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Остап Сливински

Докато е в окупираната от нацистите Варшава през 
1943 г., полският поет Чеслав Милош пише поетичен 
цикъл, който се нарича „Свят: наивни поеми“. Повечето 
стихотворения в него са интерпретации на едни прости 
думи: „Тревога“, „Любов“, „Надежда“, „Вратичка“, 
„Веранда“, „Път“ и т.н. Защото войната променя 
значението на думите. Някои значения се притъпяват 
и трябва да се наточат като нож в камък. Някои, от 
друга страна, стават толкова остри, че е невъзможно 
да ги гледате. Други думи умират и отпадат напълно. 
Някои се появяват от миналото и започват отново да 
обозначават, стават важни.

Ще се опитам да съставя такъв речник на войната. Но 
това няма да са стихове или текстове, които ще пиша 
аз. Това ще са фрагменти от чужди монолози, които съм 
чувал и вероятно ще чуя през тези трудни дни. Може би 
само малко обработени. Някои са преведени от руски.

На лвивската гара, през която по време на войната 
от изток на запад като вълна прииждат вътрешни 
преселници към временните убежища, или направо на 
улицата, близо до кафенета, хората разказват. Понякога 
разказват те самите, понякога трябва да ги подкачиш 
деликатно, да ги попиташ, и тогава тръгва такъв поток, 
който трудно може да се спре. 

Някои от историите не са записани от мен, а от моите 
съавтори и съавторки, също участници и свидетели на 
войната. Това са и техните лични истории, сюжети, 
които са чули от други хора. Днес сред моите съавтори 
са Анна Процук, Евген Климакин, Оксана Курило, Дмитро 
Ткачук, Богдана Романцова, Олександър Моцар, Станислав 
Турина, Лариса Денисенко, Виктория Черняховска. 

И така, нека започваме.

Речник на войната
АВТОБУС (Дмитро, Киев)
„Вдигам очи, военните ни махат отгоре и викат 
„Бягайте! Бяяягаааайтееее!!!“. Две къщи горят наблизо, 
много сме близо до нашия блокпост и разбирам, че всеки 
момент може да полети снаряд. Но не мога да бягам, 
защото върху мене е легнала баба, която въобще не може 
да си стои на краката и вика, че повече не може. Но 
ние тръгнахме. Вървяхме, както можем. С присядания, 
с прикляквания. Но пак не успявахме да се движим с 
другите и изостанахме. Вероятно така и нямаше да 
успеем да слезем от моста, ако в този момент не беше 
дошъл един бус. Вратата му се отвори и вътре видяхме 
жена в инвалидна количка и още няколко души, седнали 
там. Почти нямаше място, затова набутах баба вътре, 
затворих вратата и хукнах към блокпоста. 
Бягах, до мене тичаше сестра ми и много хора, които 
не познавах. Отпред беше нашият блокпост, зад 
който стояха две момичета с военни униформи и ни 
махаха. Петдесет метра. Четиридесет и пет метра. 
Четиридесет метра. Тридесет. Двадесет. Десет. 
Струваше ми се, че това разстояние, този най-дълъг 
крос в живота ми, никога няма да свърши. Но ето че 
претичахме покрай момичетата, тичахме по шосето, 
което минаваше през гората, и тичахме още петдесет 
метра по инерция. 
Ние сме в Киев. Ние сме вкъщи. 
Срещу нас се появи един обикновен киевски пътнически 
автобус. Жълто-син. Спасителен.“

ДУШ (Олександър, Буча) 
„Не ви съветвам да се къпете по време на тежък 
обстрел. Цялото удоволствие от тази процедура се губи. 
Постоянно ме човърка мисълта, че ако ей сега нападнат, 
ще си остана жертва на войната с насапунисан гол 
задник.“

В броя:
  Иван Теофилов
  Албена Стамболова
  Чавдар Ценов
  Кшищоф Варга
  Мариуш Шчигел

   Италианската 
критика за 
„Времеубежище“  
от Георги Господинов

  Людмила Миндова 
за Густав Херлинг-
Груджински

Художник на броя 
Люба Халева

Люба Халева, илюстрация към книгата „Поезията като бунтовно изкуство“ 
от Лорънс Ферлингети, изд. „Жанет 45“
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 В центъра на 
новия брой 169 на 
„Християнство 
и култура“ 
е темата 
„Християнство 
и философия“, 
представена 
с текста 
на френския 
философ Жак 
Маритен 
Светът и 

неговите противоречиви аспекти. Друг тематичен 
кръг е посветен на Великия пост, който включва 
текстовете на румънския писател и богослов Николае 
Щайнхард Проповед в IV Неделя на Великия пост 
и на Оливие Клеман Пепеляната сряда и Великият 
пост, откъс от новопубликуваната книга Христос 
възкръсна. Рубриката „Свидетели на вярата“ включва 
статията на Венцислав Каравълчев Св. Стефан – 
„мъж, изпълнен с вяра и Дух Светий“, а дискусионни 
въпроси в богословието  са разгледани в текстовете 
на Дейвид Бентли Харт Историята на безименните. 
Употребата и злоупотребата с историята на 
богословието и на Радостин Марчев Мариологията 
като христология. В търсене на обща основа между 
източноправославната и протестантската традиция. 
Темата „Християнство и история“ включва статията 
на Гелиан Прохоров Духовността и културата на Русия 
от края на деветнадесетото – началото на двадесетото 
столетие през очите на св. Йоан Кронщатски и св. 
Николай Японски, а „Християнство и литература“ 
–  анализа на Чавдар Спасов Темата за свободата на 
волята в „Шестоднев“ на презвитер Йоан Екзарх и 
нейната актуалност днес. Рубриката „Християнство 
и политика“ е представена с текста на Румен Генов 
Християнски идеали и морален избор в политиката 
(случаите на Уилям Гладстон, Удроу Уилсън и Джими 
Картър), „Пътища“ включва разговора с актьора 
Китодар Тодоров под заглавие Изкуството се подчинява 
на свободата, но не бива да посяга на религията, а 
„Християнство и съвременност“ – есетата на Калин 
Михайлов Почти политически триптих: Парвенюто. Ние 
и те. Преображението. Броят е илюстриран с творби от 
Седмото международно биенале на църковните изкуства, 
представено от Мариета Конова. 

„Новите 
популизми“ е 
водещата тема 
на брой 03 на 
сп. „Култура“, 
която съдържа 
разговори с 
философите проф. 
Боян Знеполски и 
проф. Димитър 
Вацов, както и 
статията на 
Умберто Кучети 
„В името на 

народа?“. И още в броя: Владимир Левчев за утопиите, 
дистопиите и реалността; Астрид Линдгрен – защо 
пишем детски книги; Жан-Франсоа Колосимо – за 
„френската религия“; разговор с Джорджо Агамбен 
за „наследството на Пазолини“. И още: „Гински 
записки“ на Иван Теофилов, разговори с Петър 
Дундаков, Пол Остър и Ерик Ноло. И още: Красимира 
Мутафова за религията на Балканите, Жак Херцог 
за архитектурата и политиката, Соня Александрова 
за мащабната изложба на Густав Климт в Италия. 
А също и: кореспонденции от Берлинале и от Златния 
ритон, разговори с музикантите Антони Дончев и 
Лукас Кранцелбиндер. Разказът в рубриката „Под 
линия“ е на Юли Шумарев, а фотографиите в броя са на 
Димитър Караниколов. 

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

Х У Д О ж Н И К  Н А  Б Р О я

С подкрепата на 
Столична община

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и 
хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е до  
15 април 2022 г.
Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат раздаването на годишни 
конкурсни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман); 
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само творби, публикувани 
в периода 1 януари – 31 декември 2021 г. Те трябва да са 
дело на съвременни български автори; да имат безспорни 
художествени достойнства и приносен характер за 
българската словесност, както и в отстояването 
на общочовешките и християнски ценности.

В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.) 
– II награда (в размер на 3000 лв.)
За да е валидно заявлението за участие в конкурса, 
до 15 април т. г. кандидатите трябва да 
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от 
предложените от тях книги, придружени от формуляр, 
който може да се изтегли от сайта на „Портал 
Култура“.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и 
на формуляра за кандидатстване: Фондация 
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, 
ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал Култура: 02/434 10 54.

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика

Има книги и автори, които 
неизменно оставят силно 
впечатление у читателите 
си. Със своята позиция и ясно 
очертан мироглед те не остават 
незабележими. Дубравка Угрешич 
е един от тези автори. 
Творчеството є е богато 
преведено у нас. Хърватската 
писателка е позната на 
българския читател с едни от 
най-известните си творби като 
„Американски речник“, „Щефица 
Цвек в челюстите на живота“, 

„Форсиране на романа-река“ и др., дори и с книгите 
си за деца. Освен писател, тя е  литературовед, 
защитник на човешките права, противник на войните, 
а след разпадането на родната є Югославия – и 
емигрант. Всичко това е вплетено в есетата от 
книгата „Четенето забранено“.
Още в заглавието виждаме игровия елемент, 
характерен за писателката. Той преминава в целия 
текст, където англицизмите, цитатите, темите 
табута, интертекстуалните връзки и свободният 
език карат читателя да се потопи изцяло в книгата.
„Четенето забранено“ е книга за литературата 
и нейния свят – за авторите, които го създават, 
за демократичния западен пазар и културата на 
тоталитарния режим. Това е книга за книги, писатели 
и читатели, книга за миналото, настоящето и 
бъдещето.  Угрешич издава „тайни от кухнята“ 
на литературните среди, пише за емиграцията, 
глобализацията, бъдещето на писателя. Всичко това е 
поднесено в иронична рамка. Но паралелно с хумора се 
откроява и изпълненият със смесени чувства поглед на 
писателката към масовизирането на културата, което 
поглъща писателите, размива границите между висока 
и ниска култура, прави книгите на водопроводчици 
бестселъри, а класици отпраща в графата „ненужни“. 
Докато четях книгата си помислих, че тя би могла 
да бъде възприета и като „наръчник за оцеляване и 
израстване в литературните среди“ от един писател 
с дълъг оппит в тях. Тази книга е и много лична. В нея 
е болката по Югославия, опитът от емигрантството, 
споменът от социализма,  разочарованието от 
медиите... Тези 300 страници са изпълнени с историята 
и уроците на един житейски път. 
На страниците на „Четенето забранено“ се обсъжда 
пагубното въздействие на масовата култура. 
Авторката съпоставя литературния пазар днес с 
културата от времето на социализма; книжната, 
филмовата и телевизионната култура на пазара – със 
социалистическата идея за прогреса. Свързва тази 
идея с пороя от книги за личностно развитие, които 
задължително обещават положителен резултат. 
Съпоставя езика на литературата днес с езика на 
литературата от времето на социализма – той 
трябва да бъде лесен, за да може литературата да бъде 
разбрана от широките читателски маси.  Анализира 
днешните бестселъри, чиито автори са телевизионни 
водещи, домакини, футболни съпруги и изобщо 
всички, които искат да останат във вечността, а 
написването на книга е сигурният ключ за там. В 
есето „Оптимизмът укрепва организма“ коментира 
как оптимизмът, важен някога в периода на комунизма, 
се е превърнал в черта на днешния писател, който 
трябва да вярва в доброто бъдеще, в маркетинговите 
нововъведения, медиите, технологиите и т.н. Но 
пише и за буквара от детството си, в който се 
проповядвали братство и единство между народите 
в Югославия, и отрича начина, по който се е 
разпаднала родината є. За Угрешич е важна и ролята на 
интелектуалците по време на исторически събития. 
Тя коментира позицията на онези от тях, които 
се превръщат във военни или държавни стратези, 

ЛЮБА ХАЛеВА 
завършва Националната 
художествена академия 
със специалност  
„Плакат и визуална 
комуникация“ при проф. 
д-р Иван Газдов през 
2003 г. Занимава се с 
оформление на книги и 
илюстрация.
През 2009 г. печели 
конкурса на блога за 
архитектура и дизайн 
Venus Febriculosa 
(Лос Анджелис) за 
алтернативна корица на 
Набоковата „Лолита“ 
в състезание със 104 
други предложения от 

34 държави. През 2015 г. получава наградата „Христо 
Г. Данов“ в категорията „Изкуство на книгата“ за 
работата си като илюстратор и оформител на книги 
на ИК „Жанет 45“. Носител е и на наградата „Златна 
четка“ на фестивала „Пловдив чете“ през 2020 г. 
През 2021 г. издателство „Жанет 45“ е номинирано 
за наградата „Златен лъв“ за най-добър издателски 
проект (книгата „Вирхов блус“ от Мария Вирхов) заради 
артистичния визуален експеримент на художничката при 
оформлението на изданието.

за да привлекат медиите, а те от своя страна 
популяризират имената им и покачват тиража на 
книгите им. 
В едно от последните есета в книгата авторката 
излага своите прогнози за бъдещето на писателя. Тя 
се съмнява в бъдещето на истинската литература, 
която губи изключителното си място. Днес книгите 
се делят на такива, които „вървят“ и такива, 
които „не вървят“. Изчезва индивидуалният говор в 
литературата, важни са предпочитанията на пазара, 
а стойността на произведението се определя от 
рекламите. Дубравка Угрешич ни представя един 
парадоксален развой на литературата – от една 
страна, издават се огромен брой заглавия на различни 
теми, а от друга, умира „истинската“ литература. 
Читателският интерес предопределя пазарния успех 
на литературния текст, но също така настъпва и 
липса на читателски интерес заради пренасищането на 
книжния пазар.
Всички тези разсъждения на Угрешич са подкрепени 
с цитати от големи имена в литературата като 
Гомбрович, Достоевски, Солженицин, Милан Кундера и 
др., но от друга страна – с много лични истории. 
Обичам книги като тази, с тях се общува. Далеч от 
всякакви поучения, от притчов език, от философски 
сентенции, Дубравка Угрешич успява да накара 
любителите на литературата да се замислят за 
нейната съдба. За мен тази книга е много неща 
едновременно – историческа обиколка от социализма 
до днес, обзор  на  ситуацията на литературата и 

книжния пазар... Но преди всичко 
категоричната позиция и ерудицията 
на авторката са причината 
„Четенето забранено“ да бъде четена.

ДАРИя ИВАНОВА

Дубравка Угрешич, „Четенето 
забранено“, прев. от хърватски 
Людмила Миндова, изд. „Факел 
есспрес“, С., 2002

Дубравка Угрешич за литературния свят, 
житейските уроци и личните истории 
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Още от книгата „Друг свят. Съветски записки“ 
– чието първо издание през 1951 г. се появява не 
в родната му Полша, а в Лондон с предговор от 
Бъртранд Ръсел, – Густав Херлинг-Груджински се 
представя като автор на страданието. „Друг свят“ 
е сред първите свидетелства пред западния свят за 
болшевишкия концлагерен ад, за съветския ГУЛАГ. 
За нас, българските му читатели, книгата „Крилата 
на олтара“ е втора и още по-проникновена среща с 
творчеството на известния полски писател емигрант. 
След публикуването на „Друг свят“ в превод на 
Десислава Недялкова през 2001 г. следващото голямо 
събитие, ознаменуващо присъствието на този автор 
в България, е специалният брой на „Литературен 
вестник“ през 2019 г., съставен от Маргрета 
Григорова и Кристиян Янев по повод стогодишния му 
юбилей. Събитие, безспорно отварящо вратите на 
читателските ни очаквания и за следващата книга – 
„Крилата на олтара“.  
В българския дебат за тоталитарния опит прозата 
на Густав Херлинг-Груджински има наистина важно 
място. Владимир Донев, един от българските 
изследователи на тази тема, изтъква този факт 
и определя книгата „Друг свят“ на полския автор 
като „екзистенциалистка версия на лагерния опит“1. 
Търсейки сходства  между книгите „Митът за Сизиф“ 
(1942) и „Разбунтуваният човек“ (1951)  на Албер 
Камю, „Нима това е човек“ (1947) на Примо Леви, 
които се появяват почти по едно и също време с „Друг 
свят“, Владимир Донев същевременно напомня и за 
близостта със „Записки от мъртвия дом“ (1862) на 
Достоевски, която в тоталитарните времена става 
често четена книга, а и самият Херлинг я чете два 
пъти по време на съветското си заточение. 
Роден на 20 май 1919 г. в полонизирано, но изповядващо 
юдаизма еврейско семейство, Гецел (Густав) е вписан в 
регистрите едва на 17 юли 1919 г. Години по-късно, по 
майсторския маниер на една богата повествователна 
средноевропейска традиция, прозата на Херлинг 
успява по оригинален начин да осмисли в своята 
художествена система не само личния жизнен път, но и 
празниците и делниците, светостта, мъченичеството 
и прозаичността в човешкото съществуване 
изобщо. Този голям полски белетрист продължава по 
впечатляващ начин полската емигрантска поетическа 
традиция, която от времената на романтиците 
Адам Мицкевич и Юлиуш Словацки показва, че 
литературата навсякъде може да бъде в свои 
води, а емигрантството като че ли е едно от най-
плодотворните є състояния.
Прозата на Густав Херлинг-Груджински е особено ценна 
и с това, че чете емигрантството и тоталитарното 
зло на ХХ век в контекста на философската рефлексия 
и духовността. Очевидно за полския автор е ценен и 
естетическият и етичен опит на автор като Франц 
Кафка, когото цитира в епиграф към един от своите 
разкази. Краят на този цитат е следният: „Ето 
затова ние, хората, трябва да застанем един срещу 
друг така замислени и състрадателни, както преди 
да влезем в ада“2. Очевидно Кафка е важен учител в 
мисленето и писането за полския автор, вероятно 
не на последно място и с разказа си „Наказателната 
колония“ от книгата му „Преображението“ – 
безспорно едно от най-силните художествени описания 
на тази античовешка реалност. 
„Друг свят“ на Густав Херлинг-Груджински се появява 
няколко години преди Александър Солженицин да 
започне да пише „Архипелаг ГУЛАГ“, заслужено и до 
днес най-известната в света книга за съветските 
лагери. Но „Друг свят“ е книга не по-малко важна, 
тъй като заговаря пред западния читател за това, че 
тоталитаризмът на ХХ век има повече лица и за тях 
трябва да се говори така, както се говори за Хитлер и 
Мусолини.
Маргрета Григорова, на чиито изследователски и 
преводачески търсения дължим появата на втората 
българска книга на Херлинг, „Крилата на олтара“, 
напомня следното: „С лагерната си творба Друг 
свят самият Херлинг  свързва раждането си като 
писател (Най-кратък пътеводител през самия себе си, 
Решения), това е неговият личен и колективен разказ 
за лагера в Йерцево, който предшества лагерната 
проза на Солженицин и подобно на Поробеният разум 
на Милош проехтява в международен контекст като 
свидетелско изобличение на втория тоталитаризъм 
на ХХ в.“3. Тези думи са част от уводния текст към 
специалния брой на „Литературен вестник“, с който 
се отдава почит на този автор. Продиктувано и 
от решението на Полския сейм от 20 юли 2018 г., с 
което 2019 г. е обявена за „Година на Густав Херлинг-
Груджински“, начинанието на съставителите и 
преводачите на този брой е ценен дар към българската 
аудитория, представяйки ключови текстове за 
творчеството на един от най-забележителните 
полски автори на ХХ век. 

Тъй като неизбежно докосването до художествена и 
мемоарна проза на Херлинг отваря мъчителната тема 
за страданието, още по-важна в този контекст е 
повята на текстове, които заговарят за утешението 
и надеждата, излъчвани и в най-сенчестите места 
на този литературен свят. Както например прави 
Кристиян Янев, един от талантливите млади 
полонисти и изследователи на темата за концлагерния 
опит. Заслужава да се припомнят финалните думи 
от неговия текст в този полски литературен брой: 
„Четен в условия, които са много по-различни от 
тези, отредени на полския писател от миналия век, 
но будещи не по-малко несигурности и притеснения 
за бъдещето на Европа, Херлинг запазва своята 
актуалност, демонстрира своята проникновеност 
в анализа на европейската ситуация и впечатлява 
с изключителните си познания в сферата на 
литературата, изкуството и философията. Може би 
и именно затова творчеството на „самотния търсач 
на абсолюта“, в което въпреки тъмнината, с която 
се сблъсква човекът (политическа, екзистенциална, 
трагическа), винаги надделява светлината, привлича 
вниманието на поредните поколения читатели в 
родината си и  извън нея, както и неотслабващия 
интерес на редица учени, част от които намират 
своето място и на страниците на настоящия брой“4.
Наистина темата за страданието в прозата на 
полския автор има дълбок екзистенциален смисъл. 
Затова и изборът на Маргрета Григорова да озаглави 
богатия том с дневници, есета и белетристика на 
Густав Херлинг-Груджински тъкмо „Крилата на 
олтара“ е особено подходящ. Не само защото препраща 
към третата поред книга на полския автор, появила се 
през 1960 г. в Париж. Макар и да не повтаря това ранно 
издание със своето съдържание, новото българско 
издание смислово подчертава именно централната 
тематична ос в тази проза – за страданието, 
болката, самотата, но също и за надеждата, утехата, 
възкресението. Сякаш по многообразни начини 
тази книга напомня звучащите като сентенции 
изречения от разказа „Кулата“: „в най-нисшия кръг на 
нещастието има наслада, която малко хора успяват да 
разберат – насладата от това, че дишаш и си жив“5. 
Както и финалните акорди: „Ако в нашия живот на 
земята нямаше неща, пред които въображението 
ни отпуска ръце, щяхме накрая да проклинаме 
отчаянието, проникващо в литературата, вместо да 
търсим надежда в нейните творби“6. 
Откъде се появява надеждата в така безнадеждния 
свят на тоталитарния опит, страданието и злото? 
Нека си припомним отново изречението от Кафка, 
което цитира Херлинг: „Ето затова ние, хората, 
трябва да застанем един срещу друг така замислени и 
състрадателни, както преди да влезем в ада“. 

Адът, който описва художествената, мемоарната 
и дневниковата проза на полския автор, може да 
бъде преживян и преодолян единствено със силата 
на състраданието. През никое зло не може да се 
премине с изгубени сетива за другия, за неговия 
вътрешен свят, за неговите страдания и радости – 
твърдят литературата, религията, философията, 
психологията. 
Книгата на Густав Херлинг-Груджински е книга и за 
безмерното страдание, но и за необятните висоти на 
надеждата. Макар и появяваща се в свят на отчаяние, 
на липса на вяра и в Бога, и в човека, със своя богат 
художествен свят тази книга постоянно напомня, че 
не всичко е изгубено. „Още не е загинала“ – както се 
пее в полския химн, по който неслучайно озаглавява 
и своята книга с разговори с полски интелектуалци 
Марин Бодаков7.  
Страданието в този художествен свят е страдание, 
което въпреки своята тежест не е лишено от 
измерението на обещанието. От „чудото на 
солидарността“, както ни показва разказът на Херлинг 
„Чудото“, появил се през 1983 г. Да, за жалост, това 
чудо, това „бързо чудо“, говори за трагичната „свята 
и кървава нишка между две отсечени глави“8. И с 
тази своя дълбока трагичност ни препраща и към още 
едно прочуто полско произведение, стихотворението 
„Силата на вкуса“ на Збигнев Херберт, което се 
появява също в емиграция, и също през 1983 г.,  
в книгата му „Рапорт от обсадения град“, по 
времето, когато светът вижда „чудото на полската 
Солидарност“:

Съвсем не се искаше прекалено силен характер
имахме частица от необходимата храброст
но всъщност всичко това бе само въпрос на вкус
                                                                                  Да на вкус
който те задължава да си излезеш да направиш гримаса
                                                 да не спестиш подигравката
дори ако затова трябваше да падне
                                    безценният капител на тялото
                                                                                    главата9

„Крилата на олтара“ е книга, която днес напомня и за 
прочутия филм на Вим Вендерс „Криле на желанието“ 
(1987). Филм за „желанието на ангела“ да влезе в 
човешка кожа – да изпитва радост и болка, щастие 
и тъга. Ангел, който очевидно не е лишен от така 
важната способност за съчувствие. Сякаш за да събуди 
състраданието и в сърцето на самия човек. Който 
иначе нерядко мечтае за „крилете на ангела“.
Но нали и човекът има криле – напомня ни с прозата си 
Густав Херлинг-Груджински. И те, тези негови криле, са 
едновременно криле на страданието, но и на надеждата. 
Защото човекът, този „венец на творението“, е „малко 
нещо спроти Ангелите“, ала „със слава и чест“ увенчан 
(Пс. 8:6).

ЛЮДМИЛА МИНДОВА

Густав Херлинг-Груджински, „Крилата на олтара. 
Разкази, дневници, есета“, прев. от полски Маргрета 
Григорова, Десислава Недялкова, изд. „елиас Канети“, 
Русе, 2021

1 Донев, Владимир. Екзистенциалистката версия на 
лагерния опит в мемоарите „Друг свят“ на Густав Херлинг-
Груджински, 2.12.2012. – http://www.svobodata.com/page.
php?pid=10474&rid=35&archive= 
2 Херлинг-Груджински, Густав. Пиета дел’Изола. – В: Херлинг-
Груджински, Густав. Крилата на олтара. Разкази, дневници, 
есета, Русе, 2021, с. 43.
3 Григорова, Маргрета. „Самотният търсач на абсолюта“ 
Густав Херлинг-Груджински. – В: Литературен 
вестник, бр. 12, 2019, с. 1-3. – https://litvestnik.wordpress.
com/2019/05/22самотният-търсач-на-абсолюта-густ/ 
4 Янев, Кристиян. Надделяване на светлината. – В: 
Литературен вестник, бр. 12, 2019, с. 6. – https://litvestnik.
wordpress.com/2019/05/22самотният-търсач-на-абсолюта-
густ/
5 Херлинг-Груджински, Густав. Кулата. – В: Херлинг-
Груджински, Густав. Крилата на олтара, с. 20.
6 Пак там, с. 42.
7 Бодаков, Марин. Още не е загинала. Разговори с полски 
интелектуалци, Фабер, В. Търново, 2021.
8 Херлинг-Груджински, Густав. Чудо. – В: Херлинг-
Груджински, Густав. Крилата на олтара, с. 138.
9 Херберт, Збигнев. Силата на вкуса. Превод Вера Деянова, 
Стигмати, София, 2000, с. 6.
 

Крилете на човека



4Литературен вестник 6-12.04.2022

Валтер Бенямин, „Към критика на 
насилието“, съст. и прев. от немски 
Стилиян Йотов, изд. „КХ – Критика и 
хуманизъм“, С., 2022

С този сборник издателство „Критика и 
хуманизъм“ отбелязва 130-ата годишнина 
от рождението на Бенямин. Но замисълът 
на изданието далеч не е само юбилеен 
– то контекстуализира в актуалната 
съвременност класическия текст „Към 
критика на насилието“. Освен самия него, 
книгата съдържа доскоро непубликувани 
бележки на Бенямин върху категорията 
„справедливост“, „Тези относно 
понятието за справедливост“ на Гершом 
Шолем, както и студия от Стилиян 
Йотов, която разглежда творбата на 
Бенямин в контекста на едновековното є 
съществуване. Книги като тази са пример 
за това как трябва да бъдат не просто 
издавани, а актуализирани класически 
произведения на хуманитаристиката.

Виктор Клемперер, „езикът на Третия 
райх. Бележникът на един филолог“, прев. 
от немски Ана Димова, изд. „жанет 45“, 
Пловдив, 2022

Скромно определена от автора си като 
„бележник на един филолог“, тази книга 
представлява незаменим анализ на езика на 
тоталитарната идеология на Третия райх, 
дисекция на идеологическата злоупотреба 
с езика. Клемперер създава записките си 
от позицията на директен свидетел на 
избуяването на реториката на злото в 
Германия през 30-те и 40-те години, но и на 
учен, анализиращ механизмите є. Същото 
съзнание за отговорността на свидетеля 
към историята и следващите поколения 
вероятно го кара в продължение на години да 
води известните си дневници, издадени и у 
нас. Книга –  предупреждение за опасността 
от всяко идеологическо посегателство над 
езика.

Дженаб Шахабеддин, „Писма от европа“, 
прев. от турски Хюсеин Мевсим, Дарина 
Петрова, изд. „жанет 45“, Пловдив, 2022

Книгата, създадена в началото на XX в., 
събира пътеписните впечатления на поета 
Дженаб Шахабеддин от пътуванията му в 
Европа. Освен логичните съпоставки между 
родината на автора и посещаваните от 
него страни, пътеписите събират ценни 
впечатления от Европа и Балканите в 
бурните години около Първата световна 
война. Но освен това в езика на описанията, 

в акцента върху детайлите 
на наблюдението личи, 
че книгата е написана от 
гледната точка на поет.

В И Т Р И Н А A B R O A D

Време, носталгия и ритъм 
Последният роман на Господинов 
„Времеубежище“ е политически и 
литературен размисъл върху завръщането 
на миналото и силата на словото.
 
1.
„Веднъж, обикаляйки Бруклин, усетих за 
първи път с такава яснота, че светлината 
идва от друго време. Можех да я определя 
с точност, светлина от 80-те, някъде от 
началото на десетилетието, мисля, че 
от 1982-ра, късно лято. Светлина като 
на снимка от полароид, без яркост, мека, 
леко избледняваща. Миналото се утаява 
в следобедите, там времето видимо се 
забавя, успива се по ъглите, примижава 
като котка срещу светлината, идваща през 
тънките щори“.
Това е кратък откъс, съдържащ се на стр. 
56 в новия роман на Георги Господинов 
„Времеубежище“ (прев. Джузепе Дел 
Агата, изд. „Воланд“, 2021), публикуван 
седем години след предишния му „Физика 
на тъгата“ (изд. „Воланд“) и след няколко 
забележителни сборника с разкази. 
Централна тема в романа е времето, 
или по-точно възможността да се 
изживее отново миналото. Затова може 
би по-правилно би било да се твърди, 
че „Времеубежище“ представлява 
пространствено размишление върху 
носталгията (истинското тематично 
ядро   на цялото творчество на българския 
автор), чийто обект е не толкова 
определено място, а определено време, 
конкретен исторически период.
Сюжетът накратко: Гаустин, алтер 
егото на Господинов в много негови 
произведения, е намерил начин да 
създаде клиники на времето, в които 
страдащите от загуба на памет могат 
да се върнат назад във времето, в което 
се чувстват най-добре. Тази болест, 
един вид продължителна темпорална 
амнезия, по време на повествованието 
се трансформира в заболяване, от което 
страда цялото общество, жертва на 
колективен „Алцхаймер“, който води 
различните държави в Европа до решението 
да предоставят на гражданите cи 
възможността да изберат чрез референдум 
историческата епоха, в която да живеят.

2.
Следователно романът, който на пръв 
поглед изглежда като просто поетическо 
съзерцание на времето, което никога не 
спира своя бяг, постепенно се разгръща в 
политическо размишление върху темата за 
завръщането към миналото, и по-специално 
за онези аспекти, свързани с национализма и 
суверенитета в Европа.
Следователно „Времеубежище“ е труден 
за определяне роман; със сигурност 
читателят е изправен пред произведение 
с вътрешна дълбочина, изследване и 
деконструкция на формата на романа, 
всичко това умело примесено със сатиричен 
поглед към обществото и неговото 
ежедневие. Ако трябва да се намери 
определение за това произведение, трябва 
да се ръководим от някои улики, които 
авторът е разпръснал из страниците, 
отбелязвайки как например няколко пъти се 
споменава „Вълшебната планина“ на Томас 
Ман.
Идеята за времеубежището, в което се 
лекуват онези, които губят паметта 
си за времето, много прилича на онази за 
санаториума, в който се срещат героите 
от шедьовъра на великия немски писател: 
ако санаториумът от „Вълшебната 
планина“ представлява Европа по време 
на кризата є между двете войни, то 
времеубежището на Господинов е 
достоверно огледало на напрежението и 
проблемите на нашия Запад и в частност 
на Европа. Следователно особената 
повторяемост на препратките към 
романа на Ман – само помислете за факта, 
че голяма част от „Времеубежище“ се 
развива в Швейцария, – ни позволява да се 

съсредоточим върху специфичната форма, 
използвана от Господинов, правейки я 
съотносима към романа-есе, или онзи тип 
наратив, типичен за европейската (особено 
немската и австрийската) художествена 
литература между двете войни, на който 
Стефано Ерколино посвети интересно 
изследване преди няколко години (Il romanzo 
saggio, Bompiani, 2017). „Времеубежище“ 
подема повествователните структури 
типични за романа-есе, които поставят 
на изпитание системата на описание, на 
мимезис, на представяне, като той не 
трябва да се разбира като вид съчинение 
по тема или повествователен текст, в 
който строго повествователните части се 
редуват с по-спекулативни.
Романът-есе се ражда и развива, тоест 
намира своето най-ярко изражение в 
кризата на представянето на реалността 
и на света, което в случая на Господинов се 
заключава в понятието „време“. Темата 
за времето и за неговия ход е типична 
за романите, написани между края на 
деветнадесети и началото на двадесети 
век (да говорим за автори като Бергсон 
или Пруст може да ни отведе твърде 
далеч, както и за Рикьор), но тук можем да 
помислим върху два факта, прикрепени към 
„времето“ по отношение на наративните 
конструкции (а) и на самото определение за 
роман (б).
Една от най-старите наративни 
структури на романа и на представянето 
на времето са препятствията (а); това 
е – поне до зората на ХХ век – двигателят 
на действието на разказа: препятствието 
„присъства във всяка история, която има 
каквато и да е структурирана конструкция, 
сега препятствието зависи от нашата 
увереност в завършека“ (Кърмоуд, 
„Усещането за края“). Тезата на Кърмоуд 
обвързва една наративна структура 
(препятствието) с времето (завършекът 
като апокалипсис), дотолкова, че можем 
да твърдим, че всеки роман е историята 
на живота на героя в даден период от 
време (б).
Във  „Времеубежище“ имаме съществена 
модификация на това какво е роман, 
а следователно и на структурата 
на препятствията: при Господинов 
повествованието е историята на времето 
в даден персонаж. Парадоксално не времето 
тече, а по-скоро персонажът, който се 
оказва, че заема различни времеви сегменти 
едновременно. Във „Времеубежище“  
това, което някога е било темпорална  
структура в романа – препятствията, –  
е трансформирано в персонаж – Гаустин, 
– който е нещо като катализатор на хода 
на времето и който прави възможни тези 
пътувания напред-назад в диахронния ред.

3.
Какъв вид преживяване на времето предлага 
клиниката, представена в романа? За да 
стане по-ясно, ще се позова на малък личен 
епизод. Преди няколко месеца, по време 
на карантината, телевизията, поради 
отмяната на футболното първенство, 
излъчи финала на Световното първенство 
от 2006 г. между Италия и Франция. 
Обхванат от необяснима еуфория, реших 
да изгледам мача с дъщеря си (родена през 
2008 г.), опитвайки се да предам ентусиазма, 
красотата, разсъжденията, мислите, които 
онази вечер бяха развълнували мен, а и много 
други. По време на повторното гледане на 
този мач разбрах, че спомените, мислите, 
ентусиазмът, красотата, свързани с 
него, нямат нищо общо със самата игра и 
наистина трябва да призная, че беше доста 
скучно за повторно гледане, и дори не беше 
кой знае колко добре изигран. На дъщеря 
ми, която ме попита: „Това ли е всичко?“, 
аз не знаех какво да отговоря, така че 
на поредния въпрос, който рискуваше да 
остане без отговор, отвърнах: „Не можеш 
да разбереш, не си била там“.
Преживяването на финала на световното 
от 2006 г. на дъщеря ми в сравнение с 
моето е перфектно възпроизвеждане 
на миналото, но без да е ibi et tum (там 

и тогава): параболата на опита, който 
ни предлага „Времеубежище“, е подобна, 
следователно съдържа в себе си изначален 
дефект: миналото може да се повтори, но 
не и да се изживее отново. Следователно 
във възможността, дадена от клиниката 
на времето, има уязвимост и грешка; 
преживяването на времето се превръща 
в преживяване на едно завръщане, на 
носталгия по нещо, което сме оставили 
в сънливите летни следобеди на нашето 
детство, но връщането към тези дни, 
споменът, се случват без никаква болка и 
страдание.
Времеубежището има устройството на 
асептична машина на времето, която прави 
всичко, за да избегне болката; нещо подобно 
се случва в четвъртата песен на „Одисея“, 
когато Елена поставя в чашите на гостите 
си на банкета упойваща билка, която им 
позволява да си спомнят, без да страдат. 
Това отсъствие на страдание обаче рискува 
да доведе до опустошителен ефект: след 
като болката от спомена е премахната, 
рискуваме да имаме избледняла, улеснена 
и опростена визия за миналото. Елена 
слага билката в чашите, за да не се събуди 
отново в нея, в мъжа є и в гостите им 
тъжният спомен за причината за войната, 
заради която гръцките кораби са плавали по 
морето към Троя; в избора на Елена е скрит 
прецизен политическа умисъл и желание за 
самосъхранение.

4.
Ако е възможно да се преживее отново 
миналото, защо тогава всеки народ да не 
избере да живее в десетилетието, в което е 
бил най-щастлив? Този парадоксален въпрос 
доминира в централната част на романа, 
като остро и радикално размишление от 
политическа и антропологична гледна точка 
върху нашето настояще. Господинов, като 
истински вирусолог, открива вируса, от 
който боледува Западът, и особено Европа, 
става дума за дегенерация на носталгията, 
която създава у хората вярата, че са били 
по-щастливи „едно време“: тази деградация 
на носталгията (може би  „Времеубежище“ 
е също така роман за изкривяването на 
това чувство?) подтиква европейските 
държави, следвайки примера на Brexit, 
да проведат референдум, за да изберат 
миналото, в което искат да живеят. Отвъд 
ироничния и сатиричния ефект, който 
Господинов щедро раздава при избора на 
съпоставките между нации и десетилетия, 
изненадваща в тази част е именно липсата 
на каквато и да е дискусия и възможност за 
бъдеще: времето се е изчерпало напълно.
Времето, което е много повече от нещо, 
което минава и което с хода си те тласка 
напред към бъдещето, в тези държави се 
превръща в повторение на идентичното. 
Повторението на идентичното е симптом 
на нещо ужасно, на липсата на етическа 
структура у хората, в този случай те 
живеят без реално бъдеще в нещо, което 
се повтаря без край. Ето недостатъка, 
грешката в системата, която 
„Времеубежище“ представя: повторението 
е нещо напълно различно от повторното 
посещение на миналото. Повтарянето 
на миналото и преразглеждането на 
миналото са две напълно различни действия. 
Повторението се конфигурира като 
пасивен акт; миналото се преживява 
наново, без да се научи нищо ново (Италия 
гъмжи от ентусиасти по „руинологията“, 
запалени по руините заради тях самите, 
по изоставените села и тяхната поетична 
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A B R O A D В И Т Р И Н А

Влада Урошевич, „Петмез“, прев. 
от македонски Русанка Ляпова, изд. 
„жанет 45“, Пловдив, 2022

„Петмез“ е роман за детството – не 
просто споменно връщане в детските 
години, а анатомия на детството 
като време, в което покълва целият 
по-нататъшен живот на личността. 
Книгата е калейдоскоп от фрагменти, 
които събират отломки от ежедневието, 
от тревожността на годините в 
навечерието на Втората световна война, 
от приказното детско въображение. 
История на порастването, разказана с 
носталгия и ирония; и с малко горчива 
тъга, като предчувствие за неизбежното 
предстоящо разомагьосване на рая на 
детството.

евгений Водолазкин, „Оправданието 
на Острова“, прев. от руски Здравка 
Петрова, изд. „Лист“, С., 2022

След като преди около две години 
Евгений Водолазкин стана актуален у 
нас с появата на „Лавър“ и „Авиатор“, 
сега се появява и „Оправданието на 
Острова“. И тук откриваме типичния 
за автора метаисторически разказ за 
историята. Смесват се епохи и събития, 
достоверност и фикция, за да бъде 
утвърдена представата, че смисълът на 
историята не е във фактологията, а в 
човешкия опит от преживяването є.

Харуки Мураками, „Първо лице 
единствено число“, прев. Надежда 
Розова, изд. „Колибри“, С., 2022

Разказите в този сборник носят типичния 
отпечатък на почерка на Мураками. 
Героят им се връща назад към младежките 
си спомени, за да се окаже, че уж най-
познатото, собственият живот и 
преживявания, са всъщност непозната и 
причудлива територия. Характерното 
за автора смесване на реално и фантазно, 
ежедневно и сюрреално поставя под 
въпрос уж стабилните обяснения за 
света, търси смисъла не в очевидното и 
логичното, а във въображението.

красота), докато преразглеждането е 
активно преживяване, което не изтрива 
миналото, което не го възхвалява, с което 
не се цели да се нагодим към себе си и 
другите, а се опитва да промени това, 
което е било. Преразглеждането има в себе 
си зародиш на бъдещето, на конкретно 
политическо действие, повторението е 
прогресивно изчерпване и стерилизиране на 
това, което е било.

5.
Романът на Господинов завършва с тази 
последователност, която пренасям тук:
Žgmcccrt №№kktrrph ggfpr111111111… 
mcccrt Žgggf vntggvtgvnggggg777rrr…
Дълго време обмислях тези разчленени 
знаци, опитвайки се да разшифровам 
тяхната тайна, забелязах някои повторения 
като знака Ž или поредицата „mcccrt“ или 
„ggf“. Очевидно нямам представа какво 
означава това, единствената идея, която 
ми хрумна, е, че Господинов е искал да 
предаде с тези букви идеята за времето 
и ритъма, предшестващи словото. 
„Времеубежище“ е роман, в центъра на 
който стои думата, това е роман, в който 
е важно да можеш да разкажеш неща, да 
ги опишеш, да ги направиш очевидни чрез 
писането; има обаче и „нещо“ по-първично 
от писането.
Може би става дума за преживяване на 
времето, което не може да бъде описано 
с думи, а чрез други форми? Възможно ли 
е човекът да има достъп до това време, 
което не е задължително да е свързано 
с историята, с възхода и падението на 
империите, с войните, живота и смъртта 
на хората, които обичаме? Време, което не 
е свързано по някакъв начин с преди и след? 
Различно от времето, което ни разказват 
романите със своя специфичен език, и което 
критиците, тълкувайки посланията на 
романите, продължават? 
Имам впечатлението, че Господинов би 
отговорил на всички въпроси, които току-
що повдигнах, с поредица от букви, подобна 
на тази, която преписах тук; може би 
защото той, стремейки се да види времето, 
да го абстрахира от непрекъснатото му 
преминаване, е стигнал до място/момент, 
в които думите са ненужни, където е 
необходим ритъм, където важното не е 
нито значението на думите, нито тяхното 
звучене, а е важен ритъмът. Господинов 
се връща назад във времето, дори преди 
началото на времето – ето защо започва 
главата с “-1“ – и открива, усеща и напомня, 
че там не съществуват нито време, нито 
слово, а само ритъм, и се опитва да ни 
предаде усещането.

                                                               
ДеМеТРИО ПАОЛИН

La ricerca
20 юли 2021

Лабиринти от време
„Бягах от континента на миналото към 
едно място, което твърдеше, че няма 
минало, макар междувременно да беше 
натрупало. Носех един жълт тефтер, 
търсех един човек, исках да разкажа, докато 
паметта не ме е напуснала.“ В последния 
си роман, носител на Европейската награда 
„Стрега“ 2021, Георги Господинов се 
отправя на пътешествие в несигурната 
територия на темпоралността, 
съизмервайки се с великите модели 
от миналото, между които изпъква 
Томас Ман. Ако във „Вълшебната 
планина“ немският писател е изобразил 
умиращата Европа в микрокосмоса 
на един санаториум, то клиниката за 
минало на Господинов символизира хаоса 
от близкото ни минало. Пациентите на 
Томас-Мановия санаториума живеят в 
мрачно и гробовно ежедневие, сякаш вече 
са увити в плащаницата си. „Времето 
никога не е реално. Ако ви се струва дълго, 
това означава, че е дълго, ако ви се струва 
кратко, е кратко, но никой не знае колко е 
дълго или късо“, казва Касторп в желанието 
си да дефинира неопределимото. По 
върховете на омагьосаната планина всичко 
е объркано. Писателят с безкрайно умение 
успява да разкаже времето, превръщайки го 
в действащо лице на историята. И в двете 

книги болестта е символ на морална криза.
Поколението на Ман страда от 
туберкулоза, а това на Господинов – от 
Алцхаймер. Загубата на паметта е болест 
на нашето съвремие, неизбежна последица 
от увеличената продължителност на 
живота. На неуловимия Гаустин, заклет 
пътешественик, който е обсебен от 
миналото, е поверено да проектира клиники 
за минало, в които да намери утопична 
защита от забравата. Както при Ман, 
миналото се превръща в настояще и 
обратното, разкривайки постоянната 
връзка между нещата. Стаите, излезли 
от едно отминало ежедневие, обзаведени 
по вкуса на други епохи, помагат да 
се преоткрият изгубени или никога 
несъществували спомени. Обсесията 
по миналото, желанието да бъдеш, да 
принадлежиш на друго време, е чувство, 
с което всички ние рано или късно се 
сблъскваме, и което намира на страниците 
на Господинов великолепно превъплъщение. 
„Аз имам повече спомени, отколкото 
са имали всички хора, откакто свят 
светува“, пише Борхес в разказа „Фунес 
паметливият“. Самият автор се позовава 
на аржентинския гений. Осъзнат зрител 
на безмилостния регрес, Фунес не може 
да заспи, защото това би означавало да се 
разсее от случващото се по света.
По същия начин Господинов би искал да 
възстанови онова, което е останало в 
миналото. Усещането за дните, които ни 
напускат, страхът от загуба на паметта 
и на онези истории, които съставляват 
багажа на всеки писател, подкопава 
стабилността на света в романа. И 
от графична гледна точка рисунките и 
откъсите от бележки нарушават хода на 
разказа: опасни разливи на време, безкрайни 
вътрешни територии, които Господинов 
изследва с оригинална задълбоченост. 
Загубата на памет се разпространява 
като вирус по света, заразявайки цялото 
човечество. Времеубежището от 
заглавието е конструкция, която защитава 
времето, илюзорно имунизирана от 
разрухата. Както при Пруст вкусът на 
мадлената успява да разпука дихотомията 
между настоящето и онова, което е 
останало в миналото, така у Господинов 
миналото кристализира в миризмите. 
Горчива ирония преминава през страниците, 
в които Европа, неспособна да се изправи 
пред настоящето и да изгради бъдещето, 
призовава към референдум за минало, призив 
да се върнем там, където все още се усеща 
присъствието на утопичното щастие.
Мрачни предчувствия, още по-
обезпокоителни в този конкретен 
исторически момент, завършват книгата. 
Хаосът, в който светът потъва, не 
е този на сътворението, а сочи към 
неговия неизбежен край. Ревът на танкови 
вериги, шумът на маршируващи ботуши, 
струпването на войски по границите през 
1939 г. напомнят за минали трагедии, 
за съжаление готови да се повторят с 
нечувано насилие в настоящето.

РИКАРДО ЧеНЧИ
Pulp Libri
10 март 2022

Шрапнелът на паметта 
Българският писател, носител на 
Европейската награда „Стрега“ 2021, пише 
дистопичен роман за връзката между 
миналото и бъдещето

Изпод перото на българина Георги 
Господинов излезе най-оригиналното 
размишление върху темата за паметта 
през последните двадесет години. 
„Времеубежище“ е роман, но роман, в който 
„героите нямат имена, за да не можете да 
ги забравите“, където първото „ти“, дори 
преди всеки читател, е онзи, който пише.
Това е роман едновременно утопичен 
като „Градът на Слънцето“ и 
дистопичен като „1984“, но също така и 
многоцветна историческа възстановка 
на живота в Източна Европа и виртуозно 
фантаполитическо упражнение а ла Филип 
К. Дик, а може би и хиляди други неща, 
колкото многобройните образи, отразени в 
калейдоскопа на паметта, които изплуват 

пред очите ни, винаги в различен ред. Във 
„Времеубежище“ има всичко: Кант, Пруст 
и неговите мадлени, Бердяев и „Сбогом, 
Ленин“, Томас Ман, „Шоуто на Труман“ 
и „Завръщане в бъдещето“, „Бийтълс“ и 
„Ийгълс“, Джон Дън, Фуко и Еклисиаста. 
Самият Господинов е определян като 
„българския Милан Кундера“, често го 
сравняват и с Дюренмат.

Възможен плейлист
И все пак в непрекъснатото редуване 
на неговите повече или по-малко 
елитарни цитати няма нищо от 
снобския ексхибиционизъм на толкова 
много представители на съвременната 
художествена литература; напротив, 
дори когато не са музикални цитати, те 
образуват един вид плейлист, идеалният 
саундтрак за поредица снимки, които 
изглеждат като направени с „Полароид“ в 
прашни стаи от 30-те, 50-те, 70-те години. 
Може би само в „Танцувай, танцувай, 
танцувай“ на Мураками музиката е толкова 
проникнала в повествованието. Разказът 
при Господинов напредва на пресекулки 
чрез стегнати, ефектни фрази („Не знам 
кой разчиства след всяка революция“ или 
„Звездите над нас светят по кантиански 
хладно, а моралният закон се търкаля 
някъде по улиците“), и въпреки това – 
невероятно! – колкото и далеч да са от 
ласкателството, толкова са и чудодейно 
защитени от насмешка фрази като 
„Впрочем според келтите един от първите 
знаци на апокалипсиса е смесването на 
сезоните“, които иначе биха рискували да 
събудят у най-циничния читател някакво 
фолклорно сравнение с любимите цитати 
на домакините от Вогера... или Велико 
Търново, в конкретния случай.
 
Темата на романа
Ако централната тема на романа със 
сигурност е връзката между миналото 
и бъдещето, времето и паметта, в една 
интимна и разбъркана, ни най-малко 
телеологическа перспектива, чието мото 
е „Всички случили се истории си приличат, 
всяка неслучила се история е неслучила 
се посвоему“, както и „всичко се случва 
години след като се е случило“ – много по-
нееднозначно, по-познатo и човешкo от 
институционалната перспектива, която 
доминира всяка година през месеците януари 
и февруари, – не е случайно, че същият 
цитат след това е транспониран от автора 
в контекста на националните държави 
(„Всички щастливи държави си приличат, 
всяка нещастна държава е нещастна по 
свой начин“). Гледната точка на Господинов 
всъщност е еднакво проникновена, когато 
се насочва към юридическо-политическите 
въпроси за европейските граници, към 
възможността за провеждане на граждански 
референдум и към едностранните 
паразитни отношения, демонстрирани 
от някои групи на икономическо влияние 
към отслабени и непоследователни 
държави, използвани като защитна стена 
и като „първичен бульон“, в който да се 
размножават всякакви капиталистически 
бактерии.

(Изненадващото) медицинско измерение
Не на последно място е значим фактът, 
че макар да е написан преди пандемията, 
„Времеубежище“ изобилства от препратки 
към „медицинското“ измерение: от 
„скритото насилие“ по Фуко, което се 
излъчва от всеки инструмент и от всяка 
престилка, използвани в болниците, до 
миналото, което се възприема като 
заразен вирус, снабден с „някакви бързо 
мутиращи щамове, които сриваха 
всякакъв имунитет“, до момента на 
кулминацията на повествованието, в която 
експерименталното лекарство, измислено 
от главния герой Гаустин, се превръща в 
политически инструмент... 

                                                                     
КАМИЛА СКАРПА

Barbadillo
17 февруари 2022

 Превод от италиански:  
БОРИСЛАВА ЧАКРИНОВА
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Л И Т е Р А Т У Р А  И  К И Н О

Владимир Донев

„Поетът и дяволът“ е български игрален филм (1983) на 
режисьора Иван Росенов, сценаристи са Стефан Продев и 
Иван Росенов.1 Оператор е Светлана Ганева. Музиката е 
композирана от Божидар Петков. Актьорският състав 
включва Владимир Пенев – Поета (Христо Смирненски), 
Елефтери Елефтеров – Непознатия, Жана Караиванова – 
Момичето, Николай Бинев – Професора, Катя Паскалева 
– Дамата, Вълчо Камарашев – Маестрото, Любен 
Чаталов – Съветника, Кръстан Дянков – Вестникаря, 
Никола Стефанов – Момчето, Антон Горчев – 
Следователя и др.
Филмът е създаден по действителен случай от 
биографията на Христо Смирненски. Малко 
преди смъртта, известният поет, вече певец на 
пролетарските вълнения, болен от туберкулоза, получава 
предложение да постъпи на дипломатическа работа 
в чужбина.2 Смирненски отказва второ изкушаващо 
предложение от средите на земеделското управление 
да бъде назначен на висока заплата като ревизор през 
1920 г. Тази малко известна ситуация от живота на 
поета дава повод и възможност за създателите на 
филма да въобразят свой филм притча „Поетът и 
дяволът“, която е вдъхновена от най-известния разказ на 
Смирненски „Приказка за стълбата“.
Сюжетът на филма е изграден от няколко сцени. 
Интертекстуалните елементи представляват преки 
цитати от текстове на Смирненски, а интермедиалните 
трансформации се извършват с помощта на изразните 
средства на театъра, песента, декламацията във 
филмовото изображение. В настоящия текст ще 
проследим вплитането на цитати и наслагването на 
различни форми на интермедиалността в отделните 
моменти от сюжета.

I. Прегледът при лекаря
Смирненски е болен от туберкулоза. Лекарят му 
предписва лечение чрез следната рецепта: „Два килограма 
прясно мляко, 5-6 рохки яйца, агнешко месо, пилешко, 
мед, масло…“. Поетът отговаря иронично: „Е, вече 
сте писател“. Чрез глас зад кадър се влива монологът 
на Смирненски, който представлява цитат от 
първите изречения на разказа „Как ще си умра млад и 
зелен“. Камерата улавя фигурата на старeц с цигулка, 
което може да се разчете като визуален цитат от 
стихотворението „Старият музикант“ на Смирненски. 
Визуалният цитат не притежава наративна функция и не 
вписва елемента в сюжетна парабола. Камерата просто 
хваща обекта в потока от вървящи хора по улицата. 
Визуалният цитат е част от текста Смирненски, но не 
притежава специална наративна функция.

II. Момичето в ролята на банкера Людоедов 
подготвя алегорична сцена от разказа на Смирненски 
„Страшният съд“. То репетира за театралната 
постановка пред погледа на поета. Зададена е заявка за 
представяне на текст от Смирненски чрез изразните 
средства на театъра във филмовия сюжет. Очертава се 
тристепенна структура на интермедиалността: текст 
– театрална постановка – рамка на филмовия кадър. 
Срещата завършва с интимно приближаване между 
Поета и Момичето, което подсказва, че може би то е 
любимата на поета. 

III. Литературната вечеринка у Професора 
Литературната среща разкрива обстановката в 
средите на буржоазния хайлайф. Героите са представени 
чрез своите роли, а не с имената си – Непознатия, 
Момичето, Професора, Дамата, Маестрото, Съветника, 
Вестникаря, Момчето, Следователя. Този похват е 
свързан с алегорията, основен принцип на притчовата 
образност. Коментарите са насочени към разказа за 
сбиването в „нашия Парнас“ по спор за поезията на 
Смирненски. Вестникаря (Кръстан Дянков) разказва 
историята на спречкването. Литераторът Йордан 
Бадев се сбива със свои опоненти заради Смирненски. 
Литературният критик избухва и решава да „зашлеви“ 
поета с една статия, като го даде под отговорност 

1 Филмът може да бъде гледан на адрес: https://www.vbox7.com/
play:6f76d40262
2 Вж. Елена Димитрова. Христо Смирненски. Живот и 
творчество, Наука и изкуство, 1963, с. 60: „През 1921 г. поетът 
е поставен пред много по-голямо изкушение – земеделското 
правителство му предлага поста аташе по печата във 
Вашингтон. Без никакво колебание Смирненски отхвърля и това
                                    предложение. Как не разбраха, че няма да се 
                                   продам!“ – казва той с негодувание.“

за обида на властта. Друг отговаря на Бадев, че е 
„говедо“ и Професора от литературната компания се 
съгласява с това твърдение. Следва ироничната реплика 
на Съветника (Любен Чаталов) как се е спукал Парнас 
„като свински фугас“. 
Маестрото изказва упреците на буржоазната 
литературна среда и оценка за поезията на Смирненски: 
„ловко оперира с известна поетична образност, но 
нищо повече“, „поезията му е плод на елементарни 
версификаторски капризи“, „а колкото до съдържанието, 
всичко изсмукано от най-долните етажи на живота, 
от хрониките на „Работнически вестник“. Момчето, 
племенникът на Професора, запитва справедливо: 
„Извинете откъде Вие щяхте да черпите вдъхновение, 
ако живеехте в Ючбунар?“. То рецитира първите 
шест стиха от „Цветарка“, които въвеждат образа 
на свечеряването, над Витоша „се разтапят в тънка 
пара бледи есенни звезди“. Нарастващият революционен 
тон на изпълнението кара Професора да прекъсне 
декламацията. Той е раздразнен от патоса на младежа и 
лукаво профанизира в битовата насока разговора. Вече 
е оценил поезията на Смирненски и довършва втора 
строфа от „Цветарка“ пред компанията, като сам 
разгръща притежаваната стихосбирка „Да бъде ден!“. 
Сцената ни въвежда в метанаративен литературно-
културен контекст чрез споменаването на имена и 
оценки за поезията на Смирненски („нашия Парнас“, 
Йордан Бадев, „Работнически вестник“, Ючбунар 
като топос на пролетарската поезия). Цитатът от 
„Цветарка“ е интертекстуален елемент, който се 
трансформира медиално чрез специфичното рецитиране 
на двама от героите – бунтовно-заплашително от 
Момчето (изразява смислово, ритмично, емоционално 
съчувствената семантична перспектива към Поета) 
и замислено-утвърдителна реакция от страна на 
Професора, който сякаш интонационно се съгласява с 
очевидната художествена сила на прочетените стихове, 
но запазва и нюанс на лукаво колебание (в изпълнението на 
Николай Бинев).

IV. Второ посещение при лекаря 

V. Мотивът за революционната тълпа
Сцената е предадена чрез звуков монтаж (23 мин.). 
Заплашително звучат стихове от „Червените ескадрони“ 
в строя от разбунени работници, скандирането 
подчертава ударната сила на ритъма, който сякаш руши 
основите на стария свят. Наслагват се рецитиращите 
гласове от маршируващата тълпа, викове от уличните 
протести, кънтящи отекващи удари на метални 
предмети във влажното пространство на улицата и 
халето. 
Камерата спира погледа върху Момчето, което 
наблюдава всичко това, и после се прехвърля върху 
стария музикант, но без да се чува мелодията от 
неговата цигулка, като образът му бива препречен от 
минаващите стачкуващи работници, развяващи знамена. 
Сцената завършва с крачещия Смирненски след тълпата. 
Множеството се движи в някакво огромно хале, мрачно и 
влажно. Поета преминава пред Момчето, забавя се, вдига 
глава към единствения слънчев лъч, който огрява лицето 
му. Надежда за светлина символизира сцената. 
Звуковият монтаж и наративната визуализация на 
цитата успяват да предадат сходния момент от разказа 
„Страшният съд“: „На улицата, на широката каменна 
улица, шумеше море от хора. Громък вик, тържествен 
и страхотен като рева на полунощна буря, тресеше 
въздуха. Над хилядите глави яки жилести ръце дигаха 
огненочервени знамена. Високо, високо се развяваха 
знамената, плющяха, пращяха, а бурният вятър пилееше 
техните гънки. Огромното пурпурно слънце ту се 
изгубваше зад черен разпокъсан облак, ту плъзнало в 
ясната синева, заливаше с вълни светлина многобройната 
тълпа“. 
Подбраните визуални елементи със слънчевия лъч върху 
лицето на Поета фокусират символиката по друг начин, 
по-скоро като надежда за участта на самия поет, 
сполетян от тежката болест. Сцената завършва със 
запознанството на Момчето с Поета, то благодари за 
силата на поезията на Смирненски, а Поета кани новия си 
познат на „младежко утро“.

IV. Сцената с младежкото утро
„Момчетата от гимнастическата група“ подготвят 
спектакъл по творби на Поета. Младите мъже гневно 
рецитират стихотворението „Вълкът“: „Нощта 
повдига бавно траурния креп,/ поръсен с утринни сълзи/ и 
в синята мъгла пълзи/ поток от труженици, поели път за 
хлеб; И въздухът е сякаш плътно напоен/ с въздишките 
на шумний град,/ които бликат и трептят/ по устните 

на сивия работен ден; А ето старий вълк завръща се  
пиян –/ на плячка бил е цяла нощ,/ където в празничен 
разкош/ той вдигал е стакан подир стакан; Бастон, 
дебела шуба, пура – всичко на място,/ а в замъглените 
очи/ банкерската душа звучи/ с единствената своя 
струна от злато; Мъглата вдига се. И цял в лъчи облян,/ 
гърми стохилядния град,/ а старий вълк – а старий 
свят/ отива да си легне гузен и пиян“. Първият цитат 
от Смирненски на театралната сцена, декламиран 
гневно, като закана срещу стария свят, озвучава 
революционната сила на неговата поезия. 
Театралната постановка алегорично представя дебел 
човек, очевидно карикатурна проекция на стария свят. 
Това е разказът „Страшният съд“ за банкера Людоедов, 
след стихотворението „Вълкът“ гласът на говорещия 
преминава към следния цитат от разказа: „Тръпнещ, той 
се огледа. Бледоликият момък бе изчезнал, но на мястото 
му Людоедов съзря голямо кърваво петно и това петно 
се разливаше, пълзеше по мебелите и стените и скоро 
цялата стая се изпълни с топла кръв, която душеше, 
давеше и погнусяваше. А ето, сякаш всичко в стаята се 
раздвижи и съживи. Мебелите заскърцаха със злобен смях, 
масата зарида с остър женски плач, картини, шкафове, 
книги… всичко зашепна, застена… Кръвта сияеше с 
рубинен блясък… топла човешка кръв, която бликаше в 
червени вадички и се стичаше в огромен поток… Ручеят 
стенеше и бавно извиваше из обжарените поля, дето 
притегляше кървавия пот на жетварите, минаваше край 
фабриките, работилниците и бедните хижи и растеше, 
непрекъснато растеше…“. 
Интермедиалността се осъществява чрез театралната 
визуализация на прочетения откъс на сцената, в 
който Момичето чрез костюма на Людоедов разкрива 
огромното, разплуто тяло на банкера, гротескова 
хипербола за изсмуканата кръв на жертвите. Камерата 
фокусира върху осветените монети и бликащата под тях 
кръв върху бяло платно, което включва кинопогледа към 
театралната трансформация на заложените текстови 
елементи. Следи нарастващия ужас на Людоедов, който 
се отдръпва уплашено към движещите се „стени“ (ръце 
и тела, скрити зад бели кървави платна, опитващи се 
да притиснат банкера). Театралните изразни средства 
са уловени от камерата чрез общ план към свиващото 
се тяло на падналия Людоедов, а ръцете и кръвта 
на жертвите заплашително се издигат и моделират 
огъващо-обгръщащо театрално пространство.
Сцената продължава с песента по стихотворението 
„Ний“ („Ний всички сме деца на майката земя…“). Тя е 
изпята (първите три строфи) от младежите, които 
изграждат стена на протеста. Камерата на два пъти 
насочва вниманието си към седналия в публиката 
поет, който срамежливо и леко усмихнато слуша 
своите произведения (този детайл от сценария вярно 
отразява скромността, дори срамежливостта на 
Смирненски, засвидетелствана от много от приятелите 
на поета). Поетът напуска залата преди да гръмнат 
аплодисментите.
Малкият спектакъл завършва с рецитиране на 
стихотворението „През бурята“: („Аз ще дочакам 
празника на мойте братя/ и размаха на техните крила,/ 
когато върху хиляди чела/ ще начертае смъртен знак 
съдбата/ и бурята със гръм ще призове/ възбунените 
свои синове“). Следва монтаж, който свързва кадър от 
прегледа при лекаря на болния от туберкулоза поет и 
близък план към бледото лице на Смирненски, попиващо 
слънчевите лъчи.
Вторият диалог между Момчето и Поета се 
осъществява чрез стиховете на Смирненски, които 
превръщат двамата в единомишленици. Подхваща се 
трета строфа от ключовото със събраните мотиви 
и образи стихотворение „През бурята“ („И аз ще видя 
непознати и велики/ довчерашните стенещи тълпи,/ 
пред чийто двери вечна мъка бди/ и вечно дебнат нужди 

Филмът притча „Поетът и дяволът“ – интертекстуални 
и интермедиални аспекти в изображението

Кадър от филма „Поетът и дяволът“ (1983). В ролята на Поета 
(Христо Смирненски) актьорът Владимир Пенев
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бледолики,/ а в тъмните потрошени стъкла/ Смъртта 
потропва с ледени крила“.) Репликата на Момчето с този 
цитат точно откликва на емоционалното състояние и 
размислите на Поета, изправен пред смъртта, цитатът 
е вграден в сюжетната комуникативна ситуация. 

VII. Разбитата редакция на вестника

VIII. Акцията с декламирането на революционни 
стихове в оперетата
Представяне на мотива „кан-кан“ от второ действие, 
втора сцена от оперетата „Орфей в ада“ на Жак 
Офенбах. Сам Поета влиза в пропагандна акция 
по хвърляне на листове с революционни стихове и 
рецитирането им чрез прекъсване на действието. 
Откъсът от оперетата символизира вкуса и 
културата на буржоазната публика, на които се 
противопоставят революционната поезия и морал. 
Акцията е да се хвърлят в четвърто действие позиви, 
Поета е назован чрез един от псевдонимите си Ведбал. 
Залогът е особено висок. Залата е препълнена, в нея се 
намират представители на „Парнас“, естетическия 
Олимп, срещу който Смирненски решава да действа 
решително. При отказа на един от актьорите да 
участва в акцията, той сам излиза да рецитира в 
театралната зала пред представителите на Парнас 
строфи от „Северно сияние“ (второто стихотворение): 
„Безумец е, кой хвърля шепа/ пръст – с пръст слънцето 
да затъмни,/ и кой надежда храни слепа/ да спре 
стихията свирепа/ на океанските вълни“; и строфа 
от последното, четвърто стихотворение: „Тълпи се 
легион до братски легиони/ и бурното море издига се 
и тътне:/ „Станете вий, деца, вий, робски милиони,/ 
притиснати под златни кървави корони,/ угасващи в 
нощта и в сънищата смътни!/ Станете вий, деца на 
Лондон, Берлин, Рим,/ умира старий свят, ний нов ще 
сътворим!...“. Словото на Смирненски бива заглушено 
от оперетната музика и излизането на балерините. 
Освиркванията и протестите в публиката прогонват 
участниците, след което Поета, Момчето и Момичето 
избягват в еуфорично приповдигнато настроение от 
проведената акция. Преплитат се цитати като шпаги 
между фиктивно дуелиращите се на шега млади хора 
(в задъхания темп на бягството се чуват стихове от 
епиграмата на Смирненски – „Не ще съмнение в това/ 
и да отричам фактите не смея:/ повтарям, имаш ти 
глава,/ но за да носиш шапката на нея“). 
Като контрапункт на веселата провокативна музика 
от оперетата прозвучават замислените акорди от 
пианото на Момичето, което рецитира стихове от 
„Жълтата гостенка“: „Над сънния Люлин, прибулен/ 
с воала на здрач тъмносин,/ безоблачен залез запали/ 

XIV. Смъртта на Поета
Сцената е построена в силен контраст с цялостната 
светлинна партитура на кадрите до този момент. 
Филмът е изграден в тъмен спектър на полумрак на 
локали, стаи и улици. Момичето посещава Смирненски в 
една невероятно светла и бяла стая. Постепенно разбира 
истината, но не иска да приеме вестта за смъртта 
на Поета. „Моли“ го да си легне нормално и излиза от 
стаята. 
Моментът на сепването при осъзнаването на истината 
е съпоставен с повтарящия се мотив за червените 
ескадрони, в които се влива сам поетът. Трагизмът на 
смъртта се балансира смислово с вярата, че духът на 
автора е част от огромното множество, което променя 
света. Едно визуално решение, което кореспондира 
успешно със смислово-емоционалния заряд на неговото 
творчество.
В този миг вътрешният глас в съзнанието на девойката 
произнася (отново чрез глас зад кадър) стиховете на 
Смирненски от „През бурята“ (последната строфа): 
„А ти, другарко скъпа – сетна ми утеха,/ възторжена и 
смела отмини/ към слънцето на пролетните дни./ Аз ще 
целуна твойта светла дреха/ и утрото на празника ни 
пръв/ с корални капчици димяща кръв“.
Финалната част от сцената прекрачва в символното 
пространство на отвъдното безсмъртно духовно 
небитие. В светлина и белота Смирненски облича 
новия си костюм, изпраща с поглед  през прозореца 
отдалечаващата се фигурка на Момичето, излиза пред 
спретната бяла варосана къщурка и присяда тихо на 
пейката пред нея. Визуализира се образът на родния дом 
в Дебеляновата елегична тоналност.3 Последният кадър 
връща зрителя към документалното начало с показване 
на другарския некролог за смъртта на Поета.
Ако се опитаме да обобщим наблюденията за формите 
на интермедиалното взаимодействие в концепцията на 
филма, трябва да кажем, че те са използвани уместно 
и целенасочено от авторите с оглед цялостната 
композиция на филма притча, посветен на образа 
на Хр. Смирненски в неговите последни дни преди 
смъртта. Наслагват се форми и изразни средства от 
няколко изкуства – литература, театър, музика, кино. 
Като импулс от задействането на преките цитати 
в интертекстуалността се активизират различни 
трансформации на литературното слово в нова медиална 
обработка. 
Преките цитати притежават сюжетна функция, 
вписват се като реплики в диалог или вътрешен монолог 
на героите (чрез глас зад кадър). Появяват се наративни 
визуализации на цитати от текста Смирненски със 
сюжетна (мотивът за революционната тълпа) и 
несюжетна функция (образът на стария музикант). 
Декламацията варира от индивидуално тонирано 
рецитиране до скандиране на стиховете. 
Песента по стихотворението „Ний“ се вписва в 
бунтовния заряд на театралната сценка по разказа 
„Страшният съд“. В един по-широк музикален 
семантичен план стиховете влизат в контрастна 
опозиция спрямо кабаретния и оперетния контекст на 
някои сцени във филма или са в унисон при изпълнението 
на Момичето.
Театралната постановка съшива цитати от четири 
различни текста на поета. Създава се сценично 
пространство, което визуализира с театрални изразни 
средства алегорията в притчата „Страшният съд“. 
Същевременно театралните фигури и детайли са 
представени от камерата чрез смяната на плановете и 
фокусирането в кадъра.
Чрез интертекста се въвлича по-широк литературно-
културен контекст в споменаването на имена, факти, 
оценки за поезията и времето на Смирненски, което 
изгражда правдоподобна картина на изпълнената със 
социална и идеологическа конфликтност епоха. Достоен 
филм за „слънчевото дете на българската поезия“ и 
„поета на огнените гриви“ (по метафоричната оценка на 
Георги Бакалов).

3 Финалната сцена успешно диалогизира и със запазените 
сведения за обичта на Хр. Смирненски към родния дом в 
Кукуш, който формира детските възприятия на поета и грее 
в съзнанието през целия му кратък живот. Ето как го описва 
Е. Димитрова в биографията на поета: „Бъдещият поет расте 
на воля в задушевна патриархална атмосфера. Родният дом 
е стара едноетажна постройка с открит трем, зад който 
се намират стаите. В дясното крило се издига втори етаж, 
полуразрушен, с голям чардак. Дървена стълба води от трема 
към чардака. Пред чардака се вие сенчеста лозница. Невисок 
варосан зид отделя двора от овощната градина, в която 
растат сливи, смокини и нарове. Върху белия зид са наредени 
саксии с карамфили, шибой, слез и други цветя“ (Е. Димитрова, 
Хр. Смирненски. Живот и творчество, с. 13).

сред своите тайнствени зали/ пожар от злато и 
рубин.; И привечер летна наметна/ пак с траурен плащ 
рамена,/ градът приюти се в тъмата/ и тънка позлата 
в стъклата/ разля се на плахи петна“. Цитатът 
се вплита смислово в композицията на сцената, 
като насочва вниманието към болестта на Поета. 
Смирненски храчи кръв, стиховете, произнесени от 
Момичето, звучат печално с оглед болестта на героя. 

IX. Проектът за ново литературно списание
Момчето прави предложение за издаване на ново 
списание със Смирненски с обещание, че неговият вуйчо, 
Професора, ще го финансира. В сцената е вмъкната 
темата за болестта на поета в разговора с Момичето и 
майката на Смирненски. Поета се шегува, че болестта 
не съществува и той просто не се интересува от нея. 
Вътрешният монолог е предаден чрез глас зад кадър в 
разсъждения, че на младата неукрепнала литература е 
необходимо ново издание.

X. Дяволското изкушение пред Поета
Подобно притчата „Приказка за стълбата“ и във 
филма Поета е изправен пред изкушение на дявола. 
Дяволът не е персонифициран, а негови представители 
са Професора и Маестрото. Момичето предупреждава 
твореца, че „Нищо не се дава даром на този свят“. 
Първото изкушение е отправената покана от 
Маестрото, че ще бъдат осигурени пари за новото 
списание, на което редактор ще бъде Смирненски. 
(„С негова помощ Вие може да създадете един нов 
Парнас. Там Вие ще бъдете единствен. Идеята 
Ви е чудесна“ – казва Журналиста). Иронията към 
ситуацията е скрита в текста на песничката, която 
изпълнява кабаретната певица. Припевът възпява 
значението на парите: „Затуй в живота е добре човек 
да има портмоне“. От друга страна, песничката 
разкрива духовната нищета на нейната изпълнителка 
и почитателите є, които смятат, че притежават 
висок вкус. Авторите на филма успяват да скрият 
иронията в съчетаемостта на определени тематични 
компоненти в сцената.
Второто и трето изкушение се явяват чрез 
предложенията на Професора. Той лукаво и изкусително 
цитира мисълта на Сент Бьов за спокойната 
хармонична атмосфера на творчеството: „Ако не 
се лъжа, Сент Бьов беше казал: „Поезията е нежно 
цвете, което се нуждае от богата почва, емоционално 
разнообразие и живи контакти със света. Не съм 
ли прав, господа?“. Репликата определено е насочена 
към Смирненски. Две съблазнителни идеи предлага 
Професора, всъщност той е олицетворение на дявола. 
Той приканва Поета: „Че на Вас Ви е необходимо да 

поживеете по рецептата 
на Сент  Бьов. Господата се 
оказаха твърде благосклонни 
към Вас и предложиха две 

съблазнителни идеи. Първата е готова да Ви изпрати 
във Виена като стипендиант на академията. А 
другата – в Америка – аташе по печата“. Отговорът 
на Смирненски е достоен: „Възможността да живея по 
рецептата на Сент Бьов е привлекателна наистина, 
но ако имам възможността да избирам, бих предпочел 
списанието“.

XI. Побоят над Смирненски и Момчето
В тъмнината на нощната улица след побоя се появява 
фигурата на Професора. Смирненски го нарича мерзавец, 
а Професора изказва съжаление, че е можел да помогне 
на Поета. Реализира се „приказката“ за „тоягата и 
моркова“, защото предложението за списание е опит 
да купят Поета, но противниците му, маскирани като 
негови благодетели, извършват и побой, а преди това 
разбиват редакцията на сп. „Маскарад“.

XII. Приказка за стълбата
Момичето чете „Приказка за 
стълбата“ „наум“ чрез глас зад кадър. 
Камерата фокусира вниманието 
върху снимка от документ, на 
която се вижда образът на Иван. 
Х. Костов, аташе по печата в 
Америка. Изгражда се следа към 
случката с Христо Смирненски, 
която е фактологичната основа на 

представените събития. Веднага след това погледът 
се насочва към четящото момиче, което представя 
„Приказка за стълбата“. Така, не с вътредиегетична 
връзка, а с външна документна основа по аналогия и 
разчитайки на познанията на зрителя, цитатът указва 
притчата за стълбата, която се разиграва в живота 
на самия Смирненски. Камерата следи лицето на 
момичето и ръкописно изписаните листове с текста 
на притчата.

XIII. Мотивът за революционната тълпа 
Монтажната връзка със следващия сцена е изградена 
на базата на контраста. Червените ескадрони на 
разбунените тълпи заливат улиците с хора и знамена.

Люба Халева, илюстрация към 
книгата „Писма на Омар до 
бъдещата му съпруга“ от Рене 
Карабаш, изд. „Жанет 45“
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Сцена
Редактор на страницата
КАМеЛИя НИКОЛОВА Представяне на нови пиеси след 

Творческа работилница с Деян Дуковски

На 7 април Сатиричният театър „Алеко Константи-
нов“ ще връчи своите вече традиционни награди „Златен 
кукерикон“ за достижения в изкуството на хумора и 
сатирата в българския театър.
Ицхак Финци получава „Златен кукерикон“ за цялост-
но творчество на името на Георги Калоянчев. Голе-
мият български актьор е поредният носител на от-
личието след Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов 
(2020), Татяна Лолова (2019), Славчо Пеев (2018).
За 2022 година са номинирани артисти в няколко 
категории:
За млада надежда отличените са Николай Кенаров, 
режисьор на постановката „Вечеря за глупаци“ 
от Франсис Вебер (Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров“, Варна),  Николай Николаев – актьор в 
постановката „Двама в делириум“ от Йожен Йонеско, 
режисьор Николай Йорданов, „Ялта арт рум“, и Ния 
Кръстева – за ролята є в „Съблечи се за вечеря“ 
от Марк Камолети (режисьор Венцислав Асенов, 
Младежки театър).
За женска роля са номинирани Светлана Янчева за 
ролята є в „Шекспирин по време на пандемия“ от Теди 

В края на февруари 2022 г. SPAM Studios обяви, че месец 
по-късно ще се проведе творческа работилница за 
драматургично писане като част от едногодишната 
им програма, финансирана от Национален фонд 
„Култура“. Екипът от млади творци, занимаващи се с 
организирането на представления, концерти, изложби и 
срещи с вдъхновяващи личности, предостави възможност 
на седем души да работят заедно с Деян Дуковски върху 
свои пиеси. 
Деян Дуковски е македонски драматург, завършил в класа 
на Горан Стефановски във Факултета за драматични 
изкуства в Скопие, където и работи няколко години 
като доцент по драматургия. В момента е щатен 
драматург в Македонския народен театър, а едни от 
най-популярните му пиеси са „Буре барут“, „Балканът не 
е мъртъв“, „Другата страна“, „Празен град“ и др.
Кандидатстващите за работилницата, която се проведе 
от 29 до 31 март, трябваше да напишат кратка пиеса 
или сцена на тема „Граница“, образът на която побира 
в себе си множество значения и съответно посоките, 
в които може да се тръгне, се оказват всевъзможни. 
Избраните участници – Татяна Йолинска, Кристина 
Христова, Катерина Георгиева, Владимир Давчев, 
Нели Мишева, Цвета Ерменкова и Васил Спасов, имаха 
шанса да се срещнат с македонския драматург, да 
проведат разговори върху текстовете си, да доразвият 
конфликтите си, да усъвършенстват персонажите и 
сюжетите си. 

Като резултат от творческата работилница на 31 март 
вечерта в Клуба за естетическо възпитание на артиста 
в София се проведе представяне на пиесите, откъси от 
които бяха прочетени от актьорите Йоанна Темелкова, 
Игор Дамянов, Теона Димова и Кристиян Негалов. 
Събитието се проведе с вход свободен, а всеки присъстващ 
имаше възможност да си взема напитка от бара и да се 
наслади на вечерта. 
И така само за два часа в добро настроение, с приятна 
компания и в топла атмосфера успяхме да се потопим в 
няколко различни свята, сблъскахме се с различни проблеми, 
попаднахме в центъра на разнообразни конфликти, 
припознахме се в някои персонажи. 
Първият текст, който чухме, бе „Сподели (!) се“ от 
Владимир Давчев, представен от двамата актьори. В 
тази пиеса персонажът прави своеобразна изповед за 
разбирателството, за любовта. По време на прочита 
възникна въпросът дали това е един човек или двама, дали 
персонажът говори сам със себе си. Възникна и друг въпрос 
– кой стои пред него. Тъй като тази „изповед“ не беше 
насочена само към публиката. И тъкмо когато изглеждаше, 
че ще признае любовта си към някоя жена, се оказа, че 
говори за закачалка – стара и излязла от употреба. Въпреки 
комедийния обрат, след края остана лека горчивина и 
привкус на самота. 
Автор на следващата пиеса е Татяна Йолинска, а 
заглавието – „Burnout“. В нея тя разкрива своята история 
и опит, свързан с театъра и ролите, които є се налага да 
играе – не, не тези на сцената, а по-скоро тези в живота, 
тези в професионален аспект. Актриса, ръководител 
проект. Писане на драматургични текстове, кастинги, 
режисьорски експликации, смятане на осигурителен доход. 
Двете актриси – Теона Димова и Йоанна Темелкова, успяха 
да прочетат толкова органично текста, че човек можеше 
да си представи и действието, описано в ремарките. 
Драматургичен текст номер три – „Черупка“. В него 
Катерина Георгиева е създала артист, който е поставил 
граници в главата си, за да забрави и да не се влияе от 

травми, свързани със семейството му. 
При явяването му на кастинг му се налага 
да свали слоевете, с които се е обвил, 
за да изгради образа на шут. И въпреки 

че до последно се е „хванал“ за смешното, комедийното, 
пародийното, неговата черупка се пропуква. 
Пиесата „(Не)любов“ на Нели Мишева поставя проблема 
за възрастовата граница в любовните взаимоотношения 
между мъж и жена. Конфликтите, които възникват в 
подобна връзка не само между самите тях, но и сред всички 
заобикалящи ги – роднини, приятели. Какво се случва, 
когато единият търси забавление и приятно прекарано 
време, а другият постепенно се влюбва. Какво се случва, 
когато той е на 47, има дете и жена, с която не се разбира, а 
тя не 20 и е забременяла. Това е сблъсък на ценности, морал 
и любов. 
В „Разговор“ Цвета Ерменкова поставя на фокус отново 
любовта и границите, свързани с нея. Кога и кого е редно да 
обичаш, на какво си готов за този човек. Щом си обвързан с 
някой друг, какво е редно да направиш. Съвсем естествено 
ли се стига до този проблем, или несъзнателно човек тласка 
действията и разговорите в тази посока, е въпросът, 
който остава задълго витаещ във въздуха. А когато 
признанието е налице, пада товар, или още повече се заплита 
ситуацията?
Предпоследният текст е дело на Васил Спасов и носи 
заглавието „Неутралните“. Действащите лица са двама 
войници, врагове, които се срещат на бойното поле и 
изчакват заповеди за военни действия. Докато чакат 
новините да достигнат до тях, двамата разказват един 
на друг за себе си, споделят миналото си и представите 
за бъдещето си. Оказва се, че биха искали да разменят 
местата си, за да изживеят живота на другия. Топлят се 
заедно и се пазят от вятъра. Две добри души, които са 
обречени и остават свързани до самия край, когато трябва 
да насочат пушки един срещу друг…
Четенето на пиесите завърши със „Зад волана“ от 
Кристина Христова. Сюжетът на пиесата разказва за 

Номинации за наградите „Златен 
кукерикон“ на Сатиричния театър

Москов („Зад канала“), Илиана Коджабашева за „Едни 
момичета“ от Нийл Лабют, режисьор Стефан Спасов 
(Народен театър) и Анна Петрова  за „Хайде да правим 
секс“ от Валентин Красногоров, режисьор Владимир 
Петков (ДТ – Търговище).
За мъжка роля номинираните са Христо Мутафчиев за 
„Плач на ангел“ от Стефан Цанев (режисьор Стоян Радев, 
Народен театър), Христо Пъдев за „Балканска сватба“ 
по Бертолт Брехт (режисьор Ивайло Ненов, ДТ „Сава 
Огнянов“, Русе) и Герасим Георгиев – Геро за „Укротяване 
на опърничавата“ от Шекспир (режисьор Стайко 
Мурджев, ДТ – Пловдив).
За режисура номинирани са Антон Угринов за „Колко 
е важно да бъдеш сериозен“ от Оскар Уайлд (ДТ „Н. Й. 
Вапцаров“, Благоевград),  Денислав Янев за „Скъперникът“ 
от Молиер (ДТ „Сава Огнянов“, Русе) и Явор Гърдев за 
„Опашката“ от Захари Карабашлиев (ДТ „Иван Радоев“, 
Плевен).
Номинациите за спектакъл са за „Колко е важно да 
бъдеш сериозен“ на Антон Угринов, „Укротяване на 
опърничавата“ на Стайко Мурджев и „Скъперникът“ на 
Денислав Янев. 

Участниците в Творческата работилница на Деян Дуковски

Четене на нови драматични текстове в КЕВА на НАТФИЗ след 
Творческата работилница с Деян Дуковски

млад мъж – Мартин, който след загубен бас трябва да 
кара колата си без да носи панталон. Обстоятелствата го 
срещат с жена, която има нужда от превоз и носи със себе 
си два големи сака. Докато двамата се возят, по радиото 
съобщават за обир от жена и мъж, малко след това жената 
слиза от колата. А след това полицаи извършват проверка – 
единият сак е забравен на задната седалка и се оказва пълен 
с маски и пистолети. Мартин е натопен!
Аплодисменти, радост, наздравици, снимки. Прекрачихме 
граници, зад някои само надникнахме – емоционални, 
морални, реални и въображаеми. Благодарение на 
четиримата млади актьори седемте нови пиеси оживяха 
пред нас, макар и за кратко. С широки усмивки и лека 
горчивина – не от червеното вино, а от тъжната нотка, 
присъстваща във всяка от духовитите творби, публиката 
си тръгна. И с надежда, че ще види някой от текстовете на 
сцена (както загатна и екипът на SPAM Studios).

НАТАЛИя ВЪЛКОВА

 „Укротяване на опърничавата“ от У. Шекспир, постановка 
на Стайко Мурджев и Драматичен театър – Пловдив е с 
номинации в две категории: мъжка роля – на Герасим Георгиев 
– Геро за ролята на Петручио и за спектакъл.
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Албена Стамболова

ДНеВНИК
Да. Много, много се мъчих, много работих, много направих, 
изтощавах се, отчайвах се и пак продължавах, научих се 
никога да не спирам. Отначало нищо не ставаше. Не успявах 
да постигна дори най-проста зависимост между две неща, 
например да заслужа с нещо одобрение. Най-презряното 
потупване, когато кучето изпълни заповедта „долу“. Ние 
хората сме далеч по-зле от кучетата. Те поне се оставят 
да ги омагьоса някой си, душите им се отварят и застиват 
завинаги отворени. А този някой си, ако не е добър, ако е 
все недоволен и все повече иска, тогава кучешката душа 
се свива и спаружва, превръща се в шушулка, в кафява 
суха шушулчица, която един ден... може и да изчезне.  С 
моята стана тъкмо това, защото бях куче, а не дете на 
родителите си. Може и да има родители с деца, но някои 
хора приемат кучето си за дете и детето си за куче. Милко 
е друго куче. Дали са ни и кучешки имена. Кучето Миле. 
Кучето Мани. Дресираха ме съвсем открито. Не зная дали 
са си мислели, че ме обичат. Тези хора не си задават подобни 
въпроси. Обичаш, не обичаш, важен е дългът, задълженията. 
Животът се спряга чрез специално склонение и то е срам. 
Заучаването на това да си засрамен е голямата първа буква 
в азбуката на възпитанието.
Родителите също играят на срамуване. Ако не се въведе 
забрана родителите да твърдят, че се срамуват заради 
детето си, никога няма да им хрумне, че могат и да 
не се срамуват, каквото и да е детето им. Но това е 
недопустимо, защото играта изисква жертви! И колко 
спаружени души са образувани? Образуванията бродят 
наоколо, претъпкват болниците и изобщо всички места. 
Засмукват въздуха. Малцината отървали се се свиват от 
страх. Бях куче, после станах безпризорно куче. Майка ми 
и баща ми умряха, освободиха ме от себе си, от веригата, 
от тоягата и от сладкишите. Сега съм тук и някакви ТЕ 
ме разследват, за да намерят Анна. Онези белите в този 
бял свят. Всичко е бяло съвсем преднамерено, за да изпъкне 
по-добре онова, което търсят. За да не би да го пропуснат. 
Кучешката логика предполага едно такова двойно наричане. 
„Ти си добро куче, покажи, че си добро куче“. Не можеш да 
не си добро куче, защото вече си собственост. Ако дори 
веднъж забравиш, че си добро куче, те ти припомнят, че 
нямаш друг избор, освен да си добро куче. Всички средства 
са на тяхно разположение, веднага разгръщат целия арсенал 
от човешкия опит. А той започва с това, че те също са 
добри кучета. В действие. В мисия. В моя случай мотото 
беше „Нищо няма да излезе от теб“. Разбирай „Каквото и да 
правиш, няма да станеш толкова добро куче, колкото сме 
ние“. Контрол. Не преминавай границата.
Нощем в града скимтят добри кучета, над които е изгубен 
контролът.
Е, аз се изплъзнах. Краят на доброто куче. Първо, тях вече 
ги няма, и второ, срещнах Анна.

7.
Върна се в кабинета и легна на канапето, което, поради 
старост, изстена този път според извивките на неговото 
тяло. Гърбът му върху следата, оставена от Милан. Манол 
и Милан, Mани и Миле. Малки ли бяха, или вече са големи? 
По-малките им имена постепенно се бяха насложили върху 
по-големите. Други обикновени дроби. Долови миризмата 
на Милко. Вдиша няколко пъти и тя изчезна, ароматът се 
разтвори в него, или в собствения му мирис, или наоколо, не 
знаеше.
Върна се споменът за първия път, когато попадна на Анна 
в стаята на Милко. Беше преброил пациентите, помнеше, 
на връщане бяха с един по-малко. Къде се беше изгубил този 
пациент в промеждутъка? Да не би, да не би ... Ха, това е 
идея. Самият той беше изчезнал, ами да, старият Мани 
беше изчезнал в коридора, преобразен в поредния излязъл от 
консултация пациент.
Извика мислено жената лъв. Уискито произвеждаше 
благодатния си ефект, успя да насочи мислите си. Отпи 
и постави чашата на земята до себе си. Филмът за 
случилото се в офиса на хотела на БАН се активира върху 
екрана на паметта му. Стъпка по стъпка, без думи, 
изгледа цялата лента отново и осъзна колко малко усилие е 
направил. Дори никакво. Нещата ставаха от само себе си, 
като насън. Като на кино. Като всичко, което виждаше 
в главата си. Нямаше никаква разлика между двете. 
Животът му се разгръщаше по две успоредни линии. Или по 
три? В математиката винаги става дума за две успоредни, 

Из романа „Дневник на артиста“
никога за три. Ще провери, повтаряше си, ще провери. 
Усети как се унася. Извърна се леко настрани и носът му 
докосна гърба на канапето. В полумрака забеляза едро кръгло 
копче пред устата си. Велурено и тъмно. Близна го. Жената 
лъв имаше тъмни кадифени зърна. Разтвори устни и захапа 
копчето. Беше точно толкова голямо, това го знаеше. 
Засмука го и усети вкус на прах и на кадифе и на нещо 
тръпчиво и леко грапаво. Езикът му ненаситно се въртеше 
около копчето докато устните му го стискаха и смучеха. 
Любима! Ето ме! Усети как то леко поддава, но остава на 
мястото си. Стана му неприятно топло, но неудобството 
създаде усещане за принуда, помисли си, че това изпитват 
безпомощните бебета в стегнатите мокри памперси 
докато сучат. Дясната му ръка беше изцяло затисната 
под тялото, а лявата притискаше канапето до устните. 
Не спря докато не настъпи облекчението и после заспа с 
мокрия си панталон. 

Събуди се и още беше нощ. Студена. Лампите светеха 
почти в цялата къща. Обичаше да е така. Затиснатата 
му дясна ръка беше силно изтръпнала. Стана и залитайки, 
стигна до спалнята, легна си без да издърпва завивките, и 
отново заспа.

ДНеВНИК
Откакто имам спомени, от мен се искаше да придобия 
форма. Баща ми оформяше камъни, удряше ги, чупеше 
ги, дълбаеше ги. Длетото му изстрелваше остри стрели 
наоколо, които често се забиваха в ходилата ми. Плачех, 
майка ми ми се караше, докато безмилостно промиваше 
поредната рана. Караха ми се, защото ме боли и защото 
въпреки забраната ходех бос. И сега, онези с белите 
престилки правят същото. Боли ме, но тях не ги е грижа. 
Тъкмо за това никак не ги е грижа. Но пък ги е грижа да ми 
говорят разни неща. Тъпи, безсмислени, изместени неща. 
Не се интересуват от болката,  дълбаят, с белите си 
престилки, в бялата стая, с белите стени, край бялото 
легло. Дълбаят с въпроси. Всеки откос с длетото избиваше 
част от камъка. Той се смаляваше, лишаваше се от част 
от себе си, за да придобие форма. От какво искаха да се 
лиша? Не задаваха този въпрос, но точно това искаха. 
Знаех, че щяха да дълбаят, докато формата ги задоволи. 
Само че те не са баща ми, а аз не съм неговият камък. Аз 
не съм част, а цяло с изравнени числител и знаменател. 
Неуязвим съм. Те виждат нещо над чертата и то не им 
харесва. Дори ги плаши. Баууу! Имам и това на своя страна 
– плаша ги. Бауу! И Бау! Носят хапчета. И ги хвърлят като 
хапки към разяреното псе, за да не ги ухапе. Мислят си, че 
с помощта на хапчетата ще се доберат до информацията 
под чертата. Мислят, че е много важна, че тя определя 
онова над чертата. Така са ги учили. Майката на Милко 
поне го правеше по-елегантно, преструваше се на разсеяна. 
Уж нищо не забелязваше, уж седеше над нещата, винаги над 
чертата. А тези тук са готови всичко да съберат, стига 
да им го подхвърля. И аз го правя. Подхвърлям им по нещо, 
колкото да ме оставят на мира. Но аз избирам какво. А те 
си мислят, че то само идва. Ако не бяха толкова досадни, 
щеше да ми е жал за тях. Не могат да се мерят с баща 
ми. Императорът на камъните. Великият имитатор на 
формите. 

8.
Анна! С него се случи нещо, нещо стана, още неща щяха 
да стават. Плачеше, седнал върху голямото легло, а 
навън духаше толкова силен вятър, че го усещаше вътре 
по свистенето в комина. Каменните стени го спираха, 
отклоняваха и пренасочваха. Чуваше го в камината, в 
стряхата, в хлопането на дървените жалузи. Усещаше 
силата му, загледан в скута си. Все още беше обут в 
светлия платнен панталон, който носеше от три дни. 
Откакто срещна Анна. Имаше петно, блед засъхнал ореол. 
През последните дни много пъти плува във водите си и 
изсъхва. Сега щеше да стане, да си вземе дълъг душ, а преди 
това да свали дрехите си... и... Дранннн! Не беше сменял 
дрехите си, откакто бе видял Анна. Тази мисъл сложи край 
на мисленето за дрехите. 
Тялото му лъхаше на топло тесто, на още някакви 
миризми, които различаваше до една. Излъчваше онова, 
което става вътре в него, собствената му есенция на 
този етап от албуминовия обмен, от алхимическия процес, 
който опипом се разгръщаше към Анна. Към онази Анна или 
към неговата Анна нямаше значение, Анна и Анна бяха едно. 
Вдъхна тази смесица, все още не много силна, и придоби 
усещането, че тя ще се метаморфозира, ще се избистря 

и оформя, докато достигне зрялост и стане мощна, 
единствена, непреодолима. Новият му аромат, новата му 
личност. През изминалата нощ спа като какавида, но днес, 
днес... Мирисът на тялото му направи онова, което нищо 
друго не успя да направи – направи нещата неотменни, даде 
му аргумент, сложи знак забранен за обратен завой. Защо да 
се разделя на две, по-добре да съвпадне с него. Усети го като 
източник на сила, като доказателство за напредък, като 
начало на метаморфоза. Променяше се пред собствените си 
очи, в реално време.
Усети прилив на сили, правеше му се нещо, всичко. Гладен 
беше. Намери в хладилника хляб и масло и набързо изяде 
няколко филии. Нещо в него се разпукваше, търсеше пътя 
си засега през порите на кожата му, през някаква трескава 
жажда за действие. Не знаеше какво ще прави. Влезе в 
леденото ателие и запали камината. Тя не можеше да 
стопли помещението, но му се искаше да види как разцъфва 
цветето на пламъка. Хвана длетото и то му се видя като 
детска играчка, изненада се, че вчера бе работил с него. 
Трябваше му по-голямо.

ДНеВНИК
Едно от постиженията ми тук е, че е достатъчно нищо да 
не правя, за да съм част от правенето на нещо, което други 
си мислеха, че правят. Ако не беше най-голямата измама, 
щеше да е смешно. Но защо пък измамата да не е смешна? 
Хората са толкова сериозни, че не искат никой и никога да 
не ги мами. Нищо че сами се мамят на всяка крачка, нехаят 
за това, съсредоточени са друг да не ги измами. Чувствам 
ги тези, моите тук, как се напрягат, за да не се окажат 
измамени. Представям си ги как разсъждават, когато не 
мога да ги чуя. Но аз ги чувам, ако имах време, можех да 
възпроизведа всяка тяхна дума, произнесена в кабинетите 
им. Всяка дума, произнесена от лъжливите им усти и 
предназначена да затвори устата на гузната им съвест 
на нищо неразбиращи. Думите им са лъжливи, защото са 
опипващи, опитващи, винаги правят така, пускат някоя 
дума и я изпробват върху някого, наблюдават го и пускат 
следващата. После си казват едни на други: защото така, 
значи онака. И това ако не е смешно… щеше да е, ако не е 
жалко и тъжно, че един човек може да причинява това на 
друг човек. Нали и вкъщи правеха така, повтаряха нещо на 
главата ми докато постигнат желаната реакция, докато не 
реагирам така, както са си намислили, че искат да реагирам. 
И аз го правех, от страх, от досада, за да отмине и да спре. 
Знам наизуст тази игра, но те не знаят, че мога да я играя 
безкрай. Играта на кой първи ще изгуби самообладание и 
ще се разкрещи на другия. Или ще се разплаче. Често се 
разплаквах, но разбира се, те не знаеха защо. Не знаеха, 
защото отдавна са забравили, че децата плачат от 
огорчение, плачат, защото играта е такава, каквато е. 
Разбират двойствеността, измамата, отдалечаването 
от любовта, разбират как тази любов става условна, как 
трябва да изпълнят някакво условие, за да я заслужат. 
Например да пометат сухите листа в двора. 

9. 
Привечер потегли към хотела на БАН със скутера си. Все 
едно му беше коя от двете жени щеше да се окаже зад 
тезгяхчето. Оказа се колежката.
– Искате ли да пием по нещо след работа?
Жената го погледна. Чувстваше се спокоен, отпуснат, 
знаеше какво прави и защо го прави.  Щеше да го направи 
добре, както трябва, по всички правила. Нали така се казва? 
Щеше ли доброто куче да стане собственик на куче на свой 
ред?
Изправи се и се огледа, никой не се мяркаше. Жената 
беше дребна, слаба, с къса, ситно накъдрена коса и очила. 
Може би на около четиресет години. Носеше едноцветна 
трикотажна рокля с три четвърти ръкави. Видя, че 
китките є бяха много тънки. 
– Защо?
– Каня ви.
– Не мога.
– Или не искате?
Жената го гледаше напрегнато през очилата си. Не можеше 
да видя добре очите є, върху стъклата имаше отблясък. 

Люба Халева, илюстрация към 
книгата „Вирхов блус“ от Мария 

Вирхов, изд. „Жанет 45“
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Овалът на лицето и челюстите бяха фини, кожата много 
бледа. Имаше две дълги фини бръчки около устата от носа 
до брадичката, но те є отиваха, придаваха нещо на това 
лице, замряло в себе си. Харесваше му, че не вижда очите є, 
така и трябваше. Знаеше, че тя носи в погледа си Анна, нека 
очите є останат затворени. Нямаше нужда от тях.
Докато тя го гледаше, или не го гледаше, успя да се види 
такъв, какъвто беше в момента. Разбираше, че това също 
е той. Изопнат, но не от страх, а от това, на което 
чувстваше, че е способен. Нищо общо с размекнатото 
восъчно момче, което жената лъв беше завела в офиса на 
хотела на БАН. 
Мълчеше и наблюдаваше как мълчанието му є въздейства 
по-силно от всякакъв аргумент. Тя губеше контрол над 
движенията си, несъзнателно закърши тънките си китки, 
после пръстите є потърсиха някакви листове пред нея.
– Не мога.
Капитулация, знаеше си. Каквото и друго да беше казала, 
щеше да е проява на воля. „Не мога“ беше зов за помощ на 
жена в тъмна улица при порой.
– Ще ви чакам навън. С мотор съм.
Когато след два часа сложи каската на главата є, усети, 
че тя потрепва върху тънкия врат. Сети се за Джуджето 
Дългоноско, или по-скоро за красивия малък Вилм, който 
се подиграл на вещицата, че вратът є е много тънък и 
главата є може да се търкулне в коша със зелките. За 
да си отмъсти, тя го омагьосала и той се превърнал в 
Дългоноско.
– Скулптор ли сте? – удиви се тя, когато влязоха в 
градината и застанаха пред ателието.
– Не. Баща ми беше скулптор. Аз само работя в ателието 
му. 
– Какво работите?
– Упражнявам се с длетото.
Всяка негова реплика звънтеше с гласа на истината. 
Колко е силно това говорене. Никакви отстъпки, никакви 
компромиси, точната дума в точния момент и нищо 
повече. 
Искаше тя да спре да пита. Но нямаше как, все нещо 
трябваше да се говори, поне първия път, а тази тема беше 
безопасна. Всъщност все едно, всички теми са еднакво 
опасни и безопасни. По-късно си каза, че за него вече 
безопасни или опасни теми няма. Всичко се свеждаше до 
ЕДНО, до уравняването.
Така че, все едно. Щеше да я накара да му разказва за 
себе си, да се отвори, да отваря и да отваря докрай 
венчелистчетата си, докато главата є изсъхне. И тялото 
є се отпусне, на пода, във ваната, в ръцете му, в леглото му, 
в него. 
– Как разбрахте, че съм куратор? Не ме доведохте 
случайно, нали? Знам кой беше баща ви.
Застана пред нея и се вгледа в краката є. Вятърът 
раздвижваше ръба на пелерината, с която беше загърната. 
Вдигна качулката и внимателно я издърпа върху главата є. 
Добре. И така може. Дори още по-добре, всичко става само, 
от само себе си. И баща му щеше да свърши нещо полезно.
– Съжалявам. Не ми се говореше там, в онзи хотел. Tук има 
някои неща на баща ми... 
Нямаше нужда от повече думи. 
Отключи ателието и я въведе вътре. Маниерите є бяха 
като на лейди и той усети, че това определи и неговото 
поведение.
– Куратор сте, а работите в администрацията на хотела?
– Да. Едното не пречи на другото. 
Запали огъня и я остави да свали сама ръкавиците си пред 
него. Носеше светли обувки, които приличаха на балетни 
пантофки. 
Качи се горе и се обади на Милко. Каза му, че е приключил с 
теста, което също беше истина. 
– Хайде, и сега умната.
– Не, красивата.
– Добре де, добре. До скоро! А, знаеш ли, Анна… 
Милко не довърши. И той замълча. Нещо за Анна? Най-
ценното, храната и въздуха му! Установи, че не желае 
повече да чува името от други. Дори самото звучене, 
самото произнасяне на името от една уста беше събитие, 
нарушаващо равновесието на света, който бавно, камък по 
камък, се изграждаше в него и около него. 
– Какво ...
– Откъде да знам, исках да кажа, че си представям как 
изтормозва мъжете и ги върти ...
Стоп! Достатъчно. Затвори телефона. Не искаше мозъкът 
му да се загрява прекалено бързо тази вечер. Имаше планове. 
Милко позвъни. Отговори, че не знае защо е прекъснала 
връзката, уговориха се за утре и край. 

ДНеВНИК
Камъни. Работя камъни. Щях все повече да работя с 
тези камъни и да иззидам с тях... Изведнъж видях целия 
двор населен със странните образувания, долмени. Щях 
да ги пусна на свобода от късовете, които ги държаха в 
плен. Безформени. Различни на ръст. Според мярката на 
обитателите им. По мярка. „Шием по мярка“. Отвътре 
по мярка, отвън без форма. Живи долмени, произведения на 
човешкия култ към нечовешкото.

10.
В тъмните дълбини на кухненския килер откри складирани 
солени швейцарски бисквити с изтекъл срок, консерви 
сардини и червен хайвер.
Бисквитите ставаха за ядене. Даже много.
Приготви един поднос, постави и две чаши и го отнесе в 
кабинета.

Жената все още разглеждаше ателието. Покани я горе. Каза 
є, че ще бъде приятно изненадана.
Тя настоя да си тръгне. Вкъщи я чакали за вечеря. Виждаше, 
че много є се иска да остане. И реши да я остави да води.
– Добре, да се качим да видите още нещо и ще ви поръчам 
такси.
Въведе я в кабинета и тя ахна. Очевидно имаше набито око 
и веднага разбра, че архивът, съхраняван тук, можеше да я 
направи доктор, член-кореспондент или директор на хотела 
на БАН. 

ДНеВНИК
Защитен никога не съм бил.
Само гледах и гледах как майка ми и баща ми играят играта 
на несъвпаденията.  Когато се нахвърляха, или поне си 
мислех, че се нахвърлят един върху друг, за да се убедят 
един другиго в нещо, и чувах и усещах как не ги е грижа 
да убедят, а да кажат, винаги само да си кажат думата, 
докато играеха играта на доброто куче, ги гледах колко са 
безпомощни. Кой ще е господарят и кой – кучето? Сцените 
бяха кратки и тихи, отломъци от нещо, което е бил 
животът им. Изглежда, бързо са си припомняли, че вече 
не могат да играят играта помежду си. Защо ли? Защото 
те бяха такива, има и такива двойки, в които нищо не 
се решава окончателно, ролите никога не се разпределят 
веднъж завинаги, защото никой не иска да се примири да е 
само един, а не и като другия. Били са кучета, преди да се 
срещнат, и искаха да престанат да бъдат само защото са 
заедно. Предполагам, че са се надявали да станат господари. 
Не знам. Ако не се бях родил, със сигурност са щели да се 
разделят. И така нататък. Дивите ми питомни родители, 
които бяха убедени, че са от по-друго тесто. Включително 
и от приятелите си. 
Рулетката им отреждаше печеливши числа, но какво да 
прави едно безпризорно куче с тях? Те не вярваха в късмета, 
те не вярваха в нищо. Играчите, тоест истинските играчи, 
са свободни люде от рядката порода на котките. Тях не 
ги е грижа за нищо, нито кой какъв е, нито дали са такива 
каквито са. Котката остава при себе си и отдава дивата 
си природа във временно питомно ползване. 
А те бяха Глупави моите родители. Глупави бяха и когато 
умряха, когато са умирали,  пак нищо не са разбирали. 
Изчезнаха. Толкова бяха заети да обвиняват и да твърдят, 
и да заявяват. Дори не знаеха, че за мен отдавна бяха 
изчезнали. Жертви или господари на споделения си живот? 
Но пък заслужиха да умрат заедно. 

Изплъзнаха се. Успяха да се изплъзнат. Очакваше ги 
постепенно завръщане към кучешкия живот. Виждах как 
ще стане. Подготвях се. Знаех точно какво да направя, 
за да влезе всичко в ред. Но имах нужда от време, от още 
известно време. И от напредването на възрастта им. 
Е, нищо, стана добре. Няма да хабя сили с тях. Сега ми 
трябват за друго. За другото, наречено мой живот.

Държат ме тук, но това няма да трае дълго. Каквото не 
направих с родителите си, ще го направя с тях. С всеки, 
който се опитва да се домогне до мен. До моята Анна. 
Имам още работа за вършене, но мога да я върша и оттук. 
И мислите ми, и всичко, което правя, е непонятно за тях. 
Не майка ми и баща ми, а аз, аз съм от онова друго тесто. 
Те само го замесиха. А Анна го закваси. Даде му живот и то 
тръгна да расте. Скоро ще прелее от тази стая, но те още 
не го знаят.

Романът ще бъде публикуван тази година от изд. „Обсидиан“.

Из романа „Дневник...
Теодора Тотева

Сърцето е
отбито теле,
което се плези и мучи.

То никога не млъква,
облизва те с целия си език,
дълъг колкото едно обичане.

После пораства,
после е крава,
която тромаво влачи живота.

А беше толкова пъргаво,  
всяко влюбване идваше някак внезапно.



Има няколко начина да направиш градина,
един от тях е да засадиш от себе си дом,
да се прераждаш в пръстта, докато:
поливаш, 
отглеждаш, 
садиш 
тънката линия на сътворението.

И ако погледът е бил достатъчно трудолюбив,
а гърбът силно приведен,
ще остаряваш дълго,
ще остаряваш красиво, 
както остарява Бог.

И ще започнеш да се топиш,
да се събираш в един хоризонт,
където животът,
тревата, мушиците,
корените и небесата 
се сливат в едно, 

за да превърнат
човека в пръст,
а пръстта във градина.



Остави ръцете си тихи и бели 
облачни и млечни
да бъдат докосвани 
да се чупят 
да заздравяват 

Остави ръцете си груби и черни
да носят спомени и сняг 
да късат череши 
да остаряват 

Остави ръцете си да говорят с ръцете на друг човек 
да шепнат жестове 
да се превръщат в молитва 
да прегръщат

Остави ръцете си в края на една пролет 
в началото на друг живот 
на мястото където са сега 

Остави ръцете си да отгледат човек 
и после дълго да го премълчават 
Остави ръцете си 
забрави какво са докосвали 
кого са отгледали 
как са лекували 

Остави ръцете да кажат 
как се създават трайни неща 
и как изчезват от лицето на земята 

Остави всичко 
остави и ръцете си 

после по жестовете ще те познаят

Люба Халева, илюстрация към 
книгата „Вирхов блус“ от Мария 

Вирхов, изд. „Жанет 45“
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Мариуш Шчигел

Мариуш Шчигел (1966) е един от най-превежданите 
писатели и най-известните репортери в Полша. 

На българската публика е познат с книгите си 
„Готланд“ и „Направи си рай“ (прев. Милена Милева, 

изд. „Парадокс“). Носител е на европейската награда 
за книги и на При Амфи, на наградите „Анджей 

Войчеховски“ и Гранд Прес. От 1990 г. е репортер 
на в. „Газета виборча“, както и водещ на собствено 

телевизионно предаване. Днес пише книги и чете 
лекции в собствения си Институт по репортаж. 

В новата си книга с разкази „Няма“ (2019) Шчигел 
интерпретира истории за отсъствието, липсата 

и загубата в различните им форми. Тема на тези 
истории са не само различните видове загуби, 

обобщени с една дума – „няма“, но и това, което 
остава и с какво трябва да се справим – тъга, 

носталгия, скрити желания... За тази книга през 
2019 г. Шчигел получава едновременно голямата 

полска литературна награда НИКе, както и награда 
НИКе на читателите, което се случва за пръв път 

в историята на този приз. У нас книгата ще бъде 
издадена от изд. „Парадокс“.

Тук публикуваме откъс от един от включените в 
сборника разкази.

Светът ще свърши през 2012 година.
Тайни групи организират лагери за оцеляване. Фирми 
предлагат непотопяеми яхти и специални убежища. 
Правителствени агенции предупреждават, че има 
опасност от вълна от масови самоубийства. Хората 
изкупуват и най-малките парченца земя в терени, 
смятани за оазиси на безопасността. Стотици книги 
и хиляди сайтове подробно описват наближаващия 
апокалипсис.
Така изглежда масовата истерия, която е обхванала 
Запада във връзка с края на света. Пророците на 
наближаващия апокалипсис твърдят, че той ще настъпи 
на 21 декември 2012 година. Точно тогава, убеждават 
ни те, свършва календарът на маите, които, така поне 
се твърди, притежавали невероятно точни познания 
за законите, властващи във Вселената. Много по-
големи от съвременните астрономи. Положението е 
толкова сериозно, че дори НАСА публикува на интернет 
страницата си успокояващо съобщение по този въпрос. 
Не помогна особено.
„Нюзуик Полша“, 11 декември 2012

В цял свят правителствата дотолкова сериозно 
приемат пророческата заплаха, че информират своите 
граждани, да не се отнасят сериозно към нея. В 
Съединените щати например на официалната страница 
на правителството бе публикувано съобщение, че 
ужасяващите клюки за края на света са само клюки.
Преди няколко дни австралийската министър-
председателка Джулия Гилард се справи с предсказанието 
на маите, като излезе с пародия на обръщение към 
нацията по една от тамошните радиостанции. Със 
сериозен тон тя заяви: „Оказва се, че календарът на 
маите е верен. Независимо дали окончателният удар ще 
бъде нанесен от кръвожадни зомбита, пъклени зверове 
или тоталния триумф на корейския поп, ако има едно 
нещо, което трябва да знаете за мен, то е, че ще се 
боря за вас до самия край“. Дори в Русия министърът 
за извънредните ситуации Владимир Пучков излезе с 
декларация, че светът не свършва този месец.
„Индипедънт“, 9 декември 2012

1.
Мисълта за края на света започна да кокетира с него 
преди две години. (Или той с нея. Това му е особеното на 
кокетирането, че заразява другата страна.)
Достатъчно отдавна, така че днес – 4 декември 2012 
година – той вече е ликвидирал всичко, което можеше да 
се ликвидира. Продал е апартамента (да има пари преди 
края!) и се е отървал от всички ненужни вещи (да бъде 
свободен преди края!).
– Може ли да си сваля обувките и да легна на канапето? 
– пита той. – Готов съм навсякъде да се чувствам добре, 
във всякакви условия. Впрочем, аз вече си нямам канапе.
Освен обувките сваля и сакото и разхлабва възела на 
вратовръзката.
Ликвидацията я започнал през лятото, мислел си: за един 
месец ще се оправя, до декември има още много време. 
Но когато вземал в ръка всяка книга, всяка снимка, всяка 
дреха, всяка чаша за чай, всяка картичка – мисленето за 
това какъв е този предмет, какви емоции буди, какво да 
го прави, да иде ли на боклука, да го даде ли на някого или 
да го запази в комплекта за оцеляване, това продължавало 
много дълго.
Първо за един предмет разсъждавал до десет минути. 
Бързо обаче осъзнал, че няма да успее преди края, и бил 
принуден да ускори мисленето. Затова обгръщал всеки 
предмет с мил спомен като с памук, но само за пет-

Из разказа „Компот преди края на света“

десет секунди, след което откъсвал памука дори ако 
трудно се отлепял, и решавал.
Наближавал срока да предаде апартамента на новата му 
собственичка, много неща не бил успял да продаде, затова 
започнал да раздава. Тъй като около него никой нямал 
намерение да слага край на света, хората охотно взимали 
всичко.
Коженото палто на мама дал на съседката. Когато мама 
умряла, искал да си ушие от него зимен елек, по тялото, 
за да е по-близо до мама, но не го направил.
Хладилникът дал на сина на съседката.
Саксиите с цветята, няколко великолепни екземпляра, 
оставил на новата собственичка на апартамента. 
Някой някога го беше посъветвал, че ако не може да се 
сприятелява с хората, трябва да започне от цветята. 
Започнал от една саксия, свършил с четиринайсет. 
Отношенията с растенията не се оказали по-лесни от 
тези с хората. Първото му цвете увехна. Второто 
почваше да линее двайсетина пъти. Други гниеха, понеже 
от добро сърце им сипваше прекалено много вода.
Колекцията на цялото течение, от първия брой на 
седмичната притурка на „Газета виборча“, взе с кола 
книжарницата „Кипежът на света“. Обичаше да трупа 
вещи: етикети от кибрити, картички, вестници и 
списания. Чекмеджето, пълно с ключодържатели, 
визитки и тем подобни дреболии изхвърлил направо в 
шахтата за боклук.
Отървал се от кожуха си, защото решил, че краят ще е 
много горещ. Поради това днес, макар да е минус един, 
ходи с леко пролетно манто. Останали са наистина малко 
дни, той не излиза прекалено често навън, така че се 
надява, че няма да се простуди. Понякога под тънкото 
манто слага дебел пуловер. Да изкараш края на света с 
грип би било непрактично, дори някак унизително.
Якетата, панталоните, саката, пуловерите, ризите, 
шлиферите ги натъпкал в пластмасови чували, а тях 
набутал в контейнерите на Полския Червен кръст.
Книгите – който искал, взимал. Антикварят дошъл, 
разгледал библиотеката, избрал може би двайсетина, 
платил осемстотин злоти и го оставил с хиляда тома. 
Книги можели да си взимат всички посредници, които 

предлагали да осребрят неговите трийсет и осем 
квадрата в Садиба.
Мебелите начупил един, когото наел. Двете гарнитури – 
от Сважендз и от ГДР, били честно служили четиресет 
години. Мислел, че човекът, когото наел, ще ги изнесе и 
ще се опита да ги даде на бедните, но той преценил, че 
ще ги разглоби, понеже няма да влязат в асансьора. Чупел 
ги, режел с трион и разглобявал.
– Помня следните стадии: спях нормално на дивана, 
после на дивана без чаршафи и завивки, после на пода, 
последната нощ – разказва той и си подлага на моето 
канапе още една възглавница. – Колко пъти съм спал на 
земята в този живот… Бях харцер все пак – стигнах чак 
до харцшеф. Обаче сега, в този дом без мебели, мислех, 
че всеки миг нещо ще се пръсне в мен. Пък то не стана 
нищо. Чувствам се като балон, освободен от баласта. 
Остава само да се отрежат въжетата.
Все пак трябвало да вземе предвид и възможността 
краят на света да не настъпи или да е частично 
неуспешен. Затова си приготвил комплект за оцеляване. 
Комплект от абсолютно необходими неща, които ще му 
позволят да продължи да бъде себе си. Подозира, че ако 
ги нямаше, би могъл да бъде всеки, в най-добрия случай би 
бил наполовина себе си. Скрил ги в мазето на колегата, от 
когото взел под наем една стая за този последен период.
Оставил си учебника „Основи на сестринското дело“, 
написан от майка му.
Оставил си трите писма, които писал на баща си, 
когото не познава. Психотерапевтът съвсем наскоро 
го убедил да напише тези писма. Тръгнал на терапия, 
защото искал да научи от специалист защо е все сам. 
Цял живот семейството подозирало, че бащата, член 
на Армия Крайова, е избягал, когато го карали от Павяк 
и така бил убит, защото го нямало в списъка на нито 
един концлагер. Така че синът преживял въстанието с 
майка си, в мазето на улица „Шара“. 

Люба Халева, 
илюстрация 
към пиесата 
„Кавказкият 

тебеширен кръг“ 
от книгата „Към 

потомците“ на 
Бертолт Брехт, 
изд. „Жанет 45“
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Чавдар Ценов

Прашен сноп слънце хлуеше от леко отворената капандура. 
Едната му половина огряваше крайчеца на леглото, в който 
потръпваше мръсен бос крак с неизрязани нокти, другата 
половина се бе отчупила и падаше върху пода. Там сред 
слънце и прах избелялото чердже се разнищваше, свитите 
на топка чорапи смърдяха, а препълненият пепелник и 
чашата с жълтеникава течност на дъното можеха да 
доведат до спазъм всекиго. 
Нещо изскърца навън, после втори и трети път. Мръсният 
крак замря, може би се ослуша. Скърцането идваше от 
простора между тукашната и отсрещната кооперация. Две 
въжета едно над друго с макара отсреща. Застопоряваш с 
щипки на долното въже изпраната дреха, дръпваш горното, 
за да дойде на сгода празна част, и макарата изскърцва...
Кракът се размърда, в един момент сякаш нещо силно го 
ощипа, притежателят му рязко отметна завивките и 
скочи по гащи до леглото. Приятно ни е да се запознаем – 
Косьо Къдрокосия! 
Нисък, набит, а къдрокосието му – ситно и гъсто, 
сплъстено и потно. Кървясалите му очи вопиеха за едно-
единствено нещо. Точно така, ето че Косьо Къдрокосия 
се метна към мивката и отвъртя крана. Нищо. Изстена, 
завъртя се в кръг, спря в ъгъла и се зарови сред куп бирени 
бутилки, като ги завдига последователно, подлагайки 
отворената си уста под гърлата им. Нищо и там. Тогава 
внезапно реши, извади карамфилите от купата върху плота 
и жадно излочи водата им.
За момент се поуспокои, върна се, седна на леглото, извади 
от пепелника недопушена цигара и я запали. Главата силно 
го цепеше, в гърлото му квичеше кочина, с една дума – 
беше му лошо като за световно. Даа, в този момент, ако 
се проведеше световно първенство по „лошо ми е след 
препиване“, той безапелационно би спечелил шампионската 
титла. Може би.
„Андаре а Рома е нон ведере ил папа“ – ясно и звънко 
прозвуча в ума му и Косьо подскочи стреснат. Какво беше 
това? Гласът не отговори, но продължи: „Радамес ва ил 
габинето, андиамо тути лакомпаниарли“. И още: но ми 
ромпи ле пале, ва фан куло... 
Абе, какво е това, дяволите ви взели? Да ви го начукам! 
Ами италиански е, превключи на български звънкият гласец. 
Снощи, не помниш ли...
Чуеше ли така да започва някоя фраза: „Снощи, не помниш 
ли...“, на Косьо Къдрокосия му ставаше лошо. То сега му 
беше лошо и бездруго, но въпросът е, че още по-лошо му 
ставаше. След рекорда идеше нов световен рекорд. 
Снощи... – така започваха разказите на приятелите му за 
нещата, които заедно бяха преживели, но които той не 
помнеше поради едно задълбочаващо се пиянство, в което 
давеше студентските си месеци и години.
Случваше се обаче и сам да си спомни. Е, не подробно, в 
детайли, с репликите му там, с нюансите на прекарването, 
но като някакво настроение, като общ изглед от вечерта. 
Друг път – обратното. Няма го и го няма общия изглед, 
даже не помни кои са присъствали, но някакъв детайл, нещо 
особено натрапливо току вземе, та пробие замъгленото му 
съзнание и затрепка в цялата си прелест пред очите му. 
Точно така стана и сега. Докато се опитваше да си спомни 
какви са тия ромпита и лепалета, мисълта му внезапно зави 
покрай неясно, но кръгло като женска гърда възвишение, 
заобиколи го, загледа се в зърното и... Косьо Къдрокосия 
скочи, уверено тръгна към мивката, отвори шкафа под 
нея, измъкна кофата за боклук. Няколко бирюхи блестяха 
непокътнати, а до тях – пакет едва наченати цигари. Със 
запалчица. 
Дааа, умник си ми ти, Коско Къдрокоско, предвидливо си ги 
смушил, когато... когато... Кога ги смуши?
Абе карай да върви! Косьо Къдрокосия набързо пренесе 
съкровището, отвори едната бирюха, милата тя – гъл, гъл, 
гъл... 
Пух, ти да видиш! Ей сега ще му просветне...
Запали, дръпна яко, после се отнесе нанякъде, овлажня му 
пред очите, поолекна му. Отвори втората бутилка и реши 
– щом я изпие, мигом ще прескочи до бакалията да зареди с 
пиене и цигари. Явно така ще я кара до вечерта. Ще пие и 
ще се възнася нанякъде. Това го може само алкохолът – да те 
размаже от кеф и да те изстреля във висините. 
Какви неща му бяха хрумвали под въздействието на 
течните препарати... пардон, опиати. Какви реплики 
бе произнасял, колко уверен и силен се чувстваше поне 
в началото на запоя. Обаче махмурлукът, да не беше 
махмурлукът!... Да не беше ли? А защо да не беше? 
Ето че вече е добре, щом започна със себе си да спори. Ама 
така де, обратното е вярно – добре че е махмурлукът! 
Та той е единствената спирачка пред мълниеносното и 
повсеместно впиянчване на студентската младеж, че и на 
народните маси. Не кой знае каква спирачка, но все пак! 
Ако нещо куцаше на махмурлука в това отношение, 
беше лекарството. Да се лекуваш с онова, което ти е 

причинило болестта, е малко... 
как да каже, рисковано. За 

Из повестта „Старецът трябва да умре“
момента ще се излекуваш, но само за момента, иначе 
общото ти състояние ще се влоши. Тъй че правилно беше 
започнал разсъжденията си – по-добре си беше, ако нямаше 
махмурлук...
Заряза темата. Не водеше наникъде, въртеше се в кръг. 
Пък и откакто му стана по-добре, започнаха да изникват 
разни подробности от снощи. Италианските фрази му ги 
продиктува Антонина. Прелестната Антонина! Специално 
я питаше и записваше, а докато записваше, запомняше. 
Как е на италиански: да отидеш в Рим и да не видиш 
папата; как е: Радамес отива да пикае, хайде всички 
да го придружим? Ами ето така е. А пък ако искаш 
някой италианец да те набие, ще му кажеш: но ми 
ромпи ле пале. Ако искаш ти да го набиеш, пак това 
ще му кажеш. Бе не ми чупи ташаците, нещо такова 
– груботевично и псуваческо. А с ва фан куло ще го 
пратиш по дяволите...
Разпитаваше я полу на майтап, под знамето на своето 
желание да се премести италианска филология. Вярно беше, 
искаше. Но май само с искането щеше да си остане. Защото 
кой да пие по цял ден, кой да се възнася из небесата на 
красивите несъстоятелности. Кой да ухажва Антонина, а 
после да се събуди сам и вдървен от пиене!
Както всеки път впрочем. Би било по-добре да си признае 
този факт – нищо не обичаше повече от пиенето. Дори 
жените, които по принцип много обичаше. Но ето че точно 
при тях се завихряше омагьосаният кръг. За да му обърне 
внимание някое по-засукано момиче, той трябваше да 
се почерпи малко или повече, преди да започне да я сваля. 
Едва тогава добиваше известно самочувствие, устата му 
започваше сама да мели – ту сполучливи любезности, ту 
сносни шеги, и все някоя пъстърва се метваше искряща в 
срекмето му. Погалваше я той, целуваше я възхитен и... 
продължаваше да пие. 
Нямаше друг начин! Пиеше му се, така му се пиеше, че 
пред избора – чашка или Антонина, нямаше миг колебание 
– чашка, много ясно! Не защото Антонина не струваше, 
ооо, тя ли, тази матова полуиталианка, красавица, пълна 
с енергия и добро настроение! Напротив, но с която 
и друга да я заместеше – резултатът щеше да е все 
същият. Наздраве и наздраве! Чашки, канчета, бутилчици и 
дамаджани!
Мммм, прекрасна беше и втората бирюха... Как 
целеустремено му фокусира погледа, колко прегледно му 
подреди мислите. Абе друго си е – първо, второ, трето... 
И това леко настръхване на кожата, желанието да пуши 
още и още. Времето хем е спряло (о, миг, недей си тръгва), 
хем минава неусетно. Нито сянка от отгечение, нито 
безпокояща мисъл: добре де, а сега какво ще прави. Може би 
само една тъжна нишка щеше скоро да се прокрадне. Тъжна 

щеше да стане, а в началото винаги биваше радостна, 
еуфорична. 
Като тръгне след малко за пиене, нали се познава добре, 
непременно ще влезе в телефонните будки до магазина и 
ще звънне на някоя – на Антонина ли, на друга ли, абе на 
която си е вкъщи. После ще се разиграе обичайното, онази 
ще се вдигне, ще дойде, ще си сипят, ще си поговорят, ще я 
посваля с всички позволени и донякъде позволени средства, 
но без капка съмнение, утре сутринта ще се събуди сам, 
сред мръсни чаршафи и оповръщано...
Не беше така допреди няколко месеца. Може би ако Писеца 
не му беше отстъпил тавана, нямаше така мълниеносно 
да се алкохолизира. Макар че натрупвания безспорно 
имаше. Алкохолизмът е като образованието, добива се с 
натрупвания, не става така просто – отведнъж. 
Но все пак едва тук, на тавана, откри прелестта да пиеш 
сам. Да не се съобразяваш с никого и да не пазиш приличие. 
Да си говориш сам до забрава. Каквото ти хрумне, това да 
правиш. Нямаше как в общежитието да е същото. Дори 
някоя вечер да ги няма съквартирантите, на другия ден 
непременно ще цъфнат и айдее, започнаха капризите. 
Единият недотам, той можеше и тако, и вако, според 
настроението. Другият обаче беше завършен зубрач, 
непрекъснато се опитваше да ги строява. Трябвало да 
учи – млъквай, пази тишина; трябвало да се наспи – гаси 
лампите, тъмнина му трябвала, разбираш ли! В колко поеми 
е възпята светлината, на тоя дай му тъмнина.
– Ей, Зубър сливенски, ше те млатна по формулата, дето 
я носиш вместо глава, и ше те пратя там, в тъмното и 
тихото!
Извика (предимството да пиеш сам) и му олекна. А като му 
олекна, се замисли. За какво ли? Как за какво, за детството, 
разбира се! И по книгите така пишеше, и по филмите го 
даваха – детството е спасителният бряг за пропаднали 
типове като него. 
Добре де, детството, а какво по-точно? Баба му и дядо му 
имаха кози. Една пролетна ваканция към Косьо се привърза 
малко яренце. Ходеше подире му като кученце, умилкваше 
му се непрекъснато, забравяше да дъвче, докато го гледаше 
в очите. А той, Косьо, идиотинът му с идиотин, го водеше 
на една горска пътека. Успяваше да го заблуди и да се скрие. 
Ярето подскачаше в кръг, врещеше и страдаше. 
Ей това с никого не би могъл да сподели. Докато то се 
мяташе насам-натам полудяло, той през вейките го 
наблюдаваше и сърцето му се обливаше от някаква странна 
смесица между непомерно удоволствие и... да, да, още 
тогава усещаше срам. Ако някой видеше сценката, там 
на място Косьо щеше да пукне от срам. Но през срам и 
съпротива след ден-два пак го завеждаше и пак се скриваше, 
за да се разтапя колко е обичан...

Люба Халева, илюстрация към 
пиесата „Добрият човек от Сечуан“ 
от книгата „Към потомците“ на 
Бертолт Брехт, изд. „Жанет 45“
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Пловдивски речитатив
Вълнения на дните ни и разгадани
послания на древния живот,
неотделимо, широко властвайте!
Аз искам да ви виждам, деяния
на вечната душа!
                                Прахълмове, изкачвайте
хилядолетното си чудо с чудесата
на нашите добросъседства – бързайте.
Нагоре,
към екзотични сенки на смокини
и към обърнати трапези на асми...
Велики стъпала! Човешко творчество,
освобождавай ни от празни страсти, 
дай ни
от жаждата си глътка или само
дъх от свободата си!...

И ненадейно
се вгледах в яркото искрене на града.
До твойте мъдро-жълти жътви, Тракия.
До сините легенди на почиващите планини,
където древното небе обляга бронзов лакът.
Единодействие на стари и на нови жажди,
през които в тоя миг потраква влак 
и подир миг
в цялото пространство се повтаря...

Кръчмичка1

Съвсем накрая, край преплетените релси,
задрямала в голям и пъстър въздух.

Чин-чин! – почукват чукчетата на кантона.
Шуртят невидими води сред бучиниш и клек.
И заздрачава кротко с монотонното
разпяване на жаби и щурци.

Изгряват бедни лампи на тезгяха,
откройват се нещата като в бавна памет.
Но влизат изведнъж с очернени лица
задружните железничари
и кръчмичката загърмява като влак.
Пухти, задъхва се и се препълва
с летящи луди спомени и със живот
като преляла чаша.

Живот, тъй възхитително препълнен
с разбъбрени мъже, че виждам там
и грапавия профил на баща ми.
Не е самотен. Жълтите мустаци
и губещия се сред врявата му глас
като в нямо кино, сочещия пръст
издават го:
живее,
спори.

Люлеещо, нестихващо величие
от гръмотевични, пенливи думи
на жадните приятелства, тъй горди!

Открехва се вратата
и зад нея –
луна и дълъг, зреещ хоризонт…

Самота
Каква невероятна тишина
на тялото и в отказа
на чувствата каква печал.

Баща ми
Той идва непредвидено в съня ми
в абсурдни версии.
Преобладава,
настоява, че го има,
макар за миг, за два 
                                      и обезсилен
неведомо изчезва.

Или съвсем внезапно
в случайна моя мимика,
в неосъзнат мой жест,
в мой своеволен смях
така дословно оживяват
свойствените му привички, че
занемявам.

И така… до време.

Когато в друго време
отекна сам
в потомствената плът. 

1 Стихотворението „Кръчмичка“ има история. След нацио-
нализацията баща ми беше дълго без работа. Благодарение на 
един наш съсед железничар, бивш политзатворник, на чието 
семейство сме помагали, докато беше в затвора, го назначиха 
в жп депо Пловдив. Работата му беше да товари с въглища 
локомотивите.Това ми даваше право да пиша в биографията си, 
че съм от работническо семейство, било при постъпването ми 
в Академията, било при назначаването ми на работа. Затова 
това стихотворение ми е особено скъпо. – И. Т.

И за кой дявол си го спомни това? Решил е да търси 
причините за пиенето си ли? Ами да, нали и книгите, и 
филмите това твърдяха – причините за всичко се криели в 
детството... 
Косьо Къдрокосия гаврътна последната капка от втората 
бутилка и се запъти към магазина. През нощта бе валяло, в 
локвата пред входа можа да разгледа момичето на балкона 
отсреща. Духаше неприятен вятър и накъдряше момичето. 
Косьо Къдрокосия потръпна, прескачайки локвата. Само 
да вземе необходимото и беж обратно на топло и сухо. А, 
да, и да се обади, дано поне някой от проклетите телефони 
в будките пред магазина да работи. Налагаше се спешно 
да покани хора. Дори не заради момичетата. Просто, 
ако останеше сам, нямаше да спре да пие – и през деня, 
и вечерта, а най-вероятно – и утре сутрин също. Само 
нечие присъствие имаше шанс да го извади от пиянския 
кръговрат, ако не днес, то поне утре...
Няколко часа по-късно на тавана се вихреше купон. Ва 
фан куло, крещеше Косьо Къдрокосия неизвестно кому, а 
момичетата се кискаха. Малкия хинин се беше усамотил в 
ъгъла с една филоложка и се опитваше да є обясни разликата 
между органична и неорганична химия. Тя дотолкова не 
възприемаше, че той с леко удивен вид започна да се изразява 
образно:
– Виждаш ли, скъпа, с неорганичната химия се тори 
почвата, а органичната произвежда храни и лекарства. Сега 
ясно ли ти е?
– Да – плахо отговори филоложката.
– Хм – заключи Малкия хинин.
Изглежда, гърдите є бяха по-пълни от главата. Но пък колко 
съблазително се издуваха на лакът от него! Не биваше да 
се ядосва, в края на краищата си имаше библиотека вкъщи, 
с нея ще разговаря по химически въпроси, а филоложката 
по-добре да я понатисне. Взел това решение, Малкия хинин 
гаврътна чашата си на екс.
– Ееее, стига де! – викнаха към Косьо Къдрокосия и Големия 
хинин.
Двамата се бяха вкопчили с различна цел в една касета с 
парчета на Джон Майлс. Големия хинин искаше да я пусне, а 
Косьо Къдрокосия не даваше. 
В момента касетата се потеше в ръката на Големия 
хинин, той я стискаше и протягаше нависоко, а Косьо с две 
ръце дърпаше ръката му надолу и се мъчеше да я докопа. 
Сблъсъкът леко се ожесточаваше, когато неочаквано 
таванът се изпълни с музика и хватката им учудено олекна.
– Андриано Челентано – доволно обяви Антонина и с 
показалец помаха заканително към двамата, – да не сте 
посмели да ми го спрете!
Косьо Къдрокосия седна запъхтян, Големия хинин метна 
касетата до другите и отиде да си налее. Se tu vede tua 
madre, lo sai, questa sera finiamo nei guai* – пееше Челентано.
– Искаш ли да ти дам тавана? – неочаквано попита Косьо 
Къдрокосия.
– На мен ли говориш? – Големия хинин още му беше ядосан.
– На теб. На кого другиго! По цял ден ще си слушаш Майлс.
– Джон Майлс или Майлс Дейвис? – глупаво се заяде Големия 
хинин.
– Ако щеш, бе, предлагам ти.
– Защо ми го предлагаш?
– Защото ми действа разложително. Не мога да спра да пия.
– Ми не спирай, пий си! – великодушно го посътветва 
Големия хинин.
Косьо Къдрокосия направи кисела физиономия и млъкна. В 
този момент забеляза, че Антонина си тръгва. Защо тогава 
пусна Челентано?... 
Карай бе, махна є. Може би е по-добре така, няма да я мисли, 
ще се доналее и ще спи. Дано му стигнат силите утре да не 
започва пак, а да предприеме нещо. 
В общежитието ли ще се прибере, или направо при техните 
във Враца, нещо такова. Да си почине, да подаде молба за 
прехвърляне в италианска филология. Не му се вярваше да е 
голям напливът. 
Като му мине на Големия хинин, сигурно ще се съгласи да 
вземе тавана. Все пак беше обещал на Писеца, че няма ей 
така просто да го зареже.
Щом понареди що-годе утрешните неща, Косьо Къдрокосия 
се върна на днешните. Внезапно му се пританцува, дръпна 
първата попаднала му, затисна я в мечешката си прегръдка 
и двамата запристъпяха в неопределения танц, който 
поколението им наричаше блус, но всъщност беше само 
плътна, едва пристъпяща прегръдка с възможности за 
натискане и за шепнене в ухото: красива си, ох, колко си 
красива, като си тръгна Антонина, и се вдигна завесата 
– разбрах го, вгледах се в теб необезпокояван, жалко, че 
парчето свършва, ела да си сипем по едно и да те погледам, 
какви очи имаш, колко хубаво се усмихваш, как ти се белват 
зъбите, хубавите ти зъби...
На сутринта Косьо Къдрокосия се събуди с чувството, че 
през гърдите му е минал валяк – напред и назад, а в гърлото 
му дракон е впивал зъби. Не помнеше как си е легнал. Май 
дърпаше някакво момиче да остане, но докато го дърпаше, 
залиташе, а момичето от залитането му още повече се 
дърпаше и не искаше да остане. Накрая все пак се отскубна 
и си тръгна, той си сипа още да пие, но още при първата 
глътка падна възнак в леглото и пусна дъскорезницата.

Предстои повестта да бъде издадена от издателство „Рива“.

*Ако те види майка ти, да знаеш, че тази вечер ще свърши с 
кавга...

Всяка сутрин
е така –
взрив от кряскащи гларуси гръмва
и грубо разбутва съня ми.

Изтегля ме като влечуго
изпод тоновете мрак,
а след това разбъркано
и назидателно кълве
слуха ми.

Прозорецът ми е небесно Ватерлоо –
гъмжило от воюващи криле
и от сражаваща се похотлива
                                                       врява.

Изключвам
и преставам да ги чувам.

Защото вече мисълта ми обикаля
една след друга улиците на града,
припомня ми морето,
пропуска механично две-три улици,
изправя се пред него,
попива неопитомената му мощ,
заслушва се и чува
утробно дълбокия глас на Безкрая.

Така
е всяка сутрин…
Бургас

Фиордите
            На Тома Бинчев

Отвъд Созопол –
втренчени в атлазната си самота,
с каньони в сипаничава гримаса,
будуват драматичните скали,
които навикът е назовал фиорди.
Магични бездни от изгризан камък,
в които ужасът – взривен! – кънти,
а времето е вцепенен свидетел над
ехата от трънлива пяна…
Виж, жадният простор изхвърля
излишества от срутени вълни
в цепнатините му, наказани със неподвижност.
И те през архаичните си челюсти
поемат дъх и се залъгват,
че са всевиждащи ключалки
към течните масиви на морето.
Но то отеква надалече… като друга,
все още пълна с вироглавства
и неподкупни тайнства планета.
Фиордите! Увълчени очи
от непрекъсната ненавист. Болка
на подивели цербери. Ехтяща клопка,
която всява ужас и привлича…

П.П. Само да припомня, че в живота
„отвъд Созопол“ съществуват примери
със същото оптическо коварство…

Биографична подробност

Не съм ни астролог, ни алхимик,
но пиша стихове и съм в действителност лице,
което мами, произвеждайки мисловни
конструкции с прилежна упоритост.

Лице, което мами? Но кого ли мами?
Хитростта му се опълчва срещу него,
защото преди всичко мами себе си.
А думата „талант“ е хитрина,
която някой е измислил с намерение
да излъже ближния си, знаейки,
че няма нито средства, нито право
когото и да е било да лъже. Някой,
който в детството не са го учили
да си връзва връвчиците на обувчиците.
Някой с емблематичните черти на луд.
Но както е известно – за лудия оценки няма.
Можеш ли да му речеш, че е  д о б ъ р  л у д?
(А това окуражава можещия
да връзва връзките на своите обуща.)

Какво пък, никого не ощетявам:
само дето искам да съм малко луд.
Това, което много не ме отличава
от астролога или алхимика: да,
    една хитрост, една лудост,
               нищо повече…   

Цикълът съдържа нови варианти на 
съществуващи стихотворения.

Иван Теофилов
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Из разказа „Компот...
Когато немците ги подкарали към Прушкув, там спал в 
едно чекмедже. Сега се оказало, че трябва да стимулира 
лявото полукълбо на мозъка. Лявото потиска страховете 
на дясното. Затова психотерапевтът препоръчал, че 
щом е десняк, трябва да разкаже на баща всичко за себе 
си с лявата ръка.
Оставил си тетрадката по полски на един от учениците 
си. Тогава за пръв път бил класен ръководител, на пети 
клас. Много го обичали, било взаимно. Неотдавна негова 
ученичка го поканила на вечеря, собственичка е на 
издателство и публикува Коелю.
Оставил си броя на „Литературни вести“, където бил 
секретар на редакцията – единствения, както казва, 
брой с негов текст на първа страница. Доказвал, че 
Националният театър и Театърът за опера и балет 
трябва да се слеят. Казва, че май не е бил прав.
Оставил си двайсет и деветте фотографски албума 
на гланцова хартия, които издавал след всяко от 
пътуванията си. Албумът със снимки от Венеция 
например е сто и четиресет страници, а снимките 
са около петстотин. Благодарение на продажбата на 
апартамента успял лятото да замине за Испания, издал 
албум за Салвадор Дали. За Петербург, който затворил 
в четири албума, понеже не можел да го събере в един. 
Отпечатани в професионална печатница, изглеждат като 
хубави издания в истинска книжарница. Издава ги в един 
екземпляр и само за един читател. И това е той самият. 
Понякога ги показва на познати, обаче се нервира, че ги 
разглеждат прекалено бързо.
Оставил си стоте страници недовършена книга, която 
започнал да пише преди двайсет и девет години. Понякога 
по два месеца се канел да седне да пише един час.
Оставил си либретото на операта „Крал Матиуш 
Първи“ по Корчак. Съблазнявал с него и Немен, и 
Пендерецки, и Ян А. П. Качмарек.
Оставил си шестте тома на „По следите на изгубеното 
време“ на Пруст – не можел да се раздели с тях, защото 
още не ги е прочел. Ако краят на света не успее, тогава 
вече със сигурност ще ги прочете.
Мисля, че комплектът за оцеляване ще му позволи да 
се увери, че е съществувал, съществува и че може да 
продължи да съществува по стария, проверен начин. 
Вярно, че вече няма да може да съществува чрез мисълта, 
че от коженото палто на мама ще си направи елек, който 
да е съвсем по тялото, но ще съществува ако не в друго, 
поне в силното си желание да прочете Пруст. Първото 
му силно желание продължило двайсет и девет години, 
защото майката е умряла през 1984 година, а второто – 
четиресет и две години, защото целият Пруст е издаден 
в Полша през 1960 година. Вероятно ще продължи да го 
мързи и няма да прочете тези шест тома. А може пък 
точно в това да е смисълът? В упоритото несбъдване на 
собствените ти очаквания, което също дава чувство за 
сигурност.
– По-добре да не става така – чувам гласа му от 
канапето. – Аз разчитам на края на света. Разчитам този 
край да е съвършен.
За края на света на 21 декември всички говорят 
снизходително. За него тази подготовка е време на 
истински живот. Може би най-важното. Казва, че е 
престанал да бъде бавен.
Тъй като никога не успял да издаде томче с поезия, преди 
края на света издал плоча.
През 1978 година написал текст на оратория за 
откриването на паметника на Януш Корчак в Жельона 
Гура. Музиката е на Норберт Матеуш Кужник – за 
детски и смесен хор, оркестър и солисти. Пеели 
солистите на Познанския оперен театър, рецитирал 
Мечислав Войт. За жалост, когато започнала 
ораторията, се излял страшен порой. Той изнамерил 
записа на радиото на Жельона Гура и тези дни приятел 
му направил на диск „Розите на Стария доктор“, десет 
бройки. Целия ноември и декември ходил на спектакли и 
концерти, та да не си спести нищо в тези последни дни.
– Та аз дори вече се срещах с познатите си не в града, 
а вкъщи – разказва той. – Преди няколко години имах 
такъв период, че почти изобщо не излизах. Признавам си, 
известно време беше защото водех два живота и нямаше 
кога да излизам.
– Два живота? А в колко апартамента?
– Понякога бях дори няколко души. За да влизам 
в различни отношения с другите персони. Играех 
часове наред, заради компютъра пренебрегвах дори 
задълженията си. Но обикновено се изграждах по свой 
образ и подобие. Но не се подмладявах, нито влизах в 
несвойствени за мен роли. Не съм бил ту жена, ту момче. 
Създадох си дубликат, професионално подобен на мен. 
Там си избираш някакви кариерни пътища за развитие и 
аз избирах като в живота – куриер в редакция, защото 
това, общо взето, е началото на журналистическата 

кариера. И на писател! 
Пишех книги, ах, колко книги 
съм написал, и комедии, и 

Из романа „Зоненберг“
фантастика, и криминалета, а литературата на факта 
ми вървеше най-бързо.
– Писал си репортажи? А къде събираше материал?
– Сядаш пред машината и пишеш. Трябваше да се 
напише определен брой страници, книгата отиваше в 
печатницата, а аз получавах пари. Ако знаеш колко съм 
спечелил…
– Ама откъде идваше съдържанието?
– А нееее, нямаше никакво съдържание, имаше само 
действие – писане. Сядах и траках по клавиатурата, 
и виждах как страниците стават все повече и повече. 
Само си избирах жанр. Печелех поредните звездички, 
защото колкото повече книги напишех, толкова по-четен 
писател ставах. Вече не бях длъжен да ходя на работа. 
Там си имах цяла малка библиотека от мои собствени 
книги. Ако програмата предвиждаше, че трябва да се 
посвети толкова и толкова време на писане на книги, 
посвещавах колкото трябваше. Но от време на време 
трябваше да звънна на приятелите, че се обиждаха. А 
освен това трябваше да си върша къщната работа, 
гледах да поддържам форма, рисувах картини. Това беше 
в един конкретен апартамент, който купих, обзаведох, 
трупах разни вещи, защото бях все по-богат. Първата 
книга я хвалеха умерено. Написах втора и тя стана по-
хубава. Като пишеш следваща в същата област, а пък аз 
отгоре на това написах биография, тогава вече си много 
известен.
– Чия биография?
– Не знам. Някаква биография.
– А кой решаваше дали си по-известен? Твоите 
читатели?
– Не, програмата решаваше. Аз никога не играех с 
други. Играех сам. Виртуалният свят ми стигаше, 
защото можех да го владея. Макар че веднъж преживях 
момент, когато не го овладях. Едно от най-лошите ми 
преживявания.
– Във виртуалния живот?
– В реалния! Реално го преживях. Там имаш определена 
възраст, до която можеш да доживееш. Има начини за 
удължаване на живота, но в някакъв момент нещо не 
съм направил както трябва, изведнъж – остър звук и 
се появява онази с косата, аз изчезвам, а в средата на 
стаята – урна. Много тежко го преживях. Не можех да 
се отърся. Уж имах възможност да започна да живея 
отново, ама все пак умрях. Не го пожелавам никому, да 
види собствената си урна.
– А когато не живееше там и спеше в къщата си в 
Садиба, този персонаж сам ли живееше?
– Не, като изключвах компютъра, този персонаж беше 
в същото състояние, в което го бях оставил, тоест 
също спеше. Той влизаше във взаимоотношения, даже 
получаваше секс, което се казваше „бара-бара“ и бе 
показано много красиво, понеже беше скрито под юргана, 
а се появяваха само едни пулсиращи сърчица. Сега се чака 
да излезе нова версия на тази игра…
– И си я остави в комплекта за оцеляване?
– Дадох я. Като същински алкохолик разбрах, че отивам 
вече прекалено далеч. Няколко пъти давах на някого 
играта, да я скрие, за да не знам къде е. Тъпо, разбира 
се, защото после молех да ми я върнат. Когато играех 
интензивно, бях този персонаж. Реално отивах някъде в 
града, но мислех, че трябва бързо да се връщам, защото 
той трябва да звънне тук-там. Или че се връщам, 
защото съм забравил развалена храна в хладилника и той 
ще е гладен.
– И това беше двоен живот?
– На моменти вероятно дори единичен.
– Имаше ли там деца?
– Осиновявах, но и с това имаше проблеми. Веднъж не 
направих нещо както трябва и ми взеха дъщеричката, 
гладна и премръзнала. Изобщо тези деца създаваха 
страшно много проблеми.
– Избяга от живота и двойния живот?
– Да, заминах за три месеца, аз, шейсет и шест 
годишният пенсионер, да попътувам по Щатите. За 
толкова време ми бяха спестяванията. Но по невнимание 
служителят ми удари печат за шестмесечен престой, 
та ми беше жал да не се възползвам и останах по-дълго. 
Върнах се с дългове, които се добавиха към дълговете 
от предишните ми пътувания. Успях да си уредя 
потребителски кредит, общо сто хиляди. Този заем ме 
заземяваше за десет години. Трябваше цяло десетилетие 
да давам лъвската част от пенсията си и това ме 
обричаше на вегетиране. След вноската и таксите щяха 
да ми остават няколкостотин злоти. Единственото 
имущество, което имах, бе един апартамент в блок, но 
в хубав квартал. Знаех, че за да живея с цялата пенсия, 
трябва да го продам. Въпреки че бях живял в него с мама. 
Въпреки че бях направил ремонт, гордеех се с щорите 
си и с подпрозоречните дъски, имитиращи мрамор. Везх 
една стая под наем от един колега. Вярно, плащам два 
пъти повече, отколкото за апартамента си, но пък си 
помислих, че до края на света остават само няколко 
месеца, така че мога да се позабавлявам малко.
[...]

Превод от полски: МИЛеНА МИЛеВА

Кшищоф Варга

Кшищоф Варга (1968) е един от най-популярните 
и награждавани съвременни полски писатели и 

журналисти. Има полско-унгарски произход. Завършил 
е Факултета по полска филология към Варшавския 

университет. От 1992 г. работи като литературен 
критик в отдела за култура на в. „Газета виборча“. 

Издал е петнайсет романа и сборници с разкази, 
есета и репортажи, донесли му няколко номинации 

за престижната полска литературна награда 
НИКе. Книгите му са преведени на много европейски 

езици, включително италиански, унгарски, 
словашки, сръбски, украински, хърватски и френски. 

Българската публика го познава с произведенията 
му „Гулаш от Турул“, „Надгробна мозайка“ и „Талаш“ 

(изд. „Парадокс“).
Романът му „Зоненберг“ е история за живота на 

няколко жители на Будапеща, а самият град е един 
от основните герои на книгата. Миналото извира 

от всеки негов ъгъл, истории за някогашно величие 
и бедствия се преплитат с настоящето, личните 

спомени стават част от голямата история, а 
голямата история част от личния опит. Преплитат 

се факти и фантазии, а над всичко е надвиснала 
вездесъщата унгарска меланхолия.

Предстои романът да бъде публикуван у нас от изд. 
„Парадокс“.

Обади се точно след седмица, вероятно след като 
валидността на някаква седмична карта изтече, и 
попита дали ще отида с нея на гробището „Фаркашрет“, 
защото се кани да напише текст за надгробните плочи 
на известните артисти и в частност на художниците 
и скулпторите – как техните художествени възгледи 
и стиловете, следвани от тях, се отразяват върху 
естетиката и стила на вечните им жилища. Разбира 
се, вече била на гробището „Керепеши“, дори и на 
централното будапещенско общинско гробище, което се 
оказало епично кошмарна експедиция на края на света, но 
сега трябва да отиде на „Фаркашрет“ и да направи малко 
снимки, така че бих ли искал да я придружа, в крайна 
сметка се намира от моята страна на Дунава – добави 
тя, сякаш се оправдаваше.
Гробището „Фаркашрет“, както и гробището 
„Керепеши“ са най-красивите места в Будапеща, тъй 
като гробищата, заедно с техните обитатели, са едни 
от най-прекрасните неща, които сме дали на света – 
смъртта е нашата специалност. Разходката с красива 
жена из будапещенско гробище пък е събитие възвишено, 
чувствено, литературно в буквален смисъл. Дори най-
старият паметник на унгарския език е със заглавие 
Погребална реч – горе-долу от 1200 година след Христа 
главно за това пишем в унгарския, а пък като не пишем 
точно за смъртта, то в крайна сметка пак пишем за 
нея, защото пишем за историята и войните. Ако пишем 
за любовта – пишем за смъртта, ако пишем за храната, 
а ние умеем да пишем за храната както малко други 
народи умеят – пишем за смъртта, дори ако се опитваме 
с думи да дадем израз на възхищението си от живота, 
се възхищаваме на смъртта, ако прославяме свободата 
и родината, то го правим с думите, с които се описва 
смъртта. От приблизително хиляда години непрекъснато 

Люба Халева, илюстрация към книгата „Вирхов блус“ от Мария 
Вирхов, изд. „Жанет 45“
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произнасяме нашата погребална реч и мисля, че това е 
добре. 
По време на януарската обсада на Будапеща, когато 
баба ми отправяла калвинистки молитви за своя син 
и правела чай с разтопен сняг, ожесточени сражения 
имало също именно на гробището „Фаркашрет“, 
където германците организирали отбранителни 
позиции и картечни гнезда, защото загубата на 
гробището би довела до това да се отвори пред 
руснаците пътят към близките възвишения и 
по-нататък по посока на замъка. Гробището 
„Фаркашрет“, заедно с Орловия хълм, било ключов 
отбранителен пункт, защото от наблюдателницата 
на Орловия хълм можело да се ръководи артилерията, 
стреляща от околностите на хълма Гелерт, а пък 
съветите много държали на Орловия хълм, тъй като 
неговото превземане би било решителната крачка към 
завземането на цялата Буда. Затова, досущ турците, 
щурмуващи Егер през 1522 г., ще си позволя едно доста 
ексцентрично сравнение, руснаците се изкатервали на 
Орловия хълм и всеки път бивали изхвърляни оттам, 
като губели войници, пълководци и дори бойни знамена. 
И затова превземането на гробището „Фаркашрет“ 
за съветите, а пък за германиците удържането на 
този редут, били толкова важни, че командирите не 
пестели живота на войниците си, а войниците на свой 
ред не пестели кръвта си.
Има нещо красиво и романтично, а преди всичко 
зрелищно в умирането на гробище. Ако гробището 
трябва да е мястото на вечния покой, то със 
сигурност и дума нямало за покой и упокой в онези 
зимни дни, когато между гробовете се изливали 
поредните вълни от съветски солдати, а сред тях, 
както казват специалистите, много киргизи, отсреща 
пък се отбранявали подразделенията на есесовците от 
осма кавалерийска дивизия „Флориан Гайер“, разбира се, 
вече без коне, не е много възможно да се води битка на 
кон в тясното пространство между гъстите гробове, 
а освен това конете отдавна били изядени, но въпреки 
това сблъсъкът на киргизите с немските кавалеристи 
и така трябва да е бил зрелищен. Есесовските 
кавалеристи до момента се занимавали главно с 
разправа над полските, съветските и югославските 
партизани, както и, то се знае, с избиване на евреи 
и вероятно едва прехвърлянето им в Унгария за 
тях означавало истинска война: от обсадената 
Будапеща избягали не повече от двеста, а повече 
от десет хиляди оставили тук своите есесовски 
кавалерийски кости; за това колцина киргизи, а може 
и узбеки, таджики, казахи или пък татари и башкири 
са оставили праха си в Будапеща – нямам никаква 
информация.
С Вираг се уговорихме да се срещнем точно зад главния 
портал, до голямата статуя на бронзовия грифон – 
всеки, който е бил на „Фаркашрет“ знае къде стои 
този масивен, възхитителен грифон, бдящ над покоя 
на смъртта, а около могилката, на която той пъчи 
своето лъвско тяло с голяма орлова глава и раззината 

паст и с ноктите на левия крак сочи към погребалния 
дом, има пейки; най-добре е да се уговаряш точно там, 
там винаги комфортно можеш да почакаш закъснялата 
си любовница.
Главният портал се намира на две спирки от колелото 
на трамвая, но понеже в метафизично-сексуална 
приповдигнатост пристигнах много по-рано, стигнах 
с петдесет и деветката чак до последната спирка, 
като впрочем първо невротично повървях от „Напхед“ 
през жп линиите, водещи към гара Юг, а после по улица 
„Конституционна“ до трамвайното трасе, което 
меко се изкачваше към възвишенията на дванайсетия 
квартал.
Като слязох от трамвая почти налетях на групичка 
хора, които стояха до лавката и нагъваха топли 
наденички, минах на другата страна на улицата и за 
малко влязох в еврейските гробища, пренебрегвайки 
табелата, която информираше, че посещението на 
некрополията с непокрита глава е строго забранено. 
Поразходих се двайсетина минути, като кривнах от 
главните алеи и попаднах в гъсталака на храстите, 
с които обрастваха непосещавани от никого гробни 
парцели, но се оказа, че оттук не може да се премине в 
християнското гробище, така че се оттеглих обратно 
на улицата, без да срещна по пътя никого, който би 
могъл да ми направи забележка заради неуместността 
на моята непокрита глава.
Слязох до главния портал, като предполагах по-дълго 
чакане край грифона, но Вираг се появи след не повече 
от пет минути и след като се здрависахме, избягвайки 
прекалената фамилиарност, тръгнахме напред без 
ясен план, защото, както се оказа, моята безсмъртна 
любовница изобщо нямаше такъв.
– Как така, не искаше ли да разглеждаш надгробната 
архитектура от гледна точка на творчеството на 
погребаните там артисти? – учудих се, след като си бях 
представял поклонническа разходка из некрополията по 
детайлно установен от Вираг маршрут.
– Тая тема е въздух под налягане – отвърна тя. – 
Изкуствена, насилена, сама не знаех какво да измисля, за 
да ме остави за известно време на мира моят професор. 
Той невероятно се възторгна, защото, честно казано, 
се възторгва от всичко, което предложа, особено 
ако отида на консултация с рокля. Какво може да се 
измисли тук? Че гробът на Барток прилича на ключ сол, 
макар че по-скоро ми напомня птица, а като говорим 
за птица, защо поетът и музикален критик Шандор 
Асталош има на гроба си статуя, впрочем красива, на 
странна птица, чапла или пък пеликан? А Ласло Папа 
има на плочата си две каменни боксьорски ръкавици. В 
действителност не е бил артист и не би следвало да се 
намира в сферата на моите интереси, но все пак можем 
с известна есеистична надбавка да го наречем „артист 
на юмручния бой“. А пък неколцина прочути унгарски 
футболисти, погребани тук, имат на гробовете си, колко 
изобретателно! колко оригинално!, съвършено изваяни 
топки. От тези старомодните, кафявите, съшити от 
продълговати ивици, с каквито се играело в петдесетте 
години, незабравими за нашия футбол. Затова пък Магда 
Сабо има съвсем обикновен, прост гроб, в който лежи 
с мъжа си и дори тези неокласически колонки нищо 
интересно не казват, макар че по принцип над нейния 
гроб би следвало да се издига фигурата на Абигел от най-
известния є роман. 
– На портика на надгробната є плоча има някакъв 
орнамент, а на него фигура, май е ангел, като че ли с 
тръба – припомних си аз, тъй като веднъж вече съм бил 
на „Фаркашрет“ и тогава пак цареше лепкава жега, а 
горещият вятър не разхлаждаше, а единствено усилваше 
безпокойството.
– Въобще не ме интересува. Няма да се занимавам с 
погребална архитектура, но много исках да се поразходя 
из „Фаркашрет“, защото тук е прекрасно, а освен това 
исках да се видим – тя пъхна ръка под моята и се сгуши 
в мен, което беше очарователно, но малко неудобно, 
защото в толкова плътен дует трудно се върви по 
изкачващите се алеи.
Тръгнахме към най-широката алея, но вместо веднага да 
се заизкачваме към най-високите части на гробището, 
завихме надясно и подминахме стената с урните.
– О! Тибор Шимон! – развиках се зарадван, като видях от 
лявата страна надгробната плоча с избелялата снимка 
на футболиста със зеления екип на „Ференцварош“; 
снимката изглеждаше като изрязана от вестник и 
ламинирана, но петнайсетте години, които изминаха 
от убийството на Шимон, както и слънцето, вятърът 
и въздухът бяха направили снимката съвсем избеляла и 
негодна да украсява чийто и да е гроб, да не говорим за 
толкова прочута жертва на убийство.
– Кой е пък този? – учуди се Вираг.
– Известен футболист, през 2002 г. бодигардове го убиха 
пред някакъв клуб близо до Мамута на площад „Сена“ 
– казах едва ли не трогнато, макар че едва след тази 
смърт, която разтърси цялата страна и се превърна в 
голямо медийно събитие, научих за съществуването на 
Тибор Шимон.
– Просто така го убили? – учуди се Вираг, сякаш 
убиването на хора край клубове, дискотеки и кръчми беше 
нещо невъобразимо и по принцип не се случваше, като 
същевременно можеше да се напише отделна история 
на последния четвърт век на нашата страна, предимно 
от перспективата на прочути престъпления, гръмки 

убийства и разтърсващи умъртвявания. Деветдесетте 
години, а също и началото на новия век са в голяма 
степен грандиозен парад на убийци и техните жертви, 
най-вероятно резултат от фрустрация заради липсата 
на война или народни въстания.
– Четирима му нанесли тежък побой, а след два дни 
Шимон почина, впрочем в болницата „Свети Янош“ – 
добавих аз, все едно името на болницата имаше някакво 
значение за случая.
Вираг сви рамене и продължихме нататък. След 
няколкостотин метра свърнахме наляво и стигнахме 
до главната алея на гробището, а след това се качихме 
малко по-нагоре, до парцела на олимпийците, където 
почиват повече или по-малко забравени олимпийски, 
европейски и световни шампиони, велики рекордьори, 
чиито имена нищо не говореха на никого от нас, така че и 
двамата се съгласихме, че спортът е най-тъжният път 
към постигането на безсмъртие.
Малко по-нататък забелязах надгробна плоча с надпис 
„Ще се срещнем“ и това бяха единствените думи, само 
отстрани имаше мъничка метална табелка с името 
на починала жена, почти невидима, а на самата плоча 
нищо – никакви имена, дати, приповдигнати цитати 
от Светото писание. Само това зловещо „Ще се 
срещнем“, защото не го възприех като надежда за живот 
след смъртта, а като заплаха, сякаш покойницата 
предупреждаваше някого, че на оня свят ще си оправят 
сметките. Да, надписът можеше да бъде разчетен като 
споделяне на вярата, че във вечния живот отново ще 
сме заедно, ще се отдадем на съвместно преживяване 
на вечността, раздялата ни е предимно временна, като 
антракт в театрален спектакъл, но аз видях в това 
заплаха и почувствах, че никак не искам да се виждам с 
някого на оня свят.
Изкачвахме се все по-нависоко, дори пресякохме 
тясната, еднопосочна уличка „Деневер“, която 
разсичаше гробището надве. Вървяхме по посока на 
изхода, където се събират улица „Снежна“ и „Кокиче“, а 
когато стигнахме до портала, излязохме извън оградата, 
за да може Вираг да застане под каменния навес на 
автобусната спирка, да се скрие от слънцето и спокойно 
да изпуши една цигара. След като, жадно дърпайки, почти 
изсмука вога до самия филтър, се върнахме на гробището 
и влязохме обратно в тази феноменална лятна пустош. 
Освен охраната в будката до входа към горната част на 
гробището нямаше никого, никакви вдовици или вдовци, 
отчаяни родители на гроба на детето си, благодарни 
наследници на гроба на майка си и баща си, бяхме само 
ние с Вираг, ако не броим опечалените пред погребалния 
дом до портала, но онзи ритуал тепърва започваше, 
съдейки по далечното ехо от Адажио на Томазо Албинони 
с неговия характерен мотив на лъка, който е емблема на 
бароковия рок.
– Знаеш ли, че това парче е менте? – попитах Вираг.
– Кое парче, за какво говориш? – огледа се тя 
дезориентирана, а после ме погледна с неразбиращ поглед, 
който толкова ми хареса, че чак я целунах внезапно и 
несръчно, като ученик, отчаяно мляскащ момиченце от 
класа.
– Адажиото на Томазо Албинони, едно от най-
известните барокови произведения, трябва да си го 
чувала стотици пъти, а сега го свирят в погребалния 
дом.
– Хубаво е – каза Вираг, след като се заслуша за кратко 
в далечните звуци на музиката, според мен пусната 
на запис. – Бих могла да го използвам на собственото 
си погребение, не ми пречи, че е толкова известно и 
популярно, не съм оригинална, а и мисля, че стремежът 
към оригиналност точно на погребение не е необходим и 
дори не е препоръчителен, погребението трябва да бъде 
просто преживяване.
– Само че това е менте, не е истинският Албинони. Един 
италиански музиковед, някой си Ремо Джадзото, веднага 
след войната намерил в Дрезденската библиотека запис 
на мелодията на баса от неизвестно произведение на 
Албинони и донаписал остатъка, благодарение на което 
малко известният и още по-малко ценен Албинони се 
вписал в канона на бароковата музика и преди всичко 
в канона на погребалната музика. Десетилетия наред 
целият свят се възхищавал на това невероятно 
откритие, погребенията засиявали от музиката на 
фалшивия шедьовър, милиони екзалтирани нетъри писали 
коментари под изпълненията на това произведение, 
режисьори пък пламенно го вплитали в саундтрака на 
филмите си, докато накрая се оказало, че това е менте, 
от което впрочем популярността на Адажио изобщо не 
намаляла. На хората не им пречи, че слушат неистински 
барок, вероятно както не им пречи, че слушат имитации 
на песни, четат имитации на романи и гледат имитации 
на филми.

Превод от полски: ДИЛяНА ДеНЧеВА

Люба Халева, илюстрация към книгата „Вирхов блус“ от Мария 
Вирхов, изд. „Жанет 45“
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Речник на войната
ЗВеЗДА (Виктория, Харкив)
„Веднъж се сетихме, че си нямаме някоя добра семейна 
традиция. И си направихме коледна звезда. Една такава 
голяма, висока. Толкова висока, че трябваше да я вкараме 
в нашия пететажен блок като копие. Монтирахме є 
електрически крушки. Научихме коледарски песни – кои 
други имат коледарски песни като украинците? Е, добре, 
но не такива. И тръгнахме да коледуваме. През първата 
година спечелихме толкова много, че си ушихме и дълги 
костюми. Започнаха да ни канят. Роднини, приятели и 
дори непознати. Поръчваха си вертеп1 за празниците. 
Оставих звездата на балкона.“

КАНАРЧе (Оля, Ирпин) 
„Докато напускахме Ирпин, за момент стана много тихо. 
Наблизо имаше къща, която беше ударена от снаряди. 
Всички прозорци са изпочупени, входът беше блокиран от 
нещо. Тогава от единия прозорец чух канарче. Като дете 
си имах канарче, никога няма да сбъркам този звук. Може 
би са слезли в бомбоубежището и не са могли да се върнат 
вече. Толкова много се случи преди и след това, но не мога 
да забравя това канарче.“ 

КАЛеНДАР (Лариса, Киев) 
„Отдавна изчезнаха уикендите и празниците, а преди 
знаех кога е събота, кога е понеделник, кой ден от 
седмицата се пада рожденият ми ден или за кой ден 
са планирани разни важни събития. Дори на почивка 
лесно можех да кажа на семейството си: днес е сряда. 
Не помня кой ден от седмицата беше 24 февруари и 
днес не знам кой ден от седмицата е. Това е едно гъсто 
пространство за хранене, което има свои собствени 
характеристики, което може да се отброява с дните 
на войната, с полицейския час, с дневните и нощни 
въздушни тревоги, но не се вмества в календарните 
дни от седмицата.“ 

ЛЮБОВ (Беата, Дорохуск, Полша)
„Работя в училище. Омъжена съм, но вътре имах 
такава празнота. Когато Русия ви нападна, взех си 
отпуска и заминах. Правя чай за хората, какао, готвя 
супа. Първия ден се запознах с Любов. Между другото 
толкова е хубаво, че си имате такова име, на полски 
нямаме име Милост2. И така, Любов пристигна, 
беше сама, слезе от маршрутката и започна да плаче. 
Приближих се и просто я прегърнах силно. Стояхме 
така десетина минути. Двете плакахме мълчаливо. 
След това є опаковах един пакет с храна и тя 
продължи нататък.“

ПеЩеРИ (Роман, Чернигив) 
„Цял живот се занимавам със спелеология. Само да се 
зададеше свободен уикенд – събирах оборудването и 
тръгвах по пещери. 
Имаме голямо бомбоубежище под кварталното 
училище, в което през първите дни нямаше ток. 
Слизам с фенерче, а вътре тишина, като че ли няма 
жива душа. Изведнъж виждам, че навсякъде до стените 
има хора, деца. Свивам в следващия коридор – същото. 
Хората приличат на сталагмити и сталактити. 
Сякаш са тук от хиляди години. Ето какво прави 
войната с времето.“

РАДИО (Самет, Баку-Киев) 
„Не, разбирам украински, просто „огушах“ навреме. 
Синът ми казва така. Той е шегаджия.
Настъпва една възраст, в която ти се струва, че вече 
нищо няма да ти се случи за първи път. Толкова много 
неща ми се случват сега за първи път. Ето например 
ще видя Полша. Но няма да я чуя. Едно време всичко 
беше наопаки: чувах, но не виждах. Как така ли? Много 
просто: Полското радио. Рок, джаз. Ние нямахме 
такива неща. Само дето го заглушаваха често и имахме 

1 В украинската култура „вертеп“ е преносим куклен театър, 
който представлява сцената на Рождество Христово, а 
по-късно и други религиозни и светски пиеси. Вертепът се 
заражда през XVII в., а светските му представления поставят 
началото на украинската комедия през XIX в. – Б. пр.
2 Miłość (пол.) – „любов“. – Б. пр.

чести прекъсвания. Затова мога да си представя 
музика, когато трябва. Хубаво е, когато можеш да си 
представиш нещо, което го няма и сякаш то се появява 
и край – ти си щастлив. 
Какво да си представим, а? Знам какво.“

СВАТБА (Вика, Мариупол) 
„Докато бягахме от Мариупол, се движехме в дълга 
колона от коли. Някъде пред нас имаше линейка. Карахме 
бавно, внимателно, в колите имаше много болни и деца. 
Почти на всяка кола бяха завързани бели ленти – по 
огледалата, по дръжките на вратите, багажниците,  
покривите. Като на сватба! Да, приличаше на дълго 
сватбено шествие. Само че без булка и музика. Нямаше 
дори думи.“ 

СВОБОДА (Вадим, Конотоп) 
„Свободата е едно такова нещо, което никой няма да 
извоюва вместо тебе. Никой няма да ти я даде, няма 
да ти я подари и от никого не може да я очакваш. Само 
сам може да я направиш. Да, хендмейд е (смее се). Няма 
фабрики за свобода. Не е сериен продукт.“

СЪНИЩА (Марина, Харкив) 
„Преди обичах да си навивам будилника за  малко по-
рано от необходимото. Събуждаш се и виждаш, че 
можеш да спиш още половин час – такъв кеф. Сега 
изобщо не мога да спя. Страшно е не да заспиш, а да 
се събудиш. Страшно е, че ще се събудиш от стрелба. 
Сега мразя сънищата, защото след тях всичко се 
връща обратно. Особено когато сте сънували дома 
си. Това чувство е задушаващо. Ако заспя, се опитвам 
да спя толкова кратко, че да нямам време нищо да 
сънувам. Преди мечтаех да се науча да танцувам, 
после – да карам кола. Така и не успях да направя нито 
едното, нито другото. Сега трябва да се науча да спя 
(смее се).“ 

ТеСТО (две жени, житомирска област) 
„Преди исках да отслабна до лятото, а сега искам само 
да оцелея. Когато се чуе въздушна тревога, веднага ми се 
прияжда.
– Аз пък месих тесто. Самолети прелитат, а майка ми 
се обажда: тичай в мазето! А аз є казах: не мога, имам да 
меся тесто.“

ТеТРИС (Ана, Киев)
„Пълна тъмница във влака, пълен със светли надежди. 
Само десетки светещи екрани – всички четат новини. 
От време на време шепнешком си говорят, слагат 
децата да спят, галят чуждите котки на други хора.
Всички свои. 
Като деца играехме тетрис, така че сега можем да 
разположим девет души и три животинки в едно купе.“

ТяЛО (София, Лвив) 
„Човек мисли най-много за тялото си, когато то го 
боли, нали? Усеща го най-добре. Никога не съм мислила, че 
ще усещам страната си като тяло. Излизам от къщи, 
натискам резето на вратата на магазина и си мисля, 
че я боли. Някъде на стотици километри оттук има 
отворени рани, а мене всичко ме боли.“

УЛИЦА (Стас, Киев) 
„Улиците вече са пълни с блокпостове като със запетаи. 
Там, където не са прекъснати от блокпостове, не можеш 
да ги познаеш. Ако са стари, изглеждат като нови и 
необичайни. Сега всичко трябва да има отрязък, всичко е 
нарязано на отрязъци. Както героите от „Стоп, Земя“3 
разполагат с час и половина, така и улиците у нас могат 
да ви отвлекат за максимум 10 минути. Не мога да си 
представя моста, където се водеха боевете, не искам да 
си го представя и не мога. Отхвърлям въображението в 
полза на реалността, която други са видели.“

ХРАНА (Оксана, Лвив) 
„Посрещам семейство, дошло от изток, да се настани за 
една нощ. Водя ги към кухнята и казвам: това е кухнята, 
можете да вземете храна от масата. 
И тогава започват да плачат. Във фразата: можете да си 
вземете храна от кухнята.“

ЧИСЛА (Ирина, Северодонецк, говори по 
телефона) 
„Само брой, дай заедно? Едно, две, три... Не, по-бавно, 
отначало. Не бързай. Едно, две, три, четири, пет, шест, 
седем... Виждаш ли? Всичко е наред.“ 

яБЪЛКИ (Ана, Киев) 
„Тази нощ заспах във ваната, сред одеяла и възглавници, 
докато слушах най-мощните експлозии от началото на 
войната. 
Едно време в предишния ми живот бях лудо влюбена, за 
първи път отидохме заедно в къща в Карпатите, беше 
прекрасна есен, заспахме в стая на мансардата в легло, 
което не беше много по-удобно от ваната и слушах как 
в градината отвсякъде падат на земята ябълки. Тупат 
ли тупат, големи и зрели, равномерно, цяла нощ. Бях 
щастлива. 
Сега заспах под шума на експлозиите и чувах тези ябълки. 
Така искам на всички ни в градините да падат само 
ябълки.“

Превод от украински:  
РАЙНА КАМБеРОВА

3 „Стоп, Земя“ е украински игрален филм с режисьор Катерина 
Горностай (2021). – Б. пр.

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

български е издадена стихосбирката му „Закуска 
на тревата“ (прев. Райна Камберова, изд. „Смол 

Стейшънс Прес“, 2020). живее в Лвов.

Люба Халева, илюстрация 
към книгата „Поезията като 

бунтовно изкуство“ от Лорънс 
Ферлингети, изд. „Жанет 45“


