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ABSTRACT
Re-recording, or the Other Suitcase in Berlin binds together the different interests, problems,
and topics which engage Boris Minkov's attention: the big city, the long short story, literary
history, and literary criticism. At the same time Re-recording is by all standards a fiction story
with fictitious characters and clear-cut plot lines, which entitles it to the status of a novel.
Although the author has managed to weave in the fabric of the book a substantial part of his
original sensitivity and view of life, it is far from being an autobiographic work.
The story is set in Berlin in the autumn of 2007. With the unfolding of the individual parts of
the book, a multitude of other time fragments overlap: West Berlin in the 1980s, Germany of
the anarchistic Red Army Faction, Berlin in the 1930s. All these temporal layers converge in
the story of five young people in West Berlin in the mid-1980s brought together by chance.

The community they form continues even after its falling apart, whether in the resumption of
once interrupted conversations, or on the tape of a video cassette.
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РЕЗЮМЕ
Книгата на Презапис или Другият куфар в Берлин свързва различните области на
интереси, проблеми и теми, с които Борис Минков се занимава: големият град,
новелата, литературната история и критика. В същото време Презапис представлява
напълно фикционален разказ с недействителни персонажи и ясно изразени сюжетни
линии и може да се определи като роман. Изобщо тук е втъкана съществена част от
индивидуалната чувствителност и светогледа на автора, без да става дума за
автобиографична книга.
Действието се развива в Берлин през есента на 2007 г.. Постепенно в отделните части
на книгата се наслагват множество други времена: Западен Берлин от 80-те години,
Германия от времето на анархистичната организация РАФ, Берлин от 30-те години.

Тези пластове съществуват едновременно в историята на една жилищна общност на
петима млади хора, случайно събрали се в средата на 80-те години в Западен Берлин.
Тази общност продължава да съществува и след своето разпадане – ако не в
продължението на прекъснатите разговори, то върху лентата на една видеокасета.
Това е книга за Берлин, мислен като машина за ускорение, която произвежда подобия и
засича случайности. Разказването за Берлин начертава множество възможни карти на
големия град. В същото време това е книга за универсалния проблем на обитаването и
общностното живеене.
Презапис или Другият куфар в Берлин съчетава фикционален разказ, пътеписни и
есеистични фрагменти. Книгата изглежда неизчерпаема във възможностите си да
открива и инсценира възможни подобия и сходства, да ситуира повторения в почти
бароково изобилно разказване и в същото време да затяга възлите на повествованието.

