дадем спалнята. Всеки от нас ще
прекарва част от нощта до него, а останалата част –
тук, на този диван. Ще се редуваме. Лекарят ще идва да
го преглежда поне два пъти седмично. Няма значение какво
казва Принцът. Той няма да има особени възражения така
или иначе, защото ще излезе по-евтино.
Телефонът звънна. Часът беше необичаен за телефонно
позвъняване. Левият му пантоф се бе изхлузил и той опита
да го напипа с петата и палеца си, докато стоеше по
средата на стаята и по детски, беззъбо, зяпаше съпругата
си. Заради по-добрия си английски, тя беше тази, която
приемаше обажданията.
– Бих искала да разговарям с Чарли – обади се глухото гласче
на момиче.
– Кой номер търсите? Не, не е този. Имате грешка.
Тя нежно затвори слушалката. Ръката є посегна към
старото є уморено сърце.
– Изплаши ме – каза тя.
Той се усмихна за миг и веднага продължи с превъзбудения
си монолог. Щяха да го вземат веднага щом се съмне.
Ножовете щяха да държат заключени в чекмедже. Дори
когато беше най-зле, не представляваше опасност за
другите.
Телефонът звънна за втори път. Същият лишен от
звучност, тревожен, млад глас попита за Чарли.
– Обаждате се на грешния номер. Знаете ли какво правите
– набирате буквата О, вместо нула.
Двамата седнаха да пият своя непредвиден празничен
среднощен чай. Подаръкът за рождения ден стоеше на
масата. Той сърбаше шумно, лицето му беше зачервено,
а от време на време извършваше въртеливо движение
с чашата си, за да разтвори по-добре захарта. Вената
отстрани на плешивата му глава, там, където имаше
голямо родилно петно, видимо изпъкваше, и макар да се
беше избръснал същата сутрин, сребрист мъх покриваше
брадичката му. Докато тя му наливаше още една чаша чай,
той си сложи очилата и с наслада разгледа отново сияйните
жълти, зелени, червени бурканчета. Непохватните му
влажни устни засричаха техните благозвучни названия:
кайсия, грозде, морска слива, дюля. Тъкмо стигна до
киселица, когато телефонът звънна отново.
Превод от английски:
АДЕЛА МИРОЛЕВСКА
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Бързоварче ((българският пътеводител))
Жофия Бан
Не искам да си представям, че си там и не знаеш какво да
правиш.
Да правиш. Да правиш. Да правиш.
Намери му място в изречение. Намери му място в сцена.
Намери му място, хайде, на какво да-то примерно, в
българския пътеводител. При завоя на созополския път,
напът от брега на морето към гарата. Слънцето нека да
пече, нека да имаш твърде голяма раница със самар, да е
лазурносиня, като морето, като безоблачното небе, което
само тогава синееше. Никога дотогава не е било тъй синьо, и
никога и след това не стана; беше толкова синьо, че какво ли
да правя? Представяй си.
На гърба ти е палатката, на гърба ти е раницата, шалтето,
бързоварче, или как беше барзоварче?, барзуварче?,
бързуварче? а или ъ, о или у. Къде е границата между тях. Не
знаеш, къде е границата, докато не я достигнеш. И бам, ето
ти я и граница.
Носеше в нея бански, бикини, бикини, бикини, кърпа, тя с
кърпа се бърше, слънцето проблясва по русите є власинки
по ръката, тя е руса тя, аз пък – кестенява тя. Носеше и
български бедекер, български бедекер на унгарски. Носеше
швейцарско ножче от татко, винаги да имаш швейцарско
ножче в себе си, за всеки случай, ножче, нож, но да не стане
играчка-плачка, вилица, лъжица, тирбушон, пиличка, по
ръчичка буба лази, да имаш всичко, което е нужно в несесера
за едно такова жизнерадостно къмпингуване, джапанки,
мапанки, фръц-пръц, пуф-паф, трака-трака, тръгва
пътнишкия влак, плажно масло, лепенка, кажи след мен, лепи
пенка, лепи, когато тече кръв, лепи, когато се отваря рана,
лепи, когато се ронят сълзи, когато боли, лепи, лепи, лепи,
нека да има лепенка, но ако няма – нека да има! – но ако не
се лепи, ако пък пясък полепне отдолу, ако пясък попадне в
машината, трябва да се смаже с плажно масло, съкровище.
Пясък обаче докъдето ти виждат очите, по-скоро дали
би намазала гърба ми, става ли?, става. Продължавай.
Развързвам горнището на бикините, лежи по гол гръб,
лазурносиня е плажната є кърпа, кажи: плаж-на кър-па,
цветът є прелива в цвета на созополското море, в Черно
море, което едно към едно е като на снимките от българския
пътеводител (направени от самия автор), този цвят е
сбъднато обещание, един български сън, само българката,
тази легнала пред теб, оставила се в ръцете ти, нея я
нямаше в него, толкова я нямаше, че не изглежда и като
българка. Но какви са българите? Българите са чернокоси и
точка, а тя е бунтарски руса, не подхожда на представата за
тях, затова не са я включили в бедекера, защото би смутила
всеки, как по дяволите една руса българка се е озовала на
брега на това cserno българско море, тогава защо überhaupt
идваме тук, либер Еберхард, не плащам сума ти пари, за да
зяпаме русите българки, които са се разпльоснали като жаби
на созополския бийч и се оставят в ръцете на унгарките
брюнетки да ги мажат по гърба, това се предлага в изобилие
на Платензее, но тук, либер Еберхард, е echt измама, една руса
българка, не е истина, а ти не ми гледай чужди путета, не
ми пука дали са българки или унгарки, или nie gehört, някакви
патагонки. Скръцва със зъби нервната Фрау.
Пекарят патагонец похапва пататник. Оки-доки,
внимателно наблюдавам.

И я мажеш, ръката ти се плъзга, не трябва да говориш,
говори ръката, докато почти се здрачава, меко се полюшват
черните вълни на Черно море, csernomore, и кроткото
свечеряване мърка; не, не мърка, а меко, постепенно се спуска,
разбираш ли?, и тогава русата българка полека се обръща,
кожата є е покафеняла, очите є са сънливо зелени, връзва си
горнището, полека и премерено става, изтръсква пясъка от
себе си, изтупва кърпата си, преметва я през рамо, после се
обръща към теб и най-сетне, най-сетне те поглежда, очите
є са зелени, зелени, зелени, земя и небо, море и природа се
съвкупляват, протяга ръка и кимва, ела, това е на български,
оставяш се да те дръпне, хващаш багажа си и я следваш,
влизаш в нейната прекрасна, гедерейска палатка, в нейната
копринено сияйна палатка, ухаеща на смирна, където тихо и
отдалеч зазвучава една мелодия, накрая тя се слива с тътена
на морето, който с прииждането на прилива е все-силен, все
по-трудно е да отделиш тялото от морето, от небето,
земята, природата, вижда се само тази малка палатка на
брега на българското море, отгоре, сякаш от дрон, сетне и
тя изчезва в нощта, възцарила се над земята.
В решаващия момент обаче се уплашваш, отстъпваш, макар
да ти се остава, не признаваш и пред себе си, че се боиш.
Бягаш, това е истината. Бягаш на унгарски, но на български
криво те разбират. Това е положението, csernomore. Ти недей
да се опитваш да избягаш; ти остани.
На следващия ден – защото винаги има и следващ ден, докато
още го има – тръгваш към гарата, тук не може да останеш,
автобусът не пристига, но влакът ще замине. Трябва да
си заминеш. Излизаш на пътя, на гърба ти е лазурносинята
ти раница със самар, палатката ти, шалтето ти, спалния
ти чувал, несесерът ти, всичко, което в несесера е нужно
за бягство, защото на страха очите са големи, това пише
в българския пътеводител, в българския пътеводител на
унгарски. Излизаш на пътя и се излагаш на показ. Кърпа,
бикини, швейцарско ножче, лула. Няма го само бързоварчето,
защото си го оставила на русата българка, сувенир. Колите
профучават край теб – представи си – все по-нервна
си. Влакът ти заминава, ще замине, заминал е, нека да
не заминава, не можеш да останеш, макар да ти се иска.
Множество макар се вейкат отстрани на пътя. Да, добре
чуваш, потърси в речника. В завоя се появява кола, забавя,
все пò забавя, изведнъж спира. Българинът от заставата,
прескриптивно тъмен и чернокос, поглежда, кимва, както
вчера русата българка, ела. Хвърля отзад в багажника
лазурносинята ти раница със самар, а ти сядаш до него
на предната седалка, дава газ, тръгва. Нещо пита, казваш
на руски гара. Добавяш идьот поездь, все едно му даваш
обяснение.
Български пейзаж, български дървета, облаци и мъж, и
внезапно българският мъж отбива от българското шосе, и
тръгва по един по-малък, успореден му път. Въпросително го
поглеждам, ей тъй интернационално. В отговор премества
дясната си ръка от лоста за смяна на скоростите върху
спортното ми бедро и се усмихва. И изведнъж нов кадър,
виждам нас двамата отвън, едър план, и чувам и музиката
към него. Леко евтина музика, прекалено обяснителна, идва
в повече. Заставата забавя ход, забавя, забавя и внезапно
спира. Българинът се обръща към теб, и ето я сцената,
представи си я. Обръща се към теб мъжът, усмихва се, има
прекрасни, снежнобели, правилни зъби, иззад правилните му

зъби изникват правилно звучащи, тайнствени изречения,
докато ръката му, натискала лоста за смяна на скоростите,
все пò се приплъзва нагоре по голото ти бедро. Върху
лоста – лепенка. Кротко дремещи досега в теб руски
думи закипяват, като в спящ вулкан, устремяват се все
пò нагоре и нагоре, от стомаха в корема, от корема в
гълтача и в гърлото, и изведнъж изскачат, изригват, той
също ги е учил, това е най-малкото общо кратно, явяват
се една подир друга, не си знаела, че ги знаеш и че някъде си
са съществували все още, идват като по вода, хванати за
ръка, активизирани, повярвайте ми, моля, казваш, ще съм
щастлива да си прекарам с вас времето, аз ще съм възможно
най-щастлива, кой ли е писал този диалог, мислиш си, също
така и за това дали няма да вземе да извади едно българско
ножче, а твоето швейцарско ножче си кротува отзад в
багажника, полека оживяващите твои думи, един бог знае,
какво ще предизвикат в него, гняв? огорчение? гибелна
тъга евентуално? Само да не е тъжен, това е най-лошото.
Мило говориш, невраждебно, негневно, некатегорично,
инстинктивно се провираш в гората от активните думи,
изречения, интонации, не знаеш, единствено усещаш накъде
да вървиш, пътеводителят не те води, изгукваш, прошепваш
почти любовно идьот поездь, посочваш ръчния си часовник,
разперваш ръце, нека да разбере, няма време, въпреки че
тогава не знаеш, още колко истинско време ти остава, и
какъв ще е финалът на този летен сезон, дали опитните
сценаристи, сменящи скоростите, ще приключат логично
историята, или той, като един клифхенгер, ще мине през
нас, ще ни сплеска, но ще очакваме продължението, в което
като по чудо ще оживеем, защото жената, главната героиня,
не може моментално още в началото да умре. Жената,
главната, героинята. Устата се сгърчва от това.
Отначало се усмихва, гърголи, уговаря, настоява, занася се,
докарва се, после внезапно се напряга, изръмжава, лицето
му се начумерва, казва някакви думи, български ядни думи,
гневно се дръпва в своята половина, като охлюв в черупката
си, излиза извън аурата ти, дръпва ръката си от спортното
ти бедро, грубо блъсва лоста за смяна на скоростите,
дава газ и се връща на шосето. Погледите ни са втренчени
напред, в неясното бъдеще, докато внезапно не стигат до
един недостроен мост. По средата има дървена, тясна,
пешеходна част, по нея може да се премине, като по висящ
мост в джунглата. Показва отсрещната страна и изплюва
използваната от теб руска дума, гара. Излиза от добрата
си стара застава, изважда от багажника лазурносинята ти
раница, тръсва я в прахта и отпрашва. Что делать.
На гръб с раницата, полека пропълзяваш по полюшващото се
паянтово приспособление, под теб проблясва тъмнозелената
вода на една непозната река, слънцето пече, обед е, под
раницата по гърба ти се стича пот, не гледаш напред, не
поглеждаш водата, гледаш си само в краката, местиш
ги един след друг, джап-джап, държиш се за въжето,
чуваш в мозъка ти да изчаткват думите, идьот поездь,
идьот поездь, и когато действително стигнеш – защото
доблестният трак е казал истината – до гарата, тъкмо
успяваш да хванеш заминаващия влак и тогава те застига
и нещо като щастие и задоволство. Само подареното
бързоварче ти липсва.
Не искам да си представя, че си там и не знаеш какво да
кажеш. Това не го искам.
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