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Над водата да се наведеш и през лика си
на бяло камъче слънце да извадиш
да го захапеш да изсмучеш небето окапало в него 
в джоба си да го пуснеш там да тупти
в крушата във клоните й косата да си заплетеш
кичур да остане да се вее във смеха на вятъра черен
босилек да късаш да мачкаш го пускаш в леглото
вътре дълбоко любимата спи съня й билков
в бакърче да измиеш залеза ръцете си в козето мляко
да звънкаш с бакъра звънче в другата шепа
радостно като дъжд при пчелите да се спреш
да ти побръмкат в раздутия мях дето пладнето
диша а ти между зъбите вратле на пшеница захапал
някакво пиле в очите ти се оплита шарено
върху керемидите свири на флейта 
изяждаш пшеницата жълта на женски смях
в устата ти златно се плисва
чуваш оттатъка циганите с дайрета с цигулка
във вихър тъмното да раздвижват
на кладенец тъмното дълбоко и вирно
те галва и монетата лунна на сърце се търкулва

и пее при циганите си вече с тях пиеш
налели са ти цяла кана вечер 
до ръба мътна дъхава до ръба
като змийска кожа разстлана на звездички пробита
една гъдулка мечката взима и двете
засвирват хорце гледаш на кокили луната
с черни коси и вятър в устата
с брадва цепи нощта подскача
в на дребно момиченце пъпа
черничкото те поглежда те смее
голичко завърта се пърха лети
с черен кичур бяло камъче глади
гласа й пъстърви по ручея в мръкнало бляскащи

бате бате
сърцето ти камъче слънце и белинко
в дълбокото в съня 
на кака ти пуснах

Разговори
Люба Халева

Яна Букова

Мария Налбантова

Захари Захариев

Още на стр. 16
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н o в о Н О В О

Проблемите с 
автокефалията 
на Украинската 
православна църква 
са в центъра на 
новия 135 брой на 
сп. „Християнство 
и култура“. 
„Автокефалията ще 
донесе облекчение на 
съвестта на милиони 
украинци“ – настоява 
в интервюто 
си архим. Кирил 
Говорун. Публикувани 
са и исторически 
документи за 

отношението на Вселенския престол към Църквата в 
Украйна. В броя още може да прочетете статията на 
Иън Кършоу за „християнските църкви в Европа 1914-
1949 г.“, проучването на Вениамин Пеев за „пастор Васил 
Зяпков и ролята му на парижката мирна конференция 
(юли-октомври 1946 г.)“, както и изследването на Елмира 
Василева за „американската протестантска пропаганда 
в Османската империя и българите“. Католицизмът 
в Америка е представен в рубриката „Хоризонти“ с 
дискусията за реакцията на папа Франциск по последните 
разкрития за сексуални посегателства в миналото. 
„Мнозина католици се борят да запазят вярата си“, 
пише  Ян Льовет, Рос Даутат пита „какво е знаел папа 
Франциск?“, а Масимо Фаджиоли стига до заключението, 
че има „опит на десницата да делегитимира папа 
Франциск“. Темата „християнство и философия“ 
е представена със статията на о. Александър Мен 
„Човешкостта на Иисус“ и откъс от новата книга 
на философа Реми Браг „За религията“. В In memoriam 
можете да прочетете размисъла на Йорг Малицки защо 
един албум изразява целия живот на Арета Франклин. 
„Суеверието е гранитна скала“, пише о. Борис Паскалев 
през 1942 г. в книгата си „Записки на един селски 
свещеник“, откъс от която ще намерите в броя, заедно с 
новите есета на Калин Михайлов за размисъл и молитва, 
както и фрагмент от книгата на Оливие Клеман „Малък 
духовен компас на нашето време“. Броят е илюстриран с 
творби на Питер Брьогел.

„Музеят в квадратурата на кръга“ е темата на 
брой 03 на списание „Култура“. Над „квадратурата 
на кръга в родна редакция“ и съдбата на „Квадрат 
500“ размишлява в статията си проф. Чавдар Попов, 
а в интервю новият директор на музея Яра Бубнова 
настоява, че „Националната галерия трябва да стане 
видима“. „За какво ни е Националната галерия?“ – на 
свой ред се пита Весела Ножарова, а Диана Попова 
анализира т. нар. Музей за социалистическото изкуство 
в статията си „Неизговорено, неартикулирано време“. 
В броя са публикувани и есетата на Борис Гройс 
„Затъмненият музей“ и на Хайнц Шюц „Музеите 
през XXI в.“. В рубриката „Идеи“ може да откриете 
неиздаваното есе на Георги Данаилов „Народните 
будители и тяхната съдба“, както и две статии, 

посветени на свободата 
на словото – „Струва 
ли си да дадеш живота 
си за журналистиката?“ 
на Анна Политковская 
и академичното слово 
на Иън Макюън „Без 
свобода на словото 
демокрацията е 
измама“, четено в 
Аулата на Алма Матер. 
„Държавен приоритет 
ли е Пловдив 2019“ 
– пита в рубриката
„Дебати“ д-р Мариана
Чолакова, а голямата
оперна прима Райна
Кабаиванска настоява,

че „в нейния майсторски клас е целият свят“. Елена 
Драгостинова проследява „издигането на един цар“ 
– появата на нов орган в музея „Земята и хората“,
а френският кинорежисьор Беноа Жако споделя в
интервю, че „прави филми, защото обича книгите“.
В брой 03 може да прочетете и рецензии за БИТЕФ
2018, „Златна роза“ 2018 и Франкфуртския панаир на
книгата, за Димитрис Папайоану и неговата археология
на човешкото терзание, както и за новата постановка
на Явор Гърдев – „Драконът“ по Евгений Шварц.
Броят е илюстриран с фотографии на Роджър Балън,
който в специално интервю за списанието разсъждава
над метода си, съвместяващ „фотографията и
архетипите“.

Н Е П Р Е М Ъ Л Ч А Н О

Кампанията „Годината, в която станах 
известен“ промотираше разпада 
на сериозното отношение спрямо 
телевизията като медия, както и към 
студентското тяло на Софийския 
университет под предлога за „ново 
начало“. Кампанията публикува свой 
т.нар. „манифест“ (неформатиран, 
може би в стил сюрреалистичния?), 
част от който гласи: „Телевизията 
си поставя дръзката цел да превърне 
студентите от консуматори в създатели 
на автентично медийно съдържание“. 
Зад този жизнеутвърждаващ порив стои 
само предпоставката, че студентите 
се нуждаят от известността, за да 
активират своя (дълбоко дремещ и 
консумиращ) творчески потенциал. 
Избраната формулировка не е нищо повече 
от обида за събирателното „студент“.

Съществуването на Студентската 
телевизия „Алма Матер“, нейното 
спонсориране и обнародване е било 
подценявано досега, и аз заставам твърдо 
зад необходимостта студентите да 
имат своя независим медиен глас, поле 
за творческа изява, направа на общност. 
Но представянето на кампанията в 
този й вид, този готов продукт, мирише 
на развалено. Като че ли главната 
предпоставка на кампанията с лице Башар 
Рахал е, че студентите са неспособни 
сами да сформират и поддържат този 
проект – тяхната собствена телевизия, – 
затова трябва да бъдат избирани (!) 
чрез кастинг (!!), дублирайки успешните 

ТВ формати по цял свят, 
за да могат да спечелят 
(!) мястото си там. Този 
публичен конкурс, чиято цел 

годината, в която България отхвърли 
Истанбулската конвенция, макар че 
оглавява статистиките за престъпления 
срещу жени и техните убийства, това, 
което излиза в медийното пространство 
като лице на най-старата висша 
образователна институция, е пошлост 
и сексизъм. Няма място за ирония, 
достатъчно се шегувахме с тези полово 
обусловени социални роли. Сарказъм 
и ирония са определенията, с които 
нескопосаната кампания опита да извини 
своето съществуване, но липсата на 
критическа дистанция издава чисто и 
просто сервилничество спрямо това, 
което уж се харесва на хората.

Страшната истина е, че това не се 
харесва на хората. Съюзът на българските 
журналисти се отрече от този злощастен 
кастингов проект, както и мнозинството 
преподаватели и студенти. Всички, 
които са част от биещото сърце на Алма 
Матер, усетиха това посегателство 
върху толерантността и ценностите, 
които са устои на универститетското 
образование. Затова и още повече вбесява 
и боли от факта, че ръководството 
на СУ не излезе с позиция спрямо 
последвалия скандал в продължение на 
седмици и седмици, когато публичното 
пространство апелираше към това. 
Нашият университет в лицето на 
Ректора избра да запази мълчанието, 
което бавно убива. Мълчанието, с 
което адресираме злоупотребите, 
престъпленията, обидите на 
дискриминационна основа, опрадавайки 
ги с какво ли не. Липсата на позиция 
в разгара на скандала провокира 
разочарования, които остават дори след 
публичното извинение от трибуната 
на 130-годишнината на Софийския 

Границите на допустимото
Проблемът на редукцията на жените до секретарки е, че обижда както жените, така и секретарките

Студентска телевизия

Ако си девствен и мязаш на кестен,
направи си лоша реклама;
добре е глупакът да бъде известен
с това, че изобщо го няма.

Цитат от Пиндар, Семсе и трета 
питийска ода.

Преведена е от Лачо Лачев Сатурналията, 
та затова и има рима.

Издирил: НИКОЛАЙ ГЕНОВ


На 10 декември, понеделник, от 18 
часа, в Унгарския културен институт 
на ул. „Аксаков“ 16 ще се състои 
награждаването на участниците в 
Първия конкурс за млади преводачи 
на съвременна унгарска литература, 
организиран от СПБ. Конкурсът се 
проведе със съдействието на Унгарския 
културен институт в София и на 
унгарския лектор към Програма 
„Гост-преподаватели за унгарската 
култура“ – Институт „Балаши“ при 
Министерството на външните работи 
и външноикономическите връзки на 
Унгария. Наградите са осигурени от 
Петер Рац, директор на Преводаческата 
къща в Балатонфюред, фирма „Метро“ и 
чрез унгарския лектор – от специалната 
програма за лекторите в чужбина на 
Институт „Балаши“. Конкурсът е за 
млади преводачи до 35 години, които 
до момента имат не повече от една 
публикувана преводна книга. Желаещите 
да участват в конкурса превеждаха 
един и същ прозаически текст и/или 
стихотворение от съвременен унгарски 
автор. Постъпилите за участие в 
конкурса преводи се оценяват от жури в 
състав: Светла Кьосева, Сабина Павлова и 
Николай Бойков.
Заповядайте на връчването на наградите 
в УКИ!


На 15 декември, събота, от 11 часа 
в Къщата за литература и превод 
на ул. „Латинка“ 12, ж.к. „Изгрев“, 
ще се състои ателието по превод за 
участниците в Конкурса за млади 
преводачи на съвременна унгарска 
литература, в него ще се включат всички 
участници, членовете на журито и Ирен 
Банди – унгарският лектор в СУ.
Може да присъства всеки, който проявява 
интерес.

П О К А Н И

университет. Това чакане беше болезнено. 
Огорчението ми тежи върху раменете на 
осмокласничката, която с ведър поглед 
попиваше призивите за морална чистота, 
революционно мислене и значимостта на 
хуманитарната традиция на знанието 
в Класическата гимназия. Мечтая за 
ректор, който няма да изчаква в мълчание 
удобния момент пред валоризирането на 
известността заради самата известност, 
и най-вече: пред нормализацията на 
обективирането и редукцията на жените 
в университетското пространство. 
Жените сме както студенти, така и 
докторанти, секретарки, асистенти, 
доценти, професори. Надявам се, скоро и 
ректори.

САВИНА ПЕТКОВА

твърде много напомня на споменатите 
програми за таланти, които са „пътят 
към победата“, излъчвайки кастинги, 
задачи и реакции повече, отколкото 
самият резултат. Изместването на 
фокуса от работещ организъм на нова 
(независима!) медия бързо беше подменен 
от вулгаризирана версия на всичко, що е 
мило на средностатистическия (макар че 
по чия статистика?) български зрител. 

В едноминутния рекламен клип се 
синтезира картинката, че кастингите 
са по-важни от самата медия, както и 
(неизменно), че сметанката е по-важна 
от кафенцето, шефът е по-важен от 
секретарката и ред утвърждаващи 
цветови/полови бинарности, които 
следват по асоциативен път. В 
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Г Л А С О В Е Т Е И М  Ч У В А М Е

Научнофантастична книга ли е 
„Записки на жената призрак“? И как се 
свързват поезия, факт и фикция в тази 
Ви стихосбирка?
Използвам факта – исторически, 
житейски, научен – като равноправна 
модулна единица в конструкцията на 
стихотворението наред със стиха, 
афоризма или псевдоафоризма. Привлича 
ме възможността така поставен, 
фактът да добива метафорична стойност 
и многоизмерност. Тоест както се случва 
с думата или фразата в поезията, да дава 
много повече от „основното си речниково 
значение“.  

Първата Ви стихосбирка „Дворците на 
Диоклециан“ се потапя в атмосферата 
на една Късна античност – утопия 
на миналото, докато новата Ви книга 
е насочена със стрела в сърцето на 
актуалното. Или това са записки от 
бъдещето?
Не смятам, че „Дворците на Диоклециан“ 
има особена връзка с Античността, освен 
в заглавието си. Както в нея, така и в 
следващата си книга „Лодка в окото“ 
се случва да разработвам  – само на 
места, и то доста рядко – мотиви от 
антични митове като вид универсален 
език, говорещ с особена точност за 
човешката ситуация. Изобщо темата 
за мита винаги ме е привличала под една 
или друга форма. В новата си книга имах 
потребността да работя върху нея по 
различен начин – с парчета от съвременни 
митове, попмитологеми, частни и 
идиосинкретични митове, клишета, 
конспирационни теории. Играя немалко 
и с предизвикателството – почти като 
бас със самата себе си, – да се опитвам 
да придавам архетипна тежест на 
съвсем обикновени ежедневни предмети и 
ситуации: кибрита, сладоледа, разходката 
сред природата и пр.

В последния цикъл Drapetomania 
експлицитно мислите за 
нереципрочността при разпределянето 
на ролите на палачи и жертви. Що 
е поезия след Аушвиц, какво става с 

дадаистичните и сюрреалистичните 
автоматизми в епохата на тероризма 
и „Светът е плосък“?
Мисля, че тази толкова често цитирана 
реплика на Адорно е съпътствана от 
едно голямо недоразумение. Варварска 
след Аушвиц (и съм убедена, че това 
е имал Адорно предвид) е не поезията 
изобщо, а лирическата поезия, тази форма 
на украсено-сантиментално-изящно-
приспивно слово, която неуморимо и до 
днес се опитва да обсеби понятието 
„поезия“. Интересува ме поезията на 
мисълта, не поезията на чувствата. И 
поезията на мисълта е тази, която пази 
достойнството си и преди Аушвиц, и 
след него, и при всяко проблематично или 
страшно „днес“.  

Кафка, Борхес, Алфред Жари в тази 
книга са събрани с теория на хаоса, 
физичните теории за тъмна материя 
и енергия. Как играе случайното в 
тази книга – на сляпо, поетично, или 
е по-важно да има към кого да бъдат 
насочени случайните реплики?
Убедена съм, че никой сериозен в 
работата си автор не би използвал 
случайността на сляпо. Дори при 
авторите, които програмно обявяват 
случайността като свой метод, това е 
винаги добре контролирана случайност. 
Когато работиш интензивно над 
една идея, случайността става много 
щедра. Сетивата ти са отворени. В 
полезрението ти постоянно попадат 
неща, готови да ти дадат материал. 
Изглежда сякаш сами те намират, съвсем 
целенасочено и в най-точния момент. Без 
идеята не би ги дори забелязал. И това хич 
не е случайно.

Ще се завърне ли римата в бъдещето, 
или тя е случайна флуктуация?
Римата никога не е била обект на 
вниманието ми нито като изразно 
средство, нито като нещо, което 
непременно трябва да отхвърлям. Така 
или иначе римуването е само една – доста 
кратка – подробност в историята 
на поезията. Колкото до двете ми 

младежки стихотворения от 1986 и 
1987 г., които включих в книгата си, 
тяхното „завръщане в бъдещето“ е не в 
случайните им рими (по-точно полурими), 
а в необходимостта да заявя политическа 
позиция, която внезапно се появи у мен 
със същата сила, както в годините на 
създаването им. 

Каква е опасността, ако използваме 
грабливите птици за метафори? Какво 
е мястото на метафората в поезията 
днес?
Каквото винаги е било, вярвам. 
Метафоричното мислене е изключително 
успешна стратегия за съхраняване и 
обработване на информация, съществува 
във всяка област на човешкото познание. 
Не е възможен език в поезията (но и 
във всяко изкуство по принцип), чието 
артикулиране да няма метафорично 
измерение. Просто всяко време използва 
различни материали за метафорите 
си. И разбира се, необходимост е всеки 
път те да бъдат свежи и иновативни, и 
разбира се, често е дразнеща и уморителна 
церемониалната метафорика на отминали 
естетики. Но цялата тази „война 
срещу метафората“ от последните 
десетилетия ми се струва едно от 
най-идиотските неща, случили се в 
литературната теория на нашето време.

Кои са фигурите, които съзнателно 
търсите като поетика на „Записки 
на жената призрак“ – безполезните 
сравнения, подчинените изречения, 
упорити мотиви и повторения, 
забавени каданси, въобще 
кинематография на обонянието?
Доколкото „кинематография на 
обонянието“ е нонсенсова схема, т.е. 
както и да наслагваме „кинематография“ 
върху „обоняние“ или обратното, 
резултатът дава нула, бих започнала с 
това, че нонсенсът е нещо, което нито ме 
привлича, нито ме очарова. Стремя се към 
точно обратното. Постоянно и обсесивно 
търся смисли. Ако изброените по-горе 
неща ми вършат работа в тази посока, ги 
използвам. Ако не вършат, не ги използвам. 

Плашеща ли е поезията като ready-
made? Оттласква ли се българската 
съвременна поезия от игровото 
преобразяване и разглобяване на чужди 
поетики? Ще започне ли отново да 
сглобява, без да загуби ироничното си 
око?
Не съм сигурна доколко българската 
съвременна поезия притежава иронично 
око. По-скоро бих казала, че се люлее 
биполярно между сантимент и гротеска. 
Гласовете на зряла ирония представляват 
изключение. Споменатото „игрово 
преобразяване и разглобяване на чужди 
поетики“ по мое скромно мнение не 
допринесе особено за увеличаване на броя 
им. Или възстанови сантимента с нови 
средства, или го замени с първосигналната 
му противоположност от литературни 
гегове и смешки. Нужно е много знание и 
дълбочина, за да бъде някой ироничен.

Имате ли нова отправна точка?
И да имам, все още не съм ги осъзнала. 
Разпознавам отправните си точки едва 
след завършването на книгата. Бих искала 
да работя малко повече в посоката 
на личното и автобиографичното – и 
защото никога досега не съм го правила и 
представлява ново поле за мен, и защото 
го смятам за рисково начинание. Павич 
казва, че правилният път е накъдето се 
страхуваш.

Разговора води  
ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА

Постоянно и обсесивно търся смисли 
Разговор с  Яна Букова

Ф
от

ог
ра

ф
 О

ли
въ

р 
Х

ол
м

с

Българска фотографка Станка 
Цонкова – Уша в сп. „Българско 
фото“(1986) твърди, че за да узрее един 
кадър, тя снима много пъти, но без 
апарат. Рисувате ли Вие „без четка“ и 
какво?
Да, в деветдесет процента от времето 
щракам. Вероятно повечето хора, 
които се занимават с изкуство, го 
правят – актьори, писатели, художници – 
съзерцанието е част от опита.

Какво е участието и значението 
на илюстрацията в преводната 
литература? Има ли универсален език 
визуалният образ, или той също има 
нужда от „превод“ при различните 
издания, езици, публики, напр. има 
ли разлика дали рисувате за източни 
или западни издания, китайски или 
европейски книги?
За щастие, няма нужда от превод, в това 
е силата на визуалния образ. Той сам по 
себе си е превод на някаква идея. Корицата 
на една книга е превод, ако художникът се 
е съобразил с текста.

Вие имате опит в илюстриране на 
книги от съвсем различен порядък – 
поезия и проза, българска и преводна 
литература, дебютиращи и канонични 
издания. Имате ли предпочитан жанр и 
как се настройвате към текста, който 
Ви предстои да илюстрирате?
Според мен никой жанр не изключва по-
нетрадиционно решение – оформлението 
на енциклопедия може да бъде вълнуващо, 
стига да не се наруши баланса. Всичко ми 
е интересно. Добрата книга крие толкова 
пластове и възможности за визуализация 

и вдъхновение. Например романът 
„Отивам си е възвратен глагол“ на Тайе 
Селаси звучи като поезия по своя ритъм, 
„Морска книга“ на Мортен Стрьокнес 
при цялата информация и факти, които 
съдържа, въздейства и като една мащабна 
живописна картина, изобразяваща 
северните морета, „Втора кожа“ на 
Катерина Стойкова освен поезия е и част 
от биографията на една силна жена.  

Какво е най-голямото 
предизвикателство пред това да 
илюстрирате детска литература?
Моят опит в илюстрирането на детска 
литература е скромен и често се питам 
дали моето забавление не е за сметка 
на удоволствието на децата, но пък и 
обратното не е добра идея – да рисуваш 
детска книжка с мисълта непременно да 
се хареса. На този въпрос предполагам 
че има академичен отговор, но не съм 
завършила илюстрация и разчитам на 
интуицията си и натрупаната визуална 
култура. 

Една от последните Ви работи е 
преиздадената книга на Валери Петров 
„Меко казано“. Имате ли подход към 
опознаването на такива причудливи 
персонажи, каквито са героите на 
Валери Петров, които са прекомерно 
умни, меко казано? Имате ли любима 
фраза или пасаж от приказката?
Подобно на Светльо, и аз се стъписвам 
и все още търся подход към такива 
прекомерно умни и безпогрешни възрастни 
хора. В книжката те са преоблечени 
като кълвач, костенурка и къртица и 
на моменти са дори плашещи, затова 

в моите илюстрации са просто част 
от есенния пейзаж, да не тревожат 
прекалено. Но приказката на Валери 
Петров е и утешителна прегръдка – не е 
страшно да сгрешиш, а правотата също 
може да бъде некрасива, и даже малко 
надменна.

Ето един любим стих от книжката:

...и всичко това е
и пъстро, и ярко, и Светльо не знае,
че тази картинка, макар и красива,
подобно на него е малко лъжлива,
че тя, като детска картинка със фокус,
е весела външно, а всъщност – не толкоз...

Илюстрирането на детска литература 
поставя въпроси, които не е нужно да се 
засягат, ако говорим за друга публика. 
Например как малкият читател да 
бъде привлечен към илюстрацията 
така, че тя да не дублира текста, а 
още повече да засили въображението 
му, така че да допише или дорисува 
историята?
Този въпрос се отнася за правенето 
на илюстрации изобщо. Причината да 
съществува се дължи най-напред на 
текста и понеже четящият има ресурс и 
без тях да си представи човек, седнал на 
пейка в парка, тя трябва да го накара да 
се почувства като този човек, да добави 
деликатно още една черта от неговия 
образ, да предскаже нещо.

Коя е книгата, към чиито илюстрации 
се връщате отново и отново 
през различни периоди от своето 
творчество?
Оформлението на книги на Яна 
Левиева – колкото повече време минава, 
все повече се удивлявам от нейната 
работа. Харесвам илюстрацията от 
началото и до средата на 20. век, Едуард 

Баудън и Барбара Джоунс например, с 
тяхната особена прецизност от любов 
и вниманието към детайла. Работата 
на много съвременни британски 
илюстратори е повлияна от тях и това 
прави школата им разпознаваема. Същото 
се отнася и за полските илюстратори.

Коя е революцията, в която се 
припознавате?
Припознавам се в революцията на 
правенето на това, което ме радва и 
осмисля живота ми.  

С кой герой от приказна история бихте 
описали себе си?
Не е приказка, но може би като Анна 
Емелин от романа „Честна измама“ на 
Туве Янсон, само че не съм заможна и не 
живея сама, но обичам да рисувам и имам 
нужда някой да ми помага със сметките.

Разговора води 
ФРАНЧЕСКА 

ЗЕМЯРСКА

В Н И М А Н И Е Т О Н А  М А Л К И Т Е

Разговор с  Люба Халева
Всяка корица е превод
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„Където и да съм нося свой 
собствен затвор“, казва в едно от 
стихотворенията си Катерина Стойкова 
в стихосбирката си „Втора кожа“. До 
този затвор ние можем да се докоснем, 
като прочетем книгата й, която звучи 
като автобиография. На моменти 
стиховете са написани като проза, но 
имат собствен поетичен ритъм. И с 
всяко следващо стихотворение сякаш 
се развива сюжет. Това е един поетичен 
разказ за тежко детство, което човек 
осмисля цял живот и за което събира 
сили да говори. Това е едно минало, 
което не е минало. То остава в душата 
на човека, където детето e завинаги 
наранено и белязано от всичко случило 
се. Стихосбирката разказва за детство, 
което се е случило на „Терасата на осмия 
етаж“. Това е много ключов топос в 
цялата поетична книга на Катерина 
Стойкова. Терасата на осмия етаж 
остава символ на преживяното насилие, 
болка, заплахи и страх. Това място 
продължава да съществува в съзнанието 
на героинята дори когато тя емигрира 
в Америка: „От всичко мога да се 
лиша,/ освен от терасата“. Всъщност 
усещането за автобиографичност на 
стихосбирката се подсилва именно 
от използването на сходни събития с 
биографията на самата авторка като 
например заминаването й в Америка, 
както и директното споменаване на 
името й в много от стиховете (Катя, 
Катенце и т.н.). 
Стихосбирката може да се разглежда и 
като откровена лична история, която 
разказва за домашното насилие, сред 
което едно момиче израства и как 
последствията от това й влияят, когато 
тя вече е зряла жена. Стереотипът за 
бащата пияница, който бие жена си и 
дъщеря си, оживява като изключително 
автентична и болезнено откровена лична 

история във „Втора кожа“. Именно тази 
откровеност прави книгата толкова 
дълбока и въздействаща. Тя не търси 
самоцелно да адресира социални проблеми 
в обществото, не работи с фрази тип 
лозунги в защита правата на жените, 
а разказва от първо лице за детство, 
белязано от насилието на бащата върху 
семейството.
Книгата не осъжда, тя разказва с болка 
за това как майката отива в болница и 
крие синините на побоя от съпруга си. 
Майката, която винаги прощава на мъжа 
си за насилието върху нея и грубото 
му отношение, „защото той иначе 
много ни обича“. Накрая обаче нервите 
й не издържат и обвинява дъщеря си, че 
„Заради теб стоя с него. / За да имаш 
баща“. И тежката присъда, която 
родител може да каже на детето си: 
„Ако те нямаше теб, отдавна да съм 
се хвърлила през / терасата“. Отново 
символичното място, където се случва 
голяма част от действието в книгата.
Детето, изнемогващо в тежката семейна 
обстановка, прави опит да се самоубие, 
като поглъща много аспирини. В отговор 
получава укор от „най-добрата приятелка 
на мама“, която „нареди да съм жалела 
майка си и да съм й пестяла тревогите“. 
А самата майка забранява на дъщеря си да 
казва за своя опит да отнеме живота си, 
за да не я „затворят в лудницата“. Всичко 
трябва да бъде скрито, болката да остава 
в тайна. Сякаш целта е за пред съседите, 
за пред обществото, те да изглеждат 
като порядъчно семейство – майка, баща 
и дете, които се обичат. А през цялото 
това време на прикриване и търпене на 
насилието върху детето бавно расте 
втората кожа. Тя така добре прилепва, 
че му става като първа и то спира да 
чувства, защото вижда, че помощ и 
състрадание няма: „Нищо не чувствам. 

Сигурно ставам по-силна“ („Три случки“).
Стихосбирката „Втора кожа“ разказва в 
поезия болезнено лична история, в чийто 
сюжет накрая дори присъства опит за 
разговор с причинителя на насилието и 
травмите в детството. Лирическата 
героиня на Катерина Стойкова се връща 
от Америка и опитва да говори с баща 
си за трудното им минало, но той 
отказва, заявявайки, че „за всичко си е 
имало причина“. Също така той отрича 
случили се събития: „Майка ти никога не 
е лежала в болница“. Болката не може да 
бъде излекувана дори след преосмисляне в 
зряла възраст, дори след опит за разговор 
с този, който ти е причинил страданието 
и когото мразиш от дете. Така оставаш 
завинаги заключен в собствения затвор 
на миналото си, което те е направило 
човека, който си днес. По този начин се 
оформя онази втора кожа, която има 
двойна функция – да те предпазва от това 
да чувстваш, но и да прикрие първата 
кожа – ранена и раздрана от болка. 
Животът и всичко, което ни се случва, 
изграждат постепенно тази втора кожа, 
която ни помага да оцелеем и да съхраним 
поне някаква малка част от себе си в 
този жесток свят. А детето безспорно 
остава завинаги в нас, на колкото и 
години да станем. То ни напомня, че с 
времето ставаме все по-объркани и 
вместо да се намираме, все повече се 
губим и отдалечаваме от себе си: „Как се 
чувстваш, Дете? / Непозната на самата 
себе си“. Само детето в теб помни кой 
си, само миналото ти знае всичко за теб. 
А с настоящето си оставен да се бориш 
сам, като възрастен, с втората си кожа и 
болезнения житейски опит.  

БИСТРА ВЕЛИЧКОВА 

Катерина Стойкова, „Втора кожа“, 
София, ICU, 2018.

В последния си роман „Зелените очи на 
вятъра“ Здравка Евтимова – едно от най-
ярките имена в литературата ни днес, 
многопластово отразява съвременната 
българска реалност. Читателят вижда 
един обърнат и насила сбъркан свят, 
в който, без значение дали го осъзнава, 
живее и самият той. Някои от героите 
са жертви на състоянието на този 
свят, а другите се крият в неговата 
сбърканост. Здравка Евтимова преплита 
всичко в своеобразна симбиоза между 
противоположни образи, парадоксални 
черти на характерите им и изконни 
общочовешки проблеми, пред които те 
са изправени. Писателката си служи с 
богата съвкупност от езикови средства – 
безспорен източник на дълбочинност и 
сила на въздействие в посланията й.
Романът впечатлява на първо място 
с простотата на езика, с който една 
от главните героини – малката, 
едва 6-годишна, Ана, борави. Още в 
самото начало тя „привлича“ на своя 
страна читателя с откровеността, 
искреността, чистотата, но и 
целомъдрието на мислите си. Съзнанието 
й възприема всяка дума, всяко материално 
или нематериално „нещо“ около нея 
буквално. Така пред четящия се разкрива 
една по-различна гледна точка за съвсем 
обикновени неща от живота. Мъдростта 
на детето и циничният натурализъм на 
мислите му издават коварния сблъсък 
с непосилни за тази крехка възраст 
проблеми: разрухата на семейството, 
насилието от страна на родителското 
тяло (Полека свикнах, убедих се, че всичко, 
изречено от човешка уста, е мръсно, и ако 
не искаш бой, скрий се в килера), липсата 
на обич и възпитание у дома, поемането 
на ролята от медиите (Най-добре е, 
когато не ти обръщат внимание. (...) 
Телевизорът каза... (...) Телевизорът учи 
хората на любов. Никой не ме закачаше, 
затова обичам любовта...), изоставянето 

от страна на майката (Взе си куфара, даде 
ми два лева и тръгна към небето), борбата 
с глада и просията за задоволяването на 
елементарни човешки нужди като храна 
(Бях останала без корем, вместо стомах 
и черва – само дупка в мене), чисти и 
здрави дрехи (Сега зная телевизорът 
нищо не разбира от щастие. Никога не е 
предавал как човек се радва на панталонки 
– готов е да си извади сърцето и да го
сложи в най-малкото джобче...), топло
човешко отношение (Забелязах, че като
мета с мамината метла, ми върви). При
все това обаче малката Ана провокира
не съжаление, а възхищение благодарение
на стоицизма и невинността си. Здравка
Евтимова гротесково представя един зрял
за детските си години човек, ала и все пак
дете – любопитно към книгите (Вече ми
е радостно, когато мама и тате се карат
– седя в килера с книгата. (...) Аз се боя да
не забравя буквите, не спирам, повтарям
си наум „П-П-П“, „М-М-М“, гледам
прасето и малината в буквара...), света
и животните, обичащо лакомствата и
игрите (Гледах Космоса по телевизията,
казаха, че нямал край – толкова сладък
беше шоколадът – хубост без край).
Темите, провокирани от този образ, са
обвързани и с останалите герои. Всеки от
тях претърпява духовна трансформация в
хода на повествованието.
В „Зелените очи на вятъра“ Здравка
Евтимова изгражда два напълно
контрастни свята – на обикновените
хора от провинцията (макар и в
близост до София) и на богаташите в
столицата, които са техни господари.
При безпощадния им сблъсък се образува
страшната съвременна реалност. Тук
романът показва, че парите и луксът
не запълват душевната празнота – не
заместват любовта, майчината обич
и приятелската подкрепа. Материално
силните всъщност са душевно слаби

и изтънчеността, дори и усетът към 
изкуството и културата като цяло не 
гарантират духовна висота. Наред с това 
авторката поставя въпроса за избора на 
много от днешните жени – да се отдадат 
на лично щастие или да се поддадат 
на изначално заложения им майчински 
инстинкт. Отговорът като че ли е 
ясен още от появата на двете героини, 
също носещи името Ана – майката 
на Дева Мария и покровителката на 
майчинството. С това Евтимова вплита 
и още едно послание: животът е цикъл, 
който се повтаря при поколенията.
Не бива да се пренебрегват и 
интертекстуалните препратки, 
с които текстът провокира към 
преосмисляне на Библията, поезията на 
Яворов и произведенията на класически 
композитори, както и други творения 
– белег за висока култура. С тяхна
помощ авторката въвежда още едно
противоречие: героите, които са
почитатели на високото изкуство, не
го разбират и не се влияят от неговите
смисли. Те имитират вкус и изтънченост,
за да постигнат користните си цели,
да изградят фалшивия си образ на хора
с висши идеали, които всъщност не
изповядват. Тук писателката също влага и
характерната (в малка или голяма степен)
за всеки от героите доза трагизъм.
Здравка Евтимова прави дисекция на
съвременния ни свят. Един прочит на
„Зелените очи на вятъра“ далеч не е
достатъчен, за да бъдат осъзнати и
преосмислени те, но е добро начало за
засягане на актуални проблеми по оригинален
и същевременно проинцателен начин.

ЖАНЕТА ТУРЛАКОВА

Здравка Евтимова, „Зелените очи на 
вятъра“, ред. Борис Минков, Здравко 
Дечев, изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2018.

„Нищо не чувствам. Сигурно ставам по-силна“:
за втората кожа, с която оцеляваме

1 3  В Е К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

Простите неща са истинските неща
(или една дисекция на страшния съвременен свят)

Петя Накова, „Годината на осемте 
химии“, изд. „Жанет 45“, Пл., 2018
Книгата съдържа истинските истории 
на жени с рак на гърдата, обединени в 
пет образа. Те са дълбоко интимни и 
съвсем конкретни със своите чувства, 
страхове, сънища, обрати и, разбира 
се, добри и злощастни срещи с нашето 
здравеопазване. Петя Накова наблюдава 
как тялото води битка със себе си, как 
борбата с клетките на рака предполага 
всекидневно преодоляване на себе си. 
Изисква се много честност и сила, и 
голяма доза самообладание, за да опишеш 
трагедията, когато си в нейния център. 
Петя Накова е оцеляла, за да ни разкаже.

Сава Василев, „Разказвачът“, изд. 
„Жанет 45“, Пл., 2018
Героите на Сава Василев са хора-
разкази, за тях разказването е модус 
на живот. Книгата е триптих, който 
включва малките повести Разказвачът“, 
„Непокорният Лука“, „Жената и 
златният Осъм“, а онова, което се вплита 
като макрорамка отвъд отделните 
герои, събития и случки, е историята 
на балканския човек с неговия нагон да 
претворява света в разказ.

Крис Енчев, „Свръхизискване“, изд. 
„Scribens“, С., 2018
„Свръхизискване“ е втората книга с 
поезия на Крис Енчев, която с префинен 
език образува разходка в изоставените 
пространства. Стихосбирката се врязва 
в най-малките движения на собственото 
неразпознаваемо съществуване. Тази книга 
трябва да се чете като отказ от всичко и 

едновременно борба до смърт 
със себе си за него.
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В И Т Р И Н АА Г О Р А

Жак Дерида, „Призраците на Маркс. 
Държавата на дълга, работата на 
траура и новият интернационал“, прев. 
Т. Минева, М. Събев, изд. „Рива“, С., 2018
Читателите вече може да се запознаят 
и на български език с изключително 
влиятелната книга на Дерида „Призраците 
на Маркс“. Като се позовава на работата 
си по въвеждащите редове от манифеста 
на Комунистическата партия: „Един 
призрак броди из Европа – призракът на 
комунизма“, Дерида въвежда неологизма 
„призракология“, за да критикува идеята 
на Фукуяма за края на историята и 
смъртта на комунизма. Горещо обсъждана 
при публикуването й за първи път, днес 
в бързо променящия се свят и световна 
политика едва ли може да се омаловажи 
значението на тази книга.

Людмила Коева, „Мелодията на душата / 
Musik ohne Noten“, изд. „Фондация 
Литературен вестник“, С., 2018
Асистент-режисьор и преподавател, 
Людмила Коева (1943-2012) е събрала 
поетичното си творчество под мотото 
„Musik ohne Noten“. Стиховете й са 
натъжаващ разговор с живота, останал 
неразбран и построен върху „зъл закон“; 
живот, режисиран не по ноти, протичащ 
през „изкривено време“, труден за 
изговаряне. В тази книга основна тема 
е човешкото състрадание, 
безсмъртието на природата, 
но и бездуховността. 
В сърцивината на тази 
словесност ще открием 
вплетен един възвръщащ се 
въпрос: Quo vadis, Anthropos?

Тони Теллалов, „Завещаване на 
деформациите“, изд. „Фондация 
Буквите“, С., 2018
Това е седмата поетическа книга на Тони 
Теллалов, написана в типичната за него 
деформирана образност, която съчетава 
наивноприродното с профанното. При 
едно бързо разлистване на стихосбирката, 
кръстосвайки с поглед страниците, 
можем да попаднем произволно на 
дъга, тор, пресни некролози, плодове 
или клозети. Ако обаче се заемем с 
бавно четене, следвайки поетическата 
спонтанност, то читателят няма как 
да не признае, че това е една рядка книга. 
Особено за днешното еднообразие от 
„измити“ почерци. Жлъчна и любеща, с 
изключително дързък размах.

Често сме склонни да предполагаме, че 
между античните драми има по-малко 
разлики, отколкото наистина има. 
Особено между трагедиите: сюжетите 
им са подобни, изразните средства – също, 
дори ако сравняваме гръцки с римски 
трагедии. Още повече, теоретичните 
текстове от Античността ни насочват 
към това да търсим общото, очертавайки 
систематично конвенциите на жанра 
(най-вече по отношение на сюжета) 
и пренебрегвайки особеностите на 
конкретни произведения (най-вече в 
сценичното изпълнение). И накрая, когато 
гледаме антични трагедии на днешна 
сцена, те целенасочено, по-малко или 
повече, са приспособени към условностите 
на едно съвременно възприятие, което 
наглед допълнително замъглява разликите. 
Допускания като това бяха подложени 
на изпитание в лекцията на Кристоф 
Кугелмайер от Университета на Саарланд 
(Саарбрюкен) на тема „Професионална 
и аматьорска рецепция на античната 
драма в театъра: Федра от Сенека в 
Саарбрюкен“, както и в последвалия я 
уъркшоп, в рамките на който Доротея 
Табакова от Софийския университет 
представи българския опит от 
последните години при поставянето 
на антични драми на сцена с разказ за 
постановки по „Вакханки“, „Ифигения в 
Авлида“ и „Медея“ на Еврипид.1

Понеже в много отношения е граничен 
случай, Сенека е добра отправна точка 
за мислене на разликите в жанра: от една 
страна, той следва гръцките модели, 
основно Еврипид, от друга, на много 
равнища ги представя чрез interpretatio 
Romana; от една страна, трагедиите 
му се разиграват на стоическия фон на 
собствената му философия (вероятно 
в по-голяма степен, отколкото 
Еврипидовите – на софистически), но 
от друга, в тях няма дидактичност. И 
разбира се, нещото, което е в състояние 
най-ясно да отличи един трагик от друг 
две хиляди години след създаването на 
трагедиите му, е езикът: при Сенека 
той е краен там, където подхожда да е 
такъв – в дългите, реторически изпипани 
речи; в сцените на насилие, изобилстващи 
и въздействащи; и в обвързването на 
драматургичното действие с една 
естетизирана атмосфера, например в 
описанието на природни картини.
Но дори и тези черти не са достатъчно 
отличителни. Големите разлики ще можем 
да видим едва когато си представим 
трагедиите на сцена. Това повдига 
въпрос, който филолозите от столетия 
си задават и който ги кара да поемат по 
пътя от библиотеката към театралната 
сцена. Първото театрално представление 
по трагедията „Федра“ (а и изобщо по 
трагедия на Сенека), за което знаем нещо, 
е дело на италианския хуманист Джулио 
Помпонио Лето и е изиграно през 1486 
г. на форума в Рим. Последвалите много 
постановки из цяла Европа превръщат 
Сенека в може би най-влиятелния за 
Ренесанса и ранното Ново време древен 
трагик. Днес влиянието му е несравнимо 
по-слабо от това на гръцките трагици, 
но сякаш интересът към него наново се 
пробужда именно заради характерния му 
почерк, в който сред другото изпъква и 
актуалността на насилието. 
На германска сцена „Федра“ от Сенека 
е поставена за пръв път през 2013 г. в 
Саарбрюкен. Постановката е замислена 
в Университета на Саарланд – от 
класическия филолог Кристоф Кугелмайер 
и младия режисьор Кристиян Клес, 
също класик. В работната група се 
включват студенти и преподаватели 
от други две висши училища в града – 
музикалното и това за изобразителни 

1 Професор Кугелмайер гостува в София по 
програмата за двустранно сътрудничество 
между Университета на Саарланд 
(Саарбрюкен) и Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Той изнесе лекцията 
си на 9 октомври 2018 г. като част от 
семинарната поредица Phrontisterium classicum 
на катедра Класическа филология, СУ. 
Българските постановки, представени от 
Доротея Табакова, са осъществени в рамките 
на проекта „Арион“ (СУ-НФИ) и на други 
вътрешноуниверситетски проекти.

изкуства. Специално за случая, в рамките 
на университетски семинар е направен 
изцяло нов неметрически превод на 
трагедията, който изключва много 
на брой пасажи, трудно разбираеми за 
съвременна публика от неспециалисти, 
и се опитва да претвори езика на 
Сенека в един съвременен, разговорен, 
леко стилистично „повдигнат“ немски 
език. Хоровите партии са изпълнявани 
в латински оригинал (със субтитри), 
а музиката е композирана конкретно 
за тази постановка. Въпреки че 
актьорският състав е изцяло аматьорски, 
постановката е включена в програмата 
на Щатстеатер Саарланд и е изиграна 
няколко пъти в старата сграда на 
пожарната служба в Саарбрюкен, която 
днес е част от театъра.
На пръв поглед между германската 
постановка по Сенека и българските 
постановки по Еврипид, режисирани от 
Доротея Табакова и играни приблизително 
по същото време в София, има повече 
разлики, отколкото прилики: по традиция 
преводите, които се използват в тях (дело 
на самата режисьорка), са метрически 
и поначало са конципирани по-скоро за 
четене, не толкова за сцена; ролите се 
изпълняват не само от аматьори, но и 
от професионални артисти; сцената на 
част от постановките е рок клуб, на 
друга – университетският театър „Алма 
Алтер“.
Зад двата подхода всъщност стои 
един и същи стремеж, а именно да 
видим трагедиите поставени по начин, 
който хем не е точно копие на някаква 
предполагаема древна театрална 
практика, хем обаче е по някакъв начин 
„динамически“ (както би казал Юджийн 
Найда) адекватен или еквивалентен на 
нея. У филолога, упътил се към сцената, 
този стремеж е много повече от случайно 
любопитство и желание вечният текст 
да бъде облечен в някаква повече или по-
малко автентична или пък модерна дреха. 
Интересът е без съмнение и естетически, 
но е преди всичко познавателен. Това е 
същината на т.нар. „експериментална 
филология“, за която говори Волфганг 
Шадевалд. Вярно е, че перформативната 
страна на древните драми (вероятно 
най-въздействащата за тогавашната 
публика) е и най-трудно възстановима 
днес, но със сглобяване на откъснати 
парчета странична информация и най-
вече с внимателно четене на самите 
текстове все пак може да се достигне до 
някаква основа, която именно да очертае 
истинския облик на тези творения.  
Тук театралните подходи могат да се 
предопределят или пък обратно – да се 
абстрахират от научните убеждения за 
историческата истина. Така например 
Вилфрид Щро, филолог от Мюнхенския 
университет и изтъкнат радетел за 
latinitas viva (движение за възраждане 
на писмения и говоримия латински език 
в академичната практика и в други 
области на живота), поставя през 1993 г. 

трагедията „Троада“ на Сенека изцяло на 
латински език, опитвайки се максимално 
да се доближи до хипотетичното 
й „оригинално“ изпълнение  от 
времето на автора. Това е приложение 
на най-буквалното разбиране за 
експерименталната филология: в научната 
си работа Щро защитава тезата, че 
трагедиите на Сенека са били играни в 
театри още в Античността, и постулира 
съществуването на една непрекъсната 
традиция, която свързва сцената от 
времената на Сенека, възпроизвеждането 
на текстовете на трагедиите през 
Средновековието, ренесансовите и 
модерни изпълнения и адаптации и 
сценичните възможности, които стоят 
пред филолози и театрали днес. 
За разлика от него Кристоф Кугелмайер е 
убеден, че трагедиите на Сенека не само 
не са били изпълнявани по негово време (за 
това има редица аргументи, уповаващи 
се на конструкцията на римските 
театри, за която знаем от археологически 
находки), но и изобщо не са били замислени 
за поставяне на сцена (аргументите 
за това са в самите текстове). 
Според Кугелмайер те са предвидени 
за „вътрешното око на съзнанието“ – 
читателят сам трябва да ги онагледи 
във въображението си. В науката има и 
междинни позиции като хипотезата, че 
става дума за „рецитационни драми“, 
които да се декламират в тесен кръг от 
хора, например в реторическите школи.
От „Федра“ в Саарбрюкен има много 
поуки, една е особено ценна. Преминавайки 
през целия процес на поставяне, филологът 
получава своето по-дълбоко познание 
за текста, с който работи. Дори и да 
е убеден, че текстът не е бил писан за 
сцена или да е скептик по отношение на 
надеждата, че изобщо някога ще можем 
да разберем какво е било оригиналното 
изпълнение, той – вероятно това изглежда 
парадоксално – не застава на пътя на 
театралната рецепция, а се включва 
в нея. Вътрешната драматизация в 
съзнанието му на професионален читател 
излиза на бял свят, и то с намерението да 
е достъпна за съвременните зрители и в 
края на краищата да ги покани самите те 
да погледнат отвъд представлението в 
текста. 
А трябва да имаме предвид и още нещо, 
което се разпознава както в германския, 
така и в българския опит. Живеем във 
времена, когато общуването на живо е по-
ценено от всякога, а в паметта на много 
зрители пърформансът многократно 
надживява продуктите на изкуствата 
за техническо възпроизвеждане. Подобни 
начинания свързват хора от различни 
общности – професионалисти и аматьори, 
филолози и театрали – в една нова 
общност, като им дават възможност 
по най-естествен начин да пресъздадат 
днес сценичното разнообразие, което е 
съществувало някога.

ХРИСТО ХР. ТОДОРОВ

Древните драми на съвременна сцена: 
„Федра“ в Саарбрюкен

Фотография: HBK Saar
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

Времето е като норма и етикет за 
поведение, независимо от модата или 
културата. От прогнозата за времето 
очакваме да разберем не само дали ще бъде 
слънчево, но несъзнателно и че „всичко ще 
бъде наред“. 

Даниела Радева

Дръзка, амбициозна и талантлива, 
носеща в себе си и в погледа си към света 
провокация. С тези думи бих определила 
младата художничка Мария Налбантова. 
Зад себе си тя има участия в различни 
изложби, сериозен опит в областта 
на графичния дизайн, като един от 
последните й проекти са илюстрациите 
на изданието „Копче за сън“ на Валери 
Петров от 2018 г.
Поводът, по който разговоряхме с нея, 
е първата й самостоятелна изложба, 
озаглавена „Прогноза за времето“. Следва 
един разговор, който е поставен отвъд 
времето, опит за дефиниция на онова, 
което винаги остава някак скрито и 
непонятно за самите нас. 

Мария, в началото на нашия разговор 
ми се иска да разкажеш малко повече 
за последната ти изложба, която беше 
озаглавена „Прогноза за времето“. Как 
се роди идеята за този проект? Кое те 
вдъхнови да направиш един по-различен 
прочит на „времето“?
Има въпроси, които човек си е задавал 
преди хиляди години, задава си и днес и 
успее ли да просъществува, ще си задава 
и в бъдеще. Един такъв въпрос е свързан 
с климатичното време, като налична 
среда за живот на човека и заобикалящия 
го свят. Атмосферните промени могат 
само да бъдат прогнозирани, но не и 
контролирани. В тази постоянна динамика 
на различни състояния намирам огромен 
потенциал за идеи и интерпретации, 
които разглеждам и осмислям чрез 
творчеството си и конкретно с проекта 
„Прогноза за времето“. Той стартира 
преди няколко години, като с времето 
натрупваше различни слоеве на разбиране 
и визуален език. По-късно стана ясно, че 
ще правя едноименна самостоятелна 
изложба в галерия „Васка Емануилова“, 
като част от платформата за съвременно 
изкуство и млади автори „Място за 
срещи“, проект на Софийска градска 
художествена галерия, с куратор Даниела 
Радева. За мен това беше прекрасна 
възможност и поле за експеримент и 
работа с пространство. Творчеството ми 
досега се побираше основно във формата 

и медията на книгата, като винаги 
интерес за мен са били пространствените/
поп-ъп книги, арт книгата, книгите-
обекти, алтернативните издания, 
зиновете, самиздатът и др. Принципите 
на комуникация със зрителя са различни, 
което оценявам като възможност. 
Създадената изложба бе специално 
организирана за пространството на 
галерия „Васка Емануилова“, свързана с 
постоянната експозиция на скулпторката 
и мястото на галерията в парка „Заимов“. 
Паркът се появи вътре в галерията, като 
метеорологичните промени на външната 
среда взаимодействаха с работите вътре, 
което оставя на зрителите поле за 
интерпретация и съпреживяване.
„Прогноза за времето“ разглежда 
ефимерната мощ на природните феномени 
отвъд екологията и политическите каузи. 
Природната метеорология, природните 
барометри, вътрешният потенциал 
на явленията, тяхното влияние върху 
човека независимо от историческия 
момент, идеологиите, средата или 
обстоятелствата, в които се намира, 
усещането, че всеки момент нещо ще се 
случи, баналното всекидневно поднасяне 
на информация за времето са част от 
темите, застъпени в изложбата.

Струва ми се важно да те попитам 
какво за теб е времето и можем ли да го 
прогнозираме, да предположим неговото 
случване? И в тази връзка един може 
би твърде философски въпрос, ние ли 
променяме времето, или то променя 
нас?
Времето е една нестабилност 
и променливост, която въпреки 
постоянните трансформации запазва 
равновесие. Нещо, което достига до 
ексцес, но притежава своята съвършена 
логика, която постоянно възстановява 
неговата цялост. Времето е тласък, 
който ни кара да продължаваме напред. 
Можем да прогнозираме климатичното 
време, но не за дълъг период, а само за 
часове напред. Климатът във вътрешния 
свят на човека остава невъобразим поради 
своята чудовищна непредвидимост.
Точно в тази връзка времето постоянно 
ни променя, защото ние сме съставени 
от време и никога не можем да останем 
статични. Всяка част от нас е подвластна 
на времето, нашите мисли, нашето тяло, 
нашите чувства.

Това е първата ти самостоятелна 
изложба, в която включваш различни 

техники – рисунки, колаж, видео, 
бродерия и др. Как се спря на този 
метод в подхода към своя обект? Дали 
можем да кажем, че така се изгражда 
един хибриден „образ“ на времето, 
защото то сякаш никога не е цялостно 
и константно, сякаш винаги се изплъзва 
от опитите за дефиниция?
Човешките възприятия разделят 
фрагментарно времето точно поради 
тази причина, и методите на визуална 
интерпретация са различни. Нещата, 
които създавам, са обръщане към мен 
самата, така успявам да чуя по-добре 
себе си, какво казва моят вътрешен свят, 
да спра течащото време и да попадна в 
някакво безвремие. Въпреки възможните 
бягства и утопии реалността придърпва 
обратно към себе и тогава се появяват 
множество въпроси, свързани с 
настоящето и времето, в което живеем, 
миналото и представите за бъдеще. 
Времето няма единен образ, в този 
момент има милиарди различни представи 
за истина, затворени в единна климатична 
цялост, носещи се в безкрайността.

Ти се занимваш и с графичен дизайн, 
илюстрации на книги. Последният ти 
проект е свързан с илюстрациите на 
изданието „Копче за сън“ на Валери 
Петров от 2018 г. Разкажи повече за 
това. Какви са предизвителствата 
при изработването на една детска 
книжка? Ако трябва да се придържаме 
към темата, тук на фокус е детското 
време, което е обвързано с мечтите, 
съзряването, израстването и 
цялостното конструиране на света. 

С какво според теб детският поглед и 
усет към времето се различава от този 
на възрастните? 
Творчеството на Валери Петров е 
изпълнено с деликатност, отношение към 
думите и тънка ирония. Чрез приказките 
му откриваме, че между света на 
възрастните и света на децата е възможен 
диалог и вълшебното съществува.
Проектът, свързан с илюстрирането на 
„Копче за сън“, ме заинтригува със своята 
магичност и основно с осъществяването 
на връзка между двете междинни 
пространства – света на реалността и 
света на съня.
Детското време е време на възможното, 
без обособяването на категорични граници 
между доброто и злото, истината и 
илюзията, играта и действителността. 
Именно тази гъвкавост във възприятията, 
разпознаването на вълшебството като 
нормална част от живота на човек 
изгражда границата между усещането за 
време на детето и на възрастния. 

Последният въпрос е традиционен, 
какви са бъдещите предизвикателства 
пред Мария Налбантова? Удържими ли 
са те от времето?
Бъдещите ми творчески предизвикателства 
предстоят. Имам няколко проекта, 
които концентрират идеи и потенциал, 
но не мога да предвидя точното време 
на тяхната реализация. А дали могат 
да запазят цялост и актуалност, само 
времето ще покаже.

Разговора води ДЕСИСЛАВА УЗУНОВА

Светът вече не може да бъде същият, 
щом към него се е прибавило едно добро 
стихотворение. Доброто стихотворение 
помага да се промени формата и 
значението на вселената, помага да се 
разшири знанието на всеки за себе си и за 
околния свят.

Дилън Томас

Неоромантизмът като литературно 
движение се появява като естествена 
реакция на вече утвърдения реализъм и 
натурализъм. Във време, в което езикът 
на литературата е станал много по-
директен, а темите често имат своята 
социална насоченост и обвързаност, 
неоромантиците, вдъхновени от 
класическия романтизъм, рязко сменят 
посоката. Те отказват да пишат за 
сивотата на света, за ужаса, породен 
от войната, не искат да застават 
зад политически лозунги и позиции. 

Противници са на новото 
общество и социален ред, 
формирани от капитализма, 
от индустриализацията 
и от своеобразното 
„разомагьосване на света“, 
за което говори Макс Вебер. 

Свят, който 
е оголен от 
загадъчното, 
губещ все 
повече своята 
сензитивност и 
одухотвореност. 
Точно в това, 
нека го наречем 
неуютно време, 
твори и поетът 
Дилън Томас 
(1914-1963). Той 
е от имената, 
които винаги 

са предизвиквали  и продължават да 
предизвикват сложни чувства както у 
критиците, така и у читателите. Тази 
година в превод на Александър Шурбанов се 
появи стихосбирката „Дордето слънцето 
се пръсне“, събрала както по-ранни, 
така и късни творби на поета. Книга, 
която съвсем спокойно може да бъде 
определена като значимо литературно 
събитие, защото със своя език, структури 
и смисъл поезията на Дилън Томас е 
предизвикателство. 
Подборът на стихотворенията в 
„Дордето слънцето се пръсне“ обхваща 
най-ключовите теми и позиции, 

характерни за творчеството му. Така 
например в книгата могат да бъдат 
открити две от най-емблематичните 
стихотворения на поета, а именно 
„Папратовият хълм“ и „Стихотворение 
през октомври“. А основните концепции, 
които са разпознаваеми, са тези за 
хармонията между природата и живота, 
щастието от детството, връзката 
между тялото и земята, битката с мрака, 
воя „срещу смъртта на светлината“. 
Всички те биват представени чрез стил, 
който говори през ярки образи; в тази 
поезия всяка метафора, всяка алюзия 
е изговорена през нейната класическа 
символика, като поетът само я надгражда 
и я обвързва и с нови значения. 
Дори тогава, когато читателят се 
среща с Дилън Томас не в оригинал, а 
в изящния превод на Шурбанов, може 
да почувства спецификата на езика и 
неговите възможности. Поетът сам 
споделя, че е обесен от думите, и то 
най-вече по отношение на техния ритъм, 
на звуците и на натовареността им със 
сложни и многопластови значения. Можем 
да говорим за една преднамереност по 
отношение на езиковите структури, 
с които си служи – докато реализмът 

все повече опростява образа и дава 
непосредственост на посланието, то 
Дилън Томас сякаш провокира читателя и 
изисква от него да си служи с въображение 
и логика, ако иска да достигне до тази 
поетична вселена. И тук е моментът 
да споделим, че всъщност дори голяма 
част от критиците по негово време са 
отхвърляли поезията му точно заради 
този фигуративен език, определян дори 
като граничещ с езотеричното. Това 
се случва до голяма степен защото 
стилът му се явява революционен – той 
преднамерено нарушава класическите 
структури и форми на стиха, характерни 
за английския език. 
Освен обаче подборът в тази книга, който, 
както бе казано, дава цялостна представа 
за стилистиката на Дилън Томас, е 
много важен и коментарният текст на 
Шурбанов, поместен в края на книгата. 
Той може да бъде четен като ключ както 
към поезията, така и към личността на 
Дилън Томас. 

РЕНЕТА БАКАЛОВА

Дилън Томас, „Дордето слънцето се 
пръсне“, прев. Александър Шурбанов, 
изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2018. 

П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

Прогноза отвъд времето: разговор с Мария Налбантова

Обсебеността от думите в поезията на Дилън Томас
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Черна улица, макар и софийска, при 
това ноемврийска. Уличните лампи 
просветват нарядко и тайнствено. Хора 
пред пространството за срещи, събития 
и изложби „+ това“, които помахват, 
докато цигарите им просветват, още 
хора вътре в осветеното място – кимват, 
когато някой влиза. Почти всички, 
дошли за предстоящото събитие, се 
познават. Тук са някои от изявените в 
момента български преводачи. Вероятно 
е събитието, което предстои, наистина 
да е съ-битие, както ще каже по-късно 
главният редактор на издателство 
„Панорама“ Валентин Дишев. А 
събитието е такова, че заслужава както 
панорамните гледки от полската част 
на Татрите, така и написаното за него 
да бъде нестандартно, би било добре и да 
е авангардно, но най-вече, колкото може 
повече, да е „Гомбрович“.
Защото романът „Космос“, който 
беше представен на 23 ноември, е едно 
своеобразно завръщане пред българската 
публика на писателя Витолд Гомбрович 
(1904-1969), който, както сподели 
Катерина Кокинова, има съпротива към 
границите и етикетите за принадлежност 
към само една литература или само едно 
литературно направление. Единствената 
му принадлежност е към „Гомбрович“. 
„Космос“ (1965) е последният написан и 
издаден роман на писателя, а в България 

творчеството му се преоткрива след 
„Фердидурке“, издаден през 1988 г., и след 
„Пиеси“ – с издание през 1997 г. (и двете в 
превод на Димитрина Лау-Буковска).
Представянето протече с участието 
на преводачката Катерина Кокинова и 
писателя Владимир Полеганов. Катерина 
Кокинова, която от години изследва 
творчеството на Гомбрович, сподели за 
първите си срещи с него през полската 
литература, а работата си с превода 
определи като занимание, извършено с 
много любов. Владимир Полеганов не 
само като писател сподели първата си 
среща с Гомбрович през аржентинската 
и португалската литература, но и 
като психолог анализира събитията в 
романа, без да издава неговия сюжет и 
героите в него, извеждайки на преден план 
невротичното съзнание. Важен аспект в 
говоренето за книгата беше вниманието 
върху езика, чрез който романът 
въплъщава реалността. А Валентин Дишев 
допълни, обобщавайки своето впечатление 
от романа, че „артикулираната реалност 
не е описаната реалност. Тя е създадена в 
момента на артикулацията“. 
Събитието притежаваше и известна 
степен на тайнственост не само около 
сюжета на „Космос“, но и със замислената 
изненада – специално заснет за българското 
представяне видеозапис със съпругата 
на писателя – Рита Гомбрович, която 

приветства новото 
издание в България и 
сподели, че той би се 
чувствал комфортно 
през 2018 г. „Гомбрович 
почна да става 
известен в Европа 
– каза тя, – когато
беше на повече от 50
години, театърът
му доби популярност
през 1963-1970 г. Тоест
Витолд вече беше на
възраст[...]. Когато
публикуваха някое
негово произведение,
той изискваше добра
реклама и подробна
информация за него,
държеше да се каже
кой е той, какво е творчеството му.
Не държеше задължително да се прави
много, но държеше на точността и
атрактивността. В този смисъл той
беше много модерен, беше твърдо за
рекламата, и си мисля, че щеше да се
чувства напълно комфортно сега, в
обществото през 2018 година, в което
обичаме да знаем кой какво казва за себе
си и за творчеството си“ (преводът
от френски на място направи Тодорка
Минева).
Особен ненатрапчив акцент беше

След като спечели голямата награда 
„Кристален глобус“ на фестивала в 
Карлови Вари през юли, новият филм на 
румънския режисьор Раду Жуде обиколи 
над 17 фестивала и премиерата му в 
България беше част от „Киномания“, в 
присъствието на самия Жуде. Силното 
присъствие на румънската Нова вълна 
по световните награждавания от Бусан 
до Торонто се затвърждава още от 
2005 г., когато Кристи Пую печели 
„Особен поглед“ в Кан за „Смъртта на 
г-н Лазареску“. В „Не ме интересува дали 
историята ще ни запомни като варвари“, 
копродукция с Франция, България, Германия 
и Чехия, режисьорката Мариана (Йоана 
Якоб) поставя представление, което 
разиграва драмата на Одеското клане през 
1941 г., акт на военен антисемитизъм под 
егидата на румънското правителство, 
чиито жертви са над 30 000 евреи.
Киното и историята си взаимодействат 
в алхимичните реакции на паметта, 
травмата и терапевтичната функция, 
с която визуални медитации като 
„Хирошима, моя любов“ (Ален Рене, 
1959), „Вълноломът“ (Крис Маркър, 1962), 
„Дървото на живота“ (Терънс Малик, 
2011) неусетно изцеляват дълбоките рани, 
които белите петна оставят в хода на 
дните. Паметта и отношението към 
националното минало са централна тема в 
документалния филм на Жуде „Мъртвата 
нация“ (2017), който беше прожектиран 
в рамките на тазгодишната инициатива 
„Кине Док“ в алтернативни градски 
пространства. Този филм-компилация 
противопоставя ведростта, красотата 
и крехкостта на архивни фотографии 
от 1930-40 г., на коментаторския глас, 
който цитира пасажи от дневника на 
еврейски лекар през годините на гонение. 
Филм за скритата история, чието 
предизвикателство е да потърсиш с ума 
си картините, които ги няма. „Мъртвата 
нация“ е критическо изследване, диалог с 
миналото, което е убегливо, щом се пази 
в публичната памет. Документалните 
филми-компилация често предполагат 
нов прочит на историята, от който 
режисьорът се отдръпва присъствено 
(чужди кадри, чужд глас, липса на актьори 
и герои), но тази дистанция пропива 
разстоянието между творец и зрител със 
съмнение, вина и острастено недоволство. 
Антисемитизмът и преформулирането 
му в масовата памет на румънския народ 
са враговете, срещу които Раду Жуде се 
опълчва и в най-новия си филм.
„Не ме интересува дали историята ще ни 
запомни като варвари“ е част от речта на 

генерал-диктатор Йон Антонеску, който 
през 1941 г. заповядва елиминирането 
на евреите в Бесарабия и Буковина. 
Директният цитат е безмилостен 
и отрича всяко изначално разделение 
между природа и култура в ущърб на 
цивилизованата ни история. Но войните 
се водят от варвари, както ни учи Жуде, и 
демоните дебнат в историята, която сме 
предпочели да забравим – невъзможното 
Vergangenheitsbewältigung  – и устойчивата 
вина, прикривана агресивно. Като условие 
за влизането в ЕС Румъния се прощава с 
обичните си паметници на Антонеску 
и на официално ниво не съществуват 
две мнения по въпроса имало ли е или не 
масово изтребване на евреи в Румъния (да, 
десетки хиляди). Но раната, която има 
нужда от промивка, е на ниво общност, в 
паметта на общността и познатата ни 
родна носталгична въздишка по отминали 
времена на репресия. „Не ме интересува…“ 
е филм с травматична менталност, 
остри зъби и сарказъм, филм умен и ловък, 
който отразява процесите в националната 
памет, които личат в случайните 
изказвания, които дочуваме от съседа, 
от дядо или в случаен разговор в трамвая 
– борбата да подмениш, забравиш,
сублимираш. Но щом цената са човешките
животи, за какво се борим изобщо?

Филмът е с хибридна структура 
– фикция, която се представя за
документалност, камери и обръщенията
към тях, интервюта, проследяване и
съхраняване на реалност. Документиране
на монументалност. Епицентърът е
режисьорската фигура – Мариана – заради
която Жуде е отстъпил встрани, давайки
гласа си на жена, за да изрази трудностите
на жените в киноиндустрията. И

наистина, Мариана е амбициозна, 
настоятелна, борбена както 
в професионалния си живот, 
така и в личния. Сцените на 
репетиции с непрофесионалните 
актьори за постановката й 
се редуват със сцени, в които 
камерата присъства на нейните 
вечери, скайп-разговори, купони 
с приятели или самотни 
моменти на проучване в книги и 
киноархиви. Това е филм, който 
оголва структурата си, тъй 
като постановката на Мариана 
по аналогия с филма е аудио-
визуална, заснемана с камери и 
кранове, по сценарий и режисура. 
Но все пак това е много повече 

от филм за филма и монтажа. Грапавата 
кожа на филма на Жуде не можеш да 
погалиш, защото животното хапе ли 
хапе вината ти (която, и да не е твоя, 
ще стане). Трудностите, които Мариана 
среща, не са финансови, нито съвсем 
институционални: напротив, всеки ден 
от работата си тя трябва неуморно да 
защитава необходимостта от публичната 
постановка на Одеското клане. „Хората 
са забравили“, хората отричат Холокоста. 
Трансформативният заряд на театъра 
за изправяне на кривия възглед тук 
рефлектира и терапевтичната функция 
на киното: подобни филми, които 
утвърждават реалното наличие на 
геноцид и масово изтребление трябва да 
съществуват и да бъдат гледани.
Освен жанровата хибридност, филмът 
проблематизира и плановете както на 
реалността, така и на фикцията, докато 
разсъждава за мястото на историята 
помежду им. Именно „разсъждава“, 
защото това е начетен филм, с цели 
глави от Исак Бабел, цитати от 
Джорджо Агамбен, философски схватки 
с позоваване на Витгенщайн, Крипке, 
Хайдегер, Рорти, Кун и Маркс. Изобилието 
от интелектуална история не действа 
остранностяващо, а показва, че „Не ме 
интересува...“ е острастена борба за 
мястото на историята в колективната 
памет. Заснет като документиращ 
процеса по поставянето на историческа 
възстановка на Одеското клане, филмът 
има „обективен характер“, който се 
проблематизира в двойното отражение на 
актьори, които играят актьори. „Какъв 
живот, каква автентичност!“, възкликва 
един от участниците във възстановката. 
Стратегията на двойното отражение 
също така подтиква към размисъл за това 
що е актьор, какви сме ние в световната 

история. Дори Йоана, представена ни като 
Мариана в главната си роля, впоследствие 
започва да се нарича с актьорското си име.
Безмилостна среща със забравеното 
в историята, това е филм за 
отговорността. Сериозният му тон 
обаче далеч не е дидактичен, макар че 
именно в това е обвинявана режисьорката, 
срещу която се опълчват актьори, 
зрители, продуценти. В две дълги сцени 
на интензивен философски диалог тя 
защитава съществуването на проекта 
си като ценен за националната памет, 
докато опонентът й, представител на 
финансиращия орган, цели да я обезкуражи, 
да не адресира директно Одеското 
клане, дори я съветва вместо това да 
направи пиеса за даките, защото е „по-
модно“. Цензурата обръща дискурса към 
неща, които са наричани „интересни“, 
„модерни“, „забавни“ и с оправданието 
на жизнеутвърждаващия дискурс да се 
отмести символната отговорност. Сред 
непрофесионалните си актьори Мариана е 
предизвиквана да доказва фактуалността 
на Одеското клане, тъй като, подобно на 
отричащите Холокоста, масово поколения 
румънци са твърдо убедени, че това са 
преувеличени твърдения, и са дълбоко 
привързани към генерал Антонеску. 
Подобно на смразяващия финал на „Той 
е все още тук“ (Er ist wieder da), 2015, 
който представя комичната фикция на 
завръщането на Хитлер в наши дни, „Не 
ме интересува…“ не завършва с желания 
катарзис. Когато възстановката се 
разиграва в пълния си арсенал, без цензура 
и с позоваване на речи и официални 
документи, случайните зрители на 
букурещкия площад назидателно 
подкрепят случващото се. Антисемитски 
викове и дискриминация разочароват със 
заключението, че нищо не сме научили 
от историята. Шеговито наречен от 
продуцента „Одеса, моя мюбов“, по 
аналогия с филма на Рене за Хирошима, 
„Не ме интересува..“  символизира 
това минало, онази катастрофа, която 
привлича и задържа погледа на ангела на 
историята у Валтер Бенямин. Травмата, 
потискането й и ролята на паметта тук 
са успоредени с функцията на историята, 
историографията и документалното кино. 
На границата на репрезентацията се крие 
спасението, затова е важно да се правят 
филми за нерепрезентируемото.

САВИНА ПЕТКОВА

деликатната поява на сива котка малко 
преди началото на събитието, а котката, 
без да издавам нищо от сюжета, за да 
запазя тайнствеността, пожелана от 
организаторите на премиерата, има 
своята роля в романа 
„Космос“.

ЯНИЦА РАДЕВА

С т о Л и ц а

Завръщането на Витолд Гомбрович в България

Н А  Б А Л К О Н А

Първо като трагедия, после като фарс

Кадър от филма „Мъртвата нация“ (2017)
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Сцена

След политическия обрат в края на 1944 г. българският 
театър, както и цялото общество е коренно 
преобразувано. Комунистическата власт използва 
изкуствата като инструмент за пропаганда. В периода 
между 1944 и 1956 г. се извършва цялостна промяна 
на модела, в който функционира българският театър. 
Управлението му, както и на цялата култура в страната 
е централизирано. Репертоарът е контролиран с цел 
налагането на идеологически правилни текстове. Основно 
място в него има съветската и съвременната българска 
драматургия. Другите базисни промени са свързани 
с налагането на социалистическия реализъм като 
единствено правилен и разрешен метод за творчество 
и системата на Станиславски в един опростен и 
идеологизиран вариант. Разширяването на театралната 
мрежа е резултат от осъзнатите възможности 
на театъра за пропаганда. Целта на промените е 
подчиняване на театъра на идеите на комунистическата 
идеология и тоталната му съветизация. Тези базисни 
промени се извършват под ръководството на Комитета 
за наука, изкуство и култура (КНИК). 
Като доминираща характеристика на периода след 
1956 г. до края на 60-те години можем да обобщим 
редуването на кратки периоди на либерализация и 
стагнация в културния живот, както и демагогската 
политика на управляващите към творческата свобода. 
Театралният живот се формира приоритетно от 
конюнктурни творци, но се отличава от предходния 
период с реакциите на други от тях към политиките на 
управляващите, намерили отражение в значително по-
свободни дискусии и в произведенията им. Сред тях няма 
да открием крайни жестове, които да напускат рамките 
на социалистическия реализъм, но са очевидни опитите 
да се преформулират границите на допустимост вътре в 
метода. 
В сравнителен план с предходните две десетилетия 
70-те години се описват от историците като по-
спокойни. От една страна, комунистическият режим е 
стабилизиран заради пълната съветска подкрепа, а от 
друга –творческата интелигенция е обезверена относно 
възможностите за реформиране на социалистическата 
система след потушаването на Пражката пролет. 
Комунистическата власт е изправена пред провала на 
амбициозната и нереалистична „20-годишна програма 
за завършване на строителството на социализма и 
изграждане на комунизма“1, приета през 1962 г. Лансира се 
концепцията за „развито социалистическо общество“. 
Към средата на 70-те години управляващите са 
наясно, че имат неуспех в почти 25-годишните си 
опити да променят общественото съзнание. Появява 
се и терминът „реален социализъм“, който обяснява 
разминаването между резултатите и декларираните 
намерения и обещания за „светло комунистическо 
бъдеще“. Започват да се появяват идеи за реформиране 
на системата. Опитите за реформи идват „от 
горе“, инициирани, формулирани и провеждани са от 
управляващите (за разлика от голяма част от промените 
през предишния период, когато често енергиите „от 
долу“ се срещат с политиките на властта). Културната 
политика продължава да е важна за Комунистическата 
партия като основа на идеологическата работа и 
пропаганда. 
Настроенията за реформи стигат и до театралната 
сфера. В контекста на тези политики е решението 
на Политбюро на ЦК на БКП от 11 юли 1972 г. за по-
нататъшно развитие на театралното дело в страната2. 
Решението е мотивирано с „преминаването на нов етап в 
социалистическото строителство“, „етап на изграждане 
на зряло социалистическо общество“, което „предполага 
и настоятелно изисква нова степен в развитието на 
театралното творчество“.
Партийното ръководство декларира важността на 
театъра за изграждането на социалистическата култура 
и комунистическото възпитание на обществото и 
акцентира върху недостатъците на театралното 
дело (според актуалната терминология на времето). И 
драматургията, и готовият спектакъл според властта 

1 Приета на VІІІ конгрес на БКП, 5-14 ноември 1962 г.
2 ЦДА, ф. 1-Б, оп. 35, а.е. 3304. - http://politburo.archives.bg/
bg/2013-04-24-11-12-48/dokumenti/1970-1979/1169---557--11--1972--

не винаги са насочени към „проблеми, които решават 
партията и обществото, не винаги съответстват на 
порасналите естетически потребности и изисквания 
на народа“3. Сред другите недостатъци са: недоброто 
състояние на театрите извън столицата; слабости 
при решаване на проблема с театралните кадри, остра 
нужда от професионални актьори в извънстоличните 
театри, във връзка с което се изтъква необходимостта 
от по-голяма целесъобразност в разпределението и 
движението на завършващите артисти и др.; мястото 
и ролята на театралната критика в творческия процес; 
нивото на режисурата; организацията и управлението на 
цялата театрална дейност; нерешеният в перспектива 
проблем с „директорския институт“ в театрите; 
неосъвременената сценична техника; остарялата 
система за заплащане на творческите екипи.
Въз основа на горните констатации Политбюро на 
ЦК на БКП взема решение за по-нататъшно развитие 
на театралното дело, което се превръща в най-
важния документ в сферата на театъра през 70-
те години. Според него на Комитета за изкуство и 
култура и Съюза на артистите в България се възлага 
да разработят и приемат програма за развитие на 
театралното изкуство. Препотвърдена е и голямата 
рамка на предстоящото преустройство, формулирана 
като главна задача на театралното изкуство: „като 
се основава върху принципите на социалистическия 
реализъм и класово-партийните критерии, като издига 
непрекъснато идейно-естетическото си и професионално 
равнище – вдъхновено и ярко да отразява всенародната 
борба и труд за изграждането на зряло социалистическо 
общество у нас, да внася свой достоен принос в 
решаването на главните проблеми в нашето развитие, 
талантливо и всестранно да пресъздава богатия образ 
на главните герои и творци на нашата съвременност, 
активно да участва в комунистическото възпитание на 
трудещите се и в издигане на тяхната художествено-
естетическа култура, да възпитава зрителите в дух 
на интернационализъм, на братска обич към съветския 
народ и КПСС, непримиримо и безкомпромисно да се бори 
срещу упадъчното буржоазно изкуство и идеология“4.
На същите две организации се възлага да набележат мерки 
за цялостно подобряване на репертоара, за разширяване 
и обогатяване на неговия тематичен обхват, за още 
по-определеното му насочване към съвременната 
проблематика.
Необходимостта от грижа за българската драматургия е 
препотвърдена и е по посока на „идейно-естетическото“ 
и професионално й издигане, а очакваните резултати 
са „ярки и талантливи произведения за нашата 
действителност, които да разкриват водещите 
тенденции в нейното развитие, да отразява 
съзидателния труд на народа-строител на зряло 
социалистическо общество и процеса на формиране и 
израстване на новия човек, неговите най-характерни 
черти и качества“5. За постигане на тези цели се 
предполага да се създаде в системата на Комитета за 
изкуство и култура силен репертоарен център, който 
да влияе върху процеса на създаване на нова българска 
драматургия, да разпространява информация за актуални 
явления в световната драматургия, да организира 
преводи на класически и съвременни пиеси и да се подобри 
дейността на литературните бюра в театрите.
Политбюро обръща внимание на перспективното 
решаване на проблема за кадровото състояние на 
театрите. Акцент се поставя върху „подбора, 
подготовката, преподготовката и развитието на 
режисьорските кадри. /…/ да се осъществи строг 
контрол върху движението на режисьорските кадри и 
ефикасна намеса при формирането на режисьорските 
колегии с оглед да се повиши тяхната роля и отговорност 
за цялостната творческа продукция и облик на 
отделните театри“6.
Обръща се особено внимание върху необходимостта от 
издигане професионалното равнище на извънстоличните 
театри. На Комитета за изкуство и култура се възлага 
да направи корекции в мрежата на професионалните 
театри в съответствие с демографските изменения 
в страната. Идеята е да се откриват втори сцени на 
съществуващите театри за новопостроените жилищни 
райони на столицата и по-големите градове.
Политбюро изисква да се разработят и цялостни 
мерки за издигане на театралната теория и критика, 
като задава и базисните рамки: „главното внимание 
и усилия на театралната теория да се съсредоточат 
за разработване от класово-партийни позиции на 
ключовите проблеми в съвременното ни социалистическо 
театрално изкуство и в борбата срещу буржоазната 
естетика и идеология“7.
За да се подобри материално-техническата база на 
професионалните театри в страната, Политбюро 
възлага на Комитета за изкуство и култура да разработи 
3 Пак там, л. 75.
4 Пак там, л. 77.
5 Пак там.
6 Пак там, л. 78.
7 Пак там, л. 79.

и внесе в Министерския съвет перспективен план за 
нейното изграждане и за оборудване на професионалните 
театрални сцени със съвременна техника.
Решенията на Политбюро демонстрират намерения 
за реформи, но и „преговарят“ основните акценти в 
културната политика към театралното изкуство: 
принципите на социалистическия реализъм и класово-
партийните критерии; борбата срещу „упадъчното 
буржоазно“ изкуство и идеология; грижите за 
репертоара, за кадрите, и особено режисьорските, 
за извънстоличните театри, за ръководните кадри; 
вниманието върху театралната критика и теория; 
партийната намеса в работата на театрите. Не може 
да се отрече видимото намерение на управляващите да 
професионализират театралната система във всичките 
й измерения - от човешкия ресурс до сграден фонд и 
техника. 
В изпълнение Решението на Политбюро и с цел по-добро 
цялостно ръководство на театралната дейност в 
системата на Комитета за изкуство и култура от 1 
януари 1973 г. се създава Управление „Театър“. На него 
се възлага цялостното управление на професионалните 
драматични и куклени театри. В структурата му прави 
впечатление акцентът върху репертоарните въпроси. 
Отдел „Репертоар и информация“ е най-многоброен и 
има сътрудници, отговарящи съответно за българската 
драматургия, куклените театри, руската и съветската 
драматургия, на социалистическите страни, западната и 
класическата драматургия. 
След Решението на Политбюро на ЦК на БКП се 
сформира работна група от театрали, която изработва 
План-програма за развитие на театралното изкуство в 
България8. Този обширен документ пренася решението на 
много по-конкретно ниво. 
От този документ се натрапват няколко извода и 
обобщения. Празната партийна фразеология в него е 
сведена до изискуемия минимум – социалистическият 
реализъм и класово-партийните критерии, с което 
се задава общата рамка. Това е така, защото е 
подготвен от експерти, а не от партийни функционери. 
Работната група предлага практически мерки за 
цялостното подобряване на работата в театралната 
система. Правят впечатление два акцента, които 
свидетелстват за реформаторски настроения. На 
първо място това е стремеж към професионализиране 
на всички нива – репертоар (говори се за качествени 
преводи, за информация за нови пиеси и т.н.), режисура, 
актьорско майсторство, критика, управление. Трябва да 
отбележим също препоръката за отваряне на българския 
театър към световния, макар това да е мотивирано с 
предположението, че при евентуално сравнение ще се даде 
полагаемото предимство на социалистическия театър. 

                                                            РУМЯНА НИКОЛОВА

8 ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 124.

Българският театър през 70-те: 
настроения за реформи

 Жоржета Чакърова, Ицках Финци, Меглена Караламбова и Леон 
Даниел по време на репетиция на „На приказки с Карел Чапек“, 
режисьор Леон Даниел, Чешки културен институт, 1973 г.
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Забине Бокмюл е родена през 1962 г. в Лихтенщайн. 
Завършва графика. През 1995 г. излиза комиксът 
„Die Sennpuppe“. От 2000 г. насам работи като 

график на свободна практика, а през 2002 г. започва 
да пише литературни текстове. Кратките є 

истории и разкази са публикувани в „LandSichten II“ 
и в годишниците на „Literaturhaus Liechtenstein“, 

както и в антологиите: „Winter in Liechtenstein 
Bd. 2“, „darüber hinaus gewagt“, „miromente 46“ и 

„V#33: Haben und Sein“. През 2017 г. излиза „Normale 
Leute“, първият є самостоятелен сборник с разкази. 

Авторката живее в Тризен, Лихтенщайн.
Участието є в програмата на Софийски 

международен литературен фестивал е на  
12. декември от 15:30 часа, Мраморно фоайе в 

Националния дворец на културата. 

Чула ли е вече, питаха я този ден в пекарната. Много 
неща се говорят, но не, не е чула. Зиги бил изчезнал, сякаш 
земята го погълнала. Търсели го навсякъде. От горския 
склон до речния бряг. Тя пъхна хлебчетата в торбата 
и тръгна към къщи. Наследниците щели да се разкъсат, 
защото се говори, че притежавал половината село. Но 
засега се смята за изчезнал. Може да е заминал на круиз, 
на лов в Карпатите. Кой знае къде може да се е скрил, на 
места, за които никой не се сеща.
Отопляването беше уморително и в студените месеци 
и я ангажираше в къщата. Отдавна можеше да си 
вземе малко жилище с централно отопление. Да влачи 
кошове с дърва за огрев от бараката не се съчетаваше 
с таблет и уатсъп. Но тя искаше да устои и да не 
се отказва от правото да живее там, което Зиги 
трябваше да й гарантира. В нейната бащина къща. Тя 
тръсна коша в кухнята, отвори вратичката на печката 
и погледна вътре. Вътре светеше жарта, в лицето я 
блъсна горещина. Още по-горещо трябва да стане, още 
по-горещо помисли си тя. Пъхна навътре пет големи 
цепеници и наблюдава как пламъците ги обхванаха за 
кратко време.
Уплаши се, когато зад прозореца на входната врата 
изникна лице, млечното стъкло го превърна в гримаса. 
Звъненето й се стори по-силно от друг път, 1-ва степен 
на неотложност. Беше селският полицай, стоеше на 
студа. Него може би трябваше да го пусне. Той каза, че 
съжалявал, дето я безпокои в събота и влезе в стаята, 
навеждайки глава под рамката на вратата. Приятно 
топло е при нея. Става дума за Зиги. Казват, че в сряда 
след обяд бил при теб. Тя му сервира кафе, което той 
благодарно засърба. Зиги е собственик на къщата – 
каза тя и доближи до масата димящата си чаша, – от 
време на време се отбиваше. Кога точно си е тръгнал? 
Не погледнала часовника, някъде между четири и пет. 
Полицаят отпи няколко глътки. Явно е изчезнал след 
това, оттогава никой не го е виждал. Това било странно. 
Дъщеря му се прави на отчаяна, но казано между нас: 
нетърпелива е да вземе наследството. А и колата му е 
в гаража. Полицаят благодари за кафето и си тръгна. 
Значи са наблюдавали, че Зиги е дошъл при нея, но не и 
напускането на къщата. Удивително е, че съседите все 
пак не узнават всичко. Дошъл е пеша. Зиги обичаше да 
се разхожда из селото и да инспектира недвижимата си 
собственост. При наглеждането на обектите си може 
би е паднал в някое мазе. Обичаше да прави така – да 
пъха носа си в работите на наемателите, да контролира 
дали няма прекалено много чували с боклук в ъгъла и дали 
листата са изметени както трябва.
Смартфонът оповести двамата й внуци: Идваме. 
Половин час. Малко по-късно колата на дъщеря й влезе в 
паркинга с остър завой. Малкият, с раница, се изкатери 
от колата и затича към къщата. След него следваше 
дъщеря й с внучката, която дъвчеше дъвка и беше 
запушила ушите си със слушалки. Дъщеря й говореше на 
внучката, припряно. Пак беше изнервена. Винаги беше 
изнервена. Малкият се препъна в коридора, прегърна 
я поривисто. Бабо, бабо – викна той. Късното внуче 
от втория зет. Полубрат и полусестра. Момичето, 
тъничко същество, с дълги коси и гримирани с черно 
очи, се дотътри последно в къщата, гуменият й палец 
танцуваше по екрана на смартфона.
Боже, поне за няколко минути махни това нещо, 
не може да се издържа – каза дъщеря й, – аз трябва 
веднага да тръгна пак, заседанието е след пет минути, 
закъснявам. И тя погали леко ръката й и веднага излезе. 
Винаги се появяваше за кратко, колкото да не я забрави. 
Момичето се отпусна в креслото, прехвърли краката 
си през облегалката и заработи на дисплея. Малкият 
направи обиколката си из всички стаи на къщата, тя 
чу горното дюшеме да скърца, сега беше в гостната. 
Сигурно търсеше котката, която винаги се криеше под 
леглото, когато идваше малкият. Бабо, гладен съм, по-

късно каза той. Тя знаеше играта: ще седят в кухнята 
и ще приготвят меню по желание. Голямата ще се 
присъедини в някакъв момент по-късно, първо мълчаливо 
и с непроницаемо лице. Е, добре, печени ябълки – каза тя. 
Във фурната – викна малкият. С бита сметана – каза 
голямата.
Един ден с учудване беше установила, че е станала баба, 
по-бързо и по-неумолимо, отколкото й се искаше. Бабата 
в къщичката на вещицата, която пълни печени ябълки 
със сладки неща. Подръпна нагоре дънките си и драпира 
тениската наново. Страхотен панталон – каза голямата. 
Тя си помисли: моето поколение ще е първото, което 
ще цитира „Междузвездни войни“ и ще пее на внуците 
Мейджър Том. А в младежките години се е напушвало. 
За което Удсток не е означавало модна марка, а просто 
копнеж. Кажи ми – попита тя голямата, – пушите 
ли хашиш? Бабо, ама наистина, как може да питаш 
такова нещо, не стига, че мама непрекъснато иска 
да изкопчи дали се напушваме? И? Напушвате ли се? 
Голямата почервеня. Да… от време на време. Тя й подаде 
последната печена пълнена ябълка. Може ли да погледам 
в печката? Да гледам огъня? – извика малкият и ръката 
му вече беше на резето на вратата на печката. Не, не 
– каза тя и сграбчи ръката му, – днес не. От времето е, 
димът се връща в къщата. Днес е наистина топло при 
теб, бабо, като в сауна – каза голямата. Как беше при вас 
по онова време, бабо, имала ли си приятел преди дядо? Да, 
имах няколко любовни връзки, защо? Голямата я погледна 
скептично. Тя се подсмихна. Навремето бях доста 
хубавичка, постоянно имах разправии с майка си заради 
тези нови модни дънки, кожената чанта с ресните и 
другите хипарски неща. Само музиката, с нея подлудявах 
всички, харчех всичките си джобни пари за плочи. Моят 
герой беше Джими Хендрикс. И Дейвид Боуи. Имаше един 
бийт клуб, където танцувахме, пиехме много вино и се 
натискахме. Докато полицията не затвори мястото, 
защото беше нелегално. Бабо, мислиш ли, че ще ти 
повярвам? Голямата поклати глава и си съблече пуловера. 
Наистина е много топло.
Уханието на печени ябълки още се носеше из къщата, 
когато се стъмни, а тя лежеше с котката до себе си на 
дивана. Телевизорът бръмчеше. Посещението на внуците 
я беше разсеяло от размислите й. Поне се беше изяснило 
и димът дърпаше по-добре нагоре. Предишния ден 
мъглата притисна дима между къщите, между комините 
и скосените покриви се носеха истински талази. Мирише 
отвратително – каза една съседка, когато стоеше 
навън до пощенската кутия и четеше заглавията на 
вестника. Мирише като тлеещо животно, сякаш някой 
гори кучето си. Да – беше се съгласила тя, – сигурно идва 
от някой селскостопански двор, от този ферментиращ 
силаж.
Линейно време нямаше. Понякога й се струваше, че 
всичко е едновременно. Когато от дълбините се надигаше 
някой спомен като мехур с гной, всичко си беше на 
мястото, не полароидна снимка, а плътно и осезаемо. 
Нищо не може да се изличи, то само дреме. Трябва да се 
внимава да не се събуди. Стигат и малко думи. Имала 
ли си приятел преди дядо? Бабо? Страстта никога 
не е зачитала морала. Тогава, когато бунтарите от 
шестдесет и осма се блъснаха в закостенялостта и се 
ожулиха до кръв в католическия морал.
Да ти го покажа ли, искаш ли да го видиш? – каза й Зиги 
в тази нощ, – искаш ли да го почувстваш? Кого – попита 
тя, – кого де? Той я беше изпратил до вкъщи и сега 
стоеше под рамката на вратата. И днес си спомняше, 
че дъхът на Зиги миришеше на горска пръст, което я 
изненада. Той опипваше ластика на гащите й, опипваше  
повече, отколкото й беше приятно. Не, искаше да каже 
тя, – не, аз дори не съм влюбена в теб. Въпреки това 

той се вмъкна с нея в къщата. Знаеше много добре, че 
любопитството й беше по-силно, че тази вечер беше 
пушила хашиш за първи път и ще му окаже единствено 
вяла съпротива. Удоволствието в тази къща да се 
пусне нещо забранено, нещо нечувано. Противно на 
нейните очаквания Зиги не бе безмозъчният бик, а 
се приближаваше упорито, но внимателно към нея, 
докато най-накрая се приземиха в девическата й стая с 
тежките скринове и психеделичните плакати. Нощното 
разгръщане, което се превърна в блудкаво чувство за 
погрешна стъпка. Малките петънца кръв върху ленения 
чаршаф, които тя изпра още на зазоряване в сапунена 
вода. С тихото удовлетворение, че е плюла в лицето на 
лицемерието. Когато цикълът й закъсня две седмици, 
тя призна, че Зиги й е оставил наследство. И какво й 
каза той? Мислех, че взимаш противозачатъчни, нали 
сега ги взимат всички, как може човек да е толкова тъп? 
Нямало да я остави в беда – каза и мушна в шепата й 
няколко стотачки, да „го махне“. Малко след това Зиги 
прекоси Рейн и замина за Швейцария, където се покри 
заради някакво обучение в професия и не се поинтересува 
за нея нито веднъж. По онова време все още можеше 
да изчезнеш безследно и да не могат да те открият. 
„Децата на цветята“ имаха успех само на плочата на 
стереоуредбата, малките джойнтове и блузите с пейсли 
мотив не успяха да отклонят нищо от орловия поглед на 
майка й, обонянието й и тя надуши забраненото в нея. 
Така тя бързичко доведе годеник в къщи, който можеше 
да смята, но не каза и дума за детето, родило се в седмия 
месец. Щеше да бъде хубаво да се изживее голямата 
любов.
Следобедът огряваше коридора и вратата към стълбата 
на мазето. Тя напълни кофата с чиста вода и с четка в 
ръка пристъпи към стълбищната площадка. Стръмна 
стълба, която водеше към оплетеното в паяжини мазе. 
Тясна, ръбеста, с опасни извивки. Една-единствена грешна 
стъпка можеше да свърши зле. Стъпка по стъпка тя 
миеше с четка стъпалата, стигна и до голямото петно 
на третото стъпало от долу нагоре. Опита с хлорен 
препарат, но краищата на петното, което приличаше на 
Франция, се бяха пропили в бетона и тя можеше да четка 
и проклина колкото си иска. С въздишка остави Франция 
да си бъде Франция и провери огъня. Жарта просветна, 
когато хвърли няколко цепеници и я разрови с дълга 
пръчка, така че тя лумна със светъл пламък.
Рядко се случваше да си позволи цигара и да я изпуши 
навън пред вратата. Съседката се присъедини към нея 
и каза, че вонята най-накрая е изчезнала, сега, когато и 
мъглата се е разнесла. Тя попита дали се е чуло нещо за 
Зиги, но съседката поклати глава. Говори се, че е убит 
или отвлечен. Ами – каза тя, така е, като гледаме много 
криминалната серия „Място на престъплението“. Със 
сигурност Зиги е някъде на ваканция или в хижата си в 
планината. Да, бил е при нея онзи ден, искал да провери 
всичко ли е наред в неговата къща. Глупакът искал да 
инспектира мазето, дали подпорите не били изгнили. 
Ами иди да провериш, щом непременно искаш да слезеш 
– казала му тя, – ще намериш само няколко прашни 
бутилки и миши екскременти. След това си тръгнал. 
Съседката погледна замислено нагоре към планинската 
верига и каза: Не бива да се говори лошо за вероятно 
мъртвите, но на Зиги му се пада, как само мамеше 
хората. Тя изгаси цигарата си и се накани да влезе в 
къщата. Искам да кажа – викна й съседката – как само 
взе къщата на родителите ти.

Горчивче
Забине Бокмюл
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Тя подхвана ежедневната си работа, написа статия 
за вестника по повод на театралното представление 
на тукашната пожарна служба, което коментира 
добронамерено. Трябва да умееш да не обръщаш внимание 
на посредствеността, иначе ще полудееш. Привечер 
отново подсили огъня. Той гореше светло и дружелюбно, 
макар и на задната стена на печката да се виждаха сенки. 
Черни, изкривени форми, които напомняха на хищни 
нокти. Тя извади един диск на Боб Дилън и плетивото 
си и се настани на креслото. Надявала се бе, че ще се 
утаи, че ненавистта ще се разсее като дима, който се 
издига в комина и се слива в нощния въздух. Но мислите 
й се въртяха в кръг и сърцето й тупаше. Поне три пъти 
трябваше с усилие да изважда една изпусната бримка, 
което я изкриви грозно. Дори Боб не можеше да я поправи. 
Знам, че си пробутала нашето палавниче на мъжа си – 
чу Зиги да казва, като плъзна ястребовия си поглед над 
мебелировката й с ръце в джобовете. Казала съм му, преди 
години. Добродушен наивник беше той, само да ги нямаше 
тези хазартни дългове. Тогава това я удари като гръм от 
ясно небе – трябваше да събере сто хиляди, за да плати за 
порока на внезапно починалия. Ако не бях аз тогава – каза 
Зиги. И ако не ми беше измъкнал къщата изпод задника, 
помисли си тя. Сега отново трябва да нагледам моята 
къща – захили се Зиги,– започвам с мазето. Направи 
каквото смяташ за добре – каза тя и погледна ръката си, 
трепереща, докосваше бравата, щракна ключа на лампата. 
Осветената стълба, която се виеше надолу. Остави 
плетивото настрани. Нямаше нищо по-лесно. Нищичко.
На другия ден посещението на дъщеря й и на внуците 
малко й върна почвата под краката. На дъщеря си 
направи чаша кафе с кафе-машината, на голямата и 
малкия сервира по чаша кола. Знаеш, че колата не е 
здравословна – каза дъщеря й. Предимството на бабите – 
каза тя, – така си е. Голямата се засмя. Глезиш ги – каза 
дъщеря й, изучавайки смартфона си, – сигурно затова 
обичат да идват при теб. Съвещание? – попита тя 
и й се стори, че последната фраза беше съпроводена 
от известна острота. Не, мероприятие, не мога да 
отида с тях двамата, организираме десеткилометрово 
бягане из селото. Наблюдаваше дъщеря си, която 
седеше пред прозореца; зимната светлина играеше със 
силуета й, проблясваха отделни косъмчета и миглите 
й блестяха. Прилича на мен, не на него, външно нищо не 
се е задържало от него. Почувства болката, отдавна 
позната, която се търкаляше като остри камъчета 
в гърдите й. Следродилна депресия – каза тогава 
акушерката, – нищо необичайно. Мамо – попита дъщеря 
й, – спиш ли? Трябва да тръгвам, ще ги взема в шест. 
Тя се надигна и я изпрати до вратата, извика я по име. 
Да, мамо? – В шест? – повтори тя. Да, мамо, в шест. 
Тя докосна ръката на дъщеря си, жилава и силна, беше 
спортна натура. Бегачка. Бегачка от малка. Тогава 
дъщеря й неочаквано се наведе и я целуна по бузата. До 
по-късно – извика и излезе от къщата. Беше ужасно как 
тогава очите й преляха, като вероломно нападение. Бабо, 
бабо – викна малкият, – днес може ли да гледам огъня? 
Тя изтри очи с ръкав, остави го да отвори вратата 
на печката и коленичи с припукващи стави зад него. 
Голямата се присъедини към тях. И тримата гледаха 
мълчаливо отвора на печката и наблюдаваха угощението 
на пламъците. Внезапно голямата каза: Зловещо е, бабо, 
колко много неща могат да се видят там вътре. Тя взе 
дългия дилаф и разрови овъглените дърва сред пламъците. 
Виждаш ли, всичко е само във въображението. Страшно – 
каза голямата. Страхотно – каза малкият.
Хората виждат това, което искат да видят. Внуците 
си отидоха, тя седеше в стаята и полюляваше телефона 
в ръка. Той беше безжичен и лек. Искаше й се да има 
старомодна бакелитова слушалка, тя би стояла по друг 
начин в ръката й. Взе телефона с другата ръка, после 
обратно в първата. Дали в събота вечер имаше дежурен 
селски полицай?

Преведе от немски: СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА

Марион Пошман е родена през 1969 г. в Есен, 
Германия и завършва германистика и славистика. 

Живее  като писател на свободна практика в 
Берлин. Пошман е автор на пет стихосбирки, 

четири романа, новела и сборник с есета, за 
които получава над 30 литературни стипендии и 
отличия. Сред тях са наградите „Петер Хухел“, 

„Ернст Майстер“, „Вилхелм Раабе“ и „Клопщок“, 
както и три номинации за Германската награда 

за книга на годината (за „Черно-бял роман“ (2005), 
„Слънцестояние“ (2013) и „Боровите острови“ 

(2017). Досега в България е издаден романът 
є „Слънцестояние“ (изд. „Фън Тези“, 2015 г.), 

предстои публикуването на „Черно-бял роман“ в изд. 
„Парадокс“. 

В „Черно-бял роман“ героинята се отправя към 
Магнитогорск в Урал, за да посети баща си, който 

работи там като инженер по изграждането на нов 
индустриален обект. Сред затворената група от 

хора, сред монотонността и безмълвния гигантизъм 
на заснежения пейзаж, героите се оказват изправени 

пред миналото си.

Участието є в програмата на Софийски международен 
литературен фестивал е на 13 декември от 19:00 часа, 
Мраморно фоайе в Националния дворец на културата.

Дупки
Качулки върху леда. Огледално гладка повърхност с 
намачкани пирамиди, издигнати от сиви найлонови 
чували. Вътре клечаха мумии, дълги пръчки  в ръцете, 
прегърбени. Балсамирани от студа, те пришпорваха 
невидими коне да теглят ледените колесници, в които 
седяха, напред, все по-навътре в сивото небе. Денят 
се изнизваше стъпка по стъпка, неясно дали те го 
осъзнаваха, неясно дали отминаващото време все още 
имаше някакво значение за тях. От време на време от 
вдървената купчина дрехи се подаваше някой ръкав, 
ръкавица се пресягаше към термоса, от време на време се 
виждаше как някоя от пръчките потрепва. 
Дупки в леда, черни луни с диаметъра на чаша, по-
големи дупки, корабни люкове, неравномерно пръснати 
из равнината, кръгли прозорци надолу, в дълбините на 
реката. Мумиите под своите палатки бяха спуснали в 
тях върви, опипом се придвижваха в тъмнината като 
митологична нишка в лабиринт.
Една чайка прелетя за миг над тъмната повърхност и 
изчезна под ледения ръб. Риби на пасажи преминаваха 
като облаци през топлите отходни води на завода. 
Черни огледала, над тях ледени рибари, улавящи картини, 
хващащи отражението на един мимолетен свят, 
възрастни мъже, надвесени над собствените си образи.
Един изтръска чашата си, напълни я отново и я поднесе 
на баща ми. Той пи на малки глътки и се плъзна на 
кънките си около дупката, около столчето на мъжа 
и найлоновата колибка, огледа ръчния свредел, венеца 
от ледени стърготини, който се бе пръснал и отново 
замръзнал около обработеното място, остави се да 
му демонстрират здравината на кордата и се удиви на 
тънкия леден каймак, който се разстилаше върху водата 
в една кофа и при леко докосване се разтрошаваше с 
пукот. 
Плъзнах се далеч напред. Тук никой не ловеше риба. Един 
изоставен брезент се беше закачил за капак от сандък и 
вяло се полюшваше на вятъра. По-отдалечените дупки 
стояха без стопани, запустели отвори, медальони без 
портрет.
Снежни вихри се носеха от долу нагоре и се преобръщаха. 
Едри снежинки достигаха някаква преграда и се втурваха 
обратно, бързаха едни към други, сблъскваха се и 
изчезваха.
Вятър замиташе фин прах над земята, над леда, въздухът 
фучеше и шепнеше, просторът започна беззвучен 
монолог, смеси се с тихия хор на планините и реките, 
на стихията, на движенията на масите, обратите на 
времето, бюлетините за транспортната обстановка, 
нещо като всеобща, безлична външност, която ни 
освобождаваше от потребността де се вземаме 
прекалено на сериозно.
Terra incognita, опорочена белота, белота, на която 
липсваха парчета, белота, пълна с незначителни неща, 
изпълнена с черни окръжности, които сякаш засмукваха 
всичко преходно, които поемаха в себе си историята на 
отделния индивид и я поглъщаха.
Белота. Самотна, боядисана в бяло къща се носеше 
по водната повърхност. Въртеше се около оста си по 
течението, залиташе в опит да спаси собствената си 
действителност. Чужда къща, чужд спомен – аз не го 
познавах.
Ледът изскърца, когато се наведох напред и се опитах да 
надзърна през прозорците на тази къща, прозорци с цвета 
на плискаща се, непроницаема речна вода.

Водата блещукаше леко. Блещукаше, сякаш нещо кротко 
се разгаряше.
Детска травма. Подплашена, нервно кълвяща по 
каменистия под кокошка. Накълцана котка. Изгубено 
копче.
От един кран капеше вода в мивката. Капката се 
събираше, оттичаше, залепнала, все още висеше, тежко 
се отделяше. После политаше надолу, чуваше се как 
тупва, вода върху метал.
Някой е откъснал парче тапет от стената, за да увие 
нещо. Нестихващ вятър клатеше капак на прозорец, 
насам-натам, насам-натам.
Кахлени плочки лежаха разбити на пода. Заваля сняг, 
снежни кристали се трупаха върху глазурата им, върху 
опаката им страна, напудряха ги.
Мръсен ток на ботуш затискаше дантелена кърпичка в 
калта. От разпрана пухена завивка над улицата се носеше 
перушина. Лачена обувка забучена в нива. Оризови зърна 
като малки бели ларви лежаха на стълбите пред входната 
врата. 
В една от чашите млякото бе хванало каймак. Сажди се 
носеха във въздуха и се отлагаха на черни пръски.
Къщата пламна, срути се, овъгли се. Издигна се пушек 
и се разнесе. Тлеещи скелети на дървета, точещи се 
процесии. Кърмачета лежаха в снега. Жени висяха голи на 
врати на плевни. – Какво ли знаех аз за това?
Баща ми почти не говореше за миналото си. То беше 
строго забранена зона, в която се охраняваше някаква 
тайна, създаваше се тайна. Минало твърде голямо, 
твърде жестоко за един отделен човек. Минало, което 
никой не може да си присвои, което не може да се впише в 
системата на здравия разум. 
Да го проумееш би означавало сам да израснеш 
неимоверно. От кого би могъл да изискаш да се справи с 
тайната на смъртта. От кого да очакваш да се е справил 
с това.
Баща ми върна чашата на рибаря и изгледа как парченце 
хляб със салам бива закачено на куката за стръв и 
внимателно спуснато във водата.
После влакното отново се изпъна, баща ми кимна и 
бавно се плъзна като описа малка дъга, после по-голяма, 
увеличи темпото и обиколи за последно рибаря и 
неговото оборудване, съставено от столчета, завет, 
инструменти, и пое устремено по права линия.
Нищо не му личеше. Никога не му бе личало нищо.
Вечер родителите ми седяха пред телевизора и се взираха 
във войната. Войната напредваше в бушуващи картини, 
не можеше да бъде спряна, бушуваше в далечината и не 
ни докосваше. Родителите ми стискаха устни, сякаш 
не искаха нищо да пропуснат. Телата им бяха огряни в 
синя светлина, стари чувства, стари травми започваха 
да се допълват, потискани през деня, вечер успяваха да 
изплуват до повърхността за няколко минути. Мен не ме 
засягаше. Нямах нищо общо с войната, тя принадлежеше 
на друго поколение, на родители, които се разпореждаха 
с нея, които си спомняха, които все още се страхуваха 
от нея. Един властелин, който всяваше страх и парализа, 
който жънеше тихо възхищение, завист. Чувствал си 
се подчинен на него. Гледал си го с възторг. Силата на 
войната, силата на смъртта, силата на Бога се сливаха 
през тези вечери в едно, сливаха се в термина „съдба“.
Аз бездействах до лъчисто синкавеещите родителски 
тела, обекти на спомените, войната трепкаше по 
лицата им, аз се търкалях на килима в сянката на 
фотьойла, не ме засягаше.
По телевизията даваха как една къща хвръква във 
въздуха. Остър чакъл прелетя през мен, останах 
неподвижна и усетих как пада, камък по камък, парче 
по парче, последваха по-големи отломки, керемиди се 
пръскаха при удара в земята, тухли се трошаха, клечах 
неподвижна до родителите си, докато областта на 
стомаха ми натежаваше все повече, гледах втренчено 
напред, а очите ми горяха пресъхнали, купчина развалини.
Родителите ми седяха изправени пред телевизора, 
те не плачеха, но аз, до тях на килима, бих поплакала. 
Примъкнах се по-близо до тях. Опитвах се да прихвана 
нещо от благородното синьо. Стараех се да приличам на 
тях.
Родителите ми не плачеха пред телевизора. Родителите 
ми се отдаваха на собствените си безпомощни лутания, 
те се скитаха по чорапи през живота, бягство и 
поклонение, прекалено предпазливи и лесно раними. 
Някога, в ранна възраст, бяха заровили буркани със 
зимнина и все още се надяваха отново да ги открият, 
очакваха, че някой, властта, ще ги възстанови, защото 
така бе редно, защото беше справедливо, защото те 
като едни порядъчни хора го заслужаваха. И други неща 
бяха заравяли, дребни накити, сувенири за спомен, 
спомени за самите себе си, бяха заравяли човешки тела, 
отново и отново.
Баща ми ме настигна, кънките му спокойно стържеха 
леда, звучеше самоуверено, приятно. Той специално 
беше заръчал да му пратят кънките от Германия, за 
да може веднъж в живота си да се попързаля по река 
Урал, на границата между два континента, точно на 
границата. Човек се плъзгаше без усилие от Европа до 
Азия и обратно, държеше света под око от единия до 
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другия бряг. Така прекомерната шир се превръщаше в 
нещо дружелюбно, ето че човек се идентифицираше 
със снега, започваше да се самозабравя, въодушевен 
от пързалянето. Лесно, значително по-лесно, ние се 
идентифицирахме със снега, отколкото със завода, който 
отстояваше позицията си зад гърба ни, бастион на 
войната, бастион на мира, който се противопоставяше 
на всичко и сега изглеждаше чужд, метален и нечовешки, 
като че ли именно снегът бе нежен и закрилящ, като че 
ли именно снегът бе подобен на нас, хората.
Баща ми застана до мен. Заедно се загледахме в 
движещата се вода през една дупка, която отново беше 
започнала да се заледява по ръбовете. Съществувахме 
тук върху един случайно втвърден, върху един масивен, 
но измамен пласт. Под него течението отминаваше, без 
да се променя. Глава до глава наблюдавахме една черна 
сфера, „Майко на мрака, майко на вечната нощ, покрий 
ни с твоя плащ и ни предпази от ужасите на съдбата. 
Майко на бездната, майко на помрачените души, моли 
се за нас“. Образ, излъчващ черен блясък. Потъмняла с 
годините, почерняла от тамяна икона, обгърната от 
заслепяващ, разраснал се титанично ореол, самовглъбена, 
загадъчна, криеща невиждано изобилие, жестока 
красота, безкомпромисен вътрешен свят. През нощта 
ледената дупка щеше отново да се затвори. Съзерцание. 
Себеотрицание. Кончина.
– Не се вижда нито една риба – отбеляза баща ми 
разочаровано.
Коленичих и се опитах да огледам дъното. Водата се 
плискаше мътна и потайна. Много ми се искаше да 
покажа на баща ми някоя риба. Кулминация на разходката 
по реката – да зърнеш отгоре евразийска риба, риба 
от два континента. Но виждах само нас, два чифта 
ококорени очи, вторачили се във водата.
Мразя баща ми да бъде разочарован. Безпокоя се, когато 
не може да изпълни желанията си, когато ситуациите му 
се изплъзват от контрол. Щом всички въдичарстваха, 
нима бе прекалено да очакваме и той да открие някоя 
рибка? Но той остана с празни ръце и у мен нещо 
болезнено се сви. Дреболии, ставаше дума за дреболии, 
риби или не, случайни разпределения, стохастика; но 
ми се струваше, че тези дреболии подсказваха нещо 
основополагащо, нещо тайно обидно, което засяга баща 
ми. Въпреки житейския си опит, въпреки възрастта си, 
той имаше очаквания, които светът не осребряваше. 
При това баща ми не беше сантиментален. Той се 
смяташе за реалист, беше безпристрастен. Лесно го 
подценяваха, защото се интересуваше от конкретното, 
от непосредственото. Той беше инженер, него можеше 
да го убеди логиката на дадено събитие, не приемаше 
нещата лично. Един-единствен логичен аргумент му бе 
достатъчен, за да обясни нещо, да го разреши. Но отново 
и отново възникваха обстоятелства, които убиваха 
илюзиите му, нежно подкопаваха детската му вяра, че 
светът няма да е прекомерно взискателен към него, че не 
можеше да бъде такъв.
Имаше риби, трябваше да ги има, все пак хората ловяха. 
Едва ли седят посред зима на сгъваемите си столчета 
за едното нищо, за да разиграват театър за някакво 
рибно изобилие, което въобще не съществува. Едва ли 
е от желание да тестват търпението си, ежедневно и 
безрезултатно. От друга страна, как да си сигурен, не си 
си у дома, от руснаците може да очаква какво ли не.
Ходят и строят наколни блокове във вечната 
замръзналост на Сибир, полагат железопътни релси през 
непроходими блата, изстрелват кучета в Космоса – сега 
клечат тук, подпъхнали кожени постелки, дирижират 
студа с глупави пръчки, примамват реката с хляб и салам, 
държаха я на повод, веднъж само да захапе – а облаците 
се носят по пътя си, отразяват се в повърхността на 
водата и имитират движението на спокойни пасажи, 
въдичари приготвят кофи, пълнят ги с вода, слагат 
водата до себе си, докато замръзне… 
Торбички с дъното нагоре, пръснати по леда. Река със 
сиви шапки с помпони, подмятани от вятъра. Гигантска 
игра на "тука има, тука нема".1 Под една от високите 
шапки е скрито топче, чевръсти пръсти разместват 
шапките, топчето е неоткриваемо. Затова и дупките, в 
които всичко можеше да падне и да изчезне, луни и слънца, 
видими за още миг върху черната вода, луни и слънца, 
потънали, луни и слънца, които после пак изплуваха, – 
започваха играта отначало.
– Не се вижда нито една риба – отново каза баща ми. 
– Събират се там, където се мятат въдиците, около 
стръвта – заявих аз успокоително, сякаш утешавах дете 
за някаква дребна тегоба.
– Би трябвало се задържат при брега на завода, където 
се отвежда отходната вода, там е най-топло – отсъди 
баща ми с тон на познавач. 
Замълчах.
В далечината – заснежените планини, размесени с 
изпаренията на града, – бяла стена, която започваше 
отвъд ледената повърхност и изглеждаше непристъпна. 
От другата страна навигационните светлини на завода, 
червени сигнали, осветен в жълто пушек. Обърнахме 
посоката и се плъзнахме по течението на реката, поехме 
курс към райски светещите облаци, движехме се все по-
бързо, пързаляхме се като от само себе си към далечни 
пространства, в разредена светлина.

1 Буквално „игра на шапчици“ (нем.). Б. пр.

Чувствах се странно слаба, хартиена фигурка, която 
се вееше на вятъра. Хартиена фигурка, изрязана и с 
утежнение на краката, за да стои изправена. Хартиена 
фигурка, бледа, с изрисувано червено сърце.
На брега се блъскаше малка група. Хора се стичаха от 
всички страни, събираха се. Приближихме се. От една 
дъсчена барака излезе дебел червендалест мъж в бански 
гащета и се изтръска. Сланини се друсаха. Той разтри 
ръцете и гърдите си със сняг, снегът гореше върху 
кожата и оставяше по нея червени петна. Глъч. Близо до 
брега ледът бе разтрошен, естествена вана, домашен 
уют.
Шишкото пристъпи напред с плъзгащи се стъпки, 
придвижи се бос с малки подскоци по леда, наведе се 
уверено над ръба, намокри корема и гърдите си, пое 
дълбоко въздух и скочи. Черна вода плисна над главата му. 
Тишина.
Баща ми се беше изкатерил с кънките по насипа на брега 
и се бе присъединил към публиката. Очите му светеха. 
Гледаше с възхищение в точката, където бе изчезнал 
шишкото. Касаеше се за кратък момент, за няколко 
секунди, но за това време моржуването се превърна в 
спорт, в който той добре можеше да си се представи – 
момент на копнеж, изпълнено желание. Баща ми зяпаше 
прехласнат към водата. Очаквах, страхувах се, че в 
следващия момент той може да се наведе, да развърже 
връзките на кънките си, да започне да рови в пазарската 
чанта, в която носеше обувките ни. Че ще намери нещо 
в нея и с разхлабените си кънки ще се заклатушка към 
бараката. Вече го виждах пред себе си да се измъква 
оттам само по бански, чувах рева на зяпачите. Виждах 
как, заобиколен от множеството, побягва към брега, 
вещо мокри кожата си на ледения ръб и потапя пръста на 
крака си във водата. Как групата го насърчава, той маха 
успокоително с ръка, гол и въодушевен, как се плъзва в 
реката.
После внезапната тишина, миговете на празнота, в 
които водата е безкрайна, а баща ми не се вижда. После 
местността, безмълвна и непозната, безупречна в своята 
белота, навяваща едновременно страх и успокоение. 
Това беше белотата на германското следвоенно време, 
годините, в които хората пестели от всичко, за да 
създадат тази белота, бял собствен дом, бял гараж, бели 
плочки в баните и в мокрите помещения, бели санитарни 
възли. Имало пердета и спално бельо в един нов бял цвят, 
изглеждал по-бял от преди, по-бял от всякога, имало бели 
кърпички за нос, бели пелени, искрящо бяла тоалетна 
хартия. В Източния блок целулозните артикули си бяха 
останали сиви. Тук те си имаха достатъчно белота 
в снежните маси, докато в Западна Германия след 
войната почти не падал сняг, нямало нужда от него. 
Баща ми също вапцвал стените, тапицирал, боядисвал, 
лакирал, ламинирал, гипсирал, шпакловал, постигнал едно 
състояние, което изглеждало естествено, сякаш винаги е 
било такова.
Като дете бях мазала балсам върху камъните, гримирала 
лъжици и вилици, гребени, навсякъде крем, мазала дебело 
кактусите, натривала стайните растения листо по 
листо, детска лудория, исках да направя добро на нещата, 
да ги направя неузнаваеми, невидими, да сътворявам слепи 
петна в стаята, увивах пръстите си в тънък пергамент, 
собственото тяло толкова бяло, така внимателно 
положено над светлината, тънък слой балсам за тялото, 
тънък слой над нищото.
Баща ми гледаше водата, водата се плискаше в леда и се 
обезцветяваше. Той затвори очи, стисна зъби, сякаш се 
готви за скок, сякаш бе готов да се заеме с всички празни 
пространства.

Гмуркачът изплува с пръхтене. Пляскаше с ръце, завъртя 
се няколко пъти около оста си, стрелна се нагоре 
като жаба и отново потъна. Напръска зрителите, пое 
дълбоко въздух, след това се захвана да плува в кръг в 
миниатюрния басейн. Загатна няколко загребвания, но не 
можеше да разпери ръце, веднага се удряше в ледените 
стени. Отказа се от движения със замах, пляскаше с 
прибрани пред гърдите ръце като куче, смешно сериозен, 
сякаш прави дължини в обществен басейн. Някой му 
подаде алуминиева чашка, той гаврътна питието, 
постави чашката на главата си и направи последна 
обиколка. Публиката ревна одобрително. Накрая 
се претърколи пръхтящ и задъхан през ледения ръб, 
помогнаха му да се изправи, завиха го в кърпа, потупаха 
го по рамото, потупваха го, за да го сгреят. Шишкото, в 
капки и пара, грееше от гордост.
– Странно, той въобще не замръзва – каза баща ми.
– Само така ти се струва – заявих аз. – Старае се да не 
му личи. – Мисля, че човек наистина не замръзва – обясни 
баща ми. – Струва си да се опита.
Вече се виждах, нервно прегърнала пазарската чанта, на 
ръба на дупката, с хавлиената кърпа в ръка.
– Моржуването е вид спорт, човек трябва да започне с 
тренировките още от октомври.
– Абе, да – бодро отсъди той. – Твърди се, че е много 
полезно за здравето. Чисто и просто трябва да 
превъзмогнеш себе си.
Нарамихме кънките и изкачихме хълма по посока към 
селището. Река Урал почиваше бяла и широка в своето 
корито. Бетонна периферия, между тях надупчена площ, 
напудрена, надраскана. Няколко черни силуета клечаха 
върху нея. Отделни фигури се носеха безшумно в студа. 
Снегът се усили. Закрачихме по-бързо.
 
Снегът обилен, оперетен.
а ти си случай на движение,
сила, която не стига да се справиш с познатите неща, 
сила, която добавя
никому ненужно нещо.
Мълчалива тълпа под ламаринени покриви.
Релефна бледност в сумрачните,
брутални градове.
Гората изчаква своя час. 
Черна, шумоляща, снегът кръжи ефирен
около главата ти, серия снежинки и идеи.
Опитваш се да се върнеш в началото, 
да си припомниш точно нещата, но мисленето все
почва отново.
Мръсен сняг покрива тротоара
блед и променлив
като сбор от лица, който се 
оставя с готовност да го ритат, въртят и обръщат.
Куче лае по вятъра, гората 
се хлъзга по прозорците на трамвая.
Започваш една болка, празна като завита шума,
една липса, лъщяща, мумифицирана.
Това е една болка, която подрежда даденостите наново,
реди ги звездовидно със себе си в центъра.

Преведе от немски: МИЛЕН МИЛЕВ

Художник:Мария Налбантова
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Есето, иронизиращо този по-скоро художнически в 
същността си, отколкото фотографски ненаписан 
закон, всъщност стилов регламент изобщо на 
визуалния експликативен стереотип, е публикувано във 
„Фотограф“, броени месеци след като там е поместено 
и продължение на една статия от Сашо Рашев, доста 
показателна с два коментара на иначе компетентния 
автор. Посветена на „художествената композиция“ 
във фотографията, тя коментира, естествено, и 
отклоненията от доминантната пикторалистка норма. 
Първият коментар е направен във връзка с убеждението 
на С. Рашев, че „различните по мислови въздействия и 
същество планове не би трябвало да обхващаме заедно“1. 
Авторът се аргументира и чрез пример: „Желаем да 
фотографираме едно езеро с неговите китни отсрещни 
брегове, а тъкмо пред обектива, в тинята се е излегнал 
един бивол…“2 Сценично усилената патетика на 
категоричния му отговор „Не, аз решително не ще 
считам тази снимка за художествена!“3 звучи като 
едновременно отрицание и на новопредметническия 
интерес към всекидневните форми на живот, и на 
особеното внимание, с което Новата обективност 
се взира именно в предния план на изображението, и на 
преднамерената модернистка игра със златното сечение, 
и дори на често противоречащия на представите за 
композиционна уместност, но все още предстоящ Бартов 
punctum, чиято значимост за фотоизображението А. 
К.-Бресон някак интуитивно предусеща още през 1932 г.. 
Разбира се, годината е 1930-а, а фотографията на Бресон 
„Зад гарата Сен Лазар“ предстои да се появи едва след две 
години. 
Простете, но след като прочетох работата на С. Рашев, 
започнах натрапчиво да приемам изобразения на преден 
план в Бресоновата снимка човек, летящ над локвите 
заедно със сянката си, като … бивол, е, все пак не в 
тинята, но в относително подходящо мокра за бивол 
среда. Същевременно обаче се оказах добре подготвен 
за финалния акорд на статията, претенциозно наречена 
впрочем авторизирана студия. Този красноречив епилог, 
който всъщност е обещаният втори коментар на С. 
Рашев, без особени насилия върху съвестта може да 
бъде приет и като частичен отговор на въпроса има 
ли изобщо автентичен български фотомодернизъм: 
„Експресионизмът, кубизмът и особено символизмът 
навлязоха в областта на фотоизкуството и завладяха 
поле в него, като спечелиха и привърженици. Дали обаче 
ще се затвърдят, това е много съмнително, защото 
те се отклониха твърде много от основните закони на 
художествената композиция и се намират в упадък в 
повечето отрасли на изкуството“4. 
Може би очаквате, че подобно на С. Рашев, вече е 
редно да отговоря „не, аз решително не ще считам, 
че българският фотомодернизъм се е състоял!“ 
Доловимата модална противоречивост обаче между 
ироничното есе, носталгично и снизходително 
осмиващо ателиерния портретен стереотип, и 
текстовете, изстъпени в героическа защита пред 
овехтелите салонни представи за художествена 
ценност на фотопортрета, като че сигнализира 
за известни колебания в изповядваната ценностна 
норма дори сред законодателите и „сеячите на 
художествения вкус“ (С. Скитник), събрани около сп. 
„Фотограф“, „Бюлетин на БЦФЗК“ и „Фотоизкуство“5. 
Очевидно цели две десетилетия през 20-те и 30-
те тези списания са смятани за своего рода медиен 
център на образователната, даже на академичната 
образователна инициатива у нас в областта на 
фотографското познание. Ако не заради изрично 
предприета манифестация, подобно самочувствие у 
редакторската колегия на „Бюлетина“ се долавя поне 
от една колкото шеговита, толкова и красноречива 
употреба. В първия военновременен брой на списанието 
от септември 1939 г. е препечатана важната статия на 
Георги Ст. Георгиев „Пътят на новата фотография“, 
с която впрочем през 1931 г. „Бюлетинът“ стартира 
и към която ще има повод да се върнем допълнително, 
доколкото тя изобщо е сред малкото аргументирани 

1 С. Рашев. Основни въпроси на художествената композиция във 
фотографията// Фотограф, 1930, бр. 9, февруарий, с. 6. 
2 Пак там.
3 Пак там.
4 С. Рашев. Цит. съч., с. 7.
5 Месечно списание за любители, което С. Рашев издава от 1930 г.

родни опити нашата фотография да преосмисли своя 
анахроничен пикторализъм за сметка на възстановения 
репрезентативен суверенитет на фотоизображението, 
за сметка на възвърнатото му експликативно 
достойнство именно като „фотографска фотография“ 
(А. Ренгер-Пач). В редакторска бележка, обясняваща 
мотивите за повторната публикация на текста, 
Георги Ст. Георгиев недвусмислено е наречен „един от 
професорите на фотоизкуството у нас“ (курсив – П. Ш.)6. 
Трудно доловими в самия край на 20-те, ценностните 
колебания сред „професорите на фотоизкуството 
у нас“ добиват известна яснота през 1931 г. Тогава 
в първия си брой за новата година сп. „Фотограф“ 
помества статията „Какво може днес да служи за 
мотив на фотографията“7. За съжаление, нейният 
автор не е изписан, тъй че по всяка вероятност тя 
е по-скоро преводна. Редакторското решение да бъде 
поместена обаче е далеч по-важно, доколкото то 
свидетелства за известно съгласие с нейните позиции 
поне у някои членове на редакционната колегия, значи 
на тогавашната ни неинституционализирана все още 
„фотопрофесура“, но май преди всичко на Георги Ст. 
Георгиев. Неизвестният автор заявява, че предмет 
на неговата работа е „промяната на възгледите в 
картинната смисъл“8. Ако тази формулировка се стори 
някому, както и на мен впрочем, не съвсем ясна, ще 
уточня, че текстът разсъждава върху актуалната 
съдба на обичайните тематични приоритети във 
фотографията, които са онази натрапчиво четивна 
и затова особено важна съставна част от нормата 
за художествен вкус, към която отвежда въпросът 
„какво?“ Разбира се, отдавна започналият на запад дебат 
върху пикторализма, който съвсем не е равнодушен 
и към въпроса за стила „как?“, има своята много 
съществена технопоетическа страна, тълкуваща, 
да кажем, употребата на меко рисуващата оптика, 
приложението на сенсибилизиращи соли, управлението 
на дълбочината на рязкост и пр. Коментираният текст 
обаче има предвид темата, независимо че я нарича 
мотив, впрочем досадна некоректност, вина за която 
има не относително младата фотокритика, а по-скоро 
нейната достатъчно зряла менторка – литературната 
критика.
Съвсем в духа на авангардисткия обструктивизъм 
спрямо шаблона текстът формулира анахроничните 
пикторалистки нагласи на фотографията в удивително 
подобие с патоса на Маринети, с който той вече 
е охулил и у нас тъй нареченото от него „старо 
изкуство“, като го отъждествява с носталгичния 
сантиментализъм на някаква, безнадеждно останала 
в миналото „пасеистична Красота“9. В публикувания 
у нас още през 1922 г. манифест на Маринети 
„Геометрично и механично великолепие“ пасеистичната 
Красота на старото изкуство е представена чрез 
впечатляващо изчерпателна парадигма: „Фаталната 
Жена и Лунната светлина, спомена, носталгията, 
вечността, безсмъртието, мъглявостта на легендата…, 
живописното, прокълнатото, пасторалното, дивото 
усамотение,… вечерния полумрак, зеленикавата кора… 
(патина – бел. П. Ш.) на времето, уморената резигнация 
на развалините, ерудицията, миризмата на плесента, 
вкуса на гнилото,… песимизма, самоубийството, 
кокетството с агонията, красотата на неуспеха, 
боготворението на смъртта“10. Коментираният текст 
от „Фотограф“ е доста съзвучен с текста на Маринети 
и в иронията към анахроничните сантиментални 
нагласи на творци и публика, и в склонността си да 
представя образцовата „пасеистична Красота“ на 
фотопикторализма чрез предвзето изчерпателни 
регистри: „Докато фотографията се поставяше 
наред с живописта и графиката, тогава естествено се 
предпочитаха така нар. живописни мотиви… Типични 
примери… са снимки… при дъжд, валене на сняг, мъгла, 
при здрач, снимки от облачни пейзажи, пречупващи се 
слънчеви лъчи…“11. 
В стремежа си да се постави „на своите собствени 
нозе“ и да постигне своята „нова същност“ (Ролан Барт 
би казал ноема, Манчо Вагарджиев – нойма), новата 
фотография, твърди текстът, демонстрира склонност 
към „естествеността на изображението“12, опива се 
от фактурата („гладкост…, грапавост…, гънки…, 

6 Г. Георгиев. Пътят на новата фотография. // Бюлетин на 
БЦФЗК, септемврий 1939, бр. 7, с. 80.
7 (без обявен автор) Какво може днес да служи за мотив на 
фотографията. // Фотограф, 1931, бр. 1, с. 5-6. Същата статия 
е препечатана 6 години по-късно и в „Бюлетин на БЦФЗК“. 
Вж. Какво може днес да служи за мотив на фотографията. // 
Бюлетин на БЦФЗК, 1937, бр. 8, с. 91-93. 
8 Цит. съч., с. 5.
9 Вж. Ф. Т. Маринети. Геометрично и механично великолепие, В: 
Crescendo, 1922, кн. 3-4, с. 8.
10 Пак там.
11 (Ред.) Какво може днес да служи за мотив на фотографията. // 
Фотограф, 1931, бр. 1, с. 5.
12 Пак там.

твърдост…, острота“) на сякаш тепърва открити 
материали като „стомана, стъкло, камък, керамика“ и 
изобщо като че ли се стреми да проникне в старателно 
охраняваните тайни на „всекидневния ни живот“13. 
Няма да крия удивлението си, че сред примерите за 
„всекидневни потреби“, покрай „няколко изрязани 
от книга и разно боядисани играчки“, са споменати и 
„няколко шишета с мляко“14. В тях, надявам се, вярно 
разпознах самите Milk bottles на Едуард Стайхен, снимани 
от него в Ню Йорк още през 1915 г., когато той вече 
активно преосмисля своята стилова преданост към 
пикторалистката доктрина на „Фотосецесион“. 

Е. Стайхен. Бутилки за мляко: пролет, 1915 г.

Надеждите ми обаче да открия някаква недвусмислено 
веществена следа от модернистко мислене, ако 
не в архива от артефакти, поне в критическа ни 
фоторефлексия, все още очакваха своето същинско 
насърчениe. И то, разбира се, не закъсня, може би защото 
го потърсих в текст, който по всяка вероятност не е 
продукт на родната културна среда. В коментираната 
статия бе споменато името не на кого да е друг, а на… 
Алберт Ренгер-Пач като автор на книгата „Светът е 
хубав“15 (1928 г.). С всекидневната простота на стоте 
си шокиращо реалистични фотографии тази книга 
смущава в Германия дори В. Бенямин16 и Б. Брехт17, иначе 
известни с толерантността си към разнокалибрени 
медийни предизвикателства. Според левичарската 
интерпретация на Бенямин например фотографиите на 
Ренгер-Пач, повечето от които впрочем първоначално 
наистина направени с рекламна цел, не са нищо друго 
освен „преопаковка на съществуващата реалност 
в медиен блясък, предизвикващ потребителско 
удоволствие“18. И Бенямин, и Брехт смятат, че 
фотографската тенденция, представена у Ренгер-
Пач, „безсмислено редуплицира стоковия свят, като 
парира всяка възможност за по-дълбоко познание на 
хуманистичния контекст, скрит зад тези стоки“19. 
Доколко обаче, макар и прозвучало в нашата 
специализирана периодика, името на А. Ренгер-Пач 
отзвучава и в мисленето на „професионалните“ ни, 
както те се самотитулуват, фотографи? Доколко 
то отзвучава в художествената ни критика с онази 
именно „радост на обекта“ (die Freude am Gegenstand), 
която осмисля фотографската активност на Ренгер-
Пач, почти изцяло преминала през 20-те и 30-те в 
търсене на иманентната същност на предметите, сред 
които човешкият живот неизбежно протича? Само 
предмети ли са всъщност предметите, с които човек е 
в постоянен досег? Изобщо невъзможно ли е общуването 
ни с тях да ги хуманизира в нашите представи? Такива 
са в общи линии въпросите, които книгата на Ренгер-Пач 
поставя пред очите на публиката, очевидно все още не 
твърде готова да прозре същността на шокиращия му 
експеримент. Останала неразбрана в края на 20-те, за 
което впрочем говори и малкото количество отзиви 
дори в немската оперативна критика от тогава, 
същността на предприетото от Ренгер-Пач изпитание 
на масовия вкус намира своето обяснение в едно 
сравнително късно есе на фотографа от 1961 г. В него 
той ясно дава да се разбере, че с книгата си от 1928 г. е 
подложил на проверка специфичните репрезентативни 
пълномощия (граници) на фотоизображението. 
Като разграничава ясно несъстоятелността на 

13 Пак там.
14 (Ред.) Какво може днес да служи…, с. 6.
15 A. Renger-Patzsch. Die Welt ist schön. Einhundert photographische 
Aufnahmen. – München: Kurt Wolff Verlag, 1928.
16 W. Benjamin. Kleine Geschichte der Photographie// W. Benjamin. 
Gesammelte Schriften, Bd. 2. – Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1991, 
S. 383.
17 Вж. Carl Gelderloos. Simply Reproducing Reality – Brecht, 
Benjamin, and Renger-Patzsch on Photography// German Studies 
Review, 37.3, 2014, S. 549–573.
18 W. Benjamin, op. cit., S. 383.
19 Carl Gelderloos, op. cit.
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приписваните на фотоизображението дискурсивни 
претенции от автентично присъщата му способност 
да иконизира чувствения опит на човека, Ренгер-Пач 
лаконично заявява, че „с всеки опит да представи идея 
фотографията нарушава своите собствени граници“20. 
Доколкото ми е известно, никъде другаде по това 
време, втората половина на 20-те, апелът към 
репрезентативен суверенитет на фотографията не е 
произнасян с такава отчетлива яснота на представите, 
както това прави А. Ренгер-Пач в статията си от 
1927 г. „Цели“: „Фотографията има своя собствена 
техника и свои собствени средства. Употребата на 
тези средства с цел да се постигнат ефекти, присъщи 
на живописта, въвеждат фотографа в противоречие с 
правдивостта и уникалността на неговите средства, на 
неговия материал, на неговата техника. И в най-добрия 
случай той би могъл да постигне чисто външно сходство 
с произведенията на изобразителното изкуство. 
Тайната на добрата фотография, притежаваща такива 
художествени качества, каквито има произведението 
на изобразителното изкуство, се състои в нейния 
реализъм. (…) Съвършено правилното възпроизводство 
на формата, на фините тонални градации от най-яркия 
светлинен блик до най-плътната сянка на тъмните 
участъци придават на фотографския запис чистотата 
(или вълшебството, den Zauber – П. Ш.) на преживяното. 
Затова нека да оставим изкуството на художниците 
и да направим опит да използуваме фотографските 
средства за създаване на такива фотографии, които 
могат да съществуват благодарение на собствените 
им фотографски качества, без да заимствуваме от 
изкуството“21.  
Обичайно проникновен, в конкретния случай с 
провокативната книга на А. Ренгер-Пач В. Бенямин 
очевидно дори не е и допускал, че сравнително неизвестен 
фотограф-практик е способен на каквото и да е 
теоретично прозрение, за да разчете в предизвикателно 
реалистичните фотографии на  „Die Welt ist schön“ 
умисъл, свързана с въпроса за границите между 
изкуствата. Впрочем той едва ли е знаел, че това 
заглавие, с което днес книгата е широко известна, е 
предложено от издателя й Курт Волф. Избраното от 
Ренгер-Пач заглавие вероятно би предпазило Бенямин 
и Брехт от неоснователния им левичарски гняв. Това 
автентично, но несъстояло се заглавие откровено 
красноречиво гласи „Die Dinge“22 („Нещата“), като 
че за да предпази със своя откровен буквализъм 
стоте фотографии от преднамерени подозрения в 
консуматорско изкусителство.  
Що се отнася до тогавашната чувствителност 
на художествената ни критика към потенциала на 
„всекидневните потреби“ или „нещата“ (die Dinge) да 
бъдат достоен предмет за изображение в изкуството, 
не е редно да сме докрай и предубедено скептични. 
Достатъчно би било да споменем огромния брой 
критически публикации на С. Скитник, в които през 
втората половина на 20-те той яростно воюва за 
тотална естетизация на публичната среда, като 
обсъжда оформлението на килими, възглавници, 
постилки, завивки, мебели, детски играчки и прочее 
„всекидневни потреби“23. В тази своя мисия С. Скитник 
има свой верен съюзник в лицето на декоративния или 
приложнически отдел на Рисувалното училище, който 
упорито и дълготърпеливо профилактира масовия вкус, 
като разширява на практика тематичните правомощия 
на естетическото в публичните представи за 
художествена ценност. Пряк и любопитен резултат от 
образователната мисия на декоративния отдел например 
е сътрудничеството между Стефан Баджов, професор 
там, и драматурга Ст. Л. Костов, тогава уредник в 
Народния етнографски музей. През 1913 г. двамата 
правят успешен съавторски опит за систематизация 
на българските шевици24, уникални образци от 
които са, разбира се, фактографски представени от 
декоративиста Баджов. 
Преди всичко заради техническата неизбежност на 
оптическата връзка с обекта обаче фотографията е 
априорно смятана за директен агент на регистриращия 
буквализъм. Предубеждението към копистката й 
същност задълго се съпротивлява на перспективата 
нейният интерпретативен потенциал да бъде 
равноправно редоположен до остранностяващите 

20 A. Renger-Patzsch. Über die Grenzen unseres Metiers: Kann die 
Fotografie einen Typus wiedergeben?// A. Renger-Patzsch. Die 
Freude am Gegenstand. Gesammelte Aufsätze zur Photographie. – 
München: Wilhelm Fink Verlag, 2010, S. 219-224.
21 A. Renger-Patzsch. Ziele// A. Renger-Patzsch. Die Freude am 
Gegenstand. Gesammelte Aufsätze zur Photographie. – München: 
Wilhelm Fink Verlag, 2010, S. 91-94.
22 Carl Gelderloos. Simply Reproducing Reality – Brecht, Benjamin, 
and Renger-Patzsch on Photography// German Studies Review, 37.3, 
2014, S. 555.
23 Вж. П. Шуликов. Изкуство и реклама. Промишлен канон и 
културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 
30-те години на ХХ век. – Варна: Словесност, 2011, с. 52-58.
24 Ст. Баджов, Ст. Л. Костов. Български народни шевици (Ч. 
І). – София: Министерство на труда, промишлеността и 
търговията, 1913.

възможности, всепризнато притежавани от 
изкуствата на пикторалистката конвенция. Вероятно 
това е и причината основният теоретичен дебат 
за фотографията да бъде възбуждан периодично без 
каквито и да е изгледи за окончателно умиротворение 
на полемичните страсти, като все се връща (кога по-
откровено, кога под маската на някаква нова евристична 
амбиция) към изходното състояние на пикторалистката 
дилема – картина или фотография, живопис и графика 
или неръкотворен светлинен отпечатък, миметична 
интерпретация или буквалистично копие? 
Встрани от тази твърде земна, не особено величава 
същност на дебата не остава дори основният апологет 
у нас на модернистката идея за твореца-свръхчовек 
Димо Кьорчев, към когото, помните, обещах да се върна 
допълнително. Години след като и „тъги“, и „безсъници“ 
отдавна са останали в историята, в самото начало на 
20-те той публикува един свой малък текст, посветен 
вече не на свръхчовека, а на модерния кинематограф25. 
Допускам, с основание бихте попитали тогава какво е 
отношението на този текст към фотографията. Ами 
връзката се състои в това, че според Д. Кьорчев филмът 
представлява просто „непрекъснати фотографии, 
закрепени върху една лента“26, та онова, което е 
казал за филма, може донякъде да бъде отнесено и към 
фотографията. 
Не е особена изненада, че в интерпретацията на Кьорчев 
филмът (разбирай фотографията) е противопоставен(-а) 
именно на рисуваното изображение. „Зрителното 
възприятие“, получено от филма, започва уверено той, 
„е непълно, защото липсва разнообразието от тонове и 
бои, които ни дава живописта“. Не учудва и мнението 
му за непълноценността на киното в сравнение с 
театъра, тъй като филмът, тогава все още ням, т.е. 
„пантомима за глухонеми“27, ни лишава също и „от 
звукови усещания, които добиваме в театъра от думите 
на живата реч“. Най-накрая, и окончателната присъда, 
произнесена от Кьорчев, е повече от закономерна: 
„Поради тази си особеност – да бъде някакъв жалък 
сурогат на истинските изкуства – кинематографът 
винаги запазва белезите на подражателното изкуство 
с негодни средства. Восъчните фигури по панаирите, 
представляващи любопитни неща, напомнят по 
своята отвратителност „художествеността“ на 
филмите“28. Тук даже е излишно да добавям, че по 
силата на аналогията според Кьорчев восъчните фигури 
по панаирите напомнят с „отвратителността си 
съмнителната художественост“ и на фотографията. И 
дотук всичко като че ли е ясно.
Има обаче и едно обнадеждаващо, макар и половинчато 
признание в полза на „механизирания театър“, респ. 
на фотографията, което като че ли амнистира 
хипотезата за тяхната социална пригодност, амнистира 
дори вероятността те да се окажат инструменти 
за производството на каквато и да е художествена 
ценност. Истинската цена на „това зло“ (кинематограф, 
фотография) Кьорчев намира в извънредната му 
способност да произвежда достоверни „скици из 
самия живот“, даже да бъде школа в това умение за 
„романисти и белетристи“. Тежък ценностен компромис 
се чете в по-нататъшното развитие на тази мисъл: 
„Ако едно произведение – роман, разказ, драма – би могло 
да се фотографирва, както се фотографирват живите 
неща, то наистина трябва да бъде значително.“29 Тук е 
сравнително ясно, че Кьорчев има предвид филми (или 
фотографии), снимани по литературни произведения, 
т.е. нещо, което вече Вазов е правил още в средата на 
90-те. В противен случай не би говорил за „скицата 
като първа стъпка при всяко голямо творчество“ 
или като „вътрешен скелет, върху който се държат 
мускулите и техните форми“30. Апологетът на 
българския модернизъм обаче пропуска да коментира 
модерния статут на визуалното (в това число и на 
фотографското) изображение като мощен и все по-
употребим конкурент на конвенционалната хипотипоза, 
изпълнена чрез речева дескрипция. Бих бил съгласен, че 
той е разгърнал подобна перспектива в разсъжденията 
си, ако беше поне загатнал за хипотезата, третираща 
фотографията като автоматично писмо (écriture 
automatique). Самото понятие автоматично писмо 
25 Д. Кьорчев. Кинематографът. // Развигор, 1921, бр. 31 от 16.08.
26 Пак там.
27 Пак там. Вж. също и С. Скитник. Изкуството на жеста 
и мимиката. // Слово, 14.12.1927. Тук, някак между другото, 
се изкушавам да припомня, че в метафората „пантомима 
за глухонеми“ е отложена очевидно популярна представа за 
киното, датираща поне от края на ХІХ – началото на ХХ 
век. Тогава, на самата междувековна граница, А. Бергсон в 
„Смехът“ точно с подобен пример аргументира техниката 
на комичното. Представете си, казва той, че гледате балет и 
запушите ушите си, тъй че да не чувате музикалния съпровод. 
Тогава, лишени от акомпанимент, танцьорите изведнъж ще се 
окажат смешни. Причината за този сигурен комичен ефект, 
според Бергсон, се състои в това, че пълнотата на комичното 
действие изисква известна кратковременна сърдечна анестезия, 
за да се обърне към чистия разум.
28 Д. Кьорчев, цит. съч.
29 Пак там.
30 Пак там.

предвижда в обхвата си освен конвенционалната 
писмена графика и такова иконично „писмо“, което 
чрез своята непринудена директност, неподправена и 
контрапостановъчна откровеност (все едно „писалката“ 
е включена към диктуващия мозък, както се случва у Л. 
Карол) е в състояние да надскочи копистката природа 
на фотографията, за да снима не веществен обект, а… 
идея, или поне да се стреми към нейната нематериална, 
метафизична същност, като оперира спекулативно с уж 
четивния буквализъм на предметите. Всъщност като 
че да изпълни основната репрезентативна цел, която 
изобщо автентичният фотомодернизъм преследва – да 
се разправи веднъж завинаги с пикторалисткия ярем, 
отреждащ на фотографското автоматично писмо 
вечно второ, ако не и още по-непрестижно място 
след единственото истинско визуално изкуство на 
живописта. И тук като че ли зададеният в началото 
въпрос (дали през първите няколко десетилетия на ХХ 
век съществува автентичен български фотомодернизъм) 
добива съвсем откровен, обезсърчително еднозначен 
смисъл. Бих го преформулирал така: има ли българска 
фотография, чийто предмет да е идея, такава 
фотография, която да провокира недвусмислен, така да 
се каже, Платонов прочит именно като подражание на 
подражанието на идеята?31 
Колкото и да е неочаквано, всъщност такъв опит май 
наистина е имало. Някак покрай основния предмет на 
изложението, това се чете между редовете, които Кирил 
Кръстев посвещава на забележителния и удивително 
самотен в родната ни култура от 20-те феномен, 
известен като ямболски футуризъм. Демонстративният 
флирт с делничната конкретност на предметите, който 
ямболските авангардисти превръщат в артистичен 
стереотип, може да бъде представен и от цяла серия 
техни поведенчески жестове с нарочно търсена 
публичност. Ще спомена само онези от тях, които 
могат да бъдат четени като иконични репрезентации. 
Без да датира съвсем точно, някъде между 1922 
и 1925 г., К. Кръстев припомня, че е създал две 
„кубистично-сюрреалистични композиции“, вдъхновени 
от Айнщайновата Теория на относителността. Ако 
се съди по описанието им, направено от самия автор 
по жанровия алгоритъм „преразказ по картина“, те 
са по-скоро дадаистки или сюрреалистични колажи, 
съставени от части неоспорима предметна реалност. 
К. Кръстев споменава апликирана „каучукова мембрана-
химен“, закриваща тайната на четвъртото измерение, 
и апликиран „перонен билет в трето измерение“32, по-
вероятно – за трета класа. Адекватността на този 
колаж спрямо новопредметническата ценностна норма 
на европейския авангардизъм от 20-те К. Кръстев 
обосновава чрез оценката на Г. Милев: „Това Херварт 
Валден (основател, издател и редактор на берлинското 
авангардистко списание „Der Sturm“ – П. Ш.)  с 
удоволствие би поместил“. Заканата  остава неизпълнена 
заради фотографски провал33. 
Както подсказах и в началото на разсъжденията си върху 
въпроса дали има автентичен български фотомодернизъм, 
засега или поне докато не бъдат открити артефакти, 
твърдящи обратното, коректният ми кратък отговор 
би могъл да бъде само не съвсем. Заради твърде вероятно 
единственото замислено у нас, но със сигурност 
неосъществено модернистко фотоизображение.

31 Тук, разбира се, следва да се абстрахираме от постановената 
контрадискурсивност (А. Ренгер-Пач) на фотоизображението, 
доколкото това твърде радикално, предубедено радикално 
заявление търпи във времето известно преосмисляне, без 
което например активното днес понятие „повествователна 
експозиция“ не би било дори обобществено. 
32 К. Кръстев. Спомени за културния живот между двете 
световни войни. – София: Български писател, 1988, с. 53.
33 Пак там.
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Теодор Борисов

Студентска награда „Петър Увалиев“
На 11 декември т.г. се навършват 20 години от смъртта 
на Петър Увалиев – един от най-продуктивните и 
влиятелни български емигранти и интелектуалци от 
втората половина на 20. век, останал в паметта на 
съвременниците си най-вече със своите радиобеседи 
в ефира на Българската секция на Радио Би Би Си. На 
една от тях е посветена студентската разработка, 
спечелила тази година наградата в Националния 
студентски конкурс за проучване на живота, дейността 
и творчеството на Петър Увалиев, организиран 
ежегодно от Фондация „Увалиеви“ и Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Честито на 
победителя! Неин носител е Теодор Иванов Борисов, 
докторант в Историческия факултет на Софийския 
университет "Св. Климент Охридски"

Животът и делото на Петър Увалиев, включващо 
приносите му в сфери като дипломацията, 
журналистиката, филмовото продуцентство, 
писателството, превода и критиката, говорят за 
присъствието на една всестранно развита личност, 
истинска интелектуална вселена. На този фон мнозина 
биха се учудили от една не толкова позната страна от 
неговия характер – тази на футболен запалянко. Въпреки 
че в световната история не са малко примерите на хора 
на изкуството и науката, запленени от най-великата 
игра (личности като Артър Конан Дойл, Албер Камю 
и Нилс Бор дори са практикували този спорт), част 
от представителите на интелигенцията винаги са 
гледали на нея като на нещо маловажно и незаслужаващо 
внимание. Петър Увалиев не е сред тях и това ясно личи 
от неговата беседа от 1990 г. „Левски, Гунди и аз“.
Като всеки широко скроен човек, Увалиев не е 
равнодушен към социален феномен, какъвто е спортът 
като цяло. В своята книга „Обещах да запомня“ Бригита 
Йосифова свидетелства, че „с месеци и години двамата 
бяхме големи „запалянковци“ по игрите снукър (вид 
билярд) и тенис. Без физически да сме били спортни 
виртуози, между нас цареше страшно съперничество. 
Истинско съревнование в една чисто наша демонстрация 
на словесна „виртуозност“: кой от двамата по-тънко 
разбира, че и по-добре описва и коментира двата вида 
спорт“. Пак там авторката споделя за интереса на 
Увалиев към хокея на лед от гледна точка на голямото 
влияние на този спорт в СССР. Йосифова се ограничава в 
това да отбележи, че нейният събеседник не е разбирал 
това увлечение и излага своето собствено становище за 
„разрешена страст, поощрявана и нарочно култивирана 
„отгоре“ и „патриотизъм с гумена шайба“. Съпругата 
на Увалиев – Соня Рув, си спомня за гостуването на 
президента на Българския олимпийски комитет Иван 
Славков в Лондон по повод кандидатурата на страната 
за домакин на Зимните олимпийски игри през 1992 г. 
(впоследствие и за 1994 г.). Тогава „на Маркъм Скуеър 
по цели дълги нощи се водеха много дълги разговори за 
футбола“. 
В беседата „Левски, Гунди и аз“ Пиер Рув, както е 
неговият артистичен псевдоним, споменава за своето 
влюбване във футбола по време на детството му през 
20-те години на XX в. Тогава изборът на любим отбор 
измежду АС 23, ФК 13, „Левски“ и „Славия“ е „от чист 
по-чист, тъй като не носеше никакви користни облаги“. 
По подобие на колегата си Антон Дончев, който в своя 
разказ „Литература и спорт“ описва с вълнение двубой 
на „Левски“, в който нападателят Божин Ласков в 
характерен стил бележи гол с глава, Увалиев избира да 
изгради своята беседа около личното си впечатление 
от друг легендарен нападател на „сините“ – Георги 
Аспарухов – Гунди.
Беседата „Левски, Гунди и аз“ се появява в навечерието 
на световното първенство по футбол в Италия през 
1990 г., за което нейният автор казва, че ще бъде 
един от неговите 18 млрд. зрители. Конкретният 
повод обаче е изказването на Димитър Коруджиев 
при основаването на Клуба на приятелите на 
„Левски“ на 19 февруари 1990 година, публикувано на 
страниците на списание „Глас“. То идва броени дни 
след като футболният и спортният клуб си връща 
историческото име. От 1969 година физкултурното 
дружество се казва „Левски – Спартак“, а от 1985 г. 
футболният отбор получава името „Витоша“ след 
разформироването му в резултат на ексцесиите във 
финала за Купата на НРБ срещу ЦСКА. В изказването 
на Коруджиев се обобщава цялостното настроение 
на привържениците на „сините“, възприемащи себе си 
като „единственият клуб в страната, който имаше 
дързостта да се противопостави на държавния отбор, 
т.е. на „червените“. Самият Увалиев перифразира 
цитата, определяйки „Левски“ като „почти единствения 
символ на неумиращата съпротива, едно от малкото 

ни обединителни звена в борбата 
срещу пълната унификация, срещу 
изискването да се възхищаваме 
само от онова, което ни се спуща 
отгоре“.

Запазените в клубния архив писма от привържениците 
на „сините“1 и техните цялостни действия2 показват, 
че футболният отбор наистина е предизвиквал 
настроения срещу режима и е консолидирал неговите 
противници. Увалиев разглежда това явление през 
призмата на психологията. От една страна, футболните 
фенове казват „аз“ – „най-омразната дума на всички 
централни комитети и шести управления“, а от 
друга, „на стадиона те неусетно се превръщат в „ние“. 
Там подплашената тълпа не се превръща в стадо“. 
Обединението на „Левски“ с отбора на МВР „Спартак“ 
през 1969 година е посрещнато противоречиво от 
привържениците на „сините“, които го възприемат като 
посегателство срещу тяхната идентичност. 
В своите „Задочни репортажи за България“ Георги 
Марков отбелязва, че футболът е добре прикрит 
повод човек да изрази своята ненавист към режима. 
Създаването на ЦСКА тласка огромната маса към 
„Левски“, който се превръща в символ на стара България. 
„Популярността на „Левски“ бе ликвидирана по най-
безобидния начин – направиха го отбор на Държавна 
сигурност“.3 Петър Увалиев споделя едно подобно 
становище, наричайки този акт „преливане на замърсена 
кръв“ и го сравнява със смъртта на невинни деца, 
инфектирали се със СПИН от инжекция. По мнението 
на Пиер Рув оцеляването на „Левски“ в комунистическа 
България се дължи както на „коравия шопски нрав“, така 
и на самия характер на футбола. Той подчертава, че 
„стадионът е справедлив“ и „игрището не е ГУЛАГ“, тъй 
като там всичко става пред очите на хиляди зрители 
и няма място за потайни номенклатурни привилегии. 
Увалиев прави препратка и към трансфера на Христо 
Стоичков от ЦСКА в „Барселона“ за 4,5 млн. долара, 
казвайки, че „дори на най-безгръбначните боянски 
блюдолизци не е минало през ум да пратят в Барселона 
Владимир Живков вместо Христо Стоичков“.
В същото време Пиер Рув предупреждава за 
двойствеността на увлечението по футбола. Той 
определя стадиона като „щит, който покровителства 
способността, но той е и борина, която възпламенява 
пристрастията“. Противопоставянето по време на 
срещите е допустимо и дори може да се приеме като 
нормално, но подобно поведение извън трибуните е 
гибелно. То отваря една пропаст, в която „неизбежно се 
сгромолясват онези, които се самозалъгват, подведени 
от гръмогласни тълпи, забравят, че крясъците не 
вкарват голове“. Интересно е, че през 80-те години 
режимът все повече започва да обръща внимание на 
футболните срещи като място, където насъбралото 
се обществено напрежение може да бъде изразходвано. 
В своята теория за социалните отдушници социологът 
Стоян Михайлов подчертава, че „при запалянковщината 
определена натрупана социално-психична енергия на 
недоволство и незадоволеност по други поводи се 
изконсумира по време на футболния мач или по време 
на друго спортно състезание. Това е много важна 
нейна социална роля, когато, разбира се, не се стига до 
ексцесии“4.
За Петър Увалиев основните качества, които носят 
успех на стадиона и извън него, са спокойствие, съждение 
и умение. Именно тези характеристики притежава 

1 Съхранени са писма от периода 1956 – 61.  В тях желанието 
за бъдещи успехи на тима е придружено с такова за победи над 
големия съперник ЦДНА Виж: ДА – София, ф. 1645, оп. 1, а. е. 26.
2 В строго секретна информация на Трето управление  на ДС 
от 15 юли 1961 година за „настроенията на привържениците 
на физкултурно дружество „Васил Левски“ се говори за 
недоволството сред феновете на тима след задържането на 
някои футболисти за опит за контрабанда при излизане на тима 
в чужбина. Разпространени са анонимни листовки, в които 
се казва, че „ако не освободите левскарите кръв ще се лее. 
Революция ще вдигнем“ АКРДОПБГДСРСБНА–М, ф. 13, оп. 1, а. 
е. 1952, л. 119 – 120.
3 Марков, Г. Задочни репортажи за България. С., 1990, с. 71.
4 Михайлов, С. Социалните отдушници. //Съвременник, бр.2, 
1985, с. 357.

Георги Аспарухов – Гунди, който впоследствие ще бъде 
обявен за Футболист на века в България. Още приживе 
„деветката“ на „Левски“ се радва на обичта на феновете 
не само заради безспорните си качества, но и заради 
коректната му игра. Трагичната му смърт на 30 юни 
1971 г. при автомобилна катастрофа край прохода 
Витиня, заедно със съотборника му Никола Котков, 
допринася за неговото митологизиране от футболните 
привърженици и журналисти. Увалиев, който няма 
възможност да наблюдава редовно Гунди в най-добрите 
му години, базира спомените си на контролата между 
България и световния шампион Англия, играна на 
11 декември 1968 г. на стадион „Уембли“. Срещата 
завършва 1:1, а Аспарухов открива резултата в 32-рата 
минута след рейд, започнал от центъра на терена. Пиер 
Рув не уточнява дали е присъствал на стадиона или е 
наблюдавал срещата по телевизията, но разкрива, че 
най-ярките му спомени от тази среща са свързани с 
Аспарухов. „Изискано чужд на всяка дивашка грубост, 
неотклонно устремен към целта си, той еднакво покори 
и зрителите, и противниците си. Когато свърши мачът, 
звездата на английския тим Боби Чарлтън прекоси 
тичешком игрището, за да му стисне ръката и едва ли 
не му се поклони. Не помня какъв бе резултатът, но 
знам, че в онази далечна лондонска събота безспорният 
победител беше Гунди.“
По подобие на италианския писател Умберто Еко, Петър 
Увалиев се стреми да възприеме футбола в неговата 
цялост, но беседата „Левски, Гунди и аз“ е единственият 
му опит в това отношение. Тя обаче ясно показва 
неговото отношение към най-популярния спорт, който, 
за съжаление, с всяка изминала година се отдалечава 
от своя първообраз. Повечето интелектуалци 
сравняват футболните стадиони с Хиподрома в 
Константинопол, където разделената в различни партии 
тълпа е получавала своето зрелище. Пиер Рув гледа 
на това съоръжение като символ на справедливост 
и равнопоставеност. Именно стадион „Ноу Камп“ е 
единственото място, където по време на режима на 
Франко хората могат да разговарят на каталонски език, 
а в днешно време трибуните са използвани като място, 
където политическите послания могат да придобият 
по-широк отзвук. Увалиев избира Георги Аспарухов 
като символ на футбола, какъвто той си го представя 
и вероятно би се разочаровал от моралните качества 
на настоящите звезди в този спорт. И в тази своя 
беседа обаче българският интелектуалец показва своята 
ерудиция, която в съчетание с искрената му обич към 
този спорт превръща неговото произведение в текст, 
който с нищо не е загубил своята актуалност.
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„Левски, Гунди и аз“ –  
футболните страсти на Петър Увалиев
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Силвия Борисова 

Отново виждам своя ангел

1

как се учиш да създаваш начало
поставяш парче светлина в центъра
молиш се да не избухне в пламъци
докато бродираш цветя по крилете му
и отливаш тъгата в очите му
татуираш светулки в най-тъмните ъгли
на душата

2

как се учиш да твориш продължение
държиш го за ръката докато проходи сигурен
че ще може да тича по хълмовете
да се засили до ръба на планината
докато крилете му укрепват
да се молиш полетът да пази
зелените треви под стъпките му
билки за отмиване на всяка болка
бродираните макове в размаха му
да трае вечно

3

как се учиш да понасяш тишината
на отминалия звън от най-дълбоката разходка
на отдалечаващия се шепот на криле
на разтварянето на желанието за живот във всеки 
атом
валят бродирани цветя треви светулки
на юг отлита здрачът е на север
поставяш стрък от музика в мрака на мълчанието
на дъното на бездната отворена с отлитането
започваш да се молиш отначало
до разлистване
до пускане на корени в небето
докато звуците разцъфнат завалят в искри
парче светлина в центъра
на всеки атом



не е достатъчно да шепнеш в мрака на съня си
тръгнал в босите пътеки ангели да търсиш
не е достатъчно да имаш в мислите си спазми
не просто е да си помислен на мястото на празното
да бъдеш най-последен обитател на Едем
промисленият възел на всички брегове
нахлуват бури в мислите
обрулват плодовете
отхапаната ябълка увяхва в книжно цвете
не е достатъчно
не просто е
светът не сляга в мислите
а ти си
който даваш ароматите на вишните
ти разливаш хоризонтите на смисъла на цялото
ти надсмиваш се с великата ирония на тялото
не просто е духът дихание 
добило плът в словата 
не е достатъчно да изговаряш живота наобратно
ти си 
който си из думите 
а скиташ вечно безсловесен
за да откъсваш
като за последно 
пролетен плод от Неговата есен

Аквариум за хора

Как точно се държим като кукли?
И ние се държахме така, 
с отпуснати на клоните криле
и правехме чудеса –
с мислите си променяхме времето,
устремени отново към сън
бягахме по поляните
на несъществувалото си „аз съм“...
И цветните листа
се гонеха над нас
и сякаш винаги беше така
преди това –
листа 
           като завеси за звезди,
небе 
         като прозорец за луна,
камбаната пулсираше
в стените на съзнанието;
а всъщност беше тихо, 
тъмно, поласкано морско
и може би приспивно светехме
в самотата като остров.

Левски, Гунди и аз
Петър Увалиев

Статистиците, самозвани съперници на Ванга, 
самоуверено пророкуват, че футболните мачове за 
Световното първенство щели да бъдат гледани от 
осемнадесет милиарда зрители. Да си призная, и аз съм 
един от тях. Но при все това, не бива да мислите, че 
този потоп от телевизионни запалянковци ми дава 
повод за днешното необичайно предаване. То ще бъде 
ехо от или преписка към проницателното изказване на 
Димитър Коруджиев пред приятелите на футболния 
клуб „Левски“, препечатано в петия брой на списанието 
„Глас“ – първото самотно самиздатно кокиче, поникнало 
още в опустошителната поледица преди Десети ноември, 
за да спаси честта на българските културни деятели. 
Затова именно в него е най на мястото си твърдението 
на Коруджиев, че „през годините, в които ни е липсвал 
истински живот, „Левски“ беше почти единственият 
символ на неумираща съпротива, едно от малкото 
ни обединителни звена в борбата срещу пълната 
унификация, срещу изискването да се възхищаваме само 
от онова, което ни се спуща отгоре“1.
Ето защо, за поколения столични момчета, орисани 
да растат с алени юлари на пионерчето и стегнати 
намордници на комсомолци, „Левски“ наистина е бил „нещо 
много голямо, съвсем не ограничено само в значенията 
на футбола“. Ясно е защо не може да бъде иначе: 
привързаността към „нашия“ отбор е изповед на личен 
подбор. Без да си дават сметка колко страшно грешат, 
пионерчета и комсомолци казват „Аз“ – най-омразната 
дума за всички централни комитети и шести управления. 
Сплашената тълпа само на стадиона не е стадо.
Но там става чудо: магнит и разсадник на лични 
предпочитания, този кошер от избуяли „Аз“ неусетно 
и непринудено се превръща в „Ние“. Предаността към 
тази естествено породена общност не е задължителна и 
затова е напълно искрена. За разлика от верността към 
партията тази привързаност към футболния клуб не е 
наложена с административно насилие. Така и в моето 
детство, към края на двадесетте години, никой с нищо 
не ни принуждаваше да предпочетем АС 23 пред ФК 
13 или „Левски“ пред „Славия“. И друго имаше – този 
личен избор беше от чист по-чист, защото не ни носеше 
никакви користни облаги. Единственото ни задоволство 
беше повишеното самочувствие, плод на радостта, 
която блика от всяко свободно волеизявление. Макар и 
непосветени в каквото и да било философско мъдруване, 
футболните клубове бяха училища по чистокръвен 
идеализъм.
С мъка научих, че отпосле са им прелели замърсената 
кръв на Държавната сигурност и са ги отровили, така 
както в провалени, но бавно умиращи комунистически 
държави невинни деца все още се погубват със заразени 
със СПИН инжекционни игли. По височайша повеля 
„Левски“ станал „Спартак“ и минал под ведомството на 
милиционерски органи, известни с недотам спортните 
им постижения в Белене и Ловеч. Но радостно е, че 
въпреки всичко, здравият организъм на клуба удържал 
на партийната зараза. Това оцеляване навярно се дължи 
донякъде на коравия шопски нрав, а може би още повече 
на самата същина на футбола – игрището не е ГУЛАГ. 
В него всичко става пред очите на хиляди зрители и 
затова там няма място за потайни номенклатурни 
привилегии, основа на всяко тоталитарно иго. Дори на 
най-безгръбначните боянски блюдолизци не е минало през 
ум да пратят в Барселона Владимир Живков вместо 
Христо Стоичков. Стадионът е справедлив.
Но това не значи, че е безпогрешен. Той наистина е щит, 
който покровителства способността, но той е и борина, 
която възпламенява пристрастията. Нека ми прости 
Димитър Коруджиев, но и възгласът „Само Левски“ 
е – и това са пак негови мъдри думи, казани по сроден 
повод – „един вариант на безумната формула, „който не 
е с нас, е против нас“, като че ли всички хора са длъжни 
да мислят по един и същ начин“. Заявим ли, че на света 
има място само за нас, ние провъзгласяваме всички други 
за врагове и така оправдаваме тяхното настървение. 
През деветдесетте минути в стадиона този безусловен 
сблъсък с другите е необходим и дори простим. Но тази 
запалянковска възбуда далеч не е стаж за обществено 
поведение извън игрището. На площада всяка вражеска 
стръв е гибелна. Тя раззинва пропасти, в които 
неизбежно се сгромолясват онези, които се самозалъгват, 
подведени от гръмогласни тълпи, забравят, че крясъците 
не вкарват голове. И в стадиона, и извън него, за да се 
постигне мечтаната цел, са необходими спокойствие, 
съждение и умение.
Такава беше трояката отлика на Гунди. Неговото 
поведение на стадиона би било пример и поука не само 
за днешните български футболисти, но и за утрешните 
български държавници. Спомням си го от мача с Англия 
преди повече от две десетилетия. Безчувствен към 
неистовите викове на хилядната тълпа, изискано чужд на 
всяка дивашка грубост, неотклонно устремен към целта 
си, той еднакво покори и зрители и противниците си. 
Когато свърши мачът, звездата на английския тим Боби 
Чарлтън прекоси тичешком игрището, за да му стисне 
ръката и едва ли не да му се поклони. Не помня какъв 
беше резултатът, но знам, че в онази далечна лондонска 
събота, безспорният победител беше Гунди.

Би Би Си
Лондон, 1990 г.

1 Перифразиран цитат от сп. Глас, бр. 5, 1990, с. 9 – бел. 
Огнян Ковачев. 

Фердинанд Шмац

ниша, йосале пее също и от птуй*

търсех Орфей, валеше, канавката пееше,
издърдорваше своята песен на малки ритмични удари,
които надолу се плъзгаха и отскачаха мигновено нагоре или
катерейки се, се свличаха, вибрираща делва, която котките
заобикаляха в миришещата на мухъл къща и по-нататък
по стълбището, уханно като току-що прана дреха, но отвън,
горе, в средата на мястото, твоята гробница и животните, 
в камъка издълбани, доброволно се вслушват и чуват, или не,
все едно, все едно, това трябва да правят, за да бъдеш 
свободен, не биха могли другояче, не могат да станат други, но ти,
ти стига да имаш смелост, пусни ги в себе си, камъните 
да запулсират в своя си ритъм, ти, от канавката издърдорен, с 
нейния пулс,
който катерейки се, се свлича, сега и тогава, не алчен и не разпален,
подир любовта продължи и нататък – или след някоя суха,
много по-сгряваща и уютна козина, която не реагира на онова
вълнение от канавката и само аз подозирам в нея 
песента, просто така или иначе, без вик, без болка,
без горест и без желание. Но и точно обратното.

* Птуй е град в Словения, административен център на Градска община 
Птуй / на нем. Pettau.

петкратно d’amore

„защо тази тъга“
пита тя

ти седиш
отдолу
под пейката с натежала
глава върху масата
мазността на гласа

отвъд истинските причини
чакат те

искат да проумеят
себе си посредством теб

дебнешком
приближават

вдигаш глава
ръката отпред
с разперени пръсти

приближават към теб

– овързано тялото сякаш

така
чашата наполовина
пълна
с цветя
свалят ти шапката
повдигат брадичката
и целуват челото

изпиваш
чашата 
с бучиниш
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Захари Захариев

Есента разсявай момичето си във език

Ако за жито не те стисна ей ей да стана на суха река да се обърна на
ясна круша есен да си и като си есен да си пъргава
на смокини мечтана под маслини съчинена сричана ритмична
солена 
сочна 
сладка 
като връх на небе небце на петмез
обринато нощем в звезди нощем в млякото капнало кипнало
да те пипна с пръст да литнеш нож в брашното калинка бременна
божа крава кон пасящ в нивята злато ей конче опашката
ти момко окото ти зелено да го взема на момата брошка
да направя да те туря да подскачаш на гърди й 
отдолу под хълмите сърце й да ме обърнеш на свирня
да се извия люто игриво да се превия на сърп жетварска песен
през коси и да пребягам да се свия в утрото й на камбани
да заудрям конче ей на гъдулка да зацвиля да ме научиш
гущер да пролази върху керемиди слънце да изсъска
листата да треперят листата да треперят да трептят
на пукот билков да простена семена като разхвърлям
паяжини арфи и върху тях ангел свири последно топло
слънце орех да се пукна бук да прораста на чакали да увивам
на мишле във вярата й да се свия да процърквам

да просинее да се разстеле цялата засмее разтанцува
на подивяла череша радостта ми да се пръкне
да я зачерви в сеното да я тръшне смеха й на треви да звънне
житото й да хвана да го стисна прясно мляко 
върху гласа си да го сея

а тя да ме направи слънце
като поле търкулнало се в пита

Оближи момичето коприва

И до всевечни залези църкви на нощта 
тия кучета разлаващи съня ни сенки
бухалите совите цвърченето на мишките в тавана
уки лу фу
кряскането на превъзбудени фазани любещи се котки
злато сърпът режещ млечен път свистенето и
уки фу
самотната гугутка в черните клони тракането по нощта
и ние спим съня лисици святкат там кокошки крякат а
фу фу фу
бели кравешки рога черни очите им във всяко по звезда
на покрива е цигулар стърже с лък отблясъците капят е
уки уки уки фу
сеното звънка хубавички с лапи свирят върху тревна арфа
билки съхнат из хамбарите в плевниците кукумявки и
фу фу фу
спим съня езеро нащърбено от риби скок
перо потрепващо от пара милвано в човешки дъх 
лу лу лу
куркума си стривам те те посипвам върху пеперуди
спим съня брадва със свистене върху нар
лу фу лу фу
червени пръски сок върху бялото пране
рисуване със плод съня съня съня
фу лу лу фу
тигър на канап и на корда лъв
се дърпат двете полусфери как във диня се забива нож
ти ставаш с ризата целуната от нара 
фу лу фу фу фу
звукът ти е нощта звукът ти нощен и до всякаквото веене
и да всичкото сияние невен във мрака бляска
го ръфа кон го стъпваш ти и милваш коня подпряла
чело в челото му над ушите ти очите му във тях пък аз
една звезда във всяко под ризата и надолу гола настръхналите
нишки змийчета косми и до всичкото сияние и синьо токът 
син пращим картина спим съня
уки уки уки фу лу лу лу лу 
върху покрива е цигулар стърже с лък си тоя плач
си тоя плач музикална карта на нощта рисувана в ухо на прилеп
ноти пръски от кора на портокал по шията ти пощуряваш котките
те душат кихат в поляната горки глухарчетата обезглавени
а ти се смееш във дъха на коня топъл той във твоя
пръхти пръхтим съня в ноздрата на кон момиче
в ноздра на момиче кон сънуващ плява
лу лу лу фу
и до всевечни и до всякаквите есени и шумата до нея в нея
боса спиш листата хрускането него си съня ти пъстър 
го прескачат котараци го умират лястовици го светулки
го пасат коне и до всякаквото всичко където
си прегърната обляна във луна полегната във звуци
фу лу фу лу уки уки фу
всички дини да се пръснат от любов по слънцето си него звук
на едновремието си нея светлина

си нея светлина
азбука на всичкото глагол на водопад
прилагателната притегливост на водата страстта на рибите 
и местоимение на любовта
дом на светлото
двор на джаз симфония
пиян циганин те свири върху пишеща машина
импровизира Бог
и раснеш раснеш раснеш
с ризата със нара фу
със всичкото довсякъде лудуван сън
си всичкото довсякъде езикът ми попарен
а ти коприва
парлива
парлива
лу фу лу фу

Майка ви самодива, на гроба й – Лисича чешма

Стар стар дядо е чешмата правил там на ъгъла
на урвите къде върба луна и три козички хлопат ръченица
отгоре пише пий юнак а дерето нека вие
вода се пие мома се галя ако е чучур
пресъхнал ти пък измисли си дъжд или мома изпий я 
стар стар вятър дядото е дялкал магарета от тук са пили мечки
и там къде са храстите бодливи момата с боровинка пазва се е начервила
устните й жадни устните й цели по пръстчето й кръв кога чешмата правих
две лисичета из кладенец извадих двете полудиви две поузверчета
целите оранжеви комети 
ей ги още здрави из крака ми се премятат на вселена
едно ми рече стар стар дядо майка ни ни хвърли 
друго пък додаде дядо дядо стар чешма където има има и моми момци 
и звънък смях и вятър ти само във торба кокошка и там къде нагоре 
урва ври се спри поспри се и дай да я направим на пера звънти
и дялка дядо камъни вода за гърлото лови елен отрязва му рога
на чучур го врътва плюе на петата си амин
звънти от гърло в планината смях в селото камбани
лисичета се гонят из горите 
по тревите кокоша кръв

дядото посяда водата слуша сърце му тъй шурти
върху сянката му вятър от боровинките мома 
с пазва и със звънък смях по пръста кръв
на ръченица към чешмата вода отпива по шията й капки
по лицето й луна кога луната се отмества
стар стар дядо гледа 
отзаде й оранжева опашка
кинжала вади

под еленовия рог водата пъстра
майчина 
лисича
кръв

Художник:Мария Налбантова


