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Молитва за хляб

Прозорецът на смъртта

Детство мое, ръката ти

Който не знае да пие чудото, ще изгори,
толкова е страшно. А който като багер
не загребе в чудото пръст,
ще бъде като криле, оставени от птиците.
Хора сме, не сме рози.
Техният цвят разцъфтява само от мъртво месо,
не бълваме събития.
Духът никога не се губи в силата,
а когато тя празна се втурне, сама се връща.
Кръг съм, докато не се превърна в мощ.
А когато ви дамгосам по лицата,
когато ударя по виковете ви насън,
когато за пореден път ви детронирам като отрова
на хаоса,
ще приклекнете като свещени животни,
които току-що са били издоени.
Целунете пръстта и хвърлете отгоре ми
проклятието си.
Прокълнете ме с вашата омраза,
за да мога да ви изпонатроша в
любов.

Да спреш кръвта на розата и да преобърнеш нещата.
Да умреш в реката, да умреш в реката.
Да слушаш сърцето на плъха. Между среброто
на луната и среброто на моето племе разлика няма.

Само където няма история, възприемат
историята като гроб за всичко.
Крещя, докато гледам раните в ребрата на още
неродените поети.

Да прекопаеш нивата и да стигнеш края на земята.
Да носиш в гърдите си кристал: словото. Пред
вратата се суши сапун, пожарът освети деня.
Да се обърнеш. И още веднъж да се обърнеш.

Хей, роса!
Защо не ме чувстваш като роса?
Аз съм.
Росата е нежна.

И да свалиш дрехата си. Макът е нагризал небето.
Да вървиш по празни пътища и да пиеш сенки.
Да чувстваш дъба, в който има уста на кладенец.

И също така, ако преместя стрелките на часовника
напред и погледна тревата и пръстта на
гроба си, където съм вечно
в блаженството на своите спомени:
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Да спреш кръвта на розата, да спреш кръвта на розата.
Олтарите се гледат очи в очи.
Да легнеш върху синьо зеле.

Къде е нещото, което би трябвало да
разруши нашето братство?
Защо не ме чувстваш като роса?
Аз съм.
Росата е нежна.

Още на стр. 9
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Този брой на „Литературен вестник“ се издава с
финансовата подкрепа на TRADUKI

Броят се отпечатва със съдействието на
KRKA
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Възкресение Христово e тематичният
център на новия 149-и брой на сп.
„Християнство и култура“. В него са
представени проповедите на митрополит
Антоний Сурожки за Вход Господен
в Йерусалим, Страстната седмица и
Пасха, както и текстовете на членове
на Френската академия, посветени на
Кръстния път, обединени в проект под
ръководството на кардинал Жан-Мари
Люстиже.
Друг акцент в броя е отношението
на църквите към Холокоста по време
на Втората световна война. Темата е
представена с основополагащия доклад от
1978 г. на немския богослов Йохан Баптист
Мец За отношението между християните и евреите в Германия, както и
с историческите текстове на Франклин Х. Лител Германските църкви в
Третия райх, на Джонатан Горски Папа Пий ХII и Холокостът, и на Ицхак
Арад Християнските църкви и преследването на евреите в окупираните
територии на СССР. Българският случай е представен с показанията
на Пловдивския митрополит Кирил за участието му в спасяването на
българските евреи, дадени през ноември 1944 г., докато се намира в ареста
на Държавна сигурност, и е допълнен с писмото на Св. синод на БПЦ,
посветен на актуалната политическа обстановка през лятото на 1944
г., с редакционно заглавие Шумкарството е явление на днешното болно и
размирно време.
Третият тематичен център, Църквата в съвременния свят, е свързан
с отношението на църквите към пандемията от коронавирус. В него са
представени текстовете на о. Кирил Синев Църковният дебат в Румъния
и на Златина Каравълчева Мерки на поместните православни църкви за
ограничаване на разпространението на коронавируса. На същата тема е
посветено е есето на Калин Михайлов Вяра.
В броя са публикувани и разказите на Янчо Михайлов (свещ. Йоан
Карамихалев) „Няма кой да ме чуе“, Болнична стая, Избраникът на
камбаните, и на свещеник Николай Петков Нежни хиперболи, а в
рубриката „Забравени размисли“ е представен текстът на отец Борис
Паспалев На хорото. Първият трясък от неговата книга Дневници
на един селски свещеник, издадена през 1942 г.. В броя е представена и
последната лекция на прот. Александър Мен Християнството, изнесена
на 8 септември 1990 г. Рубриката „Християнство и изкуство“ е
представена с текста на Ивайло Борисов Църковната музика и времето,
а рубриката „Нови книги“ съдържа откъс от книгата на Лоренцо Скуполи
Духовната борба, ново издание на Фондация „Комунитас“. Броят е
илюстриран с творби на Любен Зидаров.

А ВТО Р И Т Е В Б РОЯ
„Рафаело – 500 години
по-късно“ – това е
основната тема на
априлския брой на
списание „Култура“.
И тя представя
честванията под
карантина на детето
чудо на ренесансовата
живопис със статиите
на проф. Владимир
Градев и проф.
Антонио Паолучи,
както и със специална
кореспонденция от
мащабната изложба,
посветена на Рафаело в Рим, която може да бъде
посетена днес само виртуално на адрес
#RaffaelloInMostra. В броя още можете да
прочетете разговор за „Апокалипсиса, хората,
времената“ с големия френски историк Жан
Делюмо, който ни напусна в началото на 2020 г.,
статията на немския изкуствовед Ханс Белтинг
„Флоренция и Багдад“, посветена на разликата
между зрителните системи в християнския свят
и исляма, както и анализа на историка Жан-Филип
Жене за епидемиите през Средновековието. В
юбилейно интервю режисьорът Георги Дюлгеров
вдига завесата над „биографията на своите филми“,
а френският писател и носител на „Гонкур“ Никола
Матийо размишлява над „величието на малките“.
Проблемите на архитектурата изникват в
разговора с арх. Станислав Константинов за
„градския център на София“, както и в статията
за наградите „Прицкер“. И още: можете да научите
за изложбата „В нощта. Кабарето в съвременното
изкуство“, която продължава във Виена до месец
юни, както и за последното издание на „Берлинале“,
което се проведе малко преди да се разрази
епидемията. В интервю режисьорът Явор Гърдев
се пита „колко тежат думите“, а композиторката
Добринка Табакова споделя мисли за „музиката,
заради която е тук“. Броят завършва с разказа
„Клепалка“ на Теодора Димова, а фотографиите в
него са дело на Красимир Андонов.

ХУДОЖНИК НА БРОЯ

П Р Е В О Д А Ч И Т Е

ЛЮДМИЛА МИНДОВА е поет,

Издаването на този брой на
„Литературен вестник” беше
подкрепено от ТРАДУКИ, литературна
мрежа, в която са включени
Федералното министерство за Европа,
интеграцията и външните работи на
Република Австрия, Министерството
на външните работи на Федерална
република Германия, Швейцарската
културна фондация „Про Хелвеция“,
КултурКонтакт Австрия (по
възложение на Федералното
канцлерство на Република Австрия),
Гьоте-институт, Словенската агенция
за книгата JAK, Министерството на
културата на Република Хърватия,
ресор „Култура“ в правителството на
Княжество Лихтенщайн, Фондацията
на Лихтенщайн за култура,
Министерството на културата на
Република Албания, Министерството
на културата и информацията на
Република Сърбия, Министерството
на културата и националната
идентичност на Румъния,
Министерството на културата на
Черна гора, Министерството на
културата на Република Северна
Македония, Министерството на
културата на Република България,
Лайпцигският панаир на книгата и
фондация „С. Фишер“.
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КИКИ КЛИМТ (1971) е завършила

Академията за изобразително изкуство в
Любляна през 1997 г. През 2000 г. завършва
магистратура „Скулптура“, а през
2009 г. – и докторантура в областта на
илюстрацията и визуалната комуникация.
Година по-късно става доцент. Работила
е като преподавател във Факултета
за дизайн и Висшето училище за
изобразително изкуство в Любляна, а
също така и в чужбина (Mimar Sinan Fine
Arts University Istanbul, Турция; National
Acamemy of Arts Sofija, България; IADE –
Creativ University Lizbona, Португалия).
Творчеството й е многостранно
и обхваща концептуално изкуство,
пърформанс, инсталации, фотография,
илюстрация, изобразително изкуство и
дизайн. Издала е 12 авторски илюстрирани
книги и е създала илюстрации за
над 30 други книги, представяни на
международните панаири на книгата
в Болоня, Франкфурт, Ню Делхи,
Лондон, Париж, Шанхай, Дубай, Пекин…
Представила е 19 самостоятелни
изложби в Словения и чужбина (Белград,
Берлин, Братислава, Генуа, Хелзинки,
Кьолн, Ню Йорк, Сараево, Загреб),
участвала е в многобройни колективни
изложби.

 Драго Янчар
 Йосип Ости
 Томаж Шаламун
 Алеш Дебеляк
 Лойзе Ковачич
 Андрей Блатник
 Себастиян Прегъл
 Владо Жабот
 Флорян Липуш
 Евалд Флисар
 Аня Голоб
 Станка Храстел
 Марко Сосич
 Берта Бойету
 Весна Лемаич
 Сузана Тратник
 Горан Войнович
 Миха Мацини
 Йедърт Лапух Малежич
Алеш Щегер
 Маринка Пощрак
 Миклауж Комел
 Алойзия Зупан Сосич
 Людмил Димитров
 Ганчо Савов

писател и преводач на художествена
литература от бившето югославско
пространство. Доцент е в Института
за балканистика с Център по
тракология „Александър Фол“. Автор
на стихосбирките „Блус по никое време“
(2009), „Тамбос“ (2014), „Животът
без музика“ (2016), „Дървото на
спомена“ (2020), както и на научните
монографии „Гласът на барока. Иван
Гундулич и хърватската барокова
норма“ (2011) и „Другата Итака. За
дома на литературата“ (2016). Сред
превежданите от нея автори са Данило
Киш, Дубравка Угрешич, Йосип Ости,
Симо Мраович, Миро Гавран, Алеш
Дебеляк, Томаж Шаламун и др.
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ПРАГЕР е завършила словенски
език и литература във Философския
факултет на Люблянския университет.
Дългогодишен лектор по словенски език
във Факултета по славянски филологии
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Превежда българска
съвременна литература (проза и поезия)
на словенски и словенска художествена
литература на български. Между
преведените от нея книги са „Свирепо
настроение“ от Йордан Радичков и
„Мисия Лондон“ от Алек Попов.

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ е професор по

руска литература на ХІХ век в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Член е на Съюза на преводачите и на
Българския ПЕН. От 2005 до 2010 г. и
от 2014 до 2019 г. е лектор по български
език, литература и култура в Люблянския
университет, Словения. Съосновател
на магистърските програми „Руска
литература, култура и художествен
превод“ и „Литература, кино и визуална
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култура“ в Софийския университет.
Автор на научни монографии, учебници,
учебни помагала, сборници и антологии, на
повече от 300 статии и студии, преводи
на научна и художествена литература
от руски, английски, словенски и сръбски
и хърватски език, сценарии за театрални
спектакли, участник в национални и
международни проекти и в над 100
национални и международни форума,
свързани с руска, българска и славянски
литератури, театър и кино. Носител на
най-голямата Лавринова награда, връчвана
от Съюза на словенските преводачи на
литература, на името на Янко Лаврин
(2017). Негови работи са публикувани в
Русия, Полша, Чехия, Словакия, Турция,
Италия, Сърбия, Словения, Румъния и др.

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА-МЪРЗЛИКАР

е поет и преводач на словенска литература.
Дебютира с поезия през 2003 г. със
стихосбирката „Пози и почерци“. Сред
превежданите от нея автори са Горан
Войнович и Фери Лаиншчек. Живее със
семейството си в Любляна.

ХРИСТО БОЯДЖИЕВ е завършил

специалност „Славянска филология“ в СУ
„Св. Климент Охридски“ със сръбски и
хърватски език. Като докторант в същия
университет специализира в областта
на словенския език. Специализирал е в
университетите в Любляна, Загреб,
Белград и Нова Горица.

ЖАНЕТА ЗЛАТЕВА е

завършила специалност „Славянска
филология“ с чешки и словенски език в
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Работи в Секцията за
съвременен български език на Института
за български език при БАН.

ГЛ А С О В Е Т Е
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З а сло в е н с к а т а ли т е р а ту р а , в р ъ з к и т е й с
Б ъл г а р и я и п р е в о д а
Ганчо Савов е роден на 25 октомври
1930 г. в гр. Перник. Славистичното
си образование получава в бивша
Югославия. Работи в издателства
и периодични издания, както и в
Българската академия на науките.
От 1974 до 1985 г. е политически
затворник. След реабилитацията си
е главен редактор на списанието за
световна литература „Панорама“,
а по-късно - председател на Съюза
на преводачите в България. В
продължение на 17 години преподава
южнославянски литератури във
Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“. Автор е
на книги, университетски учебници,
научни изследвания, публицистика.
Един от най-активните преводачи на
словенска литература у нас.

Людмила Миндова: Как бихте
представили словенската литература
на ХХ век?
Ганчо Савов: Водещи фигури в
националните борби на словенците още
през XVIII в. са творците на словото. Посетне то винаги е имало най-важно място
в живота на своя народ. Заедно с това от
два века насам то се развива паралелно с
европейските литератури, но старателно
отбягва епигонското вглеждане в
чуждите образци.
Всеобхватното и силно течение Модерна,
което в началото на миналия век
доминира в цяла Средна Европа, събира
влиянието на символизма и импресионизма
и търси пътища за тълкуване на сложния
вътрешен живот на човека (при автори
като Иван Цанкар, Драготин Кете, Йосип
Мурн, Отон Жупанчич). Реалистичното
направление пък проявява силен стремеж
да проникне в словенския национален дух
и социалните проблеми. Между двете
световни войни словенската литература
отново поема път в крак с европейското
развитие. Това поставя своя оригинален
отпечатък върху всички течения и
стилове в словенската литература,
хуманизирана от лирична топлота и
наситената с емоционалност философия
на словенеца.
По време на зловещото време на
фашистката окупация много писатели
се включват в националната съпротива,
а в страната работят и 18 нелегални
печатници. Така писателската активност
е без прецедент в окупирана Европа!
След войната има кратък период на
опошляваща идеологизация, но бързо
се стига до рязък прелом към хуманен
реализъм. Той подготвя пътя на младите
тогава поколения за новите модерни
импулси. Неоромантичната нотка
прозвучава и във възродената силна
експресионистична традиция. Появява
се и литературният авангардизъм, а
контрастите между стремежите на
човека и тяхната реализация, породени
от времето, започват да предизвикват
появата на нови и много силни, дори
необичайни изразни средства.
Най-новият, сегашният период, се
характеризира с някакъв обрат,
започнал след средата на 70-те години,
преминал през постмодернизма. В него
прекомерното емоционално напрежение
и наситеното с рационалност и сложни
асоциации литературно-философско
изложение се уталожиха. Сякаш
умората и на творци, и на читатели от
интелектуалното претоварване си каза
думата. Настъпи видимо успокояване
на словесната страст, творците
станаха някак по-ясни, по-конкретни, понепосредствени. В прозата на преден план

Снимка: личен архив

Разговор на Людмила Миндова с преводача Ганчо Савов

излезе условието тя да бъде увлекателна
и жанрово определена, прониквайки посилно в психологията на човека (Лойзе
Ковачич, Руди Шелиго, Драго Янчар и др.).
Поезията се опря на красноречивото си
символистично наследство, развивайки
своята метафоричност (Грегор
Стърниша, Дане Зайц, Томаж Шаламун,
Милан Йесих, Йосип Ости, Алеш Щегер
и др.). Драматургията се ориентира към
ангажираната политически, обществено
и нравствено пиеса с преобладаващи
гротескови символи и реалистични
елементи (Андрей Хинг, Доминик Смоле,
Драго Янчар, Душан Йованович и др.)… За
голямо съжаление, някои от тези творци
се простиха с живота…
Л. М.: Какво можете да ни кажете за
близостта между словенци и българи?
Г. С.: Тя продължава от векове.
Словенските учени Милко Кос, Бого
Графенауер и Петър Щих откриват,
че през Ранното средновековие сред
словенците – в тяхната първа държава
Карантания – се настаняват стотици
прабългари, някои от които вероятно
остават там. При моето изследване на
българско-словенските връзки открих една
дълга и непрекъсната нишка на взаимност,
минаваща през всички исторически
периоди и през имената на най-видни
личности. Интересът на словенците
към българите се засилва особено през
XIX в. по време на освободителните ни
борби и някои от най-изтъкнати учени и
литературни творци (Фран Миклошич,
Симон Грегорчич, Йосип Стритар и
др.) застъпват българската тема. След
Освобождението на България у нас идват
словенци, за да помогнат за възраждането
на новата българска култура. Такъв е
Антон Безеншек, който слага основата
на българската стенография и пише
множество съчинения за България. А пък
през 1904 г. големият поет Антон Ашкерц
дори се посвещава на българската тема
и пише прочутия си цикъл „Рапсодии
за българския гуслар“. По-нататък до
най-ново време го следват и ред други
творци на словото. Между двете войни
даже се създава Словенско-българска лига,
по чиято инициатива се реализират
множество прояви, български младежи
отиват да учат в Словения и пр., а в
Словения лигата наброява 600 членове!
Създават се и множество взаимни връзки
между наши и словенски писатели –
Елисавета Багряна, Изидор Цанкар,
Димитър Пантелеев, Тоне Потокар,
Алойзи Болхар и др. (Неотдавна проф.
Людмил Димитров и съпругата му
Людмила Малинова издадоха обемист
том за връзките на Елисавета Багряна
със Словения.) След войната тези връзки,
общувания и изяви между творци и учени

се увеличават – ученият Матей Роде
изцяло посвещава творчеството си на
словенско-българските връзки; академик
Милко Матичетов още в годините
преди войната прави редица изследвания
на нашия фолклор и на наши писатели;
поетесата Катя Шпур до края на
живота си популяризираше българската
литература; проф. Драготин Цветко
дълги години изследва българската
музика и пр. От своя страна словенската
литература у нас представяха Виктория
Менкаджиева, Венцеслава Йорданова и
др., а професор Людмил Димитров зае
средищно място в тази активност.
Л. М.: Кои словенски автори са ви
особено скъпи?
Г. С.: Те изобщо не са малко, пък и всички,
които ценя, познавах лично. Някои от
тях са свързани с любопитни събития.
Например книгата с разкази на големия
писател Цирил Космач бе в печатницата,
когато бях арестуван от ДС и те
премахнаха навсякъде от нея моето
име – и като преводач, и като автор на
статията за писателя… С Франце Бевк,
един от най-плодовитите словенски
писатели, бяхме близки приятели и той
ме е водил къде ли не из Словения. Много
любопитно за него е, че той се привързва
още преди войната към България, сам
учи български и превежда „Под игото“
на Вазов. Голямо уважение питаех и към
забележителния поет и общественик
Едвард Коцбек, с когото се свързах,
когато бе вече в немилост пред властите
на Тито. С него общувах години наред,
а той доста ми е разказвал за своето
познанство с Елисавета Багряна, Дора
Габе и Ангел Каралийчев. Особено скъп ми
е и големият поет академик Цирил Злобец,
един от най-активните участници в
борбата за независимост на Словения,
който стана и заместник-президент на
страната, когато тя беше вече свободна.
Близки са ми отношенията и с Драго
Янчар – най-значимия белетрист днес.
Те имаха като резултат и преведените
от мен негови книги. Още в Сараево се
сближих и с поета Йосип Ости, който
принадлежи еднакво и на босненската, и
на словенската литература. Него също
съм представял на нашия читател.
Близко приятелство имам и с Владимир
Ковачич, един от най-изявените модерни
белетристи и музиканти. Той е тясно
свързан с България, тук е написал и някои
от своите прочути новели със сюжети,
свързани с нашата страна. Той и сега ни
посещава… Радвах се и на приятелството
си със сатирика Жарко Петан, който
бе удостоен с нашата прочута награда
„Алеко“. Веднъж получих от него колет.
На гишето ми предадоха грамаден
пакет. Пакетът беше съмнително лек и

любопитството не ме оставяше на мира.
Още в митницата го разопаковах дълго
и на дъното му намерих мъничка книжка
с Жаркови афоризми и с надпис: „Найтежки за писане са афоризмите, но от
тях после на всички ни става по-леко!“…
И щом сме вече на весела вълна, има един
виц за словенците, който илюстрира
техния характер. Разказа ми го друг
голям белетрист и сатирик – Славко
Прегъл, също носител на „Алеко“. Веднъж
в югославската Скупщина в Белград,
т.е. в парламента, някой шегаджия
сложил на столовете кабърчета. Дошли
депутатите и започнали да сядат.
Сърбинът се тръснал пръв, но тутакси
подскочил като ужилен и изпсувал:
„Мамка му мръсна на този, дето ми
надупчи задника! Къде е да го убия?“. И
босненецът подскочил, отворил уста,
за да изругае, но се размислил, седнал
отново и си рекъл: „А бе, кой знае защо
са сложени… Я си представи, че за
това има някакъв замисъл от горе?!“.
Когато на словенеца се случило същото,
той спокойно се надигнал, събрал
кабърчетата – и своите, и попадалите
по земята от другите кресла, сложил
ги в джоба си и си рекъл: „Може да ми
потрябват!“.
Л. М.: Къде бихте поставили
словенската литература в контекста
на балканските славянски литератури?
Г. С.: Трудно ще бъде в краткия обем
на едно интервю да се съпоставят
своеобразностите на южнославянските
литератури, освен ако изхождаме от
настроенията, които излъчват. В това
отношение словенската литература
се откроява със своята склонност към
психологизъм и лиричност, подчертани
понякога с гротескност, докато
хърватската е по-обстоятелствена и пофилософска. Да не говорим за сръбската,
която в сравнение със словенската носи
подчертана южняшка динамика и в
емоционалната си, и в драматичната си
изразителност. Останалите литератури –
босненска, черногорска и македонска – са
доста по-далечни от словенската.
Л. М.: Кои свои преводи от словенската
литература цените най-много?
Г. С.: Искрено казано, ценя всичките си
преводи, макар да не съм убеден, че те до
един са еднакво добри… Досега съм превел
двайсет книги от словенски автори, като
сред тях особено място заемат четирите
книги на Драго Янчар. Ценя и своята
антология на съвременната словенска
поезия, защото за нея не само направих
подбора, но и преведох всички творби…
За моята дейност по популяризацията
на словенската литература получих
престижната словенска „Претнарева
награда”. А в Словения издадоха книгите
ми „Моята словенска биография“ и „Капан
за контри“…
Л. М.: Какво могат да научат една
от друга българската и словенската
литература?
Г. С.: Съприкосновенията между нашите
литератури са твърде ограничени, за
да можем да ги сравняваме. Все пак,
струва ми се, че например словенската
проза анализира по-широко актуалната
съвременност, докато българската прави
това по-задълбочено, а при драматургията
е обратното. В най-дръзките си изяви
пък словенската поезия проявява една
привлекателна изисканост, която говори
за висок интелект. Сложната поетична
образност на най-модерните
й проявления съумява да
предизвика активността
на читателя и го кара да
се стреми по-напрегнато
да стигне до смисъла на
посланията на поетите.
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Цената на самостоятелното мислене
Разговор на Людмил Димитров с писателя Драго Янчар
Драго Янчар (1948, Марибор) е писател, драматург и
есеист. Той е най-превежданият словенски писател;
негови книги са излизали на английски, френски,
немски, руски, италиански, испански, хърватски и
много други езици. Често участва в литературни
четения и изнася лекции във водещи културни
центрове по света. През 1985 г. пътува до САЩ като
Фулбрайтов стипендиант за хора на изкуството,
а през следващите години специализира в Германия,
Австрия и Великобритания. Лауреат е на редица
словенски и международни награди. От 2001 г. е
редовен член на Словенската академия на науките и
изкуствата.
Сред по-известните му романи са: „Северното
сияние“, „Катарина, паунът и йезуитът“, „Дърво
без име“, „Звънтеж в главата“, „Градителят“, „Тази
нощ я видях“, „И любовта също“ (последните четири
са преведени и на български); от пиесите му можем
да откроим поставяните у нас „Големият брилянтен
валс“ и „Дебнейки Годо“.

Снимка: личен архив

Людмил Димитров: Г-н Янчар, благодаря, че приехте
поканата ми за това интервю в „Литературен
вестник“. Вие сте може би най-известният и найподробно преведеният съвременен словенски автор
в България. Как си обяснявате това и има ли нещо,
което бихте искали да знаем за Вас, оставащо отвъд
текстовете Ви?
Драго Янчар: Трудно ми е да кажа какво откриват
в моите книги българските читатели, преводачи и
издатели. Навярно същото, което виждат читателите
в Словения или другаде по света – живота, неговите
парадокси, страсти, възходи и падения, човешкото
благородство, както и мизерията. Разбира се, и как
са написани романът или новелата. Това са основните
неща, но мисля, че много български читатели в книгите
ми ще съизмерят собствения си човешки и обществен
опит. Навярно заради идентичните обществени условия,
в които живяхме, вие разбирате много повече от
читателите във Франция или в Германия.
Л. Д.: Как оценявате днешната литературна
ситуаця в Словения?
Д. Я.: Като си помисля, че членовете на журито
на Кресниковата награда1, връчвана за най-добър
роман, всяка година трябва да прочетат повече от
сто произведения, бих казал, че е добра. По-малко са
стихосбирките – поезията, която дълго бе в центъра на
литературната продукця в Словения, някак е изтласкана
в периферията. В последно време е новост подчертаното
жанрово писане, особено криминалетата. Книжарниците,
за съжаление, са малко, но затова пък имаме отлична
библиотечна мрежа и огромно количество заети
книги. През 2022 г. Словения ще бъде почетен гост на
Франкфуртския панаир на книгата. Разбира се, имаме
и нашествие от преводни комерсиални книги, които
трудно могат да се нарекат литература.
Л. Д.: Освен писател, сте и драматург. Оставяте /
отделяте ли за пиесите си идеи, които не включвате
в прозата си?
Д. Я.: Откакто за първи път, още съвсем млад,
влязох в театъра, той за мен се превърна в магическо
пространство: от едната страна тъмната зала, от
другата – осветената сцена – арена
на света, сблъсък на идеи и характери;
измислен, а въпреки това толкова истински
живот. Винаги съм се отнасял с пълно
доверие към актьорите, към режисьора...
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към цялостната атмосфера. Въпрос на време бе кога
ще напиша нещо за театър. И това се случи, написах
няколко пиеси – театралите и публиката ги приеха
добре. В драмите си по-ярко, отколкото в прозата –
тъй като романът е по-комплексна форма – се опитах
да изразя конфликта между личността и репресивната
среда. Исках на сцената да покажа живи хора, жадуващи
или поне стремящи се към свободни хоризонти, хора
смели и боязливи, както и такива, които насилствено
ограничават същите тези хоризонти – и на всичко това да
се повярва. Актьорите обичаха моите текстове.
Но в последно време с театъра се случва нещо
странно – текстовете се избягват или се променят
и интерпретират произволно. Една моя пиеса също я
преобърнаха до неузнаваемост. Чужд ми е театърът, в
който въпреки впечатляващите сценични или звукови
ефекти, магията на изреченото слово още от антични
времена, се губи. Видя ли, че актьорът на сцената хваща
в ръцете си микрофон, ми идва да си изляза от залата.
Л. Д.: Освен казаното дотук, сте и есеист, полемист
и човек, който не страни от проблемите на
обществото. Като Ваш преводач аз особено ценя
демократичната Ви позиция и към близкото минало,
и спрямо настоящето. Но може ли според Вас
човекът на словото да върне позицията си на водач
на нацията, нейна съвест и морален коректив?
Д. Я.: Съмнявам се. В епохата на интернет и пълното
разпиляване на идеите се губят критериите – идейни,
морални, всякакви. Всеки знае всичко и веднага го
съобщава в един или друг форум в интернет. Който знае
всичко, обикновено не знае и не разбира нищо. Човек,
написал десет книги, в тази информационна джунгла има
същата тежест като онзи, който не е прочел и десет
книги, но въпреки това си мисли, че може да се изказва
върху обществени и културни въпроси, както и да говори
за изкуство. Често не само глупаво, но дори просташки.
На писателя не му остава нищо друго, освен да продължи
да пише своите истории – слава Богу, че благодарение на
електрическите крушки на Георги Господинов в този нов
свят се задържаха един кръг хора, които имат съзнание
за естетическо, морално и интелектуално качество.
Заради тях литературата продължава да има смисъл.
Но и по-рано, когато гласът на писателя се ценеше, аз не
исках да бъда водач на нацията, а в есетата и статиите
си споделях какво мисля по определени въпроси. Едни ме
хвалеха за това, други ме мразеха. Такава е цената на
самостоятелното мислене.
Л. Д.: От кой словенски класик се възхищавате?
Д. Я.: От Франце Прешерн, Едвард Коцбек, Прежихов
Воранц, Сречко Косовел...
Л. Д.: Смятате ли се за ученик или следовник на
някого, на някоя тенденция, направление, школа?
Д. Я.: Правех своите първи литературни опити по
времето, когато в Словения заемахме от Франция
идеята за Новия роман. Бързо осъзнах, че не желая
една житейска история да бъде написана в силен
повествователен ритъм. Оттогава определено тръгнах
по свой път.
Л. Д.: Като директор на най-старото словенско
издателство „Матица“, издадохте разказите на
Радичков на словенски. Запознат ли сте и с други
български автори? Имате ли изградено мнение за
нашата литература?
Д. Я.: Дори да имахте само Елисавета Багряна, Йордан
Радичков и Георги Господинов – тези автори четох през
последните години – пак бих казал, че това е голяма
европейска литература. Но зная, че те не са се появили
от нищото, а са наследили разнообразни по интензивност
периоди на художествено творчество, плеяда поети и
писатели, живота на цели поколения от неспокойната
българска история.
Л. Д.: Кога да Ви очакваме в България?
Д. Я.: Издателство „Колибри“ ми изпрати самолетен
билет за посещение през май2. За съжаление, този
странен вирус и необичайното време, което изведнъж
ни сполетя, попречи на това. Сега планирам да дойда в
София, която изключително искам да видя, в началото на
септември.
Кресниковата награда, наречена на името на писателя Янко
Кресник (1881–1937), за най-добър роман на изтеклата година
се връчва от 1991 г. от най-тиражния словенски всекидневник
„Дело“. Драго Янчар е неин четирикратен носител. – Л. Д.
2
Очакваме г-н Янчар да пристигне в България за премиерата
на най-новата си книга на български език, сборника с кратки
разкази „Ученикът на Джойс“, издаден от издателство
„Колибри“ в мой превод. – Л. Д.
1

Йосип Ости пред паметника на поета Сречко Косовел.
Снимка: личен архив

ГЛ А С О В Е Т Е

Книгите могат да
се четат само с
любов
Разговор на Людмила Миндова
с поета Йосип Ости
Йосип Ости (1945, Сараево) е сред най-значимите
творци от бивша Югославия през последните
няколко десетилетия. Свързан едновременно и с
босненската, и със словенската литература, той
дебютира на петнайсет години с поезия, а досега са
публикувани над трийсет негови стихосбирки, както
и множество книги с белетристика, есеистика и
литературна критика. Произведенията му имат над
седемдесет превода на чужди езици, а на български
са публикувани четири негови книги с поезия; чест
гост е на страниците на „Литературен вестник“.
Отличаван е с множество награди и за собственото
си творчество, и за художествените си преводи.
Людмила Миндова: Г-н Ости, благодаря Ви, че
приехте да отговорите на въпросите ми за този брой
на „Литературен вестник“, посветен на словенската
литература. Вие как бихте представили словенската
литература на чуждия читател?
Йосип Ости: Като една от националните литератури
на разпадналата се преди четвърт век бивша Югославия,
която е живо доказателство, че в границите на
някогашната обща държава и сърбите, и хърватите,
и словенците, и македонците, и черногорците, и
албанците, и босненците или бошняците имаха чудесна
литература. Както поезия, така и проза, с която
достигнаха и надминаха литературните стойности
на други народи. Казано съвсем накратко – достигнаха
върховете на европейската литература. Доказват го
поетическите и белетристичните произведения както
на по-старите творци, някои от които вече не са сред
живите, така и на по-младите, съвременни словенски
автори. Моят списък от имена и произведения би бил
прекалено дълъг за този наш разговор, а ако го съкратя,
ще бъде несправедливо към пропуснатите.
Л. М.: Превели сте мнозина словенски автори за
читателите от бивша Югославия. Кои от тези
преводи са Ви най-скъпи?
Й. О.: Превел съм наистина доста на някогашния сърбохърватски език и ако включа тук и онези няколко мои
собствени, написани на словенски език книги, в този
списък има 120 книги поезия, проза и драматургия от
словенски автори. Има книги от по-стари белетристи
(Прежихов Воранц, Владимир Бартол, Цирил Космач…),
както и на все още младите тогава, сред които три
книги на Драго Янчар, който от много време насам е
най-превежданият словенски белетрист. Сред поетите
са Едвард Коцбек, както и мнозина други значими
поети след Втората световна война – от Дане Зайц,
Кайетан Кович, Вено Тауфер… до Томаж Шаламун,
от когото десет книги в мой превод са публикувани
в Загреб, Сараево, Баня Лука, Нови Сад, Цетине…, а
също и голям брой по-млади от него… Както и осем
книги на поета Сречко Косовел, които излязоха в Босна
и Херцеговина (в Сараево и Баня Лука), в Черна гора (в
Цетине), в Сърбия (в Белград) и в Хърватия (в Загреб)…
Много от споменатите, както и от онези, които не
успях да спомена, са ми много скъпи. А ми е много драго,
че на български в твой превод излязоха книги на Томаж
Шаламун и Алеш Дебеляк, чиято поезия също съм
превеждал.
Л. М.: Били сте няколко пъти в България и имате
много приятели тук, които обичат Вашата поезия.
Какво бихте им казали в тези времена на социална
изолация заради коронавируса?

ГЛ А С О В Е Т Е . . .
Й. О.: С България, по-точно със София, съм свързан от
младежките си години. Още от времената, когато се
занимавах с атлетика и в средата на шейсетте години
на миналия век няколко пъти в Деня на младостта
участвах в състезания на стадион „Васил Левски“. И бях
победител в бягането на 400 метра. А като поет съм
свързан с България от 2003 г., когато в превод на Ганчо
Савов в издателска къща „Балкани“ излезе книга с избрани
мои стихотворения от „Сараевска книга на мъртвите“.
След това и трите книги с моя поезия в твой избор –
„Къща от език“ (Алтера, 2009), „Ябълката на Сезан“
(Панорама, 2012) и „Нощта на влюбените“ (Издателство
за поезия ДА, 2018). А догодина пък отново в твой превод
в издателство „Панорама“ трябва да излезе и романът
ми „Учител по любов“. Което, разбира се, ме радва.
Както ме радва и това, че там – особено сред поетите
и поетесите – има немалко такива, които обичат
моята поезия. Защото книгите могат да се четат само
с любов. Така ги чета и самият аз от най-ранната си
младост. Дори и през последните пет години, когато
се лекувам от нелечима болест. А бих им препоръчал
четене и писане и в тези времена, когато освен всичко
друго сме застрашени от епидемията на коронавируса.
И самият аз през последните месеци си препрочетох
отново откъси от Библията, в които са описани
някогашните епидемии. Разказите в „Декамерон“ на
Бокачо, „Чумата“ на Камю, „Любов по време на холера“
на Маркес, както и още десетина негови книги (романи
и разкази), а също и няколко романа на Ремарк, в които
пише най-често за Втората световна война. Защото
и битката с коронавируса си е война, макар и война с
невидим противник.
Л. М.: Вие сте едновременно и босненски, и словенски
автор. Какво между тях е общо и какво напълно
различно?
Й. О.: И самият аз се смятам за поет и писател, който
през едната част от живота си е писал на един, а през
другата на друг език, защото от първата си поетическа
книга, написана на словенски език – „Крашки нарцис“,
която излезе през 1999 г. – не съм написал нито едно
стихотворение на някогашния сърбо-хърватски език,
официално вече несъществуващ. Оттогава самият аз
превеждах своите написани на словенски стихотворения
на хърватски (в сараевското му звучене). И с част от
литературния си опус принадлежа на литературата на
Босна и Херцеговина, разделена на сръбска, хърватска и
бошнячка. Тоест на онова, което по-рано принадлежеше
на тогавашната босненско-херцеговска литература,
днес официално също несъществуваща. А онова, което
пиша на словенски език, принадлежи на словенската
литература. И тази част от моето творчество е
вече по-голяма от онова, което съм написал на сърбохърватски език. А и съм добре приет в Словения, ако
може да се вярва на редицата литературни награди,
които съм получил за книгите си. Следователно различен
е езикът, на който по-ранните и по-късните ми книги са
писани, но авторът им е един и същ, както е един и същ
неговият житейски и читателски опит.
Л. М.: И Вашият роман „Духовете от къщата
на Хайнрих Бьол“ Ви показва като извънредно
диалогичен автор. Кои са тези духове и възможен ли е
живот без дух и духовитост?
Й. О.: Моята белетристична книга „Духовете от
къщата на Хайнрих Бьол“ (калейдоскопичен роман,
създаден от истории предимно за писатели), който
излезе през 2016 г., е изграден от 133 кратки и още пократки разкази. Най-вече за писатели, на които, да го
кажа така, съм осъден от ранната си младост до ден
днешен. Както като страстен читател, като поет,
който започна да публикува на петнайсетгодишна
възраст, после като онзи, който в университета
изучаваше литературата на югославските народи и беше
редактор за култура на студентския вестник „Наши
дани“, след това редактор в сараевското издателство
„Веселин Маслеша“, секретар на сараевското дружество
на писателите на Босна и Херцеговина, дългогодишен
организатор на Международния поетически фестивал
„Сараевски дни на поезията“, секретар на Дружеството
на писателите на Бих и редактор на списание „Books“
в Босна и Херцеговина, което Дружеството издаваше,
преводач и председател на Дружеството на преводачите
на Босна и Херцеговина… Та в книгата може да се види
част от моите спомени за писателите, някои от които
бяха далеч по-интересни от героите на своите книги.
Л. М.: На какво Ви учи литературата – словенската,
босненската… световната?
Й. О.: Моят най-кратък отговор би бил, че като човек,
който при всички написани и преведени книги се смята
на първо място за читател – точно литературата ме е
направила такъв, какъвто съм. А някои казват, че не съм
лош нито като писател, нито като човек.
Л. М.: Как бихте представили в Словения съвременна
България и Вашите срещи с българските Ви
приятели?
Й. О.: За жалост, понеже като писател съм бил само два
пъти в България, трудно бих могъл да я представя поцялостно в Словения. А за своите колеги – българските
поети и поетеси, писатели и писателки – бих могъл да
кажа не просто много хубави, а само най-хубави неща.

П Р О Ч И Т И

Съвременната словенска проза
след 1990 година
Алойзия Зупан Сосич
Алойзия Зупан Сосич (1964) e литературен историк
и професор по словенска литература в Люблянския
университет. Изследванията й са в областта
на съвременния словенски роман, словенската
литература на ХХ век, теорията на разказа и
белетристичните жанрове и др. Автор е на осем
книги, публикувала е многобройни статии на различни
езици. Ръководи Програмата по словенски език
за чужденци в Люблянския университет и е сред
редовните участници в журитата на словенските
литературни награди като Прешерновата награда
за културни постижения, Кресниковата награда за
най-добър роман, наградата „Фабула“ за най-добър
кратък разказ и т.н.

Загърбването на националния сюжет и обръщането към
личната (полова) идентичност, етичната отговорност
пред историята, обществените аномалии, критика на
прехода, особената детска гледна точка, епматията
към маргиналите, другостта, семейните проблеми...
Всичко това и още много неща предлага съвременната
словенска проза, която тук е представена с откъси
от романи на петима автори: Лойзе Ковачич, Флорян
Липуш, Берта Бойету, Владо Жабот, Сузана Тратник1.
За да ги разберем по-лесно, ще ги положа в по-широк
словенски и европейски контекст, наблюдавани в две
оптики: обществено-политическата и литературната.
По този начин най-лесно ще изясня множеството
движения и промени в словенската белетристика през
последните три десетилетия, по-точно от 1990 до
2018 г. След 1990 г. се появиха доста и твърде важни
прозаични текстове, но поради ограничеността на
своето изложение ще обърна внимание на най-ключовите;
в избора си, освен от художественото равнище, изхождам
и от разнообразието на творбите, от разноликостта
(поколенческа, регионална, полова), от техния ефект и
резонанс. Същевременно си давам сметка, че най-новата
словенска литература (в това число и проза) все още не
е утвърдено и завършено явление, и доколкото се случва
тук и сега, при изследването или избора на този период
е редно да си даваме сметка за липсата на времева
дистанция и неизбежно произтичащата от нея частична
обективност.
За да се ориентираме по-лесно в гъсто избуялата
гора на словенската проза, нека в началото включа
социополитическия компас. Той показва литература,
устремена в посткомунистическа, преходна посока
след обявяването на независимостта, която прилича
на литературите на някои други европейски страни,
например Чехия. Ако с обявяването на независимостта
и възникването на новата държава словенците сбъдват
хилядолетната си мечта за своя държава, това не
може да се твърди за глобализацията, следствията
от влизането ни в НАТО и Европейския съюз.
Преструктурирането на капитала в глобалната система
на неолиберализма унищожи не само икономиката
(например фалита на основните словенски предприятия),
но е пагубно и за развитието на некомерсиалната
литература, в която влизат словенската лирика, епос
и драматургия – днес художествената литература
се издава в тиражи от по 500 екземпляра (в бивша
Югославия тиражите достигаха и 10 000), също
така се влоши финансовото състояние на авторите.
Неолибералният капитализъм наложи на книжната
продукция пазарни отношения, които принуждават
издателите да публикуват добре продаващи се книги,
например готварски, пътеписи и различни „ню ейдж“
наръчници за усъвършенстване на личността, и
само единици рискуват да печатат некомерсиална
белетристика. Единственият светъл момент в тази
истерия по бестселъри в прехода е, че държавата
продължава да субсидира издаването на избрани
художествени книги, но не в същите размери като преди.
За опознаването на новата литература на Словения
социополитическият компас сочи към постюгославската
литература. Всъщност с възникването на новата
държава се създаде парадоксална ситуация: Словения вече
не чувства особена потребност да се грижи за излизането
на художествени книги и за утвърждаването на
(национална и европейска) идентичност – глобализацията
Текстът е част от по-голямо изследване върху съвременната
словенска проза. С любезното съдействие на авторката
поместваме онази част от него, която засяга автори,
представени в настоящия брой. – Бел. прев.
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на изкуството и свързаната с нея секуларизация на
художествената литература не е разочароваща само за
словенската културна политика, същото се наблюдава
и в останалите славянски страни. С възникването на
новата държава бе логично да очакваме, че „големите“
теми – независимостта, държавното строителство,
европеизацията – ще намерят място във всички жанрове,
но те не се появиха като централни дори в романа, тази
най-обхватна повествователна форма, която със самия
си литературен етикет е подходяща за дебатиране
на социалната проблематика. Не само замяната на
обществени теми с лични, очевидна е промяната на
литературната йерархия, тъй като днес първи в скалата
на важността и популярността е романът, който
детронира поезията след дългогодишното й царуване.
Етикетите постюгославска, посткомунистическа,
след обявяването на независмостта и преходна, са
показатели за социополитическата определеност, поточно ангажираност на съвременната словенска проза
с политическите и социалните промени. За да направим
систематичен преглед на прозата обаче се нуждаем
и от литературна посока, каквато ни предлагат
явленията литературен еклектизъм, нова емоционалност,
трансреализъм и постмодерна литература. Първият
термин обхваща идеята за неединството на найновата словенска литература, включително прозата,
иначе казано – пресичането на различни течения,
посоки, тенденции, групи, личности и поетики, а
вторият – общото в текстовете: формирането на
личната идентичност и новия тип чувствителност на
литературния субект в литературата. Трансреализмът
(Zupan Sosič 2013: 269–271) като етикет на новата
посока на литературата след постмодернизма – е
опит за общо название на явленията, забелязващи се в
словенската литература след 1990 г.: преобладаването на
реалистична техника, методи или стил и препратка към
предишните посоки на европейския реализъм, обновен с
непознатото досега положение на литературния субект,
т.нар. нова емоционалност.
Най-точно словенската литература и съответно
проза след 1990 г. се определят от термина нова
емоционалност. Той обхваща общото между текстовете
по посока на формиране на личната идентичност и
новия тип чувствителност на литературния субект,
като не съучаства във фикционалната реалност, за да
предупреждава ангажирано за конкретни грешки, или
пък за да съставя „големия сюжет“, а трескаво иска
да си осигури индивидуалност чрез четивния „малък
сюжет“, основан върху познатите жанрови, стилови
и формални образци, модифицирайки ги според новата
емоционалност. Новата емоционалност е особен
вид чувствителност, която може да бъде наречена
постмодерна меланхолия, позоваваща се на традицията.
Именно в отношенията между половете, любовната
тема и препратките към традицията можем да
поместим появата на новата емоционалност, поставяща
множество въпроси за ролята на половете, (не)
гъвкавата идентичност и интимните задръжки. Новата
емоционалност се ражда между новата сериозност
и хумористично-иронично-пародийното осъзнаване и
постмодерната меланхолия, състояние, представено
най-точно от пасивната скука и безучастността
на постмодерния субект, обсебен от съвременния
хедонизъм. Новата емоционалност най-лесно може да се
познае, ако я вместим в широкия етикет постмодерна
литература или по-широкото социокултурно явление
постмодерн, далеч по-обхватен от тяснолитературното
понятие постмодернизъм.
От всички направления най-важен за съвременната
словенската литература е модернизмът, доколкото
именно неговото систематично навлизане в
словенското литературно пространство през
петдесетте години на миналия век дава началото на
съвременната ни литература, а също е и постоянният
й спътник, тъй като не изчезна от нея дори в края
на века, когато тя се сбогува с постмодернизма.
Главна особеност на модернизма е когнитивният
релативизъм, тясно преплетен с метафизичния
нихилизъм, в който раздвоената личност на субекта
се включва в потока на съзнанието като процес.
За словенския, както за европейския модернизъм,
е съществено важно субективното
отношение към действителността,
търсенето на новото и оригиналното и
запълването на трансцендентните липси с
преувеличено остойностяване на изкуството,
на стр. 6
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Съвременната словенска проза...
от стр. 5
демонстрирано на равнището на текста с премахване
на сюжетната логика и линеарността и с разхлабване
на хронологичния и причинно-следствения принцип на
събитийността. Миметичността се преодолява с
автореференциалността и поетиката на фрагмента,
с увеличаването на дяла на описанието и диалога за
сметка на дяла на наратива. За преобразуването на
еднозначността в многозначност допринасят още
мултиплицирането на перспективата и разказвача
и преминаването от референциална към поетична и
естетска функция. Най-важните представители на
модернизма сред коментираните тук автори след 1990
г. са Лойзе Ковачич, Флорян Липуш, Владо Жабот и с
някои характеристики на прозата си Берта Бойету;
творчеството на Сузана Тратник е по-лесно да
причислим към т.нар. „модифицирано традиционно
повествование” или с по-общия термин „литературен
еклектизъм”. Макар през последните две десетилетия у
нас да излязоха много прозаични творби, твърде различни
една от друга, ще рискувам да синтезирам най-важните
новости след 1990 г. Освен вече споменатите явления,
това са: по-голям дял на фантастиката и диалога,
увеличаване на ЛГБТ темата и повече романи, написани
от жени.
Литературоведския преглед на съвременната словенска
проза, основан върху интерпретативно-аналитичен
подход и методологичен плурализъм, сливането на
наратологична, социологична, антропологична и (пост)
феминистична теория, започвам с романа „Детски
работи“ (2003) на Лойзе Ковачич (1928–2004). Тази
творба продължава поетиката на най-известния му
роман, „Преселници“, заради който в чужбина авторът
си заслужи прозвището „словенския Пруст“. В „Детски
работи“ Ковачич задълбочава постоянната си тема –
детството – „спирайки“ възрастта на главния герой
Буби на 11 години, малко преди пубертета, което
предпоставя особеното детско световъзприемане,
ненадеждния разказвач, загадъчното описание, придаващи
на писането му различност и трансцендентност. Всички
изброени характеристики улесняват съчетаването на
техниката на автобиографичния роман, реалистичната и
модернистичната поетика в индивидуален стил, наречен
„реалистичен модернизъм“ (Zupan Sosič 2009: 75). В него
метафизичният нихилизъм се проявява във флуидната
личност на субекта, включена в потока на съзнанието
като процес, докато реализмът се свързва с метода
на детайлно описание и принципите на вероятността.
Детската гледна точка, основна предпоставка за избора
на ненадежден разказвач, в избрания откъс най-ясно се
откроява в описанието на фонтана, който всеки път
„хвърля“ малкия Буби на земята и прави драскотини на
коляното му и окалва дрехите му, което винаги дразни
и възмущава неговите родители. Според логиката
на детската гледна точка не детето е виновно, че е
паднало при фонтана, а фонтанът, злият крал; именно
фонтанът се превръща в символ на живота, играта и
творчеството, а самият начин на приближаването до
него прогнозира житейския път на автора и поетиката
му. Ако в европейската литература много романи
се занимават с детството по различни иновативни
начини (можем да сравним избрания роман с романите
„Детство“, 1983, на Натали Сарот, и „Дете“, 1975, на
Томас Бернхард), именно загадъчното описание е тази
особеност у Ковачич, с която той надминава редица
романи.
Детската гледна точка и ярките описания са
характерни и за романа „Полетът на Бощян“
(2003) от Флорян Липуш (1937). Не е случайно, че
толкова пълноценен и стилово необичаен роман се
появи тъкмо в австрийската част на Корошка2;
като почитател на езика, противопоставящ се
на класическия канон, Липуш винаги е разбирал
езика и като средство за борба за съществуване
на корошките словенци в Австрия. Езикът в
неговата проза е пълен със звукоподражания и игрово
съчетание на думи, а каламбурната игра носи много
примери за съвпадения в изразяването на детето
и възрастните, както и интересни неологизми
(Borovnik 1995: 100–101). В романа си Липуш праща
главния герой, малкия Бощян, на село като централен
топос и социален модел на традиционната словенска
култура. Селото в романите на Липуш вече не е
Корошка – словенско название на северен район на страната,
заемащ част от областта Каринтия, разположена и на
територията на Австрия. – Бел. прев.
2
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естествена, митична общност, както в прозаичните
си творби го представя, да кажем, Хандке, то още
от първите публикации на Липуш е предмет на
подигравки, поставено е в идентична критическа
ос като в разказите на австрийския писател
Бернхард3. От безизходицата на селската патология
героите на Липуш излизат със съпротива, най-често
проектирана като еротика, чиято подривност е
проверена в литературата – още Прешерн4 и Цанкар5
се опитват да разрушат табутата с еротични
теми, а в съвременната словенска проза обикновено
това е пространство на провокации и иновации.
Въпреки че в романа разказвачът иронизира вредните
стереотипи на традицията (култа към работата и
смъртта, църквата-страж и религиозния господар,
неравноправието между половете, послушанието
на децата...), той се застъпва за опазване на
традиционните ценности, най-вече семейството,
естествеността и искреността. Осъвременяването
на традиционното е най-интензивно в
трансформацията на клишето за мъжката
безчувственост и консервативност, следствие от
традиционното възпитание. Бощян категорично се
отказва от него в края на романа, където в избрания
откъс го виждаме да постъпва „немъжки“, като се
разплаква. С Лина, иначе казано, се връща женското
у него, принципът на любовта, което означава край
на тъгата, по-точно истинското му раждане сред
живите. Виталистичната освободеност на любовта
като най-висша етична ценност и битийна категория
на трансцендентното в лиризирания любовен роман
на Липуш рисува нов образ на истинската любов,
незасегната още от изчерпаност и празнота (което е
особеност и на европейския любовен роман), с чиято
химнична възвишеност се отваря свободата.
Фантастиката е същностна характеристика за романа
„Филио не си е у дома“ (1990) на Берта Бойету (1946–
1997), следващ жанровите конвенции на антиутопията.
Авторката избира неслучайно антиутопията като
водещ жанр на своите романи. През 90-те години,
време на политически промени в Словения, тя се
включи с нея сред останалите антиутопични романи,
които се появиха именно тогава, през така наречения
„преход”. Този текст, съчетание от антиутопичен,
психологически, еротичен, социалнокритичен роман и
роман-парабола с полуприкрита фигура на измислено
дете, цели да обърне внимание на обществените грешки,
а с гротескната битка на протагонистката Филио – да
събуди съзнанието за важността на индивидуализма. И
с явните референции към най-лошите последствия от
насилието (войните в бивша Югославия) да изплаши
читателите, за да осъдят и дори да предотвратят
какъвто и да било садизъм. Ролята на жената, същата
като в „Разказът на прислужницата“ (Маргарет Атууд),
е редуцирана до вагината. И двете писателки поставят
на преден план стремежа на обществото да развали
семейството, радикализирайки Платоновата идея за
възможността за женска равноправност, която би
могла да се постигне с премахването на семейството – а
неговото предложение за контролиране на сексуалните
отношения крие желанието за изкореняване на личните
интереси, което води хората към тоталитарно
общество. Алегоричното и символично четене на „Филио
не си е у дома“ бетонира установената бинарност на
мъжкия и женския принцип, представен в откъса като
страх от другия пол; женското в жените и мъжете
вечно копнее, неговата неосъществимост заговаря през
символиката на птицата, къщата и насилието. Бойету
не осъжда мъжкия пол, а установения принцип, определен
от изразено деструктивни особености: властността и
свързаната с нея агресия, кариеризма, печалбата, превеса
на рационалността над емоционалността...
Фолклорната фантастика в романа на Владо Жабот
(1958) „Вълчи нощи“ (1996) показва деструкцията
на селската общност през езически образи: духът
на мочурището Върбан и неговата помощница,
силата на вълшебното биле и чая, превръщането във
върколак. Едва в края на романа, когато главният
Освен критиката на провинциализма, Липуш и Бернхард
ги обединява и сходна поетика: и двамата непрекъснато
пишат само една история – историята на своя живот. В нея
житейското поведение на главните персонажи не е героично,
то е гротескно, а животът им непрекъснато се оказва
застрашен от смъртта. Като най-неумолими изразители на
недоволството на своите сънародници и тяхната политика,
те много пъти са остро предупреждавани, често са нежелани,
но въпреки това са централни фигури в културния живот.
Историята на Липуш е, така да се каже, историята на дете,
твърде рано изгубило майка си, умъртвена от нацистите в
концентрационен лагер, а бащата отказва да се грижи за него.
4
Франце Прешерн (1800-1849) – поет романтик, икона на
словенската поезия. – Бел. прев.
5
Иван Цанкар (1876-1918) – класик на словенската литература,
поет, прозаик, драматург. – Бел. прев.
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герой, пияницата Рафаел, в богохулната коледна
украса разпознава победата на черната магия, тя
е разбита напълно. Вечно (алкохолно) замаяният
свещенослужител Рафаел е медиум на свръхестествени
сили, които в съчетаването на вампирски и еротичен
роман той овладява по типично фантастичен начин.
През целия роман се пита дали необичайните случки са
емоционално заслепление, резултат от въображение,
изпадане в несъзнателно състояние (нетрезвост, сън,
изтръпване чрез силни физически натоварвания...), или
могат да се обяснят със законите на този свят. Още
от началото Рафаел действа като избрана (невинна)
жертва, която сама кани свръхестествените
сили вечерта в къщата си. Те се осмеляват да
нахлуят и поради отсъствието на религиозни
фундаменти – селото няма свещеник, не се вършат
църковни обреди, нито са останали здравомислещи
хора. В тайнствените случки тъмните сили не го
принуждават, а го примамват с привлекателния си
вид и в ненаситния му нагон разпознаваме сексуалните
конотации на вампирството. С осезаемата съблазън на
демоничното Жабот свързва мотивите и ефектите
от романа на ужасите и еротичния роман, а с
модернистичния дискурс на безпокойството ползва
традицията на Кафка, което личи и във включения в
този брой откъс.
Образът на чудака е великолепно описан в романа
„Казвам се Дамян“ (2001) на Сузана Тратник (1963),
но тук става дума за представител на сексуално
малцинство. Главният герой е транссексуален или
по-точно жена, чувстваща се като мъж, повтарящ
многократно, че няма никакви травми, че с него
всичко е наред и следователно е напълно „нормален“.
Главният герой се озовава в психиатрична клиника,
която често е място на действие и в европейската
ЛГБТ проза, например в романа на чешката писателка
Зузана Брабцова „Година от бисери“ (2000). Куиър
анализът на повествованието, показващ понякога,
че по-непредсказуеми или ненормирани сексуални
практики не изобразяват само „различни“ видове
сексуалност, но и наративни иновации, в този роман
потвърждава особеността на транссексуалната
личност на структурно равнище: загадката за
идентичността на литературния персонаж е и загадка
на сюжета. Читателят преживява и втора изненада
на повествователно равнище: обикновено романи, в
които място на действието е психиатрична клиника,
се четат като достоверно предадени травми, докато
тук комичните перипетии допълнително изострят
критичния поглед върху различните форми на
изключване. В романа пасивната съпротива на Дамян,
изразена в бунтарско самоунищожение, може да бъде
прочетена като имплицитна критика на патологично
извратените междуличностни отношения.
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Миклауж Комел
Миклауж Комел (1973) е словенски поет и изкуствовед.
Публикувал е дванайсет поетически книги, сред които:
„Светлината на делфина“ (1991), „Янтарът на времето“
(1995), „Хиподрум“ (2006), „Minima impossibilia“ (2015),
„Liebestod“ (2017), „11“ (2018), „Стигматизация“ (2019).
Автор е и на две белетристични книги - „Съветска
книга“ (2012) и „Larvae“ (2019), и на сборник с есета за
поезията. Преводач на художествена литература, сред
превежданите от него автори са Петър Петрович
Негош, Фернандо Песоа, Сесар Вайехо, Алехандра
Писарник и др.

Дар
Не донесох нищо,
подобно на лист,
развил се от пъпчица,
само нещо незнайно,
гниещо дълго в морето
и обрасло с неизвестни организми.
Нещо отпреди човека.
Морето го погълна всичкото.
Приеми го напълно.
Приеми го тъй, че да не се разпада.
Спусни го, моля те, обратно пак
на дъното,
та организмите, с които е покрито,
да не умрат.

Кики Климт, Арканум, Черната книга

Перуанска мумия

Алеш Щегер
Алеш Щегер (1973) е словенски поет, писател,
редактор и литературен критик. Автор е на
редица поетически, белетристични и есеистични
книги и е един от най-превежданите съвременни
словенски творци. В България досега са публикувани
стихосбирките му „Кашмир“ (2003, изд. „Пан“, прев.
Стефка Хрусанова) и „Единственият обитател на
камъка“ (2011, изд. „Факел“, прев. Людмил Димитров),
а сред другите му книги се открояват стихосбирките
„Протуберанси“ (2002), „Книга за нещата“ (2005),
„Книга за телата“ (2010), „Над небето под земята“
(2015), както и белетристичните книги „Берлин“
(2007), „Отпуск“ (2014), „Курент“ (2015), „Невъренд“
(2017). Съосновател и директор е на литературния
фестивал „Дни на поезията и виното“ в Медана,
Словения. От 2010 г. е програмен директор на
издателство „Студентска заложба“, а от 2016 г. е
член на Академията на изкуствата в Берлин.

Идва момче, което си играе
на халогенна светлина.
От шума нищо
не се вижда.
След него по задушните мазета
остават мазни петна и рибено масло.
Това не са метафизични времена.
Това не е време за глас и смисъл.
Това е време на халогенен шум.
Извадете си бананите от ушите.
Усещате ли мириса на моя страх?
В размътената локва
залязват пророчествата.
Нашите времена започнаха
като зъбобол.
Ще завършат с халюцинациите
на микробите в мрака.


Паяците на господаря
плетат безжична мрежа.
Някой на другия континент
тайно чете нашите мисли.
През вратата не се вижда нищо.
В мрака сме по-малки от мушици.
Ръцете ми се протягат към теб,
затъват в покритото огледало.
Щом накрая те достигна,
прегръщам целия свят.

Поетът се ражда,
когато чуе глас.
Гласът е безсмъртен.
Тук е. Постоянно даден
назаем.
За миг чуруликането на коса
заглушава рева на запалянковците.
Любовта е зашит конец.
Текстилната промишленост е свята.
Къде си го чул това?
В ухото си.

Излез навън.
Навън съм.


Любовта
е малко коте,
което пие вода
от разбита паничка.

Къде ще отидеш?
В Йерусалим.


Времето е прелетна птица.
Човекът пък
има гена на камъка.


В моята глава
се загнезди стихотворение.
Къде е домът му?
Навсякъде.
Кога живее?
Постоянно.
Ако всички стихотворения
са постоянно навсякъде,
откъде да знам,
че стихотворението
в моята глава
е наистина мое?
Чикчирикчикчирик
чурулика с насмешка
на недосегаемо
дърво.


Между истината и човека
Избирам очакването.
Между очакването и човека
Избирам изкуствените цветя.
Не съм чак толкова глупава,
та да не искам да бъда гениална.
Всичко, което искам,
са твърдите пениси на метеоролозите.
Да правят прогнозите си навреме
и да спасят така от убийство моя Исаак.

Къде е това?
Вътре.

Кожа, която вече не е голота.
Пергамент, пергамент, пергамент.
Клепачи, потънали в очните кухини.
Нос като извит изсъхнал лист.
Пергамент, пергамент, пергамент.
Дупка във врата. Чело като от камък.
Елегантно движение на ръката.
Вълнообразни пръсти. Дълги нокти.
Устни – не.
„Горкото момиче!
Така е тук…
През всички векове
така е тук…“
(Ръце. Крака. Зъби. Коси).
Не! Тези искрящи зъби
са тъй пределно ясни,
че биха прегризали пергамента,
който век след век все се лющи
от тях!

Феникс
Ще те боли ли,
ако те нарисувам с пепел?
Питаш, кого?
Кого питаш?
Щом си роля, роля си,
която упорства.
Който си свали маската,
по този начин ще лъже
така безобразно,
че би издал всичко.
Който тук над реката
вдигне мост,
ще пречупи нещо
скрито, някоя кост.
Който се обляга
на стената, спи.
Ала не сънува.
А сънуваш ти.
Не те питам
дали живееш.
Питам
издържаш ли.
Ще те боли ли,
ако те нарисувам с пепел?

Смърт в Неапол
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Когато хвърлих навън живата
риба, която продаваха,
обратно в морето,
сепна ме вик:
„Връща се старата лудост.“
Рибите лежаха
на повърхността с коремите нагоре.
Викът не ни лиши от живота. Нито тях,
нито мен.
Оттогава толкова пъти
не спирам да повтарям.
„Моята смърт е вечната ми младост.“
Връща се старата ми лудост.

Тиха градина
Тихо, за да понесеш експлозиите
на цветята си.
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Людмил Димитров
В памет на актьора Петър Мусевски (1965–2020)
Този текст може да се възприеме и като начало на
големия ми разказ за словенския театър – такъв, какъвто
го заварих през 2005 година, какъвто го проследих и (съ)
участвах в него през следващите петнайсет години,
какъвто го опознах и изследвах в ретроспекция, търсейки
общи контакти, срещи, допирни точки и взаимодействия
помежду ни, и какъвто все още продължавам да го
съпреживявам. Това неподозирано, необичайно, прилепчиво
и поглъщащо пространство се оказа преобразяващо,
преподреждащо, моделиращо в обратен „кафкиански“
ред: то не просто възстановява от примитивното
насекомо-буболечка автентичния вид на (всеки) доверил
му се Грегор Замза, но го и култивира, облагородява,
усъвършенства. (Използвам този не съвсем лицеприятен
образ, защото е в мъжки род, докато в приказния фолклор
все принцеси се превръщат в жаби и нито един принц – в
жабок, за да се позова на стандартна метафора.)
Ще прескоча много, за да избера само онези парченца от
пъзела – при това съвсем малка част от тях! – които
съставят картината на един от най-успешните,
самовзискателни, устойчиви и безкомпромисни театри
в Словения – „Прешерновия“ в Кран. Кръстен е на найголемия им поет, Франце Прешерн (1800–1849), в края
на живота си работил като адвокат именно в този
град и починал там. Бившата му кантора – сега музей –
е на около 200–300 метра от театъра. „Прешерн“
е „говореща“ фамилия; означава „жизнерадостен“ и
смисълът й (поне за мен) винаги е откривал някакъв
особен, втори, метафоричен асоциативен план.
Когато преди години за първи път отидох в Кран, погледа
ми привлече една доста груба, нападателна и мрачна
статуя в центъра, вдясно от катедралата. Загледах я
втрещен, докато лека-полека започна да ми просветва,
че това е паметник на Франце Прешерн, но скулпторът
се бе увлякъл по странна (меко казано) стилистика, от
днешна гледна точка изглеждаща безумно. Фигурата
е в поза, сякаш всеки момент ще те връхлети, само
защото си застанал на пътя й. Поетът се бе слял с героя
си Водния дух, но в доста неугледни и застрашителни
пропорции. Дори да допуснем, че приживе не е бил
красавец, със сигурност и такъв Квазимодо не е бил.
Спомних си един не по-малко шокиращ случай, когато,
озовавайки се в село Болдино, Нижегородска област,
където Пушкин е преживял своята Болдинска есен
през 1830 г. и за три месеца е написал няколко десетки
шедьовъра в прозата, драматургията и поезията
си, видях един от многобройните му паметници.
Куриоз: той не бе оригинално Пушкинов, скулпторът в
действителност бе изобразил Сталин. По-късно обаче,
след годините на култа, обезглавили статуята и върху
торса монтирали (по-право нескопосано набучили)
главата на поета. Получил се уродливо агресивен хибрид
със стойката на Вожда, но с познатата ни възмургава
физиономия, къдрава коса, сплескан арабски нос и с шинел
от времето на Втората световна война. Та, ако се върна
към клетия Прешерн с не по-малко съмнителен плащ,
той толкова устремено се заканва да те прегази, че не
ти остава нищо друго, освен инстинктивно да отскочиш
вдясно, където има врата, зад която да се скриеш.
Не искам да кажа, че точно така попаднах за първи път
в Прешерновия театър, но тази врата наистина се оказа
входът към местния дом на Мелпомена.
Преди да се озова в Словения, за нея знаех малко и само
най-общи неща – но там, на място, тя много силно ме
впечатли (потвърждавам го и днес) като пространство
със зряла, сериозна и дълго натрупвана театрална
култура. Няколкото люблянски театъра, сред които
националният „Драма“, държавният „Младинско
гледалйшче“, общинският „Местно гледалйшче
люблянско“, частните „Мини театър“ и „Глей“, както
и тези в Нова Горица, Целе, Марибор, Копер, Птуй,
Ново место и особено в Триест (така нареченият
„Постоянен словенски театър“, основан още през
1902 г.) демонстрират завидна класа със спектакли,
някои от които със сигурност ще останат като образци
в историята на словенското сценично изкуство. Но
както стана дума, тук искам да обърна повече внимание
на театъра в Кран – институция със свой собствен
облик, атмосфера и не на последно място, с
откроим, припознаваем стил. Единственото
ми неудобство да гледам нещо там винаги
е било, че както нямах кола, можех да
отида, но проблемът си оставаше как ще се
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Сцена от спектакъла „Дървеница” по В. Маяковски. Авторска
версия и режисура Йерней Лоренци. От ляво на дясно: Блаж
Сетникар, Весна Слапар, Грегор Зорц, Даря Райхман, Маруша
Майер, Наташа Кесер

По време на 47 фестивал „Седмица на словенската драма”
(2017). От ляво на дясно: Мая Церар, Людмил Димитров,
Маринка Пощрак, Мирям Дърновшчек

върна – последният влак за Любляна заминаваше, когато
представлението би трябвало да започне – поради което
обикновено наобратно пътувах с някого от екипа: я
с актьор / актриса, я с драматург, или пък с познат,
гледал спектакъла същата вечер. И докато пътувахме,
си говорехме, естествено. Хрумна ми да започна
да провеждам своеобразни анкети и така да събера
информация, която може да обобщи коя е причината
тази малка страна с доста затворени хора да е толкова
разкрепостена в театралното общуване. По-надолу ще
предам част от разговорите, но преди това бих искал да
направя нещо като визитка на театъра.
Кран, макар да е сред по-големите градове на Словения
с близо четиридесет хиляди жители (Любляна е с
триста, а вторият по големина – Марибор – със сто
хиляди) и само на трийсет километра от столицата,
според нашите мерки е близка провинция, а с оглед на
малката територия на страната, дори „същинска“
провинция. Но има нещо важно, което, без да се познава
контекстът, би могло да подведе. Театралната
мрежа на Словения не избира да се дели на център и
периферия – разбира се, „естествен отбор“ има, но
в значително по-малка степен, отколкото в други
европейски страни; всички основни театри се приемат
(почти) равнопоставено и ако все пак се застраховам с
едно „почти“, то критерият не е местоположението, а
качеството на художествената им продукция. В този
смисъл Прешерновият театър в Кран не само че не е
„провинциален“ в нашия смисъл, но е един от водещите,
а към днешна дата без съмнение мога да го определя и
като най-добрия. Близките разстояния, великолепната
инфраструктура и материалната обезпеченост са трите
фактора, позволяващи на словенците всяка вечер (ако
искат) да отидат на театър дори в най-отдалечения
град (например от Марибор в Нова Горица или от Птуй
в Копер) и след представлението да се върнат – в най„лошия“ случай са им нужни два часа. Не е имало премиера
в Кран, на която да не съм забелязал целия културен елит:
не само театрали, но и писатели, художници, музиканти,
университетски преподаватели, студенти, дори гост
от чужбина (J). За състоянието и авторитета му
допринасят няколко основни неща: екпът, репертоарната
политика, проектирана в двете сцени – голямата и
малката, за каквато е пригодена средновековната
кула Шкърлὸвец, напомняща отвътре на умален
Шекспиров „Глобус“; също така тъкмо този театър
всяка година е домакин на едно от най-престижните
културни събития в Словения, международния фестивал
„Седмица на словенската драма“, правещ възможно найизчерпателен преглед на презентирането на собствената
им драматургия у дома и по света с няколко основни и
още няколко съпътстващи програми: уъркшопи, четене
на маса на номинираните текстове, срещи на критици,
премиера на двуезични сборници с пиеси, ателиета за
писане на драматургия... Всичко това, допълнено с
професионална ерудиция и ентусиазъм. Защото екипът
там притежава и огромна дързост, особено що се отнася
до избора на репертоар и по-точно до издирването и
превеждането на необичайни текстове от редки езици.
Дори и небрежен поглед е достатъчен, за да се види, че
техните плакати например, анонсиращи бъдещите сезони
и експониращи основните (девет) лица от трупата,
винаги са разиграни в някаква сюжетна ситуация /
инсталация, и имат художествената стойност
на артефакти. Дори да се сменят художниците и
оформителите, тенденцията и концепцията непременно
се запазват. Към тези наблюдения ще добавя и
оригиналните „програми“ за спектаклите, които са
цели книжки – минимонографии със статии за автора и
творбата, експликации на режисьора и драматурга на
постановката, кадри от репетиционния процес и самия
текст на пиесата. Несъизмеримо с нашите обидно
семпли и несъстоятелни хвърчащи листчета...
За облика, статуса и популярността на театъра
допринасят не чак толкова много хора. Аз станах част
от неговото битие и той – от моето, още при бившия
директор Борут Весѐлко, наследен от настоящата

директорка Мирям Дърнὸвшчек с определящото
присъствие на ръководителката на художествения и
литературен отдел Маринка Пощрак. Борут е актьор
с много участия в международни копродукции, Мирям –
икономист, специалност Театрален мениджмънт,
а Маринка – театровед. В серията ми 20-минутни
връщания от Кран до Любляна с тях имах възможността
да им взема „блиц интервюта“ по въпроси, спонтанно
възникнали у мен след поредните премиери. Интересуваха
ме няколко основни неща: подходът към работата им;
как се справят с конкуренцията; на какви принципи се
основава фестивалът „Седмица на словенската драма“;
пречи ли за международното признание на актьора
това, че е обременен с националния език и контекст
и единствено киното или безсловесните, често
комерсиални представления гарантират по-широкото му
пласиране; биха ли поставили в техния театър българска
пиеса? Беше ми интересно да чуя всичко, което ми
споделят, все едно придържаха ли се към въпросите, или
не. Предавам синтезирано отговорите им.
БОРУТ:
През 50-те години на ХХ век Кранският театър е
бил най-модерният, най-свободният в Словения, през
следващото десетилетие започва да изпъква този в
Целе – превръща се в пример за концептуален театър
и едва по-късно първенството взима люблянската
„Драма“. Политиката на театрите зависи преди
всичко от хората, които ги ръководят. Те определят
екипа, режисьорския и актьорския състав, репертоара.
Медиите смятат за свой дълг да ухажват „Драма“,
докато към нас, останалите театри, често се отнасят
ако не презрително, то някак снизходително. Но в
„Драма“ режисьорите са по-ограничавани, отколкото
другаде. Диалогът вътре в екипа е относително слаб,
усеща се съобразяване, нагаждане. В този смисъл ние
имаме предимство.
Търсим режисьори, които по своята естетика
отговарят не само на нашите намерения и замисъл,
но и на това, което зрителите в Кран могат да
понесат. Зрителят е основен елемент в театралната
комуникация и театърът не може да си позволи да не
се съобрази поне отчасти с него. Не искам да кажа, че
се водим по вкуса на масовия зрител, напротив, но сме
обречени постоянно да балансираме между Сцила и
Харибда. Два критерия ни помагат много и досега не са
ни подвели – авторът и жанрът. Наградите обикновено
не влияят на зрителите или поне не им влияят видимо.
Когато в театъра съм само зрител – а напоследък съм
много повече зрител, отколкото участник в спектакъла,
усещам, че тъгата по катарзис все още е напълно валидна.
В днешно време помежду си се конкурират различни
видове театър – от най-комерсиални до най-херметични.
Нормално е актьорът да поиска да прекрачи отвъд
националните граници. Мисля, че повече печелят тези,
които комбинират. А националният театър никога
няма да умре. Той опазва идентичността през езика и
това е една от най-силните му функции. В този смисъл
са много важни преводите, изискванията към тях,
защото голямата част от репертоара съставят чужди
текстове. Най-важното е да се покаже звученето,
мелодиката, защото те формират характера на
езика. А характерът на езика определя характера на
народа. Както народът оформя говора, така и езикът
оформя народа. Затова не е случайно, че езиците звучат
различно. За мен винаги е било голямо преживяване по
време на „Седмицата на словенската драма“ да гледам
словенски пиеси в превод и да наблюдавам как нещата
стават напълно различни. Всъщност преводът променя
контекста, отваря го.
Предизвикателство е да поставим българска пиеса.
Трябва да открием нещо добро, написано в България,
да се запознаем с български колеги – това би облекчило
търсенето ни. Защото у нас малко се знае за българския
театър и драма.
на стр. 10

Из „Духовете от къщата на Хайнрих Бьол“
(калейдоскопичен роман, създаден от истории предимно за писатели)
Йосип Ости

Стихотворение в проза или обратното
През 1968 г. написах един кратък текст със заглавието
„История за хълма и за онова зад хълма“ и го включих в
първата си стихосбирка „Сънокрадла“, която излезе през
1971 г. За нея получих наградата за най-добра дебютна
поетическа книга в Босна и Херцеговина. Книгата беше
приета добре и от читателите, и от критиката. Макар
че и споменатият текст, а и някои други от книгата
бяха написани в проза, нито един от критиците не каза,
че това не е поезия. Същата история включих по-късно
в сборника си с разкази „Отраснах сред животни“, който
излезе най-напред през 1996 г. в оригинал в Любляна, а
през 1997 г. и в Сараево, само че вече с друга подредба на
разказите заради грешка от страна на издателството
при подготовката на книгата за печат. По-късно, през
1998 г., историята се появи в сборник с мои избрани
разкази в Любляна, които на словенски със заглавието
„Изчезна леденото вълшебство“ преведе Лела Нятин. И
то не къде да е, а в самото начало на книгата. Нейният
български превод пък гласи:
„Край Сараево има много хълмове. Най-ниският, над
тухларната, край Кошевския поток, прилича на нагризана
недоузряла ябълка. Откакто се помня, постоянно го
копаят с кирки, лопати, булдозери. Когато бях малък
и си играех с другите момчета в неговото подножие,
често си мислех, че няма да имам достатъчно време да
порасна и хълмът ще изчезне в небитието така, все едно
никога преди не го е имало, а пред нас най-накрая ще се
покаже пределът, скриван дотогава зад неговия гръб от
любопитния ми поглед. (Онези, които не знаят нищо за
хълма, сигурно ще се усъмнят в моята история. Ще си
кажат, че едва ли е било кой знае какъв проблем да се
кача на върха му, без да подозират, че може изобщо да
не съм смеел. Нощем на хълма горяха огромни огньове,
а край тях се събираха цигани. А нас пък майките ни
ни плашеха с циганите.) Растях и си мислех за хълма и
за онова зад хълма. И до ден днешен продължават да
го копаят с кирки, лопати и булдозери, а той въпреки
това не се е помръднал и на милиметър и от потока, и
от тухларната. Пораснал съм толкова, че повече няма
накъде и отдавна не ме е страх от много неща. Зная, че
много от онова, което ни казваха за циганите, не е вярно,
а и пътечката към върха отдавна не ми се струва така
стръмна, както някога, така че без проблем бих могъл да
се изкача, за да се уверя, че докато съм жив, хълмът няма
да изчезне, и същевременно най-накрая да видя предела,
скрит с години от моя поглед. Нито обаче се изкачвам,
нито както някога имам желание хълмът час по-скоро да
изчезне. За какво ще си мечтая, когато видя гледката,
недостъпна по-рано за мен? Без нейната вълшебна
скритост моите мигове на самота в малката мансардна
стаичка на високия блок в центъра на града ще станат
още по-непоносими.“
Както тези, така и останалите ми книги с кратки
разкази, появили се с други заглавия на чужди езици,
получиха добра оценка от критиците. Някои дори
отлични. И нито един от тях не обърна внимание, че
това въобще не е проза, а поезия. Което показва, че
граница между поезията и прозата няма или ако има,
е така тънка, че с невъоръжено око няма как да бъде
забелязана.

Цитатът, който ме върна към живота
Отворих очи. И видях, че в полумрак лежа на дивана.
С дрехите. Че диванът е в малка стая. До прозореца.
Че в ъгъла на стаята има писалище и до него стол. Че
на писалището и на рафтовете над него, както и по
стените на цялата стая навсякъде има книги… Видях
само това, което видях. И нищо повече. Нито какви
бяха дрехите ми. Нито какъв беше диванът. Нито каква
беше стаята. Нито какви бяха писалището и столът до
него. Нито пък книгите на лавиците наоколо… Нищо не
можех да си спомня. Дори себе си. Не знаех и кой съм. Кой
е отворил очи и е видял, че лежи в полумрак на дивана.
С дрехите… Кой се пита: „Как съм попаднал в този
полумрак, призори, с дрехите, с които ходя на работа,
на пазар, на разходка из града… и лежа на дивана? Защо
след като съм се върнал вкъщи, не съм постелил чаршаф
върху дивана и не съм облякъл пижамата си, както всяка
вечер? …“
Тези и други въпроси останаха без отговор. Чак докато
не забелязах на дивана книга. Не знаех коя е, понеже можех
да видя отчасти само черната й задна корица. Когато я
вдигнах, страниците й се разтвориха там, където имаше
малък молив. И прочетох каквото беше подчертано с
него:
„Нищо не е такова, каквото е. А дори да беше, трябва
да е другояче. За един е едно, за друг – друго. Кой обаче
е посредникът на всичко? Онзи, който добре разбира
скритото, онзи, който влиза в тъмната стаичка, в
задния план на всичко онова, което се случва на земята.
Гледаме едно, а се случва друго, с което, разбира се, не
отричаме истината. При всички случаи кой знае какво не
разбрахме (говори Анджул).“
Това беше написал моят приятел Мирко Ковач. И в един
момент си спомних, че когато се върнах от работа,

легнах на дивана в стаята и на дневната светлина,
идваща откъм прозореца, започнах да чета отново
романа му „Гавра с душата“. После подчертах за трети
път цитата, който ме върна към живота. Не помнех кога
точно съм заспал и кога книгата е паднала от ръцете ми
на пода до дивана. Подозирам, че е било скоро. Както поне
показва моливът в книгата, с който бях подчертал за
пореден път цитата. Знаех едно обаче със сигурност – а
то за мен беше най-важното – че полумракът, в който
отворих очи, не беше призори, а привечер, когато вече
мръкваше. Както и това, че точно аз съм оня, който
беше отворил очи.

Интервю
Преди писателят Мирко Ковач да отиде да живее в
Белград и да напусне Загреб, където прекарал няколко
години през 70-те, журналист го попитал:
- Господин Ковач, вие сърбин ли сте, или хърватин?
А той отговорил:
- Да, съм.

Кики Климт, Опасният съсед

Томаж Шаламун

Плюнка
Двама сараевски писатели, които били приятели още
от времената на партизаните, а после и на Голи оток,
често в неделните дни излизали заедно на разходка. Един
хубав пролетен ден отишли на Бентбаша – летния басейн
на сараевчани – и поседнали край река Миляцка. Когато
сложили във водата да се охлажда бутилката домашна
сливова ракия, която носели със себе си, те седнали на
камъка до брега, събули обувките и чорапите си, навили
крачолите си и натопили крака във водата. Тогава
единият се изплюл колкото сили има, а другият казал:
„Почнеш ли пак за политика, тръгвам!“

Кратък разказ за подчертаването
Обичам да чета книгите по няколко пъти. И да си
подчертавам всяко изречение, което ми харесва особено.
Чел съм, скъпи Хайнрих, повечето от книгите ти
многократно. И във всяка от тях при всяко следващо
четене съм подчертавал обилно. Не си спомням например
колко пъти досега съм чел романа на Маргьорит Юрсенар
„Мемоарите на Адриан“, в който още при първото
четене подчертах много изречения. Знам обаче, че при
всяко ново четене подчертавах все повече и повече. При
третото, при четвъртото… Все едно и също. Имам
чувството, че ако я прочета още веднъж, няма да остане
неподчертано нищо. Макар някои да казват, че не четат,
защото нямало добри книги, моят списък от четени и
подчертавани многократно книги би бил прекалено дълъг.
Дори списъкът на онези, в които след поредното четене
съм си подчертал почти всичко. Дори той би бил твърде
дълъг за кратък разказ като този.

Томаж Шаламун (1941-2014) е един от найзабележителните словенски поети на ХХ век. Автор е
на над 40 стихосбирки, неговата поезия е превеждана
на много езици и е отличавана с редица словенски и
международни награди. На български език е публикувана
книгата му с избрана поезия „Кой кой е“ (2015,
Издателство за поезия „ДА“, прев. Людмила Миндова).

Слънчоглед
спиш слънчогледе, черни семена, златни
спиш, спиш, боговете те закрилят
черна отрово, затворено чудо,
спиш, росата те покрива
спиш и се будиш, окован
прах и въртоп от влакове, от полски пътища
спиш и очакваш невестата
черен дъжд, капки светлина
черен меч, слънчоглед, златен кулак
мак и бурен, тежки стъпки на уморени хора
техните ладии, препълнени с пръст, твоята смърт
слънчев братко, еврейска кипа за поздрав
сред сияние разсъждавам за греховете си
щурци, червена тухла, забита в пръстта
тикви, братя на животните с криле
земята делим, слънчогледе, тишина на прелома

На границата

Имат приятели каскадьори

Година преди смъртта си Данило Киш беше гост на
Международния литературен фестивал Виленица. Една
от вечерите всички участници отидохме на екскурзия в
Триест. Когато на връщане автобусът спря на границата
между Италия и Словения, в него се качи италианският
митничар. Поиска да му покажем паспортите си. Всички
ги вдигнахме да ги покажем – както онези, които го
виждахме, така и другите, които не го виждаха, понеже
беше по-нисък и от облегалките на седалките в автобуса.
Всички го слушаха, при все че говореше тихо. Всички,
освен Дане Зайц и Милан Деклева, които макар да бяха
отпред, нито го виждаха, нито го чуваха, понеже бяха
изцяло погълнати от оживения си разговор. Така и не
си показаха паспортите и това вече вбеси полицая.
Започна да крещи и заплаши, че ще ни свали всичките от
автобуса. Киш, Барбара и аз седяхме на тройната седалка
най-отзад в автобуса. Киш ни каза: „Толкова много съм
пътувал и въпреки това без каквато и да било причина на
всяка граница се посирам от страх“.
След като митничарят си тръгна, без в крайна сметка да
изпълни заканата си, в целия автобус започнаха разговори
за страха ни от границите, от който така и не можем
да се отървем, понеже ни е дълбоко вкоренен. В същото
време се смеехме много, макар в повечето случаи това,
за което си говорехме, да беше по-скоро за плач. (Смеех
се и самият аз, въпреки че си спомних как при първия й
опит да мине границата с корабче от Пула за Венеция
полицаите накарали майка ми при паспортната проверка
да слезе на гарата и там да извади цялото съдържание
на чантата си – всичко свое, което със себе си носела – и
да го сложи на масата. Накарали я и да се съблече чисто
гола. Една от полицайките, която била с гумени ръкавици,
бръкнала с цял пръст в ануса й. Така и не открили нищо
нередно, нито пък станало ясно какво точно търсели, но
в крайна сметка никой от полицаите не благоволил да й се
извини и тя не пожелала да се качи обратно в корабчето.
И повече не си и помислила да минава границата.)

Моите деца от слънцето вече се раждат
със златни мигли и люспести очи.

Превод от словенски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА

Косата им е подивяла. Очите им – кашести.
Моржовете разорават златните им следи.
Фабриканти са. Пришълци. Безделници. Щом срещнат
Беатриче, обкръжават тялото й. Виждам камъните
през водата. Светлината ги пречупва. При Ковачич1,
който отвори прозорец и уста, валеше сняг. Органи
отекват в тях. Черни са. Копиеносците им
носят факли. После снегът се изврати в
дъжд. Реките придойдоха. Ковачич даде знак.
Застлаха кожи по пода и под масата. И
от Коцбек2 и мен остана дъждец, кнедличка.
Очите на газелите пламтят. Лопатите не ги засягат.
Превод от словенски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА
Лойзе Ковачич (1928-2004) – един от най-големите майстори
в словенската проза на ХХ век; представен е и в този брой на
ЛВ. – Бел. прев.
2
Едвард Коцбек (1904-1981) – поет, белетрист, преводач. Сред
най-важните гласове в словенската поезия на ХХ век, който
заради белетристичната си книга „Страх и кураж“ (1951)
е преследван до края на живота си от тайните служби на
комунистическа Югославия. Не е ликвидиран само благодарение
на защитата на европейски интелектуалци, сред които е важен
особено личният ангажимент на Хайнрих Бьол. – Бел. прев.
1

Литературен вестник 10-16.06.2020

9

Жизнерадостен театър

Из романа

„Невъренд“

от стр. 8
МАРИНКА:
Като ръководител на художествения
отдел, освен за драматургията
и концепцията за програмите на
представленията, отговарям и за
репертоарната политика. Тази мисия
приемам много лично и честно, както и
цялата си работа в театъра. Иска ми
се репертоарът да отразява не само
предпочитанията ми към определени
драматургични текстове, но и по
някакъв начин да бъде моята „визитка“
за ангажираната и критична рефлексия
към действителността, в която живея.
Убедена съм, че правенето на репертоар
е творчески процес, зад който прозира
собствената ми индивидуалност.
Сцена от спектакъла „Призори” по Иван Цанкар, реж. Жига Дивяк. От ляво на
Същевременно подхождам с мисълта
дясно: Альоша Треновшек, Весна Йевникар, Грегор Зорц, Весна Слапар, Петер
за съвременните европейски театрални
Мусевски, Блаж Сетникар, Весна Пернарчич
„трендове“ и естетика, както и за
актьорския състав и донякъде все пак
за средата, в която работя, без да се поддавам на
имена сред режисьорите и актьорите. Мога да кажа, че
снизходителното определение „провинция“. Това са все
кранската публика е изключителна, което е резултат
компромиси, които, стига да мога, избягвам.
от нашето търпеливо „отглеждане“ на зрителите. Те
В желанието си да пробвам различни театрални
станаха взискателни и сме горди с това, но едновременно
езици и поетики, дълго обмислям към кои режисьори и
се чувстваме страшно отговорни да не ги разочароваме.
драматургични текстове да се обърна. Убедена съм, че за
И те се отплащат, тъй като за всички работещи в
успеха на репертоара най-важен е изборът на режисьори
театъра най-хубавото е зрителите да живеят и дишат
с техния стил и подход и в това отношение съм много
с нашите спектакли. Знаете ли, кризата понякога е и
чувствителна и търпелива. С режисьорите се уговарям,
възможност.
предлагам и търся текстове, които отговарят на
През последните десет години театърът постигна
моите и техните визии за театър, като същевременно
изключително високо художествено равнище и смятам,
винаги се съобразявам с възможностите и потенциала
че най-малкото сме длъжни да го опазим, като се
на актьорския ни състав. Случва се понякога години
опитваме все пак и неусетно да променяме традициите.
наред да търся режисьор за харесана от мен пиеса, а ако
Имам предвид, че предприехме сътрудничество с други
видя, че онзи, на когото съм се спряла, няма афинитет
театри под формата на копродукции и размяна на
към пиесата, го моля той да направи предложение и ако
гостувания в абонаментните програми. Стремим се
ме убеди, го приемам. Но разговорите ни се основават
възможно по-широко да представяме и рекламираме
на взаимно доверие и именно така се появиха найфестивала „Седмица на словенската драма“ в
добрите ни, необичайни и награждавани спектакли. В
международен план. По моя инициатива в неговите рамки
нашия театър като гост-режисьори са работили колеги
учредихме награда за млад драматург.
от Аржентина, Германия, Великобритания, Литва,
Имаме ангажимент и към младата публика. Тъкмо към
Хърватия, Сърбия, Израел. Но трябва да знаете, че при
децата трябва да потърсим път, за да се превърне за
нас тях най-вече ги привлича актьорският състав.
тях ходенето на театър в начин на общуване, при това в
Рецепта за успех в театъра няма, но си давам сметка,
най-интересния. За най-малките веднъж месечно правим
че покрай добрите актьори е много решаващ изборът
театрални уъркшопи като съботни матинета.
на режисьори. Затова ми се струва важно, че работим
Предизвикателство има пред всички общински сцени
с онези от тях, които и аз чувствам близки по идеи
извън Любляна, доколкото в съответните областни
и именно те у нас се котират като най-търсени,
градове обикновено действа само един театър, който от
интересни и неочаквани. На практика няма утвърден
тази гледна точка не може да си позволи да се профилира
словенски режисьор, който да не е поставял в
тясно. Затова съм много нащрек за твърде нежеланата
Прешерновия театър, а някои дори са започнали оттук.
евентуална комерсиализация при нас. Но в театъра
Що се отнася до „медийните“ актьори звезди, те по мое
трудно се оцелява, ако не приемеш и не заживееш с
мнение не гарантират художествен успех.
лудата му атмосфера. А приемеш ли я, вече си обсебен.
В рамките на „Седмицата на словенската драма“ няколко Когато театърът веднъж те хване в своите „нокти“,
години се провеждат уъркшопи по писане на драматургия, вече няма пускане, а и ти също не искаш да се отскубнеш
на които откриваме млади таланти. Тези уъркшопи
от него. Той е особена бяла магия. Кран е много близо
винаги се водят от наши или от утвърдени чужди
до столицата и нашите зрители редовно ходят в
драматурзи, сред тях бе и Мартин Кримп от лондонския люблянските театри, имайки възможност да сравняват.
театър „Роял Кърт“.
Но нас много ни радва, че така те повече оценяват това,
Що се отнася до достойното място на актьора в
което правим ние и превръщат в своя лична гордост
обществото, трябва да кажа, че в Словения положението нашите постижения.
е напълно различно от това в Сърбия или в Латинска
Питате ме дали бихме поставили българска пиеса. Вече
Америка например (където сме гостували), тъй като
обмисляме!
актьорите в тези страни са на почит и дори обожавани
в обществото. Факт е, че един словенски актьор може
***
двайсет години да играе главни роли в театъра, но освен
тесния кръг около него, никой не го познава и цени. Стига
Сега, когато по неволя трябва да приключа разказа,
обаче веднъж да се появи в някоя телевизионна сапунка,
си давам сметка, че само съм започнал. В резюме ще
моментално става всеобщ любимец. Затова е трудно да
отбележа, че в Кран са работили и работят всички
се говори за интелектуален елит, но съществува, както
големи словенски режисьори – Йерней Лоренци, Вито
вече казах, медиен псевдоелит.
Тауфер, Матея Колежник, Едуард Милер, Матяж
Харесвам автори, отварящи нови хоризонти и
Зупанчич, Винко Мьодерндорфер, доайенът Миле Корун...
освобождаващи въображението. И гранични текстове,
Или, да го кажа така: Кранският театър силно е
позволяващи си да говорят за неща, за които обикновено
тласнал кариерите им. Аз самият бях поканен за член
се мълчи. Обичам дръзки и критични, както и
на журито за присъждане на наградата за най-добро
интелигентно комични текстове. Не се съмнявам, че в
представление на 47-мия и 48-мия фестивал „Седмица
един момент по Ваша заслуга в ръцете ми – и оттам на
на словенската драма“, и на 48-мото издание тя отиде
сцената – ще попадне и българска пиеса.
тъкмо при тяхна продукция – авторския спектакъл
на Й. Лоренци „Дървеница“. Междувременно там
МИРЯМ:
дебютираха новопоявили се обещаващи драматурзи:
Определено смятам, че директорът е отговорен най-вече Симона Семенич, Рок Вилчник, Симона Хамер, Жанина
по отношение на енергията, която внася в оглавяваната
Мирчевска, Нейц Газвода... Наградите за драматургия,
от него институция. Въпреки че сме репертоарен
връчени на фестивала, ме ориентираха при съставянето
театър, обикновено предприемаме смели и доста
на сборника „Дебнейки Годо. Пет съвременни словенски
рисковани ходове. Ако мога така да се изразя, имаме
пиеси“ (София, Факел 2014). Тъкмо по тези пиеси у нас се
замечтани очи и чепат характер. Градим репертоара си
направиха представления, гостували съответно на 41-вия
от обществено резонансни текстове на провокативни
(2011), 43-тия (2013), 45-ия (2015) и 49-ия (2019) фестивал
съвременни драматурзи (словенски и световни) с
(„Владимир“ по Матяж Зупанчич, реж. Валерий Пърликов;
афинитет към необичайна интерпретация на класиците
„5момченца.si“ по Симона Семенич, реж. Елена Баева;
и иновативни драматически
„Дебнейки Годо“ по Драго Янчар, реж. Десислава Боева
теми и форми, експериментална
и „Наемателят“ – по „Владимир“ на М. Зупанчич, реж.
поетика и театрален език
Алексаднра Петрова).
и каним – поне се опитваме
Оставаме в очакване на българската постановка.
да привлечем – най-големите
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Алеш Щегер
Високо в планината има едно поклонническо място с
много имена. Сред големите световни религии няма
такава, която да не е оставила на това място свой
храм, църква, джамия, светилище или поне някакъв малък
знак. Причината за това е едно парче снежнобял мрамор,
което открай време привлича хора от цял свят. Наричат
този плосък камък „камъка на надеждата“. Много хора
вярват, че дори бегъл допир до камъка на надеждата
носи щастие, изцеление и дълголетие. Някога в камъка
бил издълбан образът на Непорочната Дева, според някои
интерпретации пък това било езическо женско божество,
но всичко това са само непотвърдени предположения.
Вече столетия наред не секва потокът от поклонници,
които идват, за да се докоснат поне за миг до камъка.
Дланите им са протрили образа до неузнаваемост.
Единственото, което е останало в безформената
каменна маса, са две загадъчни тъжни очи, от които в две
струйки текат черни сълзи. Това несъмнено е следствие
от киселинния дъжд, което обаче изобщо не променя
поразителността на гледката. Впрочем протрил се е
не само камъкът, а и дланите на онези, които донасяли
при камъка скърбите си и му поверявали изпълнението
на желанията си. Според една легенда човекът, който
успее да улови финия прах, възникнал от молбите,
мрамора и човешките ръце, ще стане безсмъртен. Но
това, разбира се, си остава неизпълнимо, благочестиво
желание. Дори и във времената, когато наоколо бушувала
най-жестока война, мястото с многото имена не
спирало да привлича отчаяни и болни. Без оглед на
движенията на бойните фронтове, автобуси пристигали
непрекъснато, а бизнесът със сувенири и обслужване
на поклонниците процъфтявал. Също както в мирно
време, и през войната продължавали виденията. Вече
столетия наред при допир до камъка момиченцата често
изпадат в много интензивен транс, за няколко минути
стават медиуми, чрез които говори някакъв чужд, мъжки
глас. Както с времето съвсем се е изтрил образът на
някога фино издяланата скала, така и езикът, говорен
от момиченцата по време на транс, остава неразгадан,
подобен на какофония от несвързани звукове, частици
от някакъв древен език. Но самият факт, че камъкът на
надеждата постоянно осъществява контакт с хората,
подклажда очакванията на всички, които идват тук.
Очевидно е, че за всички воюващи страни това място
е неприкосновено, че е своеобразен остров на мира сред
море от зло. Войната оставяла навсякъде отпечатъка
си и се спряла едва при входа на това място. Дори и
ръждясалата табела с трите различни имена на мястото
била надупчена до неузнаваемост. Според легендата един
пиян член на международните сили за сигурност написал с
червен спрей върху табелата NEVEREND, което може и
да не е вярно. Ясно е само, че хората възприели незабавно
новото название на поклонническото място от езика
на международните сили за сигурност. Невъренд било
достатъчно неутрално, достатъчно ничие име, че да се
запази и по-късно, във времето на преходния и крехък мир.

Дървото
Аз съм гнило дърво. Аз съм поредното дърво. Някога
в местността, където раста, бяхме много. После
заприиждаха хората. Отначало с брадви. Събориха едно
от нас, нарязаха го, натовариха го на един впряг и го
откараха. Така си отиде големият бор. Така си отидоха
елшите и кестените. Тогава още растяхме много побързо, отколкото ни сечаха хората. После започнаха да
идват все по-често и все повече. Започнаха да идват с
моторни резачки и други машини. Моторните резачки
смърдят. Хората смърдят. Винаги са смърдели. Мен
ме мият дъждът и небето, човекът се мие само в
собствената си пот. Човекът смърди. Някога бях част
от могъща гора. Сега съм самотен страж на върха на
голия хълм. Не знам защо оставиха точно мен. Често
идват и се възхищават на могъщите ми клони. Наесен
идват да събират жълъдите, които им изтърсвам.
За животните, които хората угояват и ядат, така
казват. Много неща те не разбират и не знаят. Дори
бих казало, че хората не знаят и не разбират нищо.
Понякога под сянката ми идват деца и се катерят
по корените ми. Понякога някоя влюбена двойка се
обляга на мен. Стъблото ми е набраздено от знаците
им. Не ги разбирам, но изглежда, че за тях те са от
голямо значение. Веднъж дойдоха да ме секат. Щом
дойдоха и видяха знаците, оставиха резачките си и
известно време четоха записаното на стъблото ми.
„Това е твое, Югославе“ – каза един от тях и посочи
едно от набраздените места на стъблото ми. Всички
му се смяха. Не знам защо не ме отсякоха. Познавах
добре още като дете дърваря, на когото другите се
подиграваха. След няколко зими той пак дойде. Бушуваше
война и наближаваше краят на нощта. Дойдоха повече.
Водеха седем завързани мъже. Един от стражарите

Маринка Пощрак
току блъскаше приклада си под ребрата на някой от
завързаните, който изстенваше от удара. Другите не
обръщаха внимание на това. После сред мрака онзи, който
малтретираше пленниците, се спъна в един от корените
ми, плъзнали наоколо. Той падна. „Ах ти, дърво изгнило“ –
възропта той и изстреля с картечницата си един откос
в стъблото ми. Югослав го събори на земята и му взе
оръжието. Той се изплю върху превиващия се от болка
мъж. Югослав беше техният началник. Всички смърдяха
на хора и на ракия. Опънаха през клоните ми въжета и
обесиха и седемте мъже, един след друг. Щом приключиха,
те се наредиха около стъблото ми и се изпикаха върху ми
като кучета. След това си отидоха. Обесените висяха
на мен няколко дни. Това ми беше познато. Не за първи
път хора бесеха на клоните ми други хора. Мине не мине,
и все се случва. Вече съм забравило всички обесени на мен.
Всички мъртви хора се полюшват по доста сходен начин.
А тези, които бесеха другите, няма да забравя никога. В
това число и Югослав. Знаех, че скоро пак ще се срещнем.
Ние, дърветата, просто го знаем. Следващата зима беше
толкова мразовита, че кората ми се пукаше. Наблизо
отекваха изстрели от топове и пушки. Изведнъж го
надуших. Той се приближаваше. Надушвах страха му.
Беше ранен. Куцаше, след себе си оставяше кървава
диря в снега. Преследваха го. Довлече се до стъблото ми
и се облегна на мен, за да не изгуби равновесие, недалеч
от мястото, където като дете беше издълбал в мен с
ножче името си. Всеки момент преследвачите му щяха
да пристигнат и всичко щеше да приключи. „Югославе“ –
извиках с клоните си. Не ме чуваше. Мътните му очи
търсеха отчаяно къде да се скрият от преследвачите.
„Югославе, време е“ – извиках аз. Разтворих кухото
си стъбло и го скрих в себе си. Преследвачите дълго го
търсиха къде ли не. Никак не можеха да си обяснят къде
беше изчезнал. Така е. Хората не разбират и не знаят
абсолютно нищо. Оттогава Югослав е в мен, на сигурно
място. Не го давам на никого. Заедно смучем соковете на
земята и на всичко, което лежи погребано под нея. Аз съм
дърво. Казват, че съм гнило дърво. Дърво с човек в себе
си. Още стоя.

Картофите
Махалата ни е затънтена. Единствения път към селото
го минираха още в първите месеци на войната. Две
години трябваше пеша да си набавяме необходимото за
нас и животните, мъкнехме всичко на гръб по заобиколни
пътеки. После минираха и картофените полета зад
къщите. След това гората, накрая и ливадата от
другата страна. Кръгът се затвори, бяхме пленници
в собствените си къщи, без възможност за изход от
селото. Чакахме помощ, която не идваше. Забравени
от всички, от нашите части, от чуждите военни
наблюдатели и хуманитарните организации, дори от
врага, който ни беше хванал в клопката и просто ни
остави да изгнием в капана или да се пръснем на парчета.
Сред гъсто осеяните минни полета пред очите ни често
се пръсваше във въздуха някоя сърна или заек, дошли да
пасат от цъфтящия картоф. Гладувахме. Вече отдавна
бяхме заклали и последното животно, бяхме изстъргали
последните остатъци брашно и отворили последните
консерви. За щастие, не бяха отровили селския кладенец,
който се грижеше да не умрем от жажда. Обаче гладът!
Гладът беше непоносим господар! Особено много страдаха
трите деца сред нас. А и всички ние, докато слушахме
негодуванието им, бидейки и самите ние гладни. Туктам успявахме да уловим някоя и друга птица и плъхове.
Изядохме и всички котки в селото, така че ни останаха
само двете стари кучета. Един ден изчезна старият
Иван, селският луд. Никой не беше чул никаква експлозия.
Нима беше възможно в невменяемото си блуждаене да
е намерил път през минното поле и да се е спасил от
другата страна? Зад къщите търсихме следи от него,
но не открихме нищо. Едно от момиченцата, Мария,
твърдеше настоятелно, че видяла как Иван отлита в
небето заедно с ято бели гълъби, но ние не обръщахме кой
знае какво внимание на това. Децата често виждат неща,
които възрастните не виждат. Децата често лъжат и са
пълни с фантазии. Мотаехме се край полето. Картофът
беше вече съвсем узрял, беше тук, пред очите ни, а в
същото време там, сред храната ни ни дебнеше сигурна
смърт. Няколко нощи по-късно изчезна и малката Мария.
А малко след това и останалите две деца, Мустафа и
Ана. Из селото отекваше вопълът на трите майки. В
отчаянието си Сафета, майката на Мустафа, искаше да
изтича направо в картофеното поле, за да се самоубие,
но в последния момент я хванахме и я заключихме
в къщата, докато не се успокои. В очите на хората
нарастваха страхът и подозрението. Сред нас витаеше
неизреченият въпрос дали някой не беше започнал да
яде човешко месо, изправен пред непоносимия глад.
Нима така щеше да свърши някогашното ни идилично
съжителство, заради непоносимия недоимък постепенно
да се превърнем в човекоядци? През тази нощ не можах
да мигна. Имаше пълнолуние. Ставах, за да залъжа
глада в стомаха си с няколко глътки вода. Вече тежах
само четиридесет килограма, наполовина в сравнение
с теглото ми от началото на войната. Погледнах се в
прашното огледало и вече не можех да се позная. Чувах
как в далечината вият вълци. Някъде високо във въздуха
прелитаха бомбардировачи, насочили се към някой далечен
град, който да превърнат в прах и пепел. Нашата съдба не
интересуваше никого. Бяхме забравени от хората и от

Бога. Чух една сова и след това тъпи удари. Сякаш някой
копаеше отвън посреднощ. Втурнах се навън. Това, което
видях, ми спря дъха. Лудият Иван и трите изчезнали
деца копаеха картофи, облени от лунна светлина. Телата
им бяха флуоресцентни и леко светеха в тъмата. Иван
копаеше с мотиката, а децата събираха от земята и
пълнеха старата количка, която стоеше до тях. Найсетне събрах сили и ги извиках по име. Никой от тях не
ме чуваше. Виковете ми събудиха останалите жители
от селото. Застанахме точно до изкопа, обозначаващ
началото на минното поле, и завикахме с цяло гърло
към Иван и децата. А те продължаваха да копаят
невъзмутимо чак докато не напълниха количката догоре.
После насядаха около количката и започнаха да ядат.
Луната се показа иззад облаците и успяхме ясно да
различим, че не ядяха картофи. Те седяха насред полето
и ядяха мини. Лудият Иван вдигна ръка и ни помаха.
Първа отвърна майката на Мустафа. Тя влезе с трепет
в минното поле, направи няколко крачки и се затича към
Иван и децата. Всички се завтекохме след нея. Насядахме
около пълната количка и ядохме безмълвно.

Хотелът
Живея сред гласове, които чувам само аз. Другите не
ги чуват, въпреки че не са глухи. Който твърди, че ги
чува, се бърка. Защо никой не остава в хотела за повече
от една нощ? Ако в градчето ни случайно свърне някой
автобус с туристи, те напускат хотела след първата
нощ, въпреки че имат резервирани две, а понякога и
повече нощувки. Достатъчно е някой чужд бизнесмен
или представител на някоя от многобройните чужди
организации, управляващи страната ни, само да прекрачи
прага на иначе спретнатато и светло фоайе, за да го
обземе необяснима тревожност. Сандер, холандският
собственик на хотела, нае два маркетингови екипа от
столицата, за да изготвят стратегия за профилиране
на хотела, специални анимации за гостите и други
глупости. Аз знам, че това е напразно. Знам, че и
той знае, че всичко това е напразно. Сандер знае за
гласовете, но за разлика от мен, той не ги чува. Бил е
тук по време на войната като лейтенант от Сините
каски. След войната се върнал като директор на една
чужда компания, която купила хотела, в който той бил
пребивавал толкова дълго. Хотелът е още от австроунгарско време. С европейски средства се извършил
чудесен ремонт на фасадата и интериора, въпреки
че хотелът работел през всички години на войната и
бил единствената сграда наоколо, която се разминала
без нито един шрапнел. Войната – това били златни
времена. Така казва Марко, рецепционист и част от
хотелския инвентар. Марко работел на рецепцията и
когато в края на шейсетте тук веднъж нощувал Тито.
Сандер знае защо го е оставил, въпреки че Марко е
стар и далеч не е образец за услужливост и любезност.
За Сандер, Марко и хотела из града се носят какви
ли не слухове. Може би това е единственото, което
действително ни е останало след войната – слуховете.
Не става въпрос за това дали човек им вярва или не. При
нас знаем, че всичко, което някой изрече или помисли, е
истина. Затова всички мълчим. Мълчим и продължаваме
да живеем. А баба ми не мълчеше. Като й казах, че ще
ставам камериерка в хотела, се обля в сълзи. „Не ходи
там, детето ми“ – каза тя. После се обърна на другата
страна в старото си легло и месец по-късно умря. Тя
беше всичко, което имах. Отгледа ме, даваше ми дом
и човешка топлина в едни непоносими времена. Майка
ми е умряла при раждането. С баба бяхме най-добрите
приятелки. Сега единственото, което ми остава, е моят
хотел. Скоро след като ме наеха на работа, започнах да
чувам гласовете в него. Отначало приглушени, след това
все по-ясни. Забелязах, че не ги чува никой друг, само аз.
Женски гласове из празните хотелски стаи, в някоя на
първия етаж само по един-единствен глас, а в други дори
и по няколко десетки. Как да го обясня? Това е повик, но
без глас. И без думи. Просто приглъхнали звуци, сякаш
си затиснал устата на някого, а той все още се опитва
да измънка някаква детска мелодия. От година на година
гласовете из стаите стават все повече. Като че ли
от някъде си се преселват тук, обратно на мястото,
което сякаш е било съдбоносно за тях. Всички ние сме
едно голямо женско семейство. В течение на трите
години, през които работя тук, станахме неразделни.
Тъжни са, ако ме няма. Вият. Затова най-често и след
работно време оставам в празния хотел и ги слушам.
Присъствието ми ги успокоява. Ако някой чуе това,
което чувам аз, би избягал начаса. А аз ходя от стая в
стая. Накрая винаги отивам в стая номер 17. В нея е
гласът на мама. Сядам на пода до току-що постланото
легло, затварям очи и слушам. Сякаш кънти началото
и краят на света. Това радва и успокоява и двете ни. С
времето с гласа на мама стигнахме толкова далеч, че
започвам да различавам отделни срички. Нещо иска да
ми каже. Нещо за стаята, в която се намираме, за нея и
за мен. Не знам дали със слушането и присъствието си
я уча да говори, или тя със своя зов ме учи все повече да
разбирам. Още малко и ще можем да си говорим, както
правят родителите и децата.

Превод от словенски:
ХРИСТО БОЯДЖИЕВ

Маринка Пощрак (1962) е драматург и поетеса.
От 1998 г. е драматург и художествен
ръководител на Прешерновия театър в град
Кран. Публикувала е стихове в множество
специализирани издания, а през 2011 г. е
отпечатана стихосбирката й „Звезден плащ“.

Проговорѝ
Когато луната смете
пепелта на нощта,
поемам на поклонение към Твоите устни
като към чудо.
През отломките на самотата –
ронлив чакъл – се изкачвам
по стръмнината на Твоето отсъствие.
Прося пред Твоите устни
за шепа думи.
Пролетта се сипе като гъст сняг
от далечните небеса.
Лягам на Твоите устни.
Мълчанието ме унася в сън.
Оплита ме с реликвите на надеждата
и не ме събужда.
Топя се върху Твоите парещи устни
като пролетен сняг.
Сърцето ми блажено
се причастява с Твоето безмълвие.

Крехък сън
Ако кажеш: стой,
ще остана –
изтръпнала от страх.
Ако кажеш: ела,
ще дойда –
възпалена от любов.
Ако ми кажеш: върви си,
ще си отида –
с копие прободена.
Дори не мога да повярвам
колко покорна е моята любов
и колко ти е предана във всичко,
над което нямам власт –
като уцелила ме стрела
се забива все по-надълбоко
в оловната плът
на крехкия ми сън.

Очи
с клепките на нощта
извих пруста на утрото
в свод
с ресниците на деня
изметох двора
на нощта
от кея на веждите
заложих мрежата на луната
за улов
и това е всичко
с което заситих
гладните очи на стихотворението

Бяла гълъбица
вчера плахият сняг
покри с тънка пелена
моята градина
повече като настроение
и за да подплаши
птичките
от небето го посипа
ръката на
мама
и си казах
това не е случайност
а намек
нали и аз цял ден
дебнах
стихотворението
като онази бяла гълъбица
която литна
от балкона
преди
да успея
да я хвана
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Кастилската картина
Докато Улрик бе на поклонение в Компостело, стана
нещо, което хората от свитата му не знаеха как да
обяснят, но то напълно промени младия граф. Случи се
близо до Валенсия, навярно край местността Сергоба,
както по-късно твърдяха някои, но със сигурност посред
един горещ ден във вълнистата, напечена от слънцето
испанска равнина, когато Улрик ненадейно подкара коня
си към самотна черквица. Малко преди това спряха в
горичка на стръмен склон, откъдето се откриваше
широк изглед към набраздената тъмночервена земя,
осеяна с бели камъни и редки храсти. Между дърветата
на тази височинка, хвърлящи шарена и бледа сянка, те
си отдъхнаха и потушиха жаждата, бяха уморени и само
тук-там можеше да се чуе по някоя дума. Налягаха и
насядаха, и в тишината, която настъпи след това, се
чуваше само жуженето на вредните насекоми, събиращи
се незнайно откъде около хълбоците и муцуните на
конете. Един кон шумно риеше в размекнатата пръст,
някъде се чу метално издрънчаване на меч по щит. Далеч
наоколо нямаше никакво населено място, от горичката
на стръмнината, докъдето ти стига погледът, се
виждаше само лумналата от слънцето местност и
от този блясък уморените очи примижаваха. Недалеч
оттам, където бяха спрели, имаше една-единствена
сграда – до вълнистия преход в долината и също на
стръмнинка, подобна на земна гърбица. Това беше бяла
черквица с продълговат кораб и леко издигаща се над нея
камбанария с камбана, приличаща на глава на клекнала
бяла гълъбица, кой знае откъде долетяла и кацнала върху
гърбицата на нагорещената местност. Не беше ясно на
кого е притрябвала тази черковна камбанария с камбана,
за кого звъни тя и кого приканва към молитва, след
като наоколо не се виждаха следи от човешки живот.
Мъжете от свитата знаеха, че ако не друг, там ще се
молят те, тъй като господарят им не бе пропуснал нито
едно светилище и преди молитвата почиваха тук само
защото хора и коне нямаха право да лежат, ядат, пият,
пърдят и пикаят в близост до светата обител.
Без дума да пророни, Улрик постоя за кратко в самия
край на гората между сянката и светлината. После
неочаквано заповяда да му доведат коня, яхна го и
бавно пое през знойното поле. Беше посред испанската
вълниста равнина, в кастилското кралство, навярно
близо до Валенсия, по-късно някои твърдяха, че е било
недалеч от местността, наречена Сергоба.
През 1430 година могъщият феодал Херман Целски
изпрати по широкия свят две поклоннически мисии
с многобройна свита военни, съставена от рицари,
оръженосци и пажове. Едната, водена от порочния му
син Фридерик, на чиято съвест тежаха убийството
на жена му, крайна разюзданост и прелюбодейства,
отвратително пиянство и безогледно насилие, се
отправи по Божия път в Рим. Втората я водеше
Улрик, син на Фридерик и внук на Херман, млад граф със
значително по-добродетелен характер от баща си и дядо
си, мъж дързък и с решителност на владетел; на него
старият господар възлагаше всичките си надежди. Улрик
отиваше на голямо далечно поклонение на „Свети Яков“
в Компостело, за да се пречисти там, да положи обет и
да получи благослов, с които да си подсигури стабилно
бъдеще. Хронистите твърдят, че внезапната набожност
на стария Херман и неговите наследници е нещото,
сериозно привлякло вниманието им. Явно най-сетне той
си е дал сметка, че освен парите и войската, хитрините
и жестокостта, не би било зле за бъднините на могъщия
род да получи и малко Божия помощ. Пишеха също, че
през тези последни години ставал нощем и блуждаел
с панически страх и ужас в очите. От всичките му
престъпления най-натрапчиво го преследвала смъртта на
младата и печално красива Вероника, злочестата любима
на неговия син, на която не било съдено да стане графиня
Целска – той заповядал да убият младата Вероника, та
с кръвта й да угаси игривите пламъчета в очите на своя
син, пълни със съблазън, както бе написано. Затова много
хора смятаха, че внезапната набожност на жестокия
старец, вече неспособен да пътува надалеч и затова
пратил на поклонничество сина и внука си, е резултат
от неочаквано разкаяние, неизбежно обземащо ни преди
смъртта. Разкаяние за нощта на безмилостното
убийство, за красивото печално лице на Вероника,
явяващо се всяка нощ пред очите му.
Пътуването на Фридерик, съобщават хронистите,
преминало в съответствие с буйната му природа, с
внезапни усложнения по пътя, спорове с благородници,
граждани и селяни, с пиянски оргии и въоръжени сблъсъци.
Преди да се добере до местоназначението, го заловил
граничният граф Фераре и заедно с развратната му свита
дълго го държал в плен, докато не го откупили и върнали
у дома още преди да стигне до
целта на пътешествието си.
Съвсем по друг начин протече
поклонническото пътуване на
Улрик. Неговата експедиция,
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отправила се на път посред зима, спираше не само в
замъци и градове, където им оказваха гостоприемство,
но и в села с черкви, в махали, в самотни обители по
хълмовете. Дори при крайпътни разпятия Улрик не само
често се кръстеше, но скачаше от коня, клякаше или
свеждаше глава на седлото и вглъбено се молеше. През
Горишка, Северна Италия и Южна Франция пътят на
смирението ги отвеждаше към Компостело. Свитата
обожаваше младия господар, който през целия път
нито веднъж не съгреши било с разюзданост, било с
преяждане и препиване, било с арогантно поведение, било
с нагло просене на подаръци. Графът през цялото време
беше ведър, окуражаваше ги при вятър и дъжд, докато
преминаваха опасните планински проходи, не позволи да
го носят, а като останалите ходеше с окървавени нозе
до запенените коне. Така по дългия път мина зимата,
дойде пролетта, полята и ливадите в Италия и Южна
Франция се раззелениха, те изоставиха мъртвите коне и
болните поклонници, видяха синьото средиземноморско
небе, прекосиха пиринейските проходи под топли дъждове
и накрая се озоваха в ярко осветените испански поля
и каменисти местности, а един ден – в горичка на
стръмнина, в тишината на тънки жужащи звуци на
насекоми и свиркане на полски буболечки, пред самотна
черква, съвсем ненадейно променила Улрик.
Без да пророни и дума, Улрик постоя за кратко в самия
край на гората между сянката и светлината. После
неочаквано заповяда да му доведат коня, яхна го и бавно
пое през знойното поле. Беше сред испанската вълниста
равнина, в Кастилското кралство, навярно близо до
Валенсия, по-късно някои твърдяха, че е било недалеч от
местността, наречена Сергоба.
За миг го изпуснаха от погледа си, после фигурата му,
възседнала коня, се показа в долината под трептящите
слънчеви лъчи. И преди да се заизкачва към бялата
черквица, след него се спуснаха още няколко рицари и
пажове, а другите останаха в гората. На върха Улрик
слезе от коня и твърде упорито взе да блъска дървената
врата, която не можеше да отвори, огледа се за помощ,
после я напъна с рамо, тя се открехна и отвътре зейна
мрак. Той спря за миг, сведе глава, скръсти ръце пред себе
си и влезе. Очите, заболели го от светлината, отначало
не виждаха нищо, прекръсти се и смирено пристъпи към
олтара. Студът вкочани тялото му, но постепенно
започна да разпознава дървените силуети и фреските
по стените. Беше скромна черквица, стенописите бяха
избледнели, боята по дървените скулптури се бе олющила,
тънък лъч слаба светлина проникваше през прозорчето
високо под тавана. Улрик приклекна, наведе поглед към
студения камък и започна да се моли.
В мига, в който отново се изправи пред олтара, чу
цвилене на коне пред черквата, някъде откъм чуждото
море от вълнисти разпалени равнини, заобикалящи кораба
й, се разнесе силно жужене на насекоми. Когато стана и
бавно тръгна към вратата, погледът му за миг проследи
лъча светлина, падащ по диагонал към стената до камъка
за кръщение. И там, там за миг мерна образ, напълно
различен от останалите, жив, с живи цветове – главата
на Йоан Кръстител, съвсем неизбледняла като другите,
такава, сякаш художникът току-що я бе завършил –
мъртва глава на жива фреска, икона, която го прикова
към пода така, че за известно време не можа да помръдне.
Кръвта му се смрази, а ужасът в очите му нарастваше,
той отвори уста, готов да извика, да изкрещи.

Рицарите и пажовете, импулсивно тръгнали след младия
господар, за да го охраняват, макар в тази безлюдност
да не го грозеше никаква опасност, както стояха пред
черквата, хванали юздите, чуха нещо като вик или
вопъл и се спогледаха. Но преди да се затекат вътре
с полуизвадени мечове от ножниците, на черковната
врата видяха Улрик. Облегнат с лакти на нея, лицето
му беше бяло, очите – в паника от непознат страх,
погледът – хлътнал от дълбок ужас. Той размаха ръце
и с неясни думи ги спря. Те напираха да влязат, но
графът, междувременно посъвзел се, върнал яснотата на
погледа и говора си, твърдо и решително им заповяда да
отстъпят. Възседнаха конете и с бърза езда се отправиха
обратно към стръмната горичка оттатък меката
долина. Улрик остана пред черквата. От онзи край на
долината се виждаше фигурата му, която в слънчевия
блясък се движеше насам-натам и превита седеше пред
черковната врата. Отпрати дори пажа, приближил се
до него, за да му подаде вода и храна. Цяла нощ прекара в
черквата и от свитата се питаха дали пък като Яков,
към когото отиваше в Компостело, не се бие с ангела,
пробол го в крака и заповядал му да се върне контузен,
но пречистен, в страната на своите отци, ранен и
триумфиращ. На сутринта наистина дойде измъчен и на
никого не каза какво се бе случило тази нощ в самотната
черква.
С мрачно лице, от което изчезна предишната
ведрост, яздеше далеч от свитата и не разпитваше
приветстващите ги селяни в коя слънчева местност
се намират. Мълчеше, вечер се молеше. Пренощуваха на
открито и през нощта видяха сянката му, приближаваща
се до сигналния огън и отново изгубваща се в мрака.
Дори после, много дни по-късно, когато в далечината
се показаха куполите на черква и червените покриви
на Амуско, не се зарадва, както се зарадва свитата,
заликувала и пришпорила конете нататък.
За Великден пристигнаха в Амуско, както в тринайсета
глава съобщава хрониката на кастилските крале: Там
дошъл някакъв знатен господин, племенник на крал
Сигизмунд, граф Целски; той по-точно се озовал в това
кралство на път за Сантяго, съпровождан от шейсет
конника, добре въоръжени благородници. Кралят му
оказал големи почести, ял с него и му пратил кон, муле и
дрехи от брокат, но графът не пожелал нищо, тъй като
в деня, в който тръгвал от своята страна, се зарекъл да
не взима нищо от който и да било принц на света. Нищо
не взел и след големите почести, оказвани му двайсет дни
от краля и кралицата, си тръгнал сред първите. С печата
на необяснима тайнственост на лицето от момента,
когато прекарал цяло денонощие в черквицата посред
кастилската равнина, напълно се променил. И така
тръгнал оттам, за да продължи пътя си към Сантяго,
завършва своя разказ хронистът на кастилските крале.
Но разказът за поклонничеството и необичайната
случка по пътя не завършва с това. Не завършва дори със
заричането, с даровете и с продължителните молитви в
„Свети Яков“ в Компостело, дори не и с дългия път назад.
На връщане те заобиколиха от доста далеч черквицата,
стояща самотна срещу горичката на стръмнинката
посред вълнистата равнина в зелената или навярно вече
заснежена местност, откъдето дойдоха. След всичко
преживяно в кастилския двор и в Компостело бяха
забравили за нея и дори върху навъсеното лице на граф
Улрик се появи предишната ведрост.

