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Без кръчми, без целувки, без пътувания със самолет: как
Ковид-19 принуждава авторите да променят своите романи

Автори трескаво пренаписват съществуващи проекти, за да отразят промените в света, обърнал се с
главата надолу от пандемията, или ги замразяват за неопределено време
Алисън Флъд
Том Уотсън, бивш зам.-председател на Лейбъристката
партия, е твърде зает по време на карантината. Преди
време поема ангажимент да напише политически трилър
с название The House („Къщата“), но заедно със съавтора
си Имоджин Робъртсън бързо пренаписват романа, за
да отразят промените, настъпили в един пост-ковид
свят. Действието се развива в близкото бъдеще.
Персонажите – ако изобщо имат социални
контакти – „не използват чаши по време на срещите и
забърсват бутилката, преди да отпият“; когато влизат в
обществени сгради, им мерят температурата, като това
е „нещо, с което всеки до този момент вече е свикнал“,
казва Уотсън, който като новопрохождащ автор на трилъри
вижда облекчение в живота извън политиката.
Уотсън и Робъртсън трябва да решат дали в тяхната
представа за бъдещето ще има ваксина. „За да сме честни,
още не сме наясно с това“, казва той. „Хората няма да
са в безопасност в близкото бъдеще, но ще са преминали
през най-лошото. Това не е дистопия, свят след края на

цивилизацията – живеем в особен свят, в който настъпват
промени, но те не са цялостни, дълбоки и всеобхватни.“
Вече има и много заявки за романи, чието действие се развива
по време на карантината – Б. Ейвън обяви излизането на
романа Love in Lockdown („Любов по време на карантина“), в
който разказва историята на двама съседи, които общуват
през балконите си, а издателство Hodder & Stoughton се е
сдобило с правата за издаване на Stay Home („Остани вкъщи“)
– история за омъжена жена, която нарушава карантината,
за да открие любовника си, който в крайна сметка се оказва
жертва на престъпление. Много повече автори са в лодката
на Уотсън и Робъртсън – те редактират текстовете си
тук-таме, добавят или зачеркват откъси, за да отразят
настоящата ситуация, без да правят големи промени в
сюжета или персонажите. В крайна сметка кой измежду нас
знае как ще изглежда близкото бъдеще?
„Не зная какво да правя“, казва Холи Уот, автор на To
the Lions – книга, която спечели наградата за криминална
литература на името на Иън Флеминг за 2019 г. Тя работи
върху новия си роман, трети от поредицата за разследващия
журналист Кейси Бенедикс, който трябва да излезе през
лятото на 2021 г. „Опитвам се да си представя какъв ще
бъде нашият свят. Дали ще има ваксина. Дали да се качиш
на самолет ще бъде безумен анахронизъм. Дали работата в
офис ще бъде необичайна практика за журналистите. Колко
интересна може да бъде една книга за настоящия момент,
когато всички седят във всекидневната си по пижама.
Изглежда странно да пишеш за хора, които скачат във
влака в движение или стрелят в кръчмата. В същото време
фокусирането върху пандемията може да превърне текста

в отживелица. Няма как обаче да премълчиш случващото се в
момента.“
Преди няколко месеца авторката на „Анатомия на скандала“
Сара Вон създава сцена, в която двама персонажи се срещат
в опушена лондонска кръчма, пълна с туристи. „Направих
промени, сложих маски на лицата на туристите и описах
дискомфорта на един от персонажите от недобрата хигиена
в заведението. Тогава осъзнах, че е по-вероятно моят
герой – в един роман, който ще бъде публикуван през
2021/22 г. – да проведе срещата на кея с кафе в ръка, което
е взел през прозореца на колата си“, казва Вон. Тя изрязва
епизода с кръчмата, „защото, кой знае, може да изглежда
анахронично“. „Появява се обаче един по-важен проблем:
не мога да създам персонажи, които не общуват“, казва
тя. „Мога да пропусна целуването по бузата, защото това
изглежда вече няма да бъде норма, но хората трябва да
се срещат, да се карат, да се бият, да правят любов и в
трилъра – да убиват. Сюжетът няма да е достатъчно
вълнуващ, ако те не могат да общуват така, както са го
правили преди пандемията.“
Много писатели взимат решение да ситуират действието
в романите си в близкото минало, за да избегнат изцяло
въпроса за пандемията. Авторката на любовни романи Роми
Сомър доскоро работи върху съвременна любовна история,
която е ситуирана в Тоскана; заедно с редактора си обаче
взимат решение да замразят проекта, докато положението
в Италия се стабилизира. „Вероятно действието ще се
развива главно в миналото, може би ще включа ситуацията
с пандемията, когато всичко приключи. Със сигурност не и
сега“, казва тя.
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Библиотеките ще продължават
да са източник на знания
Разговор със Симонета Соколова-Шопска

В центъра на новия брой 153/Лято на
сп. „Християнство и култура“ стои темата
„Християнство и история“, в която са
представени текстовете на Георги Каприев
Любознание срещу любопитство –
византийският ход и на Горан Благоев Българската
православна църква и „другите“. Примерът с
Вардарска Македония (1941–1944 г.). Темата
е допълнена с текста на Алекс Массаветас
Украйна: немезисът на „третия Рим“ и на
„Руския свят“, включен в рубриката „Проблеми
на Православието“. Друг тематичен кръг е
рубриката „Християнство и философия“, в която
са представени лекциите на Клайв Стейпълс Луис
Човеци без гръд и Унищожаването на човека,
както и текстовете на йеромонах Мелетий
Спасов Колкото е по-велик геният, толкова
по-дълбоко открива своята вина, и на Йозеф
Бохенски Обществото. Рубриката „Християнство
и истина“ е представена с текстовете на
о. Пламен Гечев Тайнството Кръщение: врата,
но накъде? и на Ренета Трифонова Нравствената
ерес на нашето време. В броя е включено и есето
на Джонатан Дън Словото в езика, а в рубриката
„Християнство и изкуство“ е представена
статията на Ралица Райкова Пътят на злото
в света, посветена на книгата Поразените на
Теодора Димова и анализа на Слава Янакиева Щрихи
върху историографията на средновековната
презентативна култура. Броят е илюстриран
с фотографии на Емил Добрев от манастира
Великата лавра в Света гора, Атон.

„Мисията на превода“ е темата на новия брой 07 на сп.
„Култура“. Какви са характеристиките на добрия превод,
какви са клопките му и как преводачите се справят с
мечтата за съвършенство? В броя може да прочетете
отговорите на проф. Цочо Бояджиев, Иглика Василева,
Нина Венова и Войчех Галонзка, както и размислите
на Мария Елизабет Райхер по темата „идентичност
и превод“. В рубриката „Идеи“ ще откриете есетата
на Маргарет Атууд и Патрик Бушрон за „голямата
изолация“, Жан-Франсоа Колосимо размишлява над
„войната със статуите“, а Питър Померанцев над
„пандемията от лъжи“. И още: юбилейни интервюта с
поета Георги Борисов и режисьорката Малина Петрова,
както и разговор с проф. Станислав Памукчиев за
„рисунките в изолация“. Рубриката „Сцена“ предлага
срещи с Петър Вълчанов и Кристина
Грозева, с Вацлав Мархоул и Павел Веснаков.
Фотографиите са на Стефка Борисова, а
разказът в броя е на Иван Сухиванов.
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Симонета, как се насочихте към професията на
библиотекар?
Интересите ми към книги още в ранна детска възраст ме
отведоха до читалищната библиотека, в която срещнах
млада жена библиотекар. Тя с такъв плам ми предлагаше
различни книги, които да прочета, че изведнъж в мен се
запали любопитството с какво се занимава тази жена
и какво е да си сред толкова много разказани истории,
събрани в книгите около нея. Впоследствие средното ми
образование беше завършено в съвсем друго направление,
но с възможността да стана студент отново изплуваха
спомените от детството ми и пожелах да изучавам
Библиотечно-информационни науки към Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Благодарение и
на преподвателите ми в специалността, които успяха да
разгорят в мен страстта към книгите на много по-високо
ниво, се насочих към професията на библиотекаря. Тук вече
не ставаше въпрос просто за четенето и осмислянето
на думите на автора, а за опазването на книжния фонд за
бъдещите поколения. Това бих казала е и основната функция
на библиотекаря – да събира, обработва, разпространява
и опазва книжовното наследство за следващите поколения
читатели. И така един ден се оказах в библиотека
„Филологии“.
Какво е по-специфичното на една университетска, при
това филологическа библиотека?
Академичната библиотека е по-различен вид библиотека.
Нейната функция отново е да предоставя информационни
услуги и библиотечни ресурси на своите читатели чрез
различни канали на комуникация, за да удовлетвори
техните информационни потребности, но същевременно
и да комплектува многоотраслов фонд в съответствие
с научната стратегия и образователната политика на
съответния университет. Университетската библиотека
към СУ „Св. Климент Охридски“ е една от най-големите
научни библиотеки в България с фонд от близо 2 000 000
библиотечни единици и 28 филиални библиотеки. Найголемият филиал е библиотека „Филологии“ с над 194 000
библиотечни ресурса. Специфичното за филологическата
библиотека е, че тук се комплектуват основно
заглавия, свързани с филологическата наука. Това са
научни трудове предимно в областта на езикознанието,
литературознанието, литературната история,
художествената литература, фолклора, методиката на
обучението и др. Притежаваните ресурси са на различни
славянски и западни езици, което прави колекциите
много ценни и на международно ниво. Тук се съхраняват
едни от най-старите семинарни сбирки към Софийския
университет – Славянски семинар, Семинарът по
сравнителна литературна история и др. Също така
от тази библиотека, единствено в цяла България, има
осигурен достъп до дигитализираните славянски ръкописи
на Зографската света обител „Св. Георги Победоносец“ и
библиотечни колекции на други славянски ръкописни сбирки.
Като цяло фондът на библиотеката е многобразен и богат
на научни трудове във всички области на знанието, свързани
с филологическата наука.
Как бихте характеризирали Вашите читатели и
смятате ли, че можем да говорим за поколенчески
образи на читатели?
Читателите ни са предимно студенти и преподаватели от
филологическите специалности. По мои наблюдения те са
любознателни и целеустремени към нови знания, като при
студентите това си проличава и в резултатите в учебния
процес. За времето, в което съм имала допир до тях, не бих
казала, че мога да характеризирам поколенчески образи, тъй
като не съм имала възможността да наблюдавам няколко
поколения студенти, а те са основната част от нашите
потребители. По-скоро мога да твърдя, че се наблюдават
различни интереси на отделните поколения читатели, но
това може да се дължи и на статуса им в университета.
Например преподавателите търсят и използват по-широк
кръг от информация, докато малка част от студентите се
интересува и от странични информационни ресурси извън
зададените им по учебните програми.
Студентите търсят ли художествена литература,
която е извън задължителните списъци за филолозите?
И ако да, какво най-много се чете?
В повечето случаи студентите се придържат към
задължителната литература по дадена дисциплина, но
има и читатели, които не се ограничават до там, а искат
да използват максимално ресурсите на библиотеката.
Не малка част от потребителите са любознателни и
търсят по-нова литература, която не е толкова застъпена
в учебния процес. В повечето случаи читателите се
ориентират към съвременната българска художествената
литература, тъй като тя е най-близко до сегашното
поколение. Тази литература се предлага в книжарниците и

привлича интереса към себе си. Авторите, които най-често
се търсят в библиотеката, са Георги Господинов, Милен
Русков, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Деян Енев
и др.
Какъв е екипът, с който работите, тъй като Вие
ръководите библиотека „Филологии“?
В последните няколко месеца екипът претърпя
трансформация и към момента се състои от възпитаници
на Софийския университет, двама от които са наскоро
завършили своето филологическо образование към
Факултета по славянски филологии. За съжаление, младите
хора не са привлечени от професията на библиотекаря и
доста трудно се решават да започнат работа в такава
институция. Библиотекарската професия изисква любов
към книгата и добри комуникативни умения при работата
с читатели.
Надявам се за в бъдеще все повече хора да променят
стереотипа, че библиотечната професия е скучна и
еднообразна и да разберат, че работата в библиотеката е
богатство. Всъщност колко от хората си задават въпроса
какво е да работиш в библиотека, какви са задълженията
на библиотекаря и с какви дневни задачи се занимава,
освен с клишето, което повечето сме чували „Ти сигурно
по цял ден четеш книги“. В действителност работата
на библиотекаря е много по-сложна и ориентирана към
обогатяването на читателите с нови знания и умението да
синтезират информационните ресурси.
Как се снабдявате с книги?
Основните направления за снабдяване с библиотечни
ресурси са чрез покупка, дарение или книгообмен.
Предварително се прави подбор на научните заглавия,
които отговарят на профила на библиотеката, след което
се пристъпва към постепенното им набавяне. Процесът
на комплектуване на библиотечни ресурси зависи от
много фактори като информационни потребности на
читателите, качествен подбор на заглавия, финансова
възможност и др. Новите заглавия и учебната литература
се получават предимно чрез покупка, но библиотеката
няма възможността да закупува всички научни трудове в
областта на филологията, излезли на пазара. Поради това в
последните години се наблюдава тенденцията за попълване
на библиотечните колекции предимно чрез частни дарения,
които съдържат освен основна учебна литература и важни
научни изследвания и разработки. Тук може би е мястото
да благодаря на преподавателите, които през годините
съдействат за комплектуването на информационни
ресурси в библиотеката и дейно участват в нейното
популяризиране.
Притежавате ли интересни архиви на университетски
преподаватели, на други интелектуалци?
Университетската библиотека е една от найголемите научни библиотеки в страната. Нейният
фонд е изключително богат, тъй като се притежават
личните архиви на видни личности и университетски
преподаватели с богати колекции от книги. В Централната
университетска библиотека се съхраняват колекциите на
Боян Пенев, проф. Иван Шишманов, акад. Атанас Иширков,
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акад. Любомир Милетич и др., а в библиотека „Филологии“
се пазят личните архиви на акад. Емил Георгиев, проф.
Моско Москов, проф. Петър Увалиев, проф. Георги
Герджиков, проф. Венче Попова, проф. Румяна Павлова.
Трудовете са предимно в областта на литературознанието,
езикознанието, кинокритиката и др. и са на различни
славянски, западни и източни езици.
Самата Вие какъв читател сте?
Трудно е да се самоопределя какъв читател съм, но бих
казала, че интересите ми са в различни области на знанието,
затова и книгите, които ме вълнуват, са разнообразни.
Може би етапът от живота, в който се намира човек,
определя от каква информация има нужда. Така например
в етапа на моето образование се бях съсредоточила само
върху научна литература с цел получаването на нови
знания. В следващ момент търсех начин за разпускане и
разнообразяване чрез четенето на друг вид литература,
например художествена. Благодарение на работата си в
библиотеката имам достъп до различни научни трудове,
които всекидневно привличат моя интерес и ме провокират
да разширявам познанията си и да обогатявам общата си
култура.
Не трябва да забравяме, че ученето не приключва със
завършването на образованието, а продължава през целия
живот на човека. Затова, продължавайки да четем,
откриваме нови светове, за които дори не сме подозирали.
Как виждате бъдещето на библиотеките?
Времето, в което живеем, се развива с бързи темпове и
светът става все по-непредвидим. Вярвам, че в бъдеще
библиотеките ще претърпят промени, но по никакъв начин
основната им роля не може да бъде променена. Те отново
ще са храмове на знанието, от които читателите ще
черпят информация. Отново ще изпълняват функцията
за опазването на книжовното наследство, независимо от
неговата физическа форма – книжно тяло или електронен
формат. Библиотеките ще продължават да са източник
на знания в различни области, но може би методите
на обслужване ще бъдат променени. С навлизането
на технологиите от края на миналия век до днес
библиотечните процеси са претъпели множество
промени – електронно обслужване, използване на
библиотечни ресурси с отдалечен достъп, каталози на
свободен достъп и др. Всъщност замисляли ли сте се колко
е лесно, стоейки у дома, с едно кликване да проверите
къде се съхранява дадена книга, а в някои случаи дори да
имате достъп до нея чрез електронната платформа на
съответната библиотека? През последните години все
повече библиотеки се ориентират към дигитализиране
на избрани библиотечни колекции с цел улесняване на
своите потребители и по-свободното предоставяне на
информация. Предполагам, че това ще е тенденция, която
ще продължи през годините и ще отвори нови врати на
читателите на библиотеките.
Днес информационният поток е изключително голям
и всеки може лесно да получи нужната
информация по различни начини. Но в
действителност трябва да си даваме
сметка, че много от тази информация не
съдържа верни твърдения и може лесно да
подведе своите потребители. Тук идва и
ролята на библиотеките, които трябва
да подбират достоверни източници и да
предоставят качествени ресурси на своите
потребители. Една такава библиотека е
Университетската библиотека към СУ
„Св. Климент Охридски“, в която винаги читателите ще
намерят необходимите им ресурси, а в същото време ще
имат възможността да открият и нови светове от знания.
Разговора води: АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Онлайн фестивал на
българската книга
Първият по рода си онлайн-фестивал на българската
книга е факт!
Неочакван дори от организаторите мащаб: ще гостуват
22-ма български автори, а модератори ще бъдат
15 от най-авторитетните литературни критици,
журналисти, преводачи и издатели. Съдействат найголемите издателства за българска литература.
Кога и къде? От 28 септември до 4 октомври 2020 г.
Откриването е в 18:30 ч (СЕТ) на 28.09.2020 г., през You
Tube-канала на организатора - Българската културна
асоциация в Белгия: https://www.youtube.com/channel/
UCl70gNtmeSKa2tWbkym2nYg
Фестивалът ще започне с представяне на книгата „Добре
дошъл, Натан!“ на Ирина Папанчева и дискусия на тема
„Литературата като катарзис“ с модератор поетесата
Елка Стоянова. Закриването е на 4.10.2020 г., от 17:30
до 20:30 ч. с разговори с Йордан Вълчев и Капка Касабова
и поезия с Деси Цветкова. Програмата предвижда
дискусии с възможност за дебат с читателите на живо,
литературни четения и интервюта. Подробности
можете да намерите тук: https://www.facebook.com/
acbenbelgique/
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Краткостта като философия,
но и като език
Издаването на антологии в чест на юбилеи или като жест за
памет е една от сериозните тенденции в българската поезия
в последната година. Сред юбилейните антологии ще
откроя специално „Толкова е кратко“ на Федя Филкова –
една поетеса, която никога не е била сред шумните,
самоизтъкващи се автори, и която от години насам по-скоро
подкрепя чуждото писане, отколкото се грижи за своето.
Тъкмо затова жестът на издателство „Смол Стейшънс
Прес“ е толкова важен, навременен и по категоричен начин
ни кара да оценим мястото на Федя Филкова в съвременната
българска поезия. Но за това след малко.
Втората линия е тази на припомнянето и поканата за
преоценка, която откриваме във важната инициатива
на издателство „Да“ да представи поетичните книги на
Владимир Трендафилов „Получих живота си“ и на София
Бранц „Преди да се затворят времената“. И двамата
автори – видно е това и от книгите – си струва да бъдат
четени, помнени и „тяхното събрано“ до голяма степен
променя не само собствения им образ, но и мястото на
почерка им в разноликите търсения на съвременното
българско поетично писане. Все неща, които българската
критика предстои – надявам се – да дебатира. Защото
днешната българска поезия наистина е разнообразна и е важно
да се видят многото езици, чрез които и на които говори тя.
В тази рецензия обаче ще се съсредоточим върху юбилейната
книга на Федя Филкова. В различни обзорни статии името на
Федя Филкова е поставяно до това на Екатерина Йосифова,
Рада Александрова, Малина Томова, Калина Ковачева – с
други думи, нареждано е в българската женска поетическа
традиция. Самата аз съм била изкушена от такъв тип
четене на поезията на Федя Филкова. Податки за това
предлагат както някои тематични ядра в поезията є
(любовта, връзката майка – дете, загубата, видяна през
очите на жената), така и онези нейни стихове, в които
тя диалогизира с големи поетеси и от българския, и от
световния канон – Екатерина Ненчева, Мара Белчева, Анна
Ахматова, Ингеборг Бахман, Фридерике Майрьокер.
В същото време Филкова диалогизира и с много от големите
поети – Никола Фурнаджиев, Атанас Далчев, Александър
Геров, Кенет Уайт, разбира се – Николай Кънчев. И тези
вливания на традицията, тези полифонии си струва да
бъдат разчитани, огласявани, както и си струва да се
покаже какво в почерка на Филкова прави поезията є
отворена точно за тези поети. Но поетическият глас,
поетическият почерк на Федя Филкова, разбира се, не е
продукт единствено на този диалог, който е малка част
от поетическия є език. В нейната поезия има определен
вкус и към т.нар. „мъжка“ проблематика, вглеждането в
свободата като екзистенциална категория, природните
стихии и разтварянето на Аза в тях, самото поетическо.
Затова и оформянето на езика при нея е някак надредно, с
вкус към общочовешкото, и точно по тази причина „женска“
не е достатъчен етикет за поезията на Федя Филкова.

Приетите за специфично
женски теми – женският
Аз, себеизразяването,
пребиваването в женски
общности, любовта, пътят
са някак филтрирани,
нюансирани, наистина сведени
до човешкото в неговата
оголеност и уязвимост, в
крехкостта, която не знае
как да се справи с болката,
в захвърлеността, която не
познава убежище. Така нейната
поезия се налага най-вече като
разказ за човешкото – красив,
но и суров. Красив заради
нестандартните образи,
чрез които се проявява. И суров с онази суровост, която
единствено поезията позволява, защото в нея „само може да
се издържи на всичко“.
Разпознаваема особеност на поезията на Федя Филкова
е и лапидарността, лаконичността на нейния стих, в
който думите са много пестеливо подбрани, но така, че да
разширят до безкрай пространството чрез образи. Затова и
отделните думи разпъват картини, сезони, месеци и стихии
директно продължават човешкото и разказват историята
му – всичко е в постоянен оборот, преображение и някак
неделими се оказват тела, природа, следи, мълчания. Може
би и затова, макар и много да се говори за смъртта в тази
поезия, за невъзможното завръщане – като се започне от
стаята на детството и се стигне до пътя, – те в същото
време са някак отречени. Не че няма смърт, напротив – тя
е натраплива, идва, когато е най-нежелана, обърква, плаши,
разрушава. Но въпреки това в поезията на Федя Филкова
винаги може да є се противостои – да се подаде ръка, да се
спре, да се отложи обръщането на Орфей към Евридика. И
най-малкото – може да є се противостои с памет, която
прави смъртта някак отстъпчива и помага през нея да
прозира отвъдното „и да се вижда“.
P.S. Стихосбирката на Федя Филкова завършва с разказа (или
документалната история) „Стрелци по стихове“ и с кратки
бележки на поетесата за това какво е прочела в архивите
на ДС. Тези думи нямат нужда от коментар, те просто
трябва да бъдат прочетени от всички, които смятат, че
няма нужда досиетата да бъдат отваряни. Напротив, дори
30 години по-късно, има нужда. Защото без това знание и без
катарзис обществото ни ще продължи да затъва и цикли в
морален дефицит, всепозволеност и безнаказаност.

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
Федя Филкова, „Толкова е кратко. Стихотворения 1969-2019“,
изд. „Смол Стейшънс Прес“, 2020

a b r o a d
Антологията Do příští trávy („До другата трева“) представя
поетичните творби на 25 български поети от втората
половина на ХХ век, като хронологически обхваща периода от
А. Далчев до 90-те години на века (В. Петров, Б. Димитрова,
В. Раковски, Д. Стефанов, И. Цанев, Н. Кънчев, Б. Христов,
Б. Иванов, А. Геров, К. Павлов, Хр. Фотев, Е. Йосифова, К.
Ковачева, Г. Борисов, Г. Рупчев, А. Илков, Б. Ламбовски).
Идеята за това издание се породи още в 90-те години на
миналия век. Антологията обаче възникваше бавно както
поради разбърканата ценностна схема, така и поради
отдръпването на цяло поколение квалифицирани преводачи.
Отделен въпрос е, че преводът на поезия е
специфичен вид превод, който не е по силите
на всеки преводач.
Строго хронологично погледнато, Далчев,
дебютирал като поет между двете световни
войни, не принадлежи към поетичното
поколение от втората половина на ХХ век.
Причините той да бъде поставен в основата
на представената тук „модерна класика“ са
няколко. Още с дебюта си през 30-те години
Далчев извършва следващата (след Ботев и
Яворов) голяма промяна в естетическия канон
на българския стих. Неговият поетически
почерк става един от образците за
българските поети през 40-те години на
ХХ в. – сетивният свят, в който живеят
героите на Далчев, вдъхновява младите по
това време А. Геров, А. Вутимски, Б. Райнов, Р. Ралин и др.
В българска среда Далчев се превръща в ключовата фигура
на един неофициален литературен канон, конструиран
като алтернатива на официалната поезия на колективния
патос. В несвободната и неестествена културна ситуация
след 1944 г. повторното откриване на Далчев през 60-те
години след четвъртвековно мълчание става инспирация
и емблема за поетите, които не приемат принципите на
„социалистическия реализъм“.
След Първата световна война българската поезия търси нови

пътища за изказ. Едната насока тръгва от екзистенциалната
и конкретната поезия на Далчев, другата – от
разрушителността и експресивността на стиха на
Г. Милев. Присвоявайки си Милев, соцреалистите развиваха
първата линия, подходяща както за деструкция, така и
за славослов, и най-важното – позволяваща да се говори
от името на „колективния“ народ. Поетите, споделящи
естетическите принципи на Далчев, отказващи да приемат
колективните преживявания за свои и говорещи само лично,
бяха пренебрегвани и възпрепятствани да публикуват, а част
от тях – И. Цанев, Е. Йосифова, Б. Христов – определени за
„тихи“ лирици. Тук разширяваме границите
на това понятие и предлагаме антология на
„тихите“ поети, като нямаме предвид само
факта, че властта се стремеше да ги направи
„тихи“, като ги заглуши.
Въпреки търсеното различие на почерци,
стилове, теми и поколения включените
поети могат да бъдат обединени около
няколко характеристики. 1) хронологична;
2) по отношение канона на соцреализма:
които само не го приемат vs които го рушат
(антисоцреалисти К. Павлов, Н. Кънчев,
Б. Иванов, И. Цанев) vs индиферентни към
соцреализма; 3) по отношение на поетиката:
привърженици на класическия римуван стих
vs с предпочитания към по-свободния римуван
стих vs привърженици на свободния стих.
Преводите в тази антология – за разлика от предишните
издания – са дело на двама поети (Л. Кроужилова, О. Заяц)
и двама изкушени от поезията преводачи (Д. Хронкова, М.
Черни), всички владеещи добре български. Този
факт значи, че стогодишните литературни
и културни връзки между българи и чехи не са
били ялови, щом се е стигнало до момент, в
който поети от един малък и „екзотичен“ език
превеждат поетите на друг също така „малък
и екзотичен“ език.
Литературен вестник 16-22.09.2020
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Разговор с Албена Стамболова по повод новата
є книга Драки и къпини, издадена от Факел
Амели Нотомб,
„Жажда“, прев.
от френски
Светла Лекарска,
изд. „Колибри“,
2020, 103 с., 14 лв.
Много издателства в чужбина се
издържат от продажбите на романите
на Амели Нотомб. Там писателката
е неизменно в челото на класациите,
номинирана е за множество награди,
преведена е на над 40 езика. За
сметка на това в България част от
интелектуалните среди намират, че
не е престижно да я хвалят или да се
афишират като нейни почитатели.
Въпреки тази смехотворна подцененост,
Амели Нотомб си струва да бъде
рекламирана на българската публика.
И никой няма да сбърка, ако започне с
„Жажда“ - роман, който неслучайно е с
номинация за „Гонкур“ и който по един
нестандартен, провокативен, болезнен за
съвремието ни и много разтърсващ начин
реконструира последните часове на Исус и
случващото се в съзнанието му.

Джуха АлХарити, „Небесни
тела“, прев. от
арабски Емил
Ценков, изд.
„Киви“, 2020, 300
с., 19 лв.
Джуха Ал-Харити е първата писателка
от Оман преведена на английски и
първият автор от Персийския залив,
спечелил международния „Ман Букър“.
Това се случва през 2019 г. с книгата є
„Небесни тела“. Издателство „Киви“,
което напоследък запознава българските
читатели с важни заглавия от арабския
регион, своевременно представя
романа, говорещ за съдбата на различни
семейства, но най-вече на няколко
жени, изправени пред въпросите за
избора, свободата, подчинението или
неподчинението, правото на любов,
професия, самоопределение.

Фридерике
Гьосвайнер,
„Тъжна свобода“,
прев. от
немски Здравка
Евстатиева, изд.
„Еднорог“, 160 с.,
15 лв.
Фридерике Гьосвайнер е определяна като
едно от големите нови открития в
немскоезичната литература. Критиците
я сравняват с Рилке и Бюхнер, виждат
в нейно лице изразител на новото
поколение и още дебютният є роман
„Тъжна свобода“ се определя като
изразяващ именно това поколение на
трийсетгодишните амбициозни, но и
разочаровани, сблъскващи се със самотата
и неудовлетворението млади жени и мъже.
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Не сте от писателите, които
се опитват да вадят нова книга
всяка година. Колко време мина от
написването на „Авантюра, за да мине
времето“ до този сборник за Боженци?
Защо беше тази пауза?
От издаването на последния ми роман
минаха 13 години. Много време, през
което контекстът на книгозидаването
в България бавно се променяше. Поспециално – за българските автори.
Когато издадох 4 книги между 2001 и
2007 г. ситуацията беше друга. Тогава
малки селективни издателства все още
провеждаха политика чрез избора си и
така създаваха профила си. От около
6-7 години картината е много различна.
Издатели охотно приемат да издават,
защото имат право на ISBN и авторите
си плащат. За мен това не е нормален
процес. Трябваше ми време, за да схвана за
какво става дума и да открия издателя,
който има отношение към това, което
издава. Важно е за мен. Имаше моменти,
в които си мислех, че издаването на книги
вече не ме интересува. За щастие, го
преодолях. Защото писането продължава,
независимо от контекста.
А по какви причини се забави толкова
много самото издаване на „Драки и
къпини“, която някак те кара да я
наречеш „Драски и къпини“? Казвате
в „Благодарностите“ към книгата, че
сте чакали 6 години.
По тези, които споменах по-горе.
Всъщност заглавието е „Драки и
къпини“. Не че съвсем няма закачка с
Вазовите „Драски и шарки“, но не е
толкова директна. Забави се заради мен и
упорството ми. Книгата е написана преди
6-7 години. Забави се заради това, че ми
е трудно да харесам издателя толкова,
колкото и той мен. И да повярвам,
че се интересува от това, което
съм написала. Все пак той е един, поспециален наистина, но все пак читател.
А читателят на книга е всичко, заради
което тя съществува.
Книгите Ви дотук бяха градски,
докато сега в основата е селото, макар
и едно особено, магическо село. Поразлични са и персонажите Ви. Какво ви
накара да се насочите към това място
и тези персонажи?
През 2013 г. от издателство „Сиела“ ме
поканиха да дам разказ за томовете им
„Зелени разкази“. Написах разказа за Бай
Бено. Останалите истории се завъртяха
около него. И досега го чувствам като
център на книгата, център на този
специален свят, до който се докоснах
в малкото село. Не знам нищо за
опозицията град - село. Не знам дори дали
има такава. Селото се среща и в града,
както и обратното. Бай Бено е гражданин
под небето и върху земята, човек със свой
стил и философия за живота, с определен
начин за общуване с другите. Докато
пишех за него, започнаха да се появяват и
други хора, свързани с преживяването ми
на онова място. Свързвах се поотделно
с всеки един от тях през мястото, през
това как живеех там и колко близко
и далече можем да сме с хората около
нас. Може би беше дръзко да си позволя
да пиша за хората, които срещах, но
проектът се подчини на нещо друго и
това го направи възможен. „Другото“ е
писането за времето на онова място. Уж
описвам хора или неща, а се ражда разказ
не за хора и неща, а за нещо по-неуловимо.
За това как се гледа нещо, което
отминава или е отминало.
И още нещо е ново в тази книга –
фактологичното. И при персонажите,
и в историите стъпвате и на реални
прототипи, на реални случки. Къде е
границата между въображаемото и
фактологичното в „Драки и къпини“?
Не мисля, че има значение. Когато

пишеш, няма
граница между
въображаемо и
фактологично.
Селото
съществува, да,
това не може да
се отрече. Но то
е едно за вас, друго
за мен и за всеки
един от нас. Колко
села има с това
име? Колкото и
хора. От друга
страна, ако някой
от прототипите
прочете разказа
за себе си, едва ли
ще се познае или
припознае. Описаните хора не са живите
хора. Описаните имат друг резонанс с
онзи, който чете за тях. Това множене на
възприятието прави така, че авторът да
се чувства свободен. А без тази свобода,
свободата на фикционалното, не бихме
могли да пишем. Избрах да опиша времето
си там през къщата, хората, къпините
и къртиците. Те маркират някаква
моя топография, която би трябвало
да се удържа чрез езика, тоест да успее
да направи така, че разказът сам да се
разкаже.
Можем ли да говорим и за доза
автобиографизъм тук? Или става дума
за сложна игра на идентичности и
повествователни техники?
Един приятел нарече тази книга „дзен
книга“, оприличи я на зелен чай с жасмин.
Може би е прав, тази книга умиротвори
нещо в мен, помогна ми да осъществя
една раздяла, която беше трудна за мен.
Когато се разделях с къщата, с хората,
свързани с нея, с времето там, нямах
представа какво точно правя. Думата
„раздяла“ предхождаше целия процес.
После той се разгърна чрез разказите,
сякаш си вземах сбогом с всекиго и с
всичко, но не фактически, а като насън.
Да, има автобиографичност в книгата.
Но като всяка автобиографичност и
тя е онирична, от Монтен и Пруст до
последната книга на Жан Д’Оремесон,
която чета в момента. Питала съм
се дали така става и след смъртта –
посещаваме невидими местата и хората
и се прощаваме с тях. А описанията на
тези посещения на паметта вече е друга
работа, езикова работа. И все пак в
книгата се появи жив живот - смях, игра
и ирония. От него се роди смелостта,
която ми беше нужна, за да продължа
нататък. Ако в езика има жизненост,
значи има и разказ.
Има ли произведения, в чиято
традиция бихте искали критиката да
постави „Драки и къпини“?
Много труден въпрос. Винаги съм искала
да напиша добър разказ. Или хубава
приказка (Работното заглавие на книгата
беше „Боженски приказки“.) Мисля,
че това е майсторски жанр. От друга
страна, историите в тази книга са
свързани от наративния „аз“. Родени са от
опита на езика да артикулира паметта.
Може би някъде по средата между Туве
Янсон и Олга Токарчук, и дано не е много
претенциозно. Ако начинът, по който се
разказва нещо доминира над това, което
се разказва, това е една традиция. Ако е
обратното – това е друга. И пак стигаме
да четенето, до читателя, който може и
да е критик. За мен също ще е откритие
да разбера как се чете тази книга. Може
би тогава ще мога да отговоря.
Как се решихте сама да илюстрирате
книгата си?
Поводът е това, че издателят спомена,
че е добре да има илюстрации или
снимки. Думата „снимки“ ме уплаши.
Съществуват много туристически

изображения на това село. А книгата е
тъкмо обратното нещо на туристическо
изображение. Някога рисувах. И се
осмелих. Първо, за да предотвратя
опасността от реални изображения, и
после, защото виждах всичко, за което
пишех, като нарисувано с черен молив
върху бял фон. Драснато като щрих, като
силует, лаконично и чисто от реални
прилики. Направих много рисунки и с
художничката успяхме да подберем някои
от тях.
Продължавате да експериментирате
с едно ясно и лапидарно писане, което
в същото време напряга значенията и
много залага на образността. Каква е
вашата представа за добър език, добър
стил на писане?
Ако в писането ми има лапидарност,
вероятно се ражда от стремежа ми
в езика да заживее нещо. Или някой.
Постепенно, щрих по щрих, дума по
дума, да се изгражда – до последния ред –
онова, което живее в книгата. Странно
е, но изпитвам нещо като уважение към
раждащото се в езика. И не искам да го
притискам с много тежести, или поне
не бързо и не веднага. Страх ме е от
неточната дума, от многото думи, от
прекалено разгърнатите описания. Не
винаги съм сигурна дали контролирам
това, но бих искала. Колкото до
представата ми за добър език или стил
на писане, не бих могла да се огранича до
един пример. Мисля, че имам усет кога
един автор изневерява на себе си, кога се
самоплагиатства или дори паразитира
върху изказа си. Стремя се да не допускам
това. Добрият стил би трябвало да
изчерпва и да придвижва, да води и да не
подвежда. Хемингуей нарича това по друг
начин – казва, че писателят не трябва да
лъже. Сложна мисъл.
Над какво работите в момента?
Питам и за художествени текстове, и
за преводи, ако подготвяте нещо?
Последният превод, който направих,
е поредният превод на български на
„Малкият принц“. Световната книга, към
която се върнах малко подозрително, с
чувството, че има нещо в нея, което не
е нито притча, нито детска книга, нито
книга за възрастни, нито… нито… И
останах смаяна колко е знаменита. Колко
е велик Екзюпери. Благодарна съм, че ми
беше предоставена тази възможност
от „Хеликон“. Разбира се, вълнувам се
как ли ще се приеме преводът ми. Иначе,
довършвам роман и сглобявам книга с
писани през годините и досега разкази –
някои публикувани, други – не. Много
важен проект за мен е една книга, върху
която работя отдавна и която не е
художествена. Коментари на вълшебни
приказки, анонимни и авторски. Светът
на приказките, митовете и легендите
е мой свят открай време. Но понеже
отново и отново се потопявам в тях,
върви бавно. Може би не ми се иска да я
завърша, за да си остана там.
Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
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Българите и тяхната историческа съдба
през един благосклонен италиански поглед
За книгата на Джузепе Менарини България и бъдещето на славяните1
Написана през 1892 г., т.е. едва седем
години след Съединението, тази
неголяма по обем книга на италианеца
Джузепе Менарини дава на българския
читател възможност не само да
опресни и обогати познанията си
за историческата обстановка,
политическите борби и обществената
атмосфера на Балканите, в Европа и
света в онези съдбовни години, но и да
почувства благотворното въздействие
на един добронамерен и разбиращ
външен поглед, изпълнен с искрена
симпатия към нашия народ. Както
заглавието „България и бъдещето на
славяните“ достатъчно ясно подсказва,
българската ситуация е разгледана от
автора в общославянска перспектива.
Панславистичната идея и въпросът
за условията, които евентуално биха
позволили тя да премине от сферата
на утопичното в тази на възможното,
са едно от главните средоточия на
неговите наблюдения и предвиждания.
Критичната оценка на Менарини за
несправедливите решения на Берлинския
конгрес от 1878 г. е категорична и
еднозначна. Избухването на Румелийската
революция през 1885 г. е неизбежният
резултат от тях. Европейската
дипломация грубо и безотговорно е
накърнила силното народностно чувство,
съхранявано от българите с векове,
уязвила е „техните исторически спомени
и тяхното етническо единство, особено
след като Санстефанският мирен
договор беше осъществил за тях един
вече незабравим идеал“.
В очертаната от Менарини картина
на процесите, белязали балканската и
международната политика в годините
от Берлинския конгрес до Съединението
и след това, ключово място заема
фигурата на Александър Батенберг.
Сметките, които Русия си е правила с
поставянето му на българския трон,
излизат криви, тъй като независимият
дух на младия княз, „предаден на новия
му народ“, се е проявил „в открита
реакция на всякакво руско влияние“.
Показателно е сходството между
оценката на италианския автор за
същинските мотиви за накърняващите
историческото право на българския
народ действия на руската дипломация
при събитията около Съединението
и оценката на Симеон Радев,
според когото Русия е сметнала, че
Берлинският договор е в неин интерес,
тъй като настройва българите
срещу Великите сили и така създава
предпоставка самата тя да увеличи
още повече своето влияние в региона.
Симеон Радев свидетелства също
така за заслеплението, попречило
на значителна част от българското
общество да разчете навреме ясните
знаци за непредотвратимия удар,
подготвян за него от международната
политика след огромната, но
изключително кратковременна радост
от Санстефанския договор, тъй като
„в своето упоение българите мислеха,
че няма на света сила, която да посегне
на резултатите, добити от руското
оръжие“. Българите са заставени от
събитията да прогледнат, но според
Джузепе Менарини това в не по-малка
степен важи и за властите в Русия,
които също се сблъскват с една напълно
неочаквана за тях реакция: „Русия
обаче не предполагаше, че българите
ще са способни“ да направят и крачка
без нея, нито че на Александър
Батенберг, възкачен от Договора на
Менарини, Джузепе. България и бъдещето
на славяните. Прев. от италиански Дария
Карапеткова. ИК „Колибри“, С., 2020.
ISBN 978-619-02-0695-8
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българския престол, някога ще му мине
през ума да се изтръгне от нейното
влияние. [...] Българският народ беше
преценен твърде лековато“. Менарини
държи категорично да подчертае,
че „подготовката и провеждането
на революционното движение са
дело изключително на българските
патриоти, не на други“.
В неговата книга не е спестена
аргументирана, дори разобличителна
критика към Русия, към Запада, към
съседите на България на Балканите.
При все несъмнената си обективност
авторът обаче не е безпристрастен.

Невидимата и неуправляема сила,
която движи съдбите на народите
и която той нарича фатализъм на
човешката цивилизация, изглежда
има в неговите очи свой специален
план за българите и в него те играят
водеща роля в бъдещото обединение
на южните славяни, което Менарини
провижда като много вероятно и
осъществимо. В това се състои според
него мисията на българския народ, която
е необходимо той да осъзнае и да подчини
на изпълнението є „възможностите
на времето, в което се намира, и
средствата, с които разполага“.
„Българите и бъдещето на славяните“
може да се окачестви като съчинение
с изявена футурологична насоченост.
Прогнозите на Менарини се опират
на анализ на настоящето, направляван
от необходимостта да се отговори на
следните четири въпроса:
1. На такъв етап от вътрешното си
преустройство ли е България днес, че
да може да се стреми към абсолютно
първенство измежду южните славяни?
2. Кой най-логично ще бъде пътят,
следван от панславянското движение, и
какъв дял ще има България в това голямо
движение?
3. Има ли логично основание да се допусне
тържество на една бъдеща славянска
цивилизация?
4. Възможно ли е отсега да се предвиди
накъде ще поеме европейската
общност след победата на славянската
цивилизация? И какво влияние ще
упражни тя над развитието на
победената цивилизация?
В търсене на отговори италианският
автор тръгва от своята хипотеза за
двата възможни пътя за постигане на
обединение на славяните. При единия
път това обединение би било резулатат
от прякото и доминиращо действие
на Русия, заинтересована под знака

на панславизма да разширява своето
влияние от север на юг. Другият
минава през групирането на славяните
в две големи подразделения – южно и
северно. При втория сценарий ролята
на обединител на южните славяни,
убеден е Менарини, се полага по право
на България. Погледнато през призмата
на проблемите на днешна България,
окуражително, дори ласкаещо звучи
неговата оценка за постигнатото от
ръководителите на тогавашна България:
Независимо от буйните партии в един
млад и свободен парламент, почти
напълно неопитен в политическия живот
и отгоре на всичко повлиян от руските
машинации, българското правителство –
и то без да се лишава от каквито и да е
нововъведения и реформи – само за шест
години намери начин да натрупа чисти
спестявания от близо 40 милиона!...
Следователно не е изненадващо, че с
подобно правителство образованието
и търговията в България се оживиха
и че народът – който чувстваше,
че живее свой живот – разви много
активна дейност, каквато е характерна
за новите общества. Националнообединителното чувство, по-рано
насърчавано от руснаците, които сега
напразно опитваха да го приспят, се
разраства, засилва се все повече: то се
проявява съвсем отчетливо в желанието
за една Велика България, обединена
както в Санстефанския договор.
Според Менарини бъдещето на Европа
минава през неизбежен и решаващ период
на борба между германо-латинската
и славянската цивилизация, докато за
Русия разглежда като много вероятна
хипотезата тя да се превърне предимно
в азиатска сила. А за българите, заети
„сега“, т.е. към времето, в което
е писана книгата, изключително с
устройването на мирния си живот,
предвижда, че ще дойде ден, когато с
оръжие в ръка и в ущърб на апетитите
на Русия ще извоюват отколешната
си мечта за единна, силна и независима
Велика България, около която ще се
обединят южните славяни. За това,
че в своето съвремие Менарини не е
единственият, който мисли бъдещето
на Европа през панславистичната идея,
свидетелства и цитираната от него
статия във френското списание „Ревю де
дьо Монд“, в която се казва: „Неизбежно
ще дойде денят, в който най-силните
държави на Европа ще влязат в борба със
славянския свят; този ден ще отбележи
пълното тържество на една нова
цивилизация“. А собствената си прогноза
за изхода от тази борба той представя
във формата на реторичен въпрос:
„Кой ще може да отрече на славяните
най-голямата вероятност за победа в
борбата със Запада?“.
Книгата „Българите и бъдещето на
славяните“ се чете на един дъх, за което
несъмнено допринася и великолепният
превод на Дария Карапеткова. Нейната
ценност се измерва не толкова със
сбъдваемостта на формулираните в нея
прогнози, колкото с прозорливостта на
повдигнатите въпроси, голяма част от
които звучат неочаквано актуално в
съвременния ни контекст. Издателска
находка е отпечатаната върху корицата
непозната досега у нас карикатура
от 1886 г., която носи заглавието
„Вечният български въпрос“ и изобразява
огромната риба „Русия“, опитваща се
да погълне по-малката риба „България“.
И както споменах в началото на
настоящия отзив, съчинението на
Джузепе Менарини ни носи свежото
предизвикателство на погледа отвън, а
това винаги е полезно.
МИРЯНА ЯНАКИЕВА

Марион Пошман,
„Боровите
острови.
Автентичен
пътеводител
на японските
самоубийци“, прев.
от немски Диана
Диманова, изд.
„Киви“, 2020, 203
с., 17 лв.
Марион Пошман е сравнително добре
позната на българската публика не
само с предишни свои романи, но и от
гастрола си на Софийския литературен
фестивал преди две години. Тя е едно
от нашумелите имена в съвременната
немскоезична литература, носител на
множество награди за своята поезия и
проза.
Романът „Боровите острови“ е отличен с
Германската награда за Книга на годината
за 2017-а и е номиниран за „Ман Букър“
за 2019 г. Срещата на западния човек
с източната култура, проникването
в психологията на самоубийците,
следването на маршрутите на Башо,
постигането на японското хайку, а оттам
и на себе си, са само част от темите,
които Пошман подхваща в този блестящо
написан роман.

Томас Еспедал,
„Срещу
природата“, прев.
от норвежки
Ростислав
Петров, изд.
„Персей“, 2020,
160 с., 10 лв.
Романът на Еспедал е определен като
сензация в Норвегия, издаден е в 19 страни
и е носител на най-големите награди в
Скандинавския север.
Кое е естественото и какво е да се живее
срещу природата, има ли възраст за
любовта и къде са границите є, доколко
човешкото може да се съизмерва с
литературните образци и как могат да
се балансират разум и чувства – това са
само част от въпросите, които поставя
този изключително ерудиран и завладяващ
роман.

Бен Ейткен,
„Риба и пържени
картофки
– моята
невероятна
година в
Полша“, прев.
от английски
Красимира
Абаджиева, изд.
„Ера“, 2020, 245 с.,
15,99 лв.
Бен Ейткен заминава за Полша, за да
разбере защо толкова много поляци
напускат страната си и отиват на
работа във Великобритания. Без да
знае почти нищо за Полша и в плен на
всички предразсъдъци, които битуват
на Острова за поляците, но вписвайки
се в живота на страната и срещайки
се и разговаряйки с местните жители,
той успява да разбие стереотипите и
с възхищение да заговори за полската
култура, история, традиции. И както
е характерно за такъв род пътеписи,
свидетели сме и на много комични
ситуации и самоиронични
описания.
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Намерени вещи
Не се опитвах да конструирам свят, исках да се впиша в
съществуващия с възможно по-малки загуби.1
Как се измерва времето?
Бързият отговор е лесен – с часовник. Но как точно?
Времето не тече през часовника като вода през турбините
на водноелектрическа централа, за да върти стрелките
му. Става ясно, че можем да го измерим единствено чрез
пространството, един вид географски, чрез движението
на стрелките, чрез предметите, но не и пряко. Със своя
пространствено-времеви континуум Айнщайн ще се окаже
прав и за литературата.
Защото точно това правят и „изгубените вещи“ на
Алберт Бенбасат. Завръщайки се в книгата, те съживяват
и времето. То се оказва там, в тях, с всичките си случки,
хора, отношения, нрави, институции, че и държавни
разпоредби. Макар тези вещи вече да не са сред нас, част
от героите – също, пък и държавата вече да е уж друга,
тяхната жизненост в книгата показва, че нищо никога не
се губи, просто не знаем къде отива. Тези „изгубени вещи“
са големи и дребни, материални и абстрактни: пишеща
машина, уличен телефон, перодръжка, ютия на въглища,
пощенска картичка, часовник с кукувица, както и кино
„Солун“, „Вечният календар“, бюлетинът за нивото на река
Дунав в сантиметри, жълтата „шестолъчка“ – все неща,
които са били особено важни за времето си, определяли са
съдби, реализирали са призвания, докато днес – за зло или
добро – вече ги няма.
Тук има една опасност – човек да си помисли, че книгата е
носталгична. Този риск идва и от закачливо двусмисленото
заглавие. Всички сме виждали гишета за изгубени вещи по
гарите и няма по-сумрачни места от тях. Вътре, сред прах
и паяжини, чакат чадъри, шапки и палта, зарязани насред
път, и рядко нещо наистина ценно. Не е това. Или поточно, ако има носталгия, тя не е предадена носталгично.
В книгата на Алберт Бенбасат „вещите“, затрупани от
времето, се оказват отлично запазени. Живи. Говорещи.
Пълни с намерения, интриги и безобразия. Бих ги нарекла
„намерени вещи“. Книгата е портал към различни времена
от средата на двадесети век до днес и този портал работи.
Ще видим отново Созопол, преди да се е превърнал в
творческо сборище и столица на плажните подпорни стени
със сложна архитектура. Ще минем покрай клекшоповете,
такива, каквито бяха през 90-те – свърталища на
интелектуалци, скитници, хора с плахи опити за бизнес и
дерейлирал живот. В „Изпод чадъра“ ще лъснат мускулите
на днешните плажни герои, заедно с рекламния поток, в
който плуват. На балкона на кино „Солун“ ще погледаме как
подрастващият още „епически Аз“ е влязъл да се целува
с курвето на махалата Мимето, но уви, изборът му ще
бъде оспорен от местния хулиган. А шпаньолската му баба
Рашел, без да допуска за какво използва любимото є кино
нейният внук, ще продължава да го моли да є купи билети за
„Във възрастта на любовта“, та да си поплаче.
И ето че стигаме до жанра на книгата. На пръв поглед
това са разкази, 44 на брой, но на втори поглед сякаш не са.
Повечето са написани от първо лице и ако се усеща някакъв
специален стремеж в тях, то той е да се разкаже истината
от край до край. Какво се случи? Кой още участваше? Защо
тогава се впуснахме да правим неща, които днес никой не
би направил? На фона на лавината от писателски мемоари,
които се опитват със задна дата да уредят по-престижен
статут на авторите си, спомените в „Изгубени вещи“ са
насмешливи, любознателни, по-наблюдателни отколкото
е добре за пишещия и не му спестяват нито един фал,
нито едно недоразумение. Написани са сякаш с ръка върху
Библията и под клетва да се говори истината и само
истината (каквито и магарета да ни изкара тя). Разбира се,
вътре има и неща, за които авторът навярно ще настоява,
че са измислени – имената на част от героите, разговорите
с умрелите приятели, няколко по-алегорични сюжета. Но
те не определят жанра на това мащабно свидетелско
показание, тежестта не е в тях. Цялата истина за живота
ни включва и това, което сме видели, и това, което сме
знаели, че е там, без да го виждаме. За мен тези разкази са
„истории“, защото центърът на един разказ е разказването,
а на една история – случилото се.
Топографията в „Изгубени вещи“ е толкова прецизна, че
на съкварталец като мен би трябвало да му е забранено да
дава мнения поради махленски патриотизъм и конфликт на
интереси. Сюжетите се разгръщат между кино „Петър
Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“, „Солунска“ и 41-воучилище,
площад „Славейков“ и естрадата зад паметниците на
Шести пехотен полк, днес НДК. Пък и да не е човек от
същия квартал, от всяко кътче на България би могъл да
влезе в Гугъл и да провери лично кое къде се е случило, точно
както може да проследи и къде се е лутал из Дъблин героят
на Джойс Леополд Блум на 16 юни 1904 г. Днес, когато много
наши автори внимават да не споменават
топоними и кръщават героите си с
международни имена, за да не уплашат
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евентуалните кандидати за превод на книгите им в
чужбина, разказите на Алберт Бенбасат смело уточняват
всичко – от идеологическите хватки на кинопрегледа до
бирата „Ариана“, която авторът очевидно предпочита.
Адресатът на „Изгубени вещи“ е не Франкфуртският
панаир, а ние тук. Помнещи или забравили.
При цялата си конкретика обаче сюжетите в „Изгубени
вещи“ проявяват готически наклонности. С лекота
прескачат в тайнственото и там има магия, скрито
знание, друг свят, спотаен в нашия. За да прекрачиш във
вълшебството, трябва да си или дете, или вече видял
всичко. Алберт Бенбасат е сякаш и двете заедно. В
„Между кориците“ разказвачът, който наблюдава как
млада наркоманка на антикварна сергия е напът да продаде
неговата собствена книга, се оказва прероден в котка. В
„Уличен телефон“ стар телефонен апарат, закачен като
интериорен акцент в модно заведение, свързва автора с
мъртвия му приятел. Мъртвецът въобще не се държи
на висотата на покойното си положение и погва живия
с псувни и упреци. Във „Времето в часовника“ е описана
цяла окуцяла армия от спасени стари часовници – един
влачи стрелките, друг спира от старост когато си иска,
на трети само мелодийката му е останала и все пак те
се борят да останат във времето, на служба, кой колкото
може.
„Сигурен си, че часовниците са живи. Те говорят, движат
се, макар някои на един крак, имат нужда от храна.
Стареят и постепенно забавят вървежа си.
Най-накрая спират завинаги.
Имат доста общо
с хората.
– Времето е в
часовника, нали
дядо?! – казва
внучката ти Ани,
която ти е дошла на
гости.
– Сигурно –
отговаряш ти, без да
си съвсем убеден.“2
И сред този старчески
приют от оцелели
ветерани се извисява
стогодишният часовник,
който спасява живота на
разказвача. Как можеш да
отделиш тогава живите
от неживите?
Персонификацията е често
срещан похват или по-скоро
подход към света тук. Но
не предметите са описани
като живи, а животът в
предметите е описан. Ето
какво минава през ума на
професора, докато се пазари за
овехтяло копие на „Вечният
календар“ в зимен ден с търговеца на антикварни книги:
„Какво е да си парцалива книга на възраст два века и
половина? Как се чувстваш, какво мислиш? От дългата
си практика се бе убедил, че книгите мислят и чувстват.
Не с думите вътре в тях, въпреки че и думите участват
някак си. Книгите имат своя нервна система, която
при хората се нарича периферна, а при тях е главна. Тя
свързва корицата, хартията, мастилото, формата на
буквите, разположението им, а и куп още неща, например
рисунки, подчертавания, детски драсканици, следи от кафе,
конфитюр, тоест всякакви знаци, оставени от хората,
които са обладавали въпросната вещ.
Тази нямаше да проговори, не и сега, докато зъзнеше при
минусови температури.“3
И все пак явно достатъчно му е проговорила.
Всичко е разказано през хумор, но под смеха текат
истории, които свиват сърцето. Някои са трагични,
други романтични, трети – и двете заедно, но неизменно
споделени с усмивка. Лесно е да разкажеш тъжна история,
вайкайки се, доста по-фино майсторство е да видиш
намигането на съдбата във всичко това („Паламид“,
„Портокаловата стая“, „Opera buffa“ и т.н.). Откъде
всъщност идва този добър смях, това намигане?
Предполагам, от осъзнаването, че дори някой да не е вече с
тебе, ти си щастлив, че не сте се разминали във времето.
Ако всичко рано или късно си отива, по-важно е какво сме
имали, докато е било с нас.
Но нека да разглобим докрай този часовник, за да видим
откъде идва животът на кукувичката.
Сюжетите в тази книга са много повече от разказите. В
„Няма къде да избягат“ на три страници се преплитат
пет истории. Така е на повечето места. Една история
води до друга, а тя до трета, но в това сърфиране хаос
няма. Получава се полифония, чиито мелодии една по една се
затварят до финала. Историите няма да спечелят,
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ако се отделят една от друга. Необходими са си, но
друг освен автора не бива да се опитва да ги разкаже.
„Пощенски картички“ например събира три сюжета – на
придобиването на старата полуеротична картичка, на
двете лолитки, снимани на лицето є, и на неграмотния и
отчаян зов на гърба є към „Иванчо“ да се върне. Три драми,
които животът събира в едно, но никога няма да смеси.
Героите в тези истории са от впечатляващо широк
регистър. От гробари до министри, от фотографи до
неуспели актриси, от милиционери до зъболекарки, от
милионери до скитници. Най-очарователното в тях е
начинът, по който са обрисувани – само с по два-три щриха,
без това да ги прави карикатури:
„На единия от пиещите, голям и грубо шлифован като
витошка морена, му викаха „доктора“. Беше педиатър
в Пирогов. Другият, топчест и мустакат, шофираше
гробарка. Имаше и една младичка блондинка, изваяна като
позлатена писалка „Паркер“, на която временно е свършило
мастилото.“4
Авторът понякога се промъква в тях и заговаря от тяхно
име, друг път излиза от себе си и си заговаря на „ти“. В
този смисъл, освен „дефолтното“ първо лице, тук можем
да се натъкнем на разказ от трето лице, от второ лице
и дори, примерно в „Opera buffa“, от първо и трето лице
в последователна свързаност. А в „Идеи за произхода на
творчеството“ първото лице е разделено на два Аза. Има
си и трето лице в ъгъла на бара, което се оказва пї
Аз и от двамата. Толкова игра с гледната точка на
разказвача мога да свържа само с Пол Остър и Итало
Калвино.
Встъпителните изречения. При Алберт Бенбасат
те често пъти са гросмайсторски. Например:
„Притежавам две такива ютии – мъжка и женска.
Но не живеят заедно“5. Или: „На плажа смешението
на езиците не е вавилонско, а славянско“6. Или: „В
кръчмата има трима посетители, двама от които
съм аз“7. Или: „Обстановката на Еврейските
гробища в тоя летен ден не извикваше желание
за умиране“8. И нито един от тези летящи
стартове не е празно обещание.
Сюжетното време тук се разтегля и събира
като акордеон, често пъти влиза в историята
по средата є, после се връща преди началото є,
после отскача след смъртта на героите, после
се връща в „сегашния“ миг, за да го разгърне и
открие кое го прави толкова значим. Защото
със задна дата това, което ни се е струвало
важно, нерядко престава да бъде важно, а
онова, което сме мислели, че ще забравим, се
запазва като златно ключе в паметта ни.
И под звуците на този акордеон протича
животът ни.
Колкото до ценностите – нито една от
тях не е приета на доверие. На фона на
натрапчивия гилдиен призив: „Четете книги!“, човек
очаква, че професор Бенбасат, литературен историк,
критик и специалист по книгоиздаване, ще запее първи
глас в този хор. Нищо подобно. В „Движими и недвижими
паметници“ става дума за книгите от библиотеката на
починал писател, които трябва да бъдат пренесени в музей.
(Много ценни!) Но младите уредници на музея, натоварени
с преместването им, отиват на кръчма и ги оставят
временно навън, защото „никой не пипа стари книги“.
(Неценни.) Когато се връщат обаче, виждат, че книгите
са изчезнали. (Отново ценни.) Оказва се, че едни цигани
междувременно са ги дали на вторични суровини и са взели
някой и друг лев за тях. (Все нещо струват.) Уредниците
събират помежду си тринайсет лева и осемдесет
стотинки и срещу тях циганите им връщат книгите.
(Цена: Тринайсет лева и осемдесет стотинки.) Книгите са
възстановени. (Безценни!) Но в музея нямат място за тях и
ги оставят в мазето. (Нищо не струват.) Тази флуктуация
на оценностяването може да се получи само ако погледът
ти следи това, което хората вършат, а не това, с което се
украсяват.
Книгата е разделена на три части: „І Изгубени вещи“, „ІІ
Момчетата и аз“ и „ІІІ Джуджета и великани“. В първата
част са спомените от детството. Втората част е за
зрялата възраст и това, в което всичко се е превърнало,
макар и никой да не го е очаквал. А третата част е писана
от позицията на днешния ден, когато повечето отговори
са вече известни, но най-важните все пак не са. Тя е и найметафизичната. И в това търсене на отговори понякога
помага внучката Ани, а понякога и този, когото питаш
наум и се надяваш да те чува.
КРИСТИН ДИМИТРОВА
Алберт Бенбасат, „Изгубени вещи“, ИК „Колибри“, 2020
Пак там, с. 130.
Пак там, „Ютия на въглища“, с. 18.
6
Пак там, „Изпод чадъра“, с. 199.
7
Пак там, „Идеи за произхода на творчеството“, с. 222.
8
Пак там, „Няма къде да избягат“, с. 242.
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Струва си всеки диалог за книгите и четенето
Разговор с Радина Попова, учител по български език и литература в Националната финансово-стопанска гимназия, София
Новите училищни програми
изискват ли от учителите по
литература да следят съвременната
литература и да са в крак с
тенденциите в нея?
Дали изискват? По-скоро предполагат,
откриват я възможността, ако
учителят поиска, ако я носи в кръвта
си тази потребност. В някои от
учебниците по литература в първи гимназиален етап могат
да се срещнат задачи с такава насоченост, в програмите
по литература за втори гимназиален етап, особено за
профилирана подготовка, има отчетливо открояващ се нов
подход за четене, осмисляне и преживяване на литературни
произведения. Даже не само на литературни произведения.
Ще се търси нов отговор на въпросите „Как се срещат
епохите?“, „Как си говорят авторите/ произведенията?“,
„Как ние, читателите от 21. век, си говорим с тях?“. Може
би истински за първи ще си струва да си говорим по тази
тема след още две години, когато ще имаме основание да
направим наблюдения как е преминал през всичките пет
гимназиални години един випуск. В чисто човешки, даже не
в професионален план, на мен ми лисват две неща – нашите
нови учебни програми с избора си на автори и произведения
все още не са стъпили в 21. век, а все пак ние отдавна вече
сме в 21. век. Съзнавам деликатността и трудността на
ситуацията при евентуален избор на автор и творби - и все
пак. Наред с това нашите учебни програми все още не дават
онази – макар и поставена в ясни рамки свобода – която ще
позволи на учителя да избере произведение (може и от списък),
с което да разгледа дадена глобална тема от учебната
програма. Или пък да разполага с време да допълни някоя тема
с творба, която учениците са пожелали. За училищата, които
нямат възможност да разпределят повече часове за предмета
Български език и литература предизвикателството на
новите учебни програми ще остане на едно друго равнище –
как с три часа да се справиш с минимума.
Няма да забравя как в далечната вече 2005 г. бяхме на
посещение в една гимназия в Мьонхенгладбах в Германия,
където учителката - съвсем млад преподавател - бе поръчала
извънредно за целия клас романа на Нобеловия ларуеат Дж.
М. Кутси „Позор“, защото бе преценила, че темата би
развълнувала младите хора, учениците бяха прочели романа
и с ангажираност и емоция дебатираха в клас. Тази свобода
много ми се иска да е заложена в нормативните документи,
а не да се случва заради творческия импулс и креативността
на учителите. С такава възможност за свобода, а и с повечко
смелост, мисля, че и по-лесно бихме създали пътеките до
съвременната литература и съвременния свят. Разбира се,
осъществяването на една такава мечта изисква от учителя
постоянно да излиза от зоната си на комфорта, като бъде
„търсач на силни усещания“. Това невинаги е лесно и невинаги
е постижимо, но пък носи изключителен заряд. Да следиш
съвременната литература, означава да бъдеш не само „във
времето“, „с времето“, то е начин да си „преди времето“. А
съвременният учител според мен, ако иска по-често да бъде
чуван от своите ученици, да остане във връзка с тях, трябва
да си постави за цел да оставя и такива следи у младите
хора – чрез изговореното и преживяното, „облеченото

в художественост“, а и не само, за сегашното време да
се обръща погледът напред, да продължава да провокира
читателската жажда и читателското любопитство дори
когато петте години общо училищно време са отминали.
Едно от най-милите споделяния на мои пораснали ученици е
признанието колко много четат от това, което аз самата
споделям в личния си профил в социалните мрежи. Затова и аз
не спирам да споделям това, което чета, и така да общувам и
в подобен формат с любопитни и четящи хора.
А самите ученици провокират ли Ви, изискват ли от Вас
да обсъждате книги, които те харесват?
Да, през годините по различен начин. Да знам какво четат, да
познавам част от авторите или книгите, които учениците
ми харесват, дори и аз да не ги харесвам, е много важен фокус
за мен и път, който открива възможност за съграждане
на общности. Една година учениците ми трябваше да се
организират в малки групи точно по признак харесвана
прочетена книга на чужд автор и да изготвят по модела
на учебника урочна статия за любимото произведение.
Проектът се наричаше „Да пренапишем учебника по
литература“ и бе много вълнуващ като реализация,
любопитен за мен. Тогава, да речем, открих и си наложих
да прочета една книга на Никълъс Спаркс, защото няколко
групи го бяха избрали. Струва си всеки диалог за книгите и
четенето, всяка открадната минута, всяка възможност за
близост, която създават художествените произведения.
Разбираема ли е за тях класиката и как преподаването є
може да стане по-достъпно и ефикасно?
Няма как да отговорим еднозначно на този въпрос. Различни
са учениците, различни училищата, различно времето, с
което разполагат учителите в клас, за да имат фантазията,
креативността и търпението да намерят най-подходящия
път към класиката за своите ученици. Как сме прочели и
преживели класиката с учениците, с които „вървим напред“
с новите учебни програми, ще стане ясно след известно
време. Самите нови учебни програми все пак са опит да се
срещнат младите хора с класиката по нов начин. Относно
достъпността и ефективността на преподаването – не зная
дали искам да навлизам в деликатни и чувствителни теми.
Но често ме гложди въпросът дали тази наша професионална
потопеност и вгледаност в литературните светове е „найработеща“, когато създаваме общите си пътища с нашите
ученици. Ясен е отговорът. Затова търсенето на решения
не трябва да спира. В мига, в който останеш при старите си
тетрадки и файлове, в подредените си писти на преподаване,
които ти дават сигурност, си се изгубил като съвременен
учител. Изгубил си връзката си и с тези, които сега са срещу
теб и до теб. Хубавото на съвременния дигитален свят е, че
отвори много и различни нива на споделяне и самообразоване.
Така понякога по-лесно се намират съмишленици. В името на
достъпността на учителя са му нужни различни скорости
на действия и педагогически решения. Със сигурност подостъпно ще е, ако успяваме да „придърпваме“ класиката
по различни начини към съвременния ни свят, ако по-често
оставяме емоционални следи и провокираме любопитство и
творчески желания у учениците. Все пак училището освен
знания, умения, компетентности, мисля трябва да съгражда
човешки връзки и спомени.

Как се отнасяте към идеята за пренаписване/преразказ
на класиката от съвременни автори, каквито опити
наблюдаваме в някои европейски литератури?
С любопитство, с интерес. Няма грешни решения в опитите
да се създава читателска култура. Подобен подход дава шанс
и за истинско срещане/съприкосновение с някой съвременен
автор. Колкото по-често, по-истински, по-неподправено
Животът влиза в училищните пространства и прекроява
училищните рамки, толкова по-видимо ще е усещането за
смисъл за младите хора. А това е много важно.
Какво четат днешните ученици?
Пъстра е читателската аудитория, променяща се във
времето. Фентъзи, криминални, мистерии, има такива,
които четат поезия. Нека да си кажем, че дори и четящите
не са „най-върлите фенове“ на онова, което има в учебните
програми, че се четат по-често съвременни творби, че се
предпочитат по-кратки текстове, че имаме голяма група
млади читатели, които с лекота четат на чужд език, а с
неохота разтварят книги на роден, че за някои „слушането“
на книги е предпочитаният вариант, че имаме и такива,
които не са привлечени от четенето. Важното е всеки да
намира своята най-емоционална и зареждаща среща с книгите.
Кои са онези събития, които могат да предизвикат поголям интерес към четенето?
Вече частично отговорих – онези, които ни тласкат към
живота, които правят собствените ни пътувания към себе
си и към другите по-лесни, по-видими, по-смислени.
Вашето училище има ли библиотека и как се снабдява с
книги?
Да, има библиотека, има възможности чрез програми, чрез
дарения, чрез заявки от страна на преподавателите и с
участието на учениците да се обновява библиотечният фонд.
Самата Вие какъв читател сте?
Хайде да се опитам да определя себе си с няколко различни
думи. Със сигурност верен читател. Иначе ще кажа:
перископ, лакмус, хамелеон, мост. Т.е. читател с особено
зрение за това, което излиза, което споделят хора, които
пишат или превеждат, които работят в издателства, и
чието мнение ценя. Читател, който попива и се потапя
дълбоко в световете на онова, което чете. Читател, който
се променя с времето и който създава обвързаности и може
би понякога създава светове за другите.
Какво четете в момента?
Току-що завърших Радичковия „Ноев ковчег“ и книгата на
Ивинела Самуилова „Пътеписи за душата на България“,
подарък за рождения ми ден. С особена емоция
чета книгите, които приятели са избрали с
мисъл за мен. Така стават възможни и друг тип
срещи с хората, които обичаме. А не е ли голям
дар това – чрез четенето да разбираш още подобре онези или онова, което обичаш?
Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
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Андре Асиман: Не можах да дочета
„Моби Дик“. Липсваше ми търпение
Авторът на „Назови ме с твоето име“ разказва как се е смеел на глас над „Посмъртните
записки на клуба „Пикуик“ и колко бързо е четял текстовете на Инид Блайтън
Книгата, която чета в момента
The Republic of False Truths от Ала
Ал-Асуани – зъболекар, който живее
и практикува в Кайро, преди да
емигрира в Ню Йорк. Книгата рисува
изумителен портрет на фанатизма и
цинизма на тираничните египетски
управници.
Книгата, която промени живота ми
„Опити“ на Монтен, „По следите на изгубеното време“ на
Пруст, „Идиот“ на Достоевски. Всъщност зависи кога се
задава този въпрос. Днес лесно бих посочил „Ема“ на Остин.
И четиримата автори са ме научили на нещо безценно:
способността да изследвам човешката психика и неясните,
прикривани или погрешно тълкувани мотиви на поведение.
Книгата, която бих искал да съм написал
„Жюстин“ от Лорънс Дърел. Големите писатели
изобретяват отново формата на романа - когато не
я приемат за даденост и не се опитват да я оставят
непокътната.
Книгата, която ми оказа най-силно въздействие
„По следите на изгубеното време“. Тя ми показа, че не

съм луд: бях обсебен от миналото, от желанието да
възраждам спомени, съчетано с анализ и самонаблюдение.
Бях пристрастен и към въпроса за стила. Ако не беше този
автор, нямаше да изследвам тези неща.
Книгата, която смятам за най-надценена
Не желая да отговарям на този въпрос.
Книгата, която промени мисленето ми
Започнах да чета „Мъртви души“ на Гогол в
тийнейджърска възраст. Намразих тази книга и не я
довърших. Прочетох я 15 години по-късно и разбрах, че
това е една от 10-те най-добри книги, които някога
са писани. Тя е лирична, забавна и дяволита. Можем да
разберем защо Сервантес, друг гигант на словото, е оказал
толкова силно влияние върху Гогол.
Последната книга, която ме разплака
„Обломов“ на Иван Гончаров. Поразителна книга, пропита с
меланхолия.
Последната книга, която ме разсмя
„Посмъртните записки на клуба „Пикуик“. Четох я във
влака от Бостън до Ню Йорк - имаше моменти, в които
буквално се заливах от смях. Мисля, че другият английски

писател, който създава толкова забавни, лирични и
същевременно трагични текстове, е Шекспир.
Книгата, която не дочетох докрай
„Моби Дик“ на Мелвил. Великолепна книга, но ми липсваше
търпение.
Книгата, която не съм прочел и се срамувам от това
„Моби Дик“. Да, гениално произведение, нека другите го
прочетат.
Книгата, която подарявам
„Мемоарите на Адриан“ на Маргьорит Юрсенар. Една от
най-великите книги на ХХ век.
Моите най-ранни спомени, свързани с четенето
Инид Блайтън1. Четях жадно всяка нейна книга, която
попадаше в ръцете ми. Прочитах по една книга на ден,
което започна да тревожи родителите ми. Купих всичките
є книги.
Четивото, което ме успокоява
Разказът на Катрин Мансфийлд „Блаженство“. Чета го
всеки петък и благодарение на него възвръщам усещането
си за ред и хармония в живота. Действието се развива в
Лондон - надявам се да открия някой ден този въображаем
град и вярвам, че той все още съществува.
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Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 24 април 2020 г.
Инид Блайтън (1897-1968) e британска детска
писателка, чиито книги са преведени на повече от
90 езика. – Б.пр.
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Трето издание на обучителната
платформа по съвременен танц Linkage

С

Филип Миланов и Валери Миленков:
когато изпълнителите вдъхновяват
хореографските решения
Филип Миланов и Валери Миленков работят по независими
танцови проекти и като артисти в трупата на Балет
„Арабеск“. В момента провеждат третото поредно издание
на обучителната платформа по съвременен танц „Linkage“,
включваща в тазгодишното си издание пърформанс на
открито, лекция и международен хореографски конкурс,
който ще се проведе онлайн.
Филип Миланов завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
със специалност „Театър на движението“ и по време на
обучението си работи активно с българския хореограф
Живко Желязков („Mayday“, „Zen play“ и др.), участва в
различни фестивали и международни проекти в колаборация
с различни европейски и азиатски артисти. През 2014 г. е
лауреат и носител на наградата на журито и публиката на
IX конкурс за съвременна хоеография за наградата на името
на Маргарита Арнаудова за спектакъла „EXIT“. Със същия
спектакъл печели наградата на Съюза на артистите
в България „ИКАР“ за съвременен танц и пърформанс,
2015 г. Валери Миленков завършва Националното училище
за танцово изкуство през 2007 г. със специалност
„Класически балет и съвременна хореография“ в Югозападния
университет „Неофит Рилски“. Работил е с международно
признати съвременни хореографи като Морис Кози
(Холандия), Лиам Стийл (Великобритания), хореографи от
танцовите компании „Alvin Ailey“, „2Faced“ и др. Изпълнител
е в два танцови моноспектакъла, представяни на различни
международни фестивали: „Слит“ (2009) и „Екурше“ (2011),
където е и хореограф. Танцьор е в редица международни
прояви, свързани със съвременния танц и театър, в страни
като Белгия, Полша, Италия, Гърция, Армения, Дубай,
Бахрейн, Индия и др.
Как стигнахте до идеята за проекта „Linkage“ –
обучителна танцова платформа с пърформанси на
открито, която вече има три поредни успешни издания?
Сферата на съвременния танц у нас е сравнително
малка: имаме само една държавна трупа и неголяма
група от хореографи и изпълнители, които се занимават
професионално. Като цяло съвременният танц върви с побавни темпове в България отколкото в чужбина и поради
тази причина решихме да направим обучителна танцова
платформа. Идеята ни е с годините тя да се развива и
във всяко следващо издание да добавяме нови елементи.
Една от амбициите ни е да включим заедно с поредицата
от уъркшопи, лекции и пърформанси конкурса, който има
първо издание за тази година, и нов фестивал с артистична
програма, който да представя работата на наши колеги.
Друга специфика на платформата е, че развиваме сайт
спесифик танцови пърформанси на открито. Аз и Валери
Миленков поставяме финалните пърформанси, с които
завършва обучителната програма, но досега през годините
сме имали и други хореографи с уъркшопи, прерастващи в
танцови пърформанси на открито. Сред тях са Виолета
Витанова (тя представи пърформанс на езерото в „Дружба
2“), Марион Дърова в първото издание на платформата
с пърформанс на открито на езерото в Северния парк.
За второто издание поканихме Ангелина Гаврилова, тя
представи резултатите си в парк „Възраждане“ и след
нея сега се включи Ребека Бьохме от Германия. Тя води 10дневен уъркшоп с участниците в програмата и представи
резултата в Борисовата градина около езерото с лилиите.
Как се стигна до решението да поканите чуждестранен
хореограф и да отворите платформата за артисти и
извън България?
Филип Миланов: Аз съм работил с Ребека Бьохме в
танцов проект на „Дерида Денс Център“ през 2014 г.
с хореограф Живко Желязков. Доста си допаднахме,
прекарахме много време заедно по време на репетиционния
процес и представленията. Още от първата година освен
практическите обучения по съвременен танц включихме
и лекции към проекта. Ребека водеше онлайн една от
лекциите, беше изключително интересна и практически
насочена, много полезна за хората, които тепърва
започват да се занимават с танц. Темата й беше свързана
с възможностите на независимия танцов артист, какви са
начините за намиране на работа, спецификата на работата
на изпълнителите, които кандидатстват по проекти.
Тя разгледа много добре какво е да се
развиваш като танцьор, къде да търсиш
обяви за проекти, как да се справиш с
непредвидени ситуации като травми.
Беше обърнала специално внимание на
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това как да се издържаш като независим артист, какви
допълнителни умения е хубаво да имаш, за да можеш дори и
в момент когато не можеш да танцуваш поради травма, да
продължаваш да търсиш възможности за работа по проекти.
Лекцията беше много стриктно подготвена. Много е важно,
че имахме възможност да я поканим и с подкрепата на
Програма „Култура“ на Столична община. Благодарение на
финансирането на програмата през втората година успяхме
да я поканим да дойде и на живо, за да сподели опита си с
участниците.
През тези три издания до колко участници е достигнала
платформата?
Филип Миланов: Тази година беше най-мащабното издание
с 20 участници в обучителната програма, една лекция и
международния конкурс за танцови миниатюри, който
включихме. Миналата година завършиха 12 и в първото
издание също толкова.
След успешното приключване на обучителната
платформа на 7 септември гледахме финалния
пърформанс, а на 4 октомви предстои конкурсът. Бихте
ли ни разказали повече за него?
Филип Миланов: Да, предстои ни организацията на
първото издание на конкурса. За наша изненада имаше
много голям интерес. Имахме над 50 кандидати от три
континента – Северна Америка, от Азия и от Европа.
Основно кандидатите бяха от Европа, но беше много
интересно как артисти и от други континенти са готови
да дойдат в София и да представят своите миниатюри.
Екипът на проекта избра 12 участници, които заради
обстоятелствата, наложени от карантината ще дадат
съгласието си да представим тяхната работа онлайн,
тъй като не могат да пътуват. Първоначалният замисъл
беше събитието да е на живо, но това се оказа невъзможно
за организация, затова на 4 октомври ще направим
прожекция на всички участващи хореографии в Руския
културно-информационен център, която ще е с вход
свободен и ще е отворена за публика. Там ще присъства и
журито, чийто председател е примабалерината Силвия
Томова, която в момента е и директор на балета на
операта в Стара Загора.
Оказва се, че в най-предизвикателната година за
сценичните изкуства у нас платформата „Linkage“
има своето най-мащабно издание. В рамките на всяка
обучителна програма правите кастинг, с който
избирате най-подходящите кандидати. Какви са
критериите, които ви водят в решението кого да
включите в платформата?
Филип Миланов: Много е субективно, както всичко в
изкуството. Екипът на проекта се събира на кастинга
и в годините аз, Валери Миленков и Марина Попова сме
давали класове, даваме и импровизационни задачи. Найважното е кандидатът, който ще изберем, да е интересен
за хореографите, които ще работят с него. Защото е
важно освен като хореограф да провокираш изпълнителите,
така и изпълнителите да имат тази обратна връзка и да
те провокират да създадеш нещо за тях. Естествено,
много е важно излъчването и най-много си проличава в
импровизационната част кой какво носи в себе си като
артист и изпълнител. Имали сме много интересни хора,
които не са успявали да заучат комбинациите, не са се
справяли на класа, но сме ги взимали в проекта заради
импровизациите.
Валери Миленков: Не бих казал, че взимаме най-добрите,
защото понякога те не се връзват добре с останалите.
Тази година например взехме хора, които изобщо не са се
занимавали с танц, но носят нещо ценно в себе си. Много
зависи от цялата група.
В тазгодишното издание има огромна възрастова
разлика между участниците, като че ли платформата
прави някакъв мост между поколенията чрез танца.
Филип Миланов: И в първата, и в третата година
възрастовите граници бяха еднакви – между 14 и 52 години.
Като хореографи как работите с толкова различни
възрастови групи и хора с различен опит в танца?
Валери Миленков: Точно това ни е интересно, това ни
провокира и нас. Самият проект разглежда и друг проблем.
Понеже съвременният танц няма толкова широк кръг
публика, чрез намесата в градската среда се увеличава броят
на хората, до които достига това изкуство.
Бихте ли разказали повече за идеята на финалния
пърформанс? Как започва вашият работен процес?
Филип Миланов: Много е различно, винаги трябва да се
инспирираш от нещо. Но бих разграничил работата си
като хореограф, който работи с професионални танцьори и
като хореограф, който работи за представяне на финалния
резултат в рамките на обучителната програма. Подходът е
доста различен и спецификата на „Linkage“ е за пърформанси
на открито, т.е. доста се съобразяваме с мястото, където
решаваме, че ще се проведе събитието. За тази година
интересното е, че бяхме решили да е в Докторската градина,
но впоследствие променихме посоката и представихме
резултата на основната алея с фонтаните пред НДК.

По този начин успяхме да хванем един огромен поток от
случайни минувачи. Вдъхновяваме се от мястото и от
самите участници, много е важна тази обратна връзка.
Имахме 5 репетиции преди пърформанса на открито на
самото място, това беше много полезно. Поради мерките,
взети за справяне с вируса, нямаше как да включим и други
хореографи тази година. Но пък затова репетирахме пет
дни на открито след като пърформансът беше подготвен
в залата. Много е различно когато се адаптира танцът
от залата в откритото градско пространство. Някои
сцени бяха разположени на стълбите, други на фонтаните,
придвижванията в пространството се случват по съвсем
различен начин. Тази година мисля, че добре се справихме
с хореографията на публиката, защото имаше най-много
придвижване на зрителите, движехме публика доста в
пространството между фонтаните. Всяка сцена беше
на различно място, с различна гледна точка за зрителите.
Мисля, че с Валери добре се справихме с това да предвидим
откъде основната публика ще гледа и по какъв начин тя ще
се мести по изпълнителите, за да успеем да ги насочим към
сцените.
Какви са амбициите ви за следващото четвърто издание
на „Linkage“?
Валери Миленков: На първо място, да запазим всичко това,
което сме постигнали до момента и да го развием. Много
бих искал един от пърформансите да се случи на някакво поиндустриално място, по-затворено, нещо като строеж.
Филип Миланов: Мислим да запазим и конкурса като нещо
ново, като се надяваме догодина да няма карантина за
всички пристигащи у нас. Ще е много ценно хореографите
да пристигнат и изпълнителите да играят на живо, защото
много рядко имаме възможност в България да гледаме десет
различни хореографи от десет различни държави в една вечер.
Валери Миленков: Целта е да ги включим и в обучителната
програма, да ги поканим отново. Като цяло много е ценно да
има такъв обмен, който да развива съвременния танц у нас.

Maрина Попова: Срещата всеки ден в
залата ни води с една стъпка по-напред
За страстта и устрема да се работи въпреки трудностите
споделя Марина Попова, преподавател в четвъртото
поредно издание на обучителна танцова платформа „Linkage“.
Марина Попова е танцов артист с дългогодишен опит в
класическия балет и съвременния танц. Освен като балерина
в трупите на Националната опера и балет и балет „Арабеск“
Марина Попова е работила като преподавател в НУТИ и е
завършила балетна педагогика в Пловдив.
От колко време се занимавате с танц и какво ви
мотивира и вдъхновява да продължавате да сте в
залата?
Танцувам откакто се помня. На 6 години майка ми
ме записа на балет и това беше, открих какво е
моето нещо – танцът! Докато бях активен танцьор,
ме мотивираше това да съм добра, за да работя с добри
хореографи, да съм на сцената. Вдъхновявах се от поопитните колеги и от спектакли, които са ме докоснали
както технически, така и емоционално. Сега ме мотивират
хората, които идват в залата, за да научат нещо за танца.
Вдъхновявам се от музика, филми, книги и хора.
Какво ви дава преподавателската работа?
Спокойствие, че годините, които съм прекарала в залата,
имат смисъл чрез това да предавам знанията си на другите.
Различна ли е работата с участниците от
образователната платформа „Linkage“? С какво?
Различното е, че е определен срок и е доста интензивен
процес на работа с много различно подготвени хора.
Срещата ни всеки ден в залата води с една стъпка по-напред
в материята. За някои от участниците всичко е ново и
трудно, за други е познато, но физическото натоварване е
полезно за всички.
Какво бихте пожелали на участниците в тазгодишното
издание на „Linkage“?
Да бъдат отворени към познанието, да са любопитни и да не
губят страстта към танца.
Какви качества според вас би трябвало да притежава
един танцов артист?
Трудолюбие, интелект, дисциплина, усет за естетика и
емоционална интелигентност.
Как виждате бъдещето на младите танцови артисти у
нас?
Трудно. С изкуството винаги е било трудно. Днешното
поколение има голям избор, светът е отворен, интернет
предлага много информация. И въпреки това професията
е от тези, които не са общественополезни в смисъла
на икономическа значимост. Това прави финансовото
съществуване почти невъзможно. Тук е важно те да запазят
страстта и устрема да работят въпреки трудностите.

Въпросите зададе ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

Дейвид Мичъл: Мисля, че повечето писатели изпитват
дълбока завист към музикантите
Алекс Кларк
Новият роман на автора на бестселъри, Utopia Avenue, е
потопен в лондонската музикална сцена от 60-те. Авторът
говори за конструирането на нови светове, за своята
фикционална вселена, за откъсите в текста, посветени на
Дейвид Бауи и Франк Запа
С Дейвид Мичъл разговаряме – ненаситно, вманиачено
– за период в развитието на популярната музика,
когато прогресивният рок, фолк рокът, ейсид джазът
и психеделичният рок със самочувствие излизат на
повърхността на културната сцена. Разказвам му за
китариста и автор на песни Джон Мартин, който сложи
край на живота си в малък град в близост до Килкени,
където живеех; той ми напомня за смъртта на басиста от
групата на Джими Хендрикс, Ноуъл Рединг, който почина
в Клонкилти – крайморски град в графство Корк, където
Мичъл живее със съпругата си Кейко и двете им деца.
Писателят казва, че Рединг продължава да живее в паметта
на хората: „В спомените им и в анекдотите той все още е
жив и се разхожда по улиците“.
Никой от нас обаче не е бил свидетел на този период на
разцвет на популярната музика – епохата, която разглежда
осмият роман на Мичъл. Заглавието на романа, Utopia Avenue,
е името на музикална банда в книгата. В края на 60-те и
двамата сме били невръстни деца – защо тогава сме така
обсебени от идеята за пресъздаване на този период?
Е, казва Мичъл, тогава музиката беше великолепна. „Нещата
се случваха за първи път. Албумът като артистична
форма, не просто средство за съхранение на сингли и по-къси
парчета – този начин на аранжиране беше изобретен в албума
Sgt. Pepper’с на „Бийтълс“. Представете си, че живеете
в годината, в която се реализира идеята за концептуално
подреждане на песните, че можете да се насладите на
музикалното пътешествие, което албумите осигуряват,
и на стотици песни, които изникват като гъби в една
среда, осигурила комбинация от множество благоприятни
фактори.“
Пишейки романа, Мичъл изследва понятието “scenius“,
създадено от Брайън Ено – то въплъщава идеята, че
събирането на артисти на определено място и в определен
момент „може да роди гениални музиканти... в такъв
период маркетингът, бизнес моделите, множеството
жадни за изява млади таланти в хармония с духа на
времето благотворно се съчетават. Такова време никога не
продължава дълго; качествената музикална продукция бързо
започва да се комерсиализира, да се употребява и имитира,
и творчески отслабва, докато не дойде момент, в който
избухва отново“.
Интересът на писателя към този период е закономерен, тъй
като творчеството на Мичъл - от дебютния му роман,
Ghostwritten (1999), през „Облакът Атлас“ и Black Swan
Green, написани в средата на първото десетилетие на новия
век, до епичния „Часовници от кости“ – е обсебено от идеята
за зашеметяващо комбиниране на различни обстоятелства,
момент, в който случайното съвпадение се проявява
като опияняваща смес с космичен отклик, историческо
повторение, лична съдба или наративен импулс.
Истории, които се приютяват в рамката на други истории –
този модел е отличителен белег на неговото творчество,
видим най-вече в „Облакът Атлас“, произведението,
определено от писателя като неговия най-велик албум.

Ноуъл Рединг, вляво, с Джими Хендрикс и Мич Мичъл – 1967 г.

„Някои от по-новите ми албуми също стават, но именно
той ще бъде там, на надгробната ми плоча.“ Едни и
същи персонажи се появяват отново в различните му
романи; читателите на „Хилядите есени на Якоб де Зут“
и „Часовници от кости“ бързо разбират за какво става
въпрос, когато срещат д-р Маринус в Utopia Avenue – той
им подсказва присъствието на друго измерение в един иначе
твърде реалистичен роман, предвещава вечната битка
между доброто и злото в един друг свят.
Именно в това отношение новият роман на Мичъл разкрива
сходството си с концептуалните албуми на течението
прогресив рок: величественото и театралното стоят
редом до всекидневното и баналното. Това съчетание
е ярко проявено в описанията на реално съществуващи
музиканти: Дейвид Бауи, Ленърд Коен, Франк Запа и Брайън
Джоунс. Кратките описания на реално съществуващи
музиканти, казва той, са голяма забава. Внимавал обаче да
не прекали с тях: „Искам да присъстват в книгата заради
удоволствието, което ми носи разказът за тях. Стремя се
да бъдат нещо повече от имена, да кажат нещо, което може
да промени леко посоката на разказа, но не желая да пиша цели
глави за истинския живот на тези реално съществуващи
хора, защото тяхното съществуване не е моят суров
материал“.
Писателят казва, че за музика трябва да се пише с лека
ръка, както това се случва в книги, на които се възхищава –
„Земята под нейните нозе“ на Салман Рушди и Espedair Street
на Йеин Бенкс. „Страница с описание на несъществуваща
песен или на начина, по който звучат инструментите – това
би могло да съсипе цялата глава. Цяла страница би могла, но
авторът може да си позволи да се отклони в тази посока с
три изречения. Опитвах се да наситя текста с откъси за
музика по този начин, с кратки изречения – исках да създам
представа за звука и структурата на определена песен.“
Дейвид Мичъл се стремял да напише роман, който е нещо
повече от прецизно създаден портрет на музикалната сцена

в Сохо в края на 60-те и началото на 70-те. Той желаел да
изследва въпроса за изворите на артистичните идеи и начина,
по който биват поднесени на света; поп музиката му дала
чудесна възможност за това. „Мисля, че повечето писатели
изпитват дълбока завист към музикантите, тъй като
изпълнителите на сцена получават незабавна обратна връзка,
казва той. Колкото и да е блестяща една сцена или съвършен
някой параграф, никога няма да изпитам опиянението от
незабавния отклик. Четенето пред публика е най-близкото
усещане до това преживяване в писателската професия,
макар и да е негова бледа имитация.“
Присъствал съм на литературни фестивали, когато Мичъл
е чел пред публика нови текстове – този спектакъл е
пълна противоположност на затихващата екзалтация, с
която феновете посрещат ново парче на своята рок група,
когато всъщност очакват любимите си хитове. Но той
е прав: никога не можеш да чуеш 15 000 човека, които те
заглушават и въодушевено крещят: „йе, йе, йе“. От друга
страна, Мичъл цени високо свободата, с която разполага
писателят, както и облекчението, което идва с редкия
феномен на литературния бестселър. Той изобщо не чувства
„комерсиален натиск“, докато при музикантите нещата не
стоят по този начин.
Сякаш неговата креативност винаги е по-рефлексивна и
обърната към самия него. Като дете се е борил да преодолее
заекването си, опит, към който се връща в романите си;
като млад мъж преподава английски в Япония, насочвайки
се към чужда езикова среда; взима шестмесечен отпуск,
за да пътува с Транссибирската железница. Явно харесва
промените и контрастите. Докато преподава в Хирошима,
среща своята бъдеща съпруга, Кейко Йошида. Двойката
живее в Япония известно време, преди да се премести в
Лондон, а по-късно – в Ирландия. Имат дъщеря и син, който е
аутист. През 2013 г. Мичъл и Йошида работят заедно върху
превода на The Reason I Jump от Наоки Хигашина, японско
момче, страдащо от аутизъм.
„Всеки роман, казва той, трябва да е самостоен и достъпен
за хора, които не са чели нищо от неговия автор до този
момент, а е възможно и никога да не прочетат друг негов
текст след това; всеки път трябва да конструирам един
нов свят на чисто и това е чудесно.“ Наред с романите
писателят винаги е ангажиран с паралелен проект: заех се
да опиша моята „Средна земя“ въз основа на книгите ми,
някакъв „суперроман“, както го нарекоха – в него на всеки
отделен роман, който публикувам, е посветена нова глава. Не
зная в каква посока ще се развие, но ми доставя удоволствие
да наблюдавам как расте, добива все повече тежест и става
все по-предизвикателен в интелектуално отношение.
Мичъл казва, че не иска „да пропилява годините, в които
би могъл да работи, за една-единствена Средна земя или
Вестерос1“. Неговата преданост на идеята за връзка между
всичките му начинания е поразителна. Когато публикуват
книгата „Часовници от кости“, писателят казва в интервю
за „Гардиън“, че вече е планирал следващите си пет книги.
В тихия град Корк в Южна Ирландия суперроманът бавно
придобива форма.

Преведе от английски:
Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 3 юли 2020 г.
1
Вестерос е един от трите континента, описани във
фентъзи поредицата „Песен за огън и лед“ и „Светът
на огън и лед“ на Джордж Р. Р. Мартин. Б. пр.

Без кръчми, без целувки, без пътувания със самолет: как...
от стр. 1
И Хариет Евънс прави промяна в своя нов роман, който е
продължение на The Garden of Lost и Found – сюжетът се
разгръща през 2018 г. Все пак коронавирусът не отсъства
изцяло в книгата. В определен момент главният персонаж
говори за различни проекти, които ще се реализират през
2020 г.: „Ще пътувам по целия свят през 2020: Сингапур,
Абу Даби, Ню Йорк…“. Евънс споделя: „Героинята е твърде
надменна и претенциозна – надявам се, че читателят
със задоволство ще поклати глава и ще си каже: няма да
пътуваш“.
Джени О’Брайън, медицинска сестра, чийто дебютен трилър
Silent Cry беше публикуван наскоро от Harper Collins, планира
да отложи продължението на детективската си поредица.
„Смятам, че провеждането на криминално разследване по
време на карантина е тежко изпитание… Като писател
полагам всички усилия да правя предварителни задълбочени
изследвания. Ще се проваля, ако не получа съвети от
криминалисти, преминали през тези несгоди.“
Други автори, които са писали текстове за болести и
епидемии, сега се изправят пред уникална дилема. Като
например Лесли Кели, чиято поредица Health of Strangers,
която стартира преди около пет години, се занимава с
пандемия, сходна с настоящата. Ставайки свидетел на
ехото на своята проза в реалността, тя е принудена да
преоцени посоката, в която ще се развива поредицата.
Наскоро телевизионната водеща Самира Ахмед написала в
Туитър: „До всеки, който смята да пише роман за кризата
на средната възраст в контекста на пандемията от
коронавирус: моля ви, недейте“. А Кели є отговорила: „Но

какво да правим, ако вече сме написали роман за пандемия,
която се развива в контекста на кризата на средната
възраст?“.
Кели казва следното: „Когато започнах да пиша, можех да си
представя всички мерки, свързани с противодействието на
вируса от страна на властите и обществото. Сега моите
потенциални читатели смятат, че са експерти по всички
въпроси, свързани с пандемията. Дали да приближа света на
моите книги към реакциите на сегашната пандемия, или да
продължа по своя собствен път? Всъщност не трябва да
се оплаквам – до този момент никога не сме разполагали с
толкова много източници на вдъхновение. Мога да напиша 30
книги, които да изложат нови гледни точки към вирусните
заболявания, които никога не са ми хрумвали преди“.
Клер Фулър, победителката в конкурса за наградата
„Дезмънд Елиът“ за най-добър дебютен роман на английски
език, в момента е написала само няколко страници от петия
си роман. Той е замислен преди кризата с Ковид-19 като
книга, изследваща близкото бъдеще и въпроса за епидемиите.
„Не смятам, че е възможно да пренебрегна настоящата
пандемия. Сигурна съм, че всички ние, включително
правителствата, ще подхождаме различно към бъдещите
заплахи“, казва писателката, която вече е взела решение:
действието ще се развива през 2020 г. Ковид-19 няма да
присъства в книгата, но романът ще се занимава с друга
пандемия.
Когато избухва пандемията, Сузи К. Куин работи върху
последната книга от поредицата The Bad Mother’s Wedding.
Заглавието на романа става The Bad Mother’s Virus и
проследява историята на самотната майка Джулиет

Дъфи, чийто живот тотално се обърква в резултат от
настъпилата криза, свързана с коронавируса. Книгата излиза
на 31 май, като всички приходи от продажбата є ще бъдат
дарени за борбата с коронавируса. „В повечето дни ставам
в 4 часа, работя седем дни в седмицата и същевременно
помагам на децата си, които учат вкъщи. Добре че се
занимавах с тази книга през целия този период – бях
едновременно тъжна и тревожна“, казва Куин. „Писането на
книга с благотворителна цел ми даваше сила.“
Фиона Удфийлд, авторка на романа „Любов по време на
карантина“, написан под псевдонима Кло Джеймс, се сблъсква
с уникално предизвикателство: да предаде жестокостта на
кризата чрез една позитивно звучаща история за любовта,
която винаги намира път към хората дори по време на
пандемия. „В началото беше лесно да си представим, че
можем да пренебрегнем пандемията и да избягаме от
реалността, като потънем в света на романтичната проза“,
казва тя. „Но разбрахме, че карантината и спазването на
социална дистанция ще присъстват в живота ни известно
време. Хората имат нужда от четива, в които се оглежда
обърканото ни настояще. Надявам се, че те могат да ги
накарат да се чувстват по-малко самотни и да им вдъхнат
надежда, като поставят акцент върху любовта, чувството
за общност и съпричастност.“

Превод от английски:
Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 1 юни 2020 г.
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Връзките ми с Англия изтъняват: Джон льо Каре обсъжда
събитията във Великобритания, Борис Джонсън и Брекзит
С писателя разговаря Джон Банвил
На 87 години Джон льо Каре публикува 25-ия си роман.
Писателят разговаря с Джон Банвил за „некадърните
управници“ в родината му и за нещата, които е научил
като разузнавач
Винаги съм се възхищавал на Джон льо Каре. Не и без завист
– толкова много бестселъри! – но и с удивление от факта,
че творбите на автор с толкова високи литературни
постижения получават такава широка популярност; че
писателят с истинско име Дейвид Корнуел, който е избрал
да пише почти изцяло за света на шпионажа, допуска да бъде
пренебрегван от критиците като несериозен по своята
същност писател, като автор, който просто забавлява
читателите. Поне два от романите му, „Шпионинът, който
дойде от студа“ (1963) и A Perfect Spy (1986) са литературни
шедьоври, които ще устоят на предизвикателствата на
времето.
Кой друг автор би могъл да напише толкова много романи
с висока литературна стойност в продължение на почти
60-годишна писателска кариера – от първия, „Събуждането
на мъртвеца“ (1961), до последния - Agent Running in the Field,
който скоро ще излезе от печат. Писателят загатва, че
това ще бъде последната му книга, но аз съм готов да се
обзаложа, че ще се наслаждаваме на още негови заглавия. На
87-годишна възраст той не е загубил нищо от силата на
интелектуалната си енергия и от страстния си интерес към
политиката.
В новата книга проследяваме сюжетна линия, която се
основава на таен договор между САЩ под управлението
на Тръмп и британските сили за сигурност, който цели да
подкопае демократичните институции на Европейския съюз.
„Това е ужасно правдоподобен сюжет“, казва той с известно
удоволствие, когато се срещаме в дома му в Хампстед.
Доволството му е продиктувано от находчивото му
хрумване, а не от правдоподобността на сюжета. Изведнъж
в съзнанието ми изниква образът на баща му, Роналд Корнуел
– с неговите гъсти вежди и благовидна усмивка – самонадеян
гениален мошеник, който е обожаван от сина си. Отново и
отново Джон льо Каре се връща в мислите си към неговите
подвизи и влиянието, което му е оказал, до степен на
смайваща обсесия. „Имах щастлива съдба, казва писателят
да имам една водеща тема в живота си“ – не, не Студената
война, която много хора смятат, че е неговият единствен
мотив – „необичайната и ненаситна страст към криминални
деяния на неговия баща и хората около него“1. На следващия
ден потърсих информация за Роналд Корнуел в Гугъл и след
думата „професия“ прочетох: „Свързван е с дейността на
братята Крей“2.
Сега Льо Каре смята, че изпращането му в „сурови
институции“ е било естествено спасение от токсичната
среда на неговото детство. Отвеждат го в първия му
пансион на 5-годишна възраст – „така изкарах пет години в
„затвора“. След това учи в училището-пансион „Шерборн“
в Дорсет, което ненавиждал. Докато работи в Секретната
разузнавателна служба, шефът му Дейвид Спединг признава,
че изпитва възхищение към него заради факта, че е успял
да избяга от „Шерборн“, докато самият Спединг е
останал там. Топлото отношение на Спединг значително
контрастира на скорошните атаки от страна на друг негов
бивш шеф в МИ-6, Ричард Диърлав, който миналия месец
заяви, че писателят е „обсебен“ от краткия период, през
който е работил като „разузнавач“ и използва за основа
на романите си, както и че книгите му демонстрират
„саркастично отношение към МИ-6, разгневило много от
бившите му колеги“.
След училищата-пансиони идва „промъкването в един
таен свят“: тайните служби се свързват с него, докато
учи в Оксфорд. Той започва да работи за тях, донасяйки
информация за свои колеги с леви убеждения – нещо, за
което не се разкайва. В своята същност Джон льо Каре е
старомоден, романтичен патриот, който не се заблуждава
относно нравите в „тайния свят“. Тайните служби се
спират на кандидати, които „от една страна са „крадливи“
– любима дума, „а от друга, са лоялни“. Тази дихотомия
поставя „големи сложни въпроси“, например какво отличава
добрия национализъм от лошия национализъм. Този въпрос „ме
преследва от много време и засега остава без отговор“, казва
той.
Льо Каре говори за своите внуци, които са „ужасени от
Брекзит и от представата, че свободата на придвижване
ще има бъде отнета...“. Казвам им: „Вижте, живели сте
в много градове в чужбина, но трябва да знаете, че никога
няма да се наслаждавате на по-интересни разговори, на поголяма изтънченост в отношенията и на по-голяма лекота в
общуването, отколкото в Лондон, или в Британия“.
Казвам му, че съм живял в Лондон една година в края на
60-те, идвайки от Ирландия, която по това време беше
в задушаващата прегръдка на католическата църква, и
бях безкрайно изненадан
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1
Роналд Корнуел лежи в затвора
за данъчни измами. – Б. пр.
2
Братята Крей ръководят
организираната престъпност в
Източен Лондон през 50-те и
60-те години. – Б. пр.
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Джон льо Каре

от свободата на движението, особено нагоре и надолу по
стъпалата на безкрайно променящата се класова система в
Англия. „О, да, казва той с меланхолична усмивка, но вие не
сте бил дамгосан заради незнанието на езика“.
В Корнуел, където писателят и съпругата му живеят
през по-голямата част от годината, докато пазарува или
посещава кафенета, Льо Каре забелязва, че „никой не знае
или не се интересува кой е той“. Смята, че това е пример
за „абсолютната лекота на общуването“ в тази част на
Англия, където е живо „истинското чувство за демокрация“.
Съгласявам се с него, макар и не изцяло – в крайна сметка
съм ирландец, – относно отдадеността на англичаните
към либералните ценности и цивилизования живот. Със
сигурност обаче всичко това сега е застрашено в една
страна, която е толкова разделена по въпроса за оставането
в Европа.
„Така е, на първо място защото гласът на разумните доводи
е заглушаван. Ораторите популисти, които имаме, от
сорта на Борис Джонсън, не излагат смислени аргументи.
Задачата на политиците от тази категория е да разпалват
страстите чрез чувството за носталгия и гняв. Просто е
немислимо, че хора от естаблишмънта – Фараж, например
– говорят за предателство: „Излъган съм от парламента,
излъган съм от правителството – говоря с тебе като човек,
който е предаден, аз съм един от вас“.
Джон льо Каре е дълбоко разтревожен от сегашното
състояние на страната. Според него Джонсън и неговият
стратег и съветник Доминик Къмингс водят една
префинена пропаганда. Целта им е да убедят хората, че те
са истинските шампиони, наредени в боен ред срещу мощта
на парламента и политическия елит. Това е възбуждащ
хората трик, който може да доведе до сериозни граждански
размирици. „Ето и най-ужасяващото нещо, което може да
се случи: ЕС да се огъне по някои дребни въпроси, считани
за важни, Джонсън да изтупа от праха споразумението за
напускане, извоювано от Мей, да даде „своя принос“ с едно
извъртане, да заяви това като голяма победа, да прокара
сделката през един изплашен парламент и да управлява осем
години.“
Все пак писателят вижда надежда в тази мрачна картина.
„Мисля, че тези процеси могат да бъдат контролирани,
ако социалният договор бъде възстановен. Не можеш да
проповядваш равни възможности, щом имаш специални
институции като частно образование, частно здравеопазване
и какво ли не друго.“ Да не забравяме широкото
разпространение и гибелното влияние на това, което
наричаме социални медии – макар че доколко всъщност са
„социални“ е спорен въпрос. „На хората се предлагат твърде
много удоволствия, насочват ги какво да купуват, какво да
обличат, къде да пътуват – и всичко това напомпва една
фалшива представа за добър живот.“
Как да се борим с тези опасни фантазии? „Смятам, че трябва
да свършим неща, които други държави правят съвсем
безболезнено. Нужно е да въведем данък богатство и да
ограничим до голяма степен размера на състоянието, което
един човек може да наследи. Но нищо от това не се случва.“
Но кой ще направи всичко това?
„Нашата лейбъристка партия е проникната от ленински
дух и има голямо желание да постигне уравниловка в
обществото. Винаги съм вярвал – макар че по ирония на
съдбата не това е бил начинът, по който съм гласувал –
че един състрадателен консерватизъм би могъл в крайна
сметка да интегрира частната образователна система.
Ако го направят отляво, ще излезе, че тези действия
са продиктувани от негодувание и яд; ако се направи от
политическа сила вдясно, стъпката ще бъде оценена като
добра социална реорганизация.“
Колебливо допускам, че в този момент звучим като двама
раздразнителни старчета-чешити, които са носталгично
настроени към една въображаема златна епоха. Той премисля
казанато за миг и се насочва в друга посока. „Можем да
кажем, че със залеза на работническата класа виждаме
края на установения социален ред, който се базираше
върху стабилността на старата класова структура.
Работническата класа имаше зад гърба си опита от войната;
забелязваме как с годините един по един хората, които бяха
преживели войната, изчезнаха от политиката и бяха заменени
с политици, които нямат представа какво представляваше
този сблъсък. И добавя сдържано: „Конфликт от такъв
мащаб има отрезвяващ ефект“.
„Когато чуя поддръжници на Брекзит, които заявяват, че
Британия е спечелила сама войната, започва да ми се повръща.
Големият военен историк с десни убеждения Макс Хейстингс

изтъква факта, че не сме били добри бойци, че не сме имали
добра организация и приносът ни в жива сила и материални
средства е бил незначителен в сравнение с жертвите на
другите основни сили във войната. Русия губи 30 милиона
човека. А имуществените вреди са бог знае колко. В този
смисъл ние не сме спечелили войната. В края на войната се
оказваме на печелившата страна, но всъщност сме били
твърде дребен играч.“
Отношението му към Брекзит е надвусмислено изразено в
новия му роман. „Това е моята добре премислена позиция,
казва един от персонажите, за Великобритания и Европа,
и за либералната демокрация в целия свят, излизането от
Европейския съюз по време на управлението на Тръмп и
произтичащата от това пълна зависимост на Обединеното
кралство от САЩ във време, в което Америка се е насочила
по пътя на институционалния расизъм и неофашизъм, е
неоправдана с нищо катастрофална грешка.“ Льо Каре
открито заявява, че романът Agent Running in the Field за
него е „книга на гнева“. Със сигурност тя е нещо повече и, за
щастие, нещо по-малко, от политическа тирада.
„Не исках това да бъде роман за Брекзит. Исках да бъде
четивна и забавна книга. Но ако имаме нахалството да
отправяме послания, то тогава книгата казва, че нашата
концепция за патриотизъм и национализъм – нашата
представа към какво да бъдем лоялни като общество
и индивиди – в момента е съвсем мистериозна. Мисля,
че желанието за Брекзит е абсолютно ирационално и е
свидетелство за некадърно държавно управление и ужасно
слаба дипломация. Това, което не е наред в Европа, трябва да
бъде променено отвътре.“ Льо Каре спира за миг и след това
продължава да говори не толкова гневно, по-скоро с тъга.
„Мисля, че връзките ми с Англия започнаха да изтъняват през
последните няколко години. Това е някакво освобождение,
макар и тъжно.“
Наскоро писателят и съпругата му Джейн посетили
Ирландия. Джейн искала да се върне към своите корени в
Ълстър, а той да посети къщата в Уест Корк, в която е
отраснала баба му по бащина линия. Льо Каре изследвал
родословното си дърво и се консултирал с местна
архивистка. „След като прекара няколко минути в тишина
пред екрана на компютъра си, тя вдигна поглед към мен и с
очарователна усмивка каза: „Добре дошъл у дома“.
Какво използва от своя собствен опит като таен агент?
„От момента, в който отидох в училище-пансион, се научих
да бъде „агент“. Нямах манталитета на представителите
на висшата класа, който да ме стимулира да вървя напред.
Нямах пони и други подобни неща. През част от детството
ми баща ми беше в затвора. И така, аз пристигнах в сърцето
на естаблишмънта – частното образование – като някакъв
разузнавач, като човек, който трябва да облече униформа,
да имитира начин на говорене и мислене и да си припише
произход, който не притежава. Това беше насилствена
асимилация – преструвах се, че принадлежа към класа, която
ме очарова. Въпреки че мразех частното училище, не се
изненадах от факта, че по-късно станах преподавател в
Итън. Не се учудвам, че се очаровах от вътрешния мотор на
британското общество, от образователните институции,
които определям като тайния център на нашата
администрация.“
Дали като част от тайните служби е бил във връзка с
реалния живот, толкова различен от фантазиите, с които
повечето хора блажено живеят? „Бях на много ниско ниво в
йерархията и в МИ-5 и в МИ-6. Голяма част от това, което
читателите смятат, че съм заимствал от вътрешната си
информация, всъщност е плод на въображението.“
Последиците от работата в тайните служби съдържат и
комедийни моменти. Евгени Примаков, бивш ръководител
на КГБ, „който е бил на косъм да заеме мястото на Путин“,
идва във Великобритания на официална визита. В края на
посещението единственото му желание е да се срещне с
Джон льо Каре. „И така, аз и съпругата ми се озовахме в
руското посолство, заобиколени от руснаци. Примаков беше
изключително интелигентен мъж, хуманист, въпреки че
започва работа за НКВД, което по-късно се превръща в КГБ,
още на 18-годишна възраст. Беше очарователен, прекарахме
чудесно време заедно, но бях твърде надценен от моя
събеседник. Той разговаряше с автора на „Шпионинът, който
дойде от студа“ като със свой колега. Това все още ми се
случва. Хората мислят, че зная неща, за които нямам никаква
представа.“
Говорим за по-късните му книги, които представят средата
на супербогаташи, ужасяващи войни в чужбина или битките
с фармацевтичната индустрия. Видно е, че той се гордее с
тези книги и с факта, че защитава определена кауза. Това ни
връща неизбежно към енигмата за присъствието на баща му
в неговия живот. „Винаги съм се чудил каква е била неговата
мотивация. Питате ме какво му е доставяло удоволствие.
Мисля, че това е непоклатимата увереност, с която е
вършел своите измами.“ Дали неговата изобретателност
не го прави донякъде артист? „Именно това ми харесва, а аз
просто съм неговият по-щастлив вариант.“

Преведе от английски:
Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 11 октомври 2019 г.

Една хубава, макар и необикновена книга
Стоян Атанасов
Сред пъстрия книжен пазар книгата на Иван Кулеков
Бележки за забравяне1 се откроява и със своето съдържание,
и със своята форма. Онези, които вече са чели, слушали или
гледали Кулеков, се срещат отново с познатия майстор на
кратката форма: фрази, звучащи като сентенции, макар
нерядко да пародират традиционната мъдрост. С присъщия
си обичай да минимилизира изказа Кулеков нарича своите
писания „бележки“. И ги обявява „за забравяне“. Всъщност
лапидарният му стил се врязва в паметта ни. Спомняме си
тези кратки форми както помним афоризми. Възприемаме
ги особено лесно, защото те са хем лишени от контекст,
хем струят привидно от нашето битово съзнание.
Афористичният почерк на Кулеков впечатлява със своите
поанти. Те се явяват логичен завършек на казаното и в
същото време бележат смислов обрат. Оттук и усещането
за парадоксалност. За разлика от традиционната реторика
на парадокса, изградена по формулата на симетрични
противопоставяния, Кулековите парадокси са в повечето
случаи плод на асиметрични поанти – непредвидими,
изненадващи. Читателят е очарован от оригиналната
находка. Чуждо дело, тя в същото време намира
потвърждение в лично преживяното. Словото на Кулеков
е пропита с делничност екзотика, която ни позволява
да се вгледаме по-добре в себе си. Приемаме по-охотно и
собствените си недостатъци, щом те са ни поднесени с
незлоблив хумор. В недостъпната за нас форма собствените
ни недъзи ни се струват чужди или най-малкото изглеждат
като недостатъци на другите.
Съдържанието на тази книга до голяма степен се определя
от нейната форма. На тази форма бих искал да обърна
специално внимание. Книгата – полегат, а не вертикално
издължен правоъгълник – напомня бележник. Страниците є
не са номерирани. Обяснявам си го с отказа на автора да ги
подреди някак си, да даде представа за хода на евентуална
интрига, за количествено натрупване, да позволи препратка
към конкретно място.
На светлосивата корица, напомняща местата, по които
авторът пише, че лепи своите бележки за забравяне –
телевизор, хладилник, врата и др. – е залепен жълт стикер
със заглавието, изписано на ръка. Зрителната илюзия е пълна.
(Когато книжарката ми подаде търсената книга, аз побързах
да є я върна услужливо: „Тук сте си забравили някакво
листче“. Тя само се усмихна: „Не е забравено, за вас е“.
Разказвам тази случка, защото моята реакция и отговорът
на книжарката са показателни за отношението читател –
автор, което тепърва щях да открия в книгата на Кулеков.)
Авторовото слово, изчистено от обстоятелствени
подробности, е обратимо, умишлено двусмислено и илюзорно.
Кулеков подвежда своя читател, но го прави като изкусен
илюзионист, чийто фокус си остава необяснен, но винаги
свършва добре. Доколко читателят ще разгадае фокуса,
зависи от неговия „хоризонт на очакване“, тоест от
интелектуалния му багаж. С това не подценявам ролята на
интуицията, която може да мине и без такъв багаж.
Прелиствайки книгата на Кулеков с текстове в необичайна
форма – думи цели или разделени на срички, подредени линейно
или вертикално, изписани ръкописно или отпечатани, със
1

Изд. „Жанет 45“, София, 2019.

или без пунктуация, като кратък разказ или като поема
в проза – гледайки съжителството с рисунки и снимки,
аз правех неволно асоциация с формата на книгата през
Средновековието и с някои представи за нея у автори, които
свързваме с идеята за модерност в литературата. Поради
професионалната ми форматираност, тоест ограниченост,
за мен тази идея е исторически трасирана преди всичко от
френскоезични автори.
До въвеждането на книгопечатането (средата на 15.
век) текстът на книгата е дело на копист (преписвач),
а миниатюрите по широките полета и декоративните
букви са изпълнявани от сръчни художници, в повечето
случаи анонимни. Така текстът в средновековната книга
съжителства с образи и фигуративни букви, които
визуализират отделни герои или епизоди и в същото време
„разкрасяват“ повествованието. Подобна практика днес
се среща само в детската илюстрована книга, сякаш
абстрахиращите способности на възрастния могат да
компенсират липсата на съпътстващи картинки.
Рисунките на Кулеков са съзвучни на неговото слово. По своя
наивизъм и умишлена простота те са на границата между
детското изкуство и примитивизма. Доколкото темата
за детството, за мъжа-дете присъства осезателно във
всички писания на Кулеков, „детският“ стил на авторарисувач засилва чувството за невинно съзнание в идеите на
възрастния. Всъщност не само тази тема намира своя аналог
във визуалните изображения. Всяка страница от книгата
е композиция, съчетаваща писано слово, рисунка или (в поредки случаи) фотографско изображение. Идеята е неделима
от образа, образът поднася идеята в стилистиката на
словото.
Бележки за забравяне не е първата „визуална книга“ на
Кулеков2. Няма съмнение, че неговите рисунки, скици и
снимки са предназначени да обслужват идеята, заложена в
текста. Не зная дали този авторски маниер е вдъхновен
от нечия теория. По-скоро мисля, че Кулеков стига по
свой път там, където велики предтечи на модерността са
сътворили рисувани текстове с убеждението, че тяхното
послание трябва да достигне до читателя не само като
линеен прочит на изписани редове, а като образ, изграден от
букви и от думи. Най-типичен пример в това отношение е
френският поет Гийом Аполинер. В 1918 г. той публикува
стихосбирката си Калиграми, текстовете на която са
продукт не на хоризонтални линии, а на изваяни форми,
загатващи за основната идея на стихотворението. Още в
1914 г. Аполинер пише рисувани поеми. Нарича ги идеограми
в смисъл, че буквата (грама) не само носи, а вае определена
идея. Аполинер, приятел на художници кубисти (Пикасо,
Брак), замислял да издаде стихосбирка, озаглавена Аз също
съм художник. Проектът му се осуетява поради избухването
на Първата световна война. Четири години по-късно
поетът издава стихосбирка. Озаглавява я „Калиграми“ –
изкован от него неологизъм (от старогръцките думи калос
– хубав и грама – буква). „Калиграми“ означават буквално
„краснопис“, но в поетичната си употреба имат по-скоро
смисъл на „живопис“. Много от стиховете в Калиграми
изобразяват гълъби и водоскоци, образи, които поетът
свързва с любовни състояния. За Аполинер калиграмите са
Ще спомена поне три негови книги, комбиниращи слово и образ:
Ръкописи (1989); Фотописи (2009), Разумът на съня (2015).
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своеобразни идеограми. За Кулеков – също. И в двата случая е
налице стремеж към единение на образ и текст. Както казах,
подобна идея застъпват във Франция представителите на
литературната модерност.
В 1926 г. Пол Валери говори за „четивността на текста и
свойството му да бъде чиста визия“3 и изказва пожелание
„типографията да се доближи до архитектурата“4. Стефан
Маларме, духовен баща на Пол Валери, в края на живота си
пише „Зарчетата никога няма да премахнат случайността“
(1897), поема в проза, смятана за поетическото завещание
на писателя. Всяка дума от заглавието се появява с удебелен
шрифт и в главни букви на интервал от 4-5 страници,
озонирани от трудно разбираем текст, който се шири в
освободеното пространство на листа. Маларме започва
предговора си на тази поема с думите: „Бих искал тази
Бележка да не се чете, или, ако някой я види набързо, да я
забрави“ (преводът мой – С. А.). Встъпителния си текст
в Бележки за забравяне Кулеков завършва с признанието:
[…] навсякъде съм разлепил бележки за това, което трябва
да забравя“. И при Маларме, и при Кулеков мотивът за
забравянето е реторичен похват, наричан антифраза, по
силата на който четем едно, а разбираме обратното.
Към краткото изброяване на застъпници за „визуалната
книга“ ще добавя и Франсоа Рабле, считан, редом със
Сервантес, за гениален предтеча на модерността. В края
на книга пета на своя роман Гаргантюа и Пантагрюел Рабле
пише поема за бутилката. Текстът е вграден в тумбесто
шише, чиято форма внушава една от основните идеи на
автора: в хуманизма на ранния Ренесанс тържеството на
телесното начало, описвано хипертрофирано посредством
мотива за яденето и пиенето, е символ на духовното
разкрепостяване.
Кулеков едва ли е следвал тези световни образци. Докато се
е вслушвал просто в творческия си натюрел, се е доближил
до тях. Това нетърсено, но постигнато единение е залог за
автентичност на идеите, родени от личния житейски опит.
Кулеков е успял и в нещо друго: извел е родната литература
на полето на авангардните експерименти, целящи по-пълно
човешко възприятие с помощта на книгата.
3
Paul Valéry ; „Les deux vertus du livre“ in Oeuvres, t. II, Paris,
Gallimard, „Bibliothèque de la Pléiade“, 1960, p. 1246. Преводът
мой – С. А.
4
Пак там, с. 1247.
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Сали Руни: Искам следващата ми книга да бъде
най-доброто нещо, което някога съм създавала
Книгата, която чета в
момента
Романът на Маргарет
Драбъл от 1972 г. „През
иглено ухо“. Това е
едва третата книга
на Драбъл, с която се
запознавам. Възхитена
съм от всичко, което
съм прочела от нея до
този момент. Сега
живея в отдалечен район
в провинцията, нямам
достъп до интернет, а в
момента книжарниците
са затворени. Затова разчитам на натрупалите се в моя
каталог непрочетени книги.
Книгата, която промени живота ми
Всички мои любими книги са променили живота ми по един
или друг начин. Прочетох „Царството“ на Еманюел Карер
миналата година – тя ме отведе на път, който иначе не
зная дали бих се осмелила да избера.
Книгата, която бих искала да съм написала
Нямам желание да съм написала книгите на други автори.
Това ще ми отнеме радостта от четенето. Бих искала да
напиша роман, който да е толкова добър, колкото „Одисей“
на Джойс, но не и самия него.

Книгата, която оказа най-голямо влияние върху моето
писане
Най-честният отговор вероятно е „Франи и Зуи“ на
Селинджър. Четях тази книга доста често, когато бях
по-млада.
Книгата, която е най-подценена
Няма да бъде съвсем точно, ако кажа, че Новият завет е
подценена книга, но ми се струва, че хората не са толкова
добре запознати с текстовете от Библията, колкото си
мислят.
Книгата, която промени мисленето ми
Тъжната истина е, че не променям лесно мненията си.
Много книги ме въведоха в нови за мен светове и
ме запознаха с различен начин на мислене, но не мога
да си спомня някоя, която да е променила убежденията
ми или нещо такова. Ако разбера, че някоя книга е
на път да промени мисленето ми, може и да не я
прочета.
Последната книга, която ме разплака
Наскоро се просълзих, докато четях писмото на Филип
Уейкъм до Маги Туливър в края на „Воденицата на река
Флос“ на Джордж Елиът.
Книгата, която не дочетох докрай
„Тес от рода Д’Ърбървил“ на Томас Харди. Тази книга

просто не ми допадна, не зная защо. Може би ще опитам
да я прочета пак някой ден.
Книгата, която не съм прочела и се срамувам от
това
Не точно срам е чувството, което изпитвам,
защото не съм отворила „Война и мир“ на Толстой и
„Престъпление и наказание“ на Достоевски, но вероятно
ще бъда по-доволна от себе си, когато ги прочета.
Надявам се това да стане скоро.
Книгата, с която искам да бъда запомнена
Не мисля, че ме е грижа дали ще бъда запомнена. Никога
не мисля за това. Но като всеки друг човек винаги искам
следващата ми книга да бъде най-доброто нещо, което
някога съм създавала.
Книгите, които ме успокояват
Всички книги за Реджиналд Джийвс и всичко, написано от
Джейн Остин, най-вече „Ема“. Както е казала Джийн Рис
в Good Morning, Midnight: „Искам дебела книга за хора с
големи доходи, от която се излъчва спокойствие – книга
като добре подравнена ливада, на
която пасат овчици“.

Преведе от английски:
Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 17 април 2020 г.
Литературен вестник 16-22.09.2020
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Кейт Аткинсън: Опитвам се да забавлявам хората, не искам да
ги поучавам, да проповядвам и да излагам политически позиции
След успеха на „Живот след живот“ и „Божествени
отломки“, писателката споделя защо с годините
изпитва все по-голямо удоволствие от писането и се
завръща към детектив Джаксън Броуди

Лиса Алърдайс
След прекъсване от почти десет години обичаният от
читателите персонаж на Кейт Аткинсън, детектив
Джаксън Броуди, се завръща в нейния дванайсети роман Big
Sky. „Най-интригуващата мистерия на десетилетието“,
пише Стивън Кинг за книгата Case Histories, където този
персонаж се появява за първи път през 2004 г. По всичко
личеше, че се е пенсионирал след последната си изява през
2010 г. „Броуди наистина излезе в дълга ваканция“, казва
авторката. През това време Аткинсън спечели два пъти
наградата „Коста“ за книгите си „Живот след живот“ и
„Божествени отломки“ и написа романа Transcription, който
беше публикуван миналата година. Винаги е имала намерение
да продължи поредицата за Броуди – в противен случай щеше
да го е унищожила, „за да приключи с него“.
Big Sky започва като филмов сценарий за жена детектив,
който е написан за комедийната актриса Виктория Уд,
участваща в една от адаптациите на криминалната
поредица с Броуди, излъчена по BBC. Уд не успява да види
сценария преди смъртта си през 2016 г. и Аткинсън оставя
настрана този проект. В крайна сметка писателката
решава да се върне към стария си персонаж, като една
от причините за решението е мястото на развитието
на действието. Това е Йоркшър – графството, в което
израства детективът, също като своята създателка.
Аткинсън започва да пише Big Sky веднага след като
приключва шпионския роман за Втората световна война
Transcription. Вероятно обаче е изпитала истински шок,
преминавайки светкавично от темата за шпионите от
50-те към съвременния криминален свят. „Изпитвам
нужда да променям курса твърде често“, казва тя. След
първоначалната поредица за Броуди мислела, че „никога
повече няма да напише такъв тип книга“; следват „Живот
след живот“, „Божествени отломки“ и Transcription. Тогава
си казва: „Трябва да спра да пиша за войната. Бях навлязла в
определен коловоз и исках да направя промяна“.
Книгите, в които Броуди е главен персонаж, „винаги са се
занимавали с актуалните събития“, подчертава тя. Това
не означава, че романът е посветен на темата за Брекзит,
казва тя, макар че този въпрос неизбежно се прокрадва в
текста (както посочва писателката, той присъства и
в Transcription). Според Броуди – „от всички персонажи
той е най-близо до моите позиции“ – Брекзит е „краят на
цивилизацията, такава каквато я познаваме“ и „светът е
станал по-безрадостно място“. Дори по стандартите на
криминалната поредица Big Sky е мрачна книга. Все пак той
е съхранил радостта от живота, която прави книгите на
Аткинсън толкова забавни. От последната поява на Броуди
„светът е станал по-угнетяващ, изпълнен е с повече гняв и
горчивина“, казва тя. „Политиката ни причинява това – сега
всички сме изпълнени с тревога, защото не знаем какво да
очакваме от бъдещето.“
В книгата долавяме отглас от движението #MeToo,
тъй като женските персонажи, един след друг, раздават
правосъдие или си отмъщават за това, което са им
причинили мъжете. Не е имала намерение да напише „роман
за силните жени“, но неизбежно Big Sky се е превърнал в
такава книга, „тъй като всички тези „бели мъже на средна
възраст трябва да си получат своето – и кой друг би могъл
да ги накаже?“. Броуди си мисли: „Забавно е колко много
мъже могат да бъдат характеризирани чрез своите провали.
Цезар, Фред Годуин1, Троцки, Харви Уайнстийн, Джими
Савил2. При жените не е така. Те не се провалят. Стоят
здраво на краката си“. Трябвало е да добави още имена, казва
тя шеговито. „Ако пишех книгата сега, щях да включа още
много“.
Благородният Броуди, „последният останал достоен мъж“,
не се вписва в тази поредица от имена; той постоянно „се
опитва да бъде джентълмен“ и въпреки че е „поостарял“,
е готов да се хвърли в морето или да скочи от скала, за да
спаси някого. „Броуди притежава инстинкта на овчарско
куче“, казва Аткинсън. „Знае, че трябва да защитава жените
и децата.“ Той обаче крие в себе си „мрачна страна – по тази
причина винаги дава отпор на злото извън себе си“.
Трагично детство, поредица от разводи, меланхоличен
светоглед - Броуди е архетипният закоравял и трезвомислещ
частен детектив. Единствената черта, която му липсва, е
В началото на 2012 г. британската кралица Елизабет II лишава
от рицарско звание бившия генерален директор на Royal Bank
of Scotland (RBS) Фред Годуин. През 2008 г. оглавяваната от
него банка претърпява невиждан срив и правителството е
принудено да я национализира. Съкратени са над 20 хил. души, а
„спасяването“ на банката коства на държавната хазна почти 70
млрд. долара. – Б. пр.
2
След смъртта си Джими Савил, който приживе работи като
водещ в BBC, e обвинен в
сексуални посегателства
срещу момичета. Полицията
регистрира официално
114 негови престъпления,
извършвани в продължение на
десетилетия. – Б. пр.

Кейт Аткинсън

слабостта към алкохола. „Обичам да се захващам с клишета
и да градя върху тях“, казва Аткинсън. На мястото на
традиционната криминална литература, която е „твърде
зависима от сюжета“, редкият талант на Аткинсън в
разгръщането на историята, комбиниран с дълбоката є
съпричастност към нейните персонажи, създава текстове,
определени от нея като „жанра на Джаксън Броуди“.
Читателите, които никога не са посягали към криминален
роман, сега са най-големите почитатели на нейната
поредица.
Преди всичко детективът е чудесен инструмент за
съчетаването на няколко сюжетни линии и включването
на огромен брой персонажи – Хилари Мантел някъде беше
казала, че Аткинсън вероятно прилага „стратегия, по-сложна
и от тази на Дикенс“. „Да, има твърде много персонажи“,
признава тя. Дали кабинетът є прилича на стаите за
разбор в телевизионните полицейски драми, изпълнени със
сложни диаграми, организиращи цялата информация? „Мога
да направя определена схема, докато пиша, а по-късно е
възможно да не си спомня името на някой персонаж“, казва
Аткинсън. Обича момента, в който трябва да завърши
историята, свързвайки отделните линии с юридическа
прецизност. „Всеки получава това, което е заслужил.“
Темата за справедливостта често присъства в прозата
на Аткинсън (броят на убитите в роман с Броуди често
съперничи на епизодите от „Игра на тронове“). В Big Sky
„всеки нарушава закона“ или сам се заема да го прилага по
един или друг начин. Феновете на Броуди ще посрещнат със
задоволство появата на Реджи, която за последно присъства
в роман от 2008 г. – When Will There Be Good News. Там тя
беше 16-годишна детегледачка, а сега е млада полицайка.
„Каква ли още би могла да стане?“, пита Аткинсън. „Вече
едва ли ще бъде щастлива. Защото непрекъснато ще става
свидетел на ужасни неща. Но ще е сбъднала мечтата си.“
Някъде бях прочела следните думи на Аткинсън: „Не можеш
да напишеш роман за щастливи хора, които се радват на
благополучие. Около нас има толкова много злочестина“.
Писателката обаче изглежда удивително жизнерадостна.
„Дали щях да пиша различни книги, ако бях меланхолична и
унила? Литературата те освобождава от угнетеността –
когато завършиш определен роман, преставаш да мислиш за
света, който се е огледал в нея.“

Литературен вестник 16-22.09.2020

Преведе от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 15 юни 2019
Big Sky от Кейт Аткинсън е публикуван от издателство
Doubleday.

В отворено писмо Роулинг, Рушди и Атууд
предупреждават за надигаща се вълна от
„нетолерантност“
В писмото писателите отстояват позиция, че
„вредните идеи трябва да бъдат разобличавани чрез
аргументи и убеждаване“, но критични гласове им
приписват склонност към цензура
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„Публикуват романа є „Зад кулисите на музея“, когато е
на 43. „Всички смятаха, че съм твърде стара, за да издавам
тепърва първия си роман.“ Книгата печели наградата
„Уитбред“ за 1995 г., побеждавайки в надпреварата имена
като Салман Рушди – факт, който предизвиква вълнение
в литературните среди и заглавия като: „Непозната
камериерка печели наградата“ (някога писателката е
работила в хотел). Целият този шум около книгата „остави
неприятна следа в мен завинаги“, казва тя. И сега е много
предпазлива, когато дава интервюта.
Въпреки че „Йоркшър е скътан дълбоко в сърцето є“,
писателката прекарва по-голямата част от времето си в
Единбург. „Така се откъсвам от всичко. Озовавам се отвъд
вала.“ Не обича партитата и общуването по мрежата. В
деня след интервюто ни ще обядва с дългогодишната си
приятелка Али Смит – „единственият писател, когото
познавам“. „Никога не говорим за писане, абсолютно никога!“.
С този обяд ще отбележат поделената си първа позиция
в класацията за най-добре продавани книги (съответно за
книгите Transcription и Spring).
Аткинсън никога не е страдала от „синдрома на белия лист“
и в момента пише два романа едновременно. Единият от
тях отново е книга от поредицата за Броуди. „Да, той
отново е тук в една особено забавна книга, с която отдавам
почит на Агата Кристи.“ Замисля и една „голяма книга“ за
Йорк и Втората световна война с работно заглавие The Line
of Sight.
С възрастта писането є доставя все по-голямо удоволствие.
Разбира се, „има и лоши моменти. През голяма част от
времето процесът е еднообразен, но едно добро изречение
може да компенсира години, прекарани в мъки и досада“.
Докато читатели и критици остават изумени от нейната
изобретателност по отношение на формата в романа
„Живот след живот“, тя смята, че неговото продължение,
„Божествени отломки“, е най-добрата є книга. „Това е
романът, който винаги съм искала да напиша. Хората често
ми казват, че са плакали на финалните изречения.“ Никога
обаче Кейт Аткинсън не е включвана в късия списък на
наградата „Ман Букър“ (вероятно защото е определяна като
автор на „жанрова“ литература – „няма надежда за мен“);
тя няма да попадне и в дългия списък на нито една награда,
защото не желае книгите є да участват в надпреварата за
тези награди. „За мен е достатъчно да спазвам собствените
си стандарти.“ „Чудесно е, ако развълнувам някого до сълзи
или го накарам да се смее.“ „Живея на този свят, за да
забавлявам хората, не искам да проповядвам или да излагам
политически позиции. Моята работа е да забавлявам първо
себе си и след това всички останали.“

Дж. К. Роулинг, Маргарет Атууд и Салман Рушди

Алисън Флъд
Дж. К. Роулинг, Салман Рушди и Маргарет Атууд са сред
интелектуалците, подписали противоречиво отворено
писмо, в което е изразена тревога от налагането на
„цензура“, водеща до „нетолерантност към различните
възгледи“ и „широко разпространение на публичното
опозоряване и остракизма“.
Роулинг, чието мнение за правата на трансполовите
хора наскоро предизвика неодобрението на много

нейни читатели, казва, че „се гордее с подписа си под
това писмо в защита на фундаменталния принцип на
либералното общество: отворен дебат и свобода на
словото и убежденията“.
Писателката сравнява съществуващия климат
с годините на маккартизма: „Ще цитирам
неподражаемата Лилиан Хелман: „Не мога да приспивам
съвестта си, за да се пригодя към настоящите моди“,
казва тя.
Публикувано в списание Harper, писмото е подписано
от повече от 150 писатели, преподаватели и артисти,
сред които откриваме имената на Мартин Еймис,
Ноам Чомски, Стивън Пинкър, Малкълм Гладуел и Глория
Стейнем.
Авторите на писмото със задоволство отбелязват, че
„мощните протести за расова и социална справедливост
водят до необходими и дълго очаквани искания за реформи
в полицията, наред с призивите на други гласове в
обществото за повече равенство и включване“. Те обаче
осъждат „новата серия от морални пози и политически
обвързаности, които рушат нашите стандарти за
отворен дебат и толерантност към различията в полза
на идеологическия конформизъм“.
В текста се отправят критики към следните практики:
„уволнение на редактори, защото са допуснали
публикуването на дискусионни текстове; оттеглянето
на книги заради предполагаема „неистинност“; забрана
за обсъждане на определени теми в някои медии;
разследване на преподаватели, които цитират набедени
художествени произведения в час; уволнение на
изследователи, разпространили анонимно рецензирани
академични проучвания…

Женската
Толстой, Стайнбек, Дефо – защо толкова
много читатели се обръщат към класически литературна награда
събира важни творби в
романи?
Дона Фъргюсън
Малко са аспектите на карантината, които допадат
на Пенелъпи Лайвли – да чете чрез видеовръзка „Алиса
в Страната на чудесата“ на 27-годишната си внучка е
един от тях. „Открихме, че по някаква странна причина
беше пропуснала тази книга в детството си“, казва
Лайвли. „Четем поред откъси една на друга и това ни носи
истинско удоволствие.“
Изолирана в своя дом в Северен Лондон, овдовялата
87-годишна писателка е претърсила лавиците на
библиотеката си за класически романи, които да чете
сама. В момента поглъща всичко написано от ирландския
писател Уилям Тревър: „Изведнъж осъзнах колко много
негови текстове не съм прочела, бях забравила колко
удивително добър е той“.
За Лайвли, която получава най-голяма популярност с
романа си „Лунен тигър“, спечелил „Букър“ през 1987
г., няма по-добър антидот за карантината от един
класически роман. „Търсим книги, които могат да ни
отдалечат от нашето трудно време – и много класически
книги правят точно това.“ Тя е една от малкото
живи автори, чиито книги се публикуват в рамките на
поредицата „Модерна класика“ на издателство „Пенгуин“.
Това е чест, която не е очаквала. „Поглеждам назад към
този „друг човек“, който е написал „Лунен тигър“... мисля,
че би бил крайно удивен, ако му кажат, че след 30 години
ще определят романа му като класика.“
Продажбите на класически книги от поредицата на
„Пенгуин“ отбелязват ръст от 65% от началото на
карантината. За Лайвли, която описва своята проза
като „опит да въведе ред в хаоса, да открие структура и
смисъл в това, което очевидно е плод на случайността“,
горният факт не е изненада. „Смятам, че този период,
ако не нещо друго, превърна четенето в по-важна част
от живота ни. В някакъв смисъл то винаги е форма на
бягство.“
С умението си да казва сериозни неща по един
относително безгрижен начин Лайвли определено следва
добрата английска традиция. Спомня си, че като млада
е проявявала интерес към класически романи на други
автори, които притежават това умение – Елизабет Боуен
и Греъм Грийн. Правела това в периоди, в които не можела
да осмисли собствените си чувства. „Четем книги, за да
открием как персонажите реагират на неща, които са
част и от нашия опит – загуба, смърт, любов.“
За нея карантината е „твърде депресираща“; особено
съжалява младите хора, които са лишени както от
възможности за работа, така и от социалния живот,
който би трябвало да водят. „Жал ми е и за хората от
моята възрастова група, защото ни остават само няколко
години живот. Поне една от тези години – а е възможно и
повече, – ще ни бъде отнета“.
Не смята, че пандемията е благоприятен период за писане.

Инициаторът на това писмо, писателят Томас
Уилямс, свързва тези случаи с публикации в „Ню Йорк
Таймс“ и обвинения в расизъм, които водят до оставки
в американски институции – например в Кръга на
американските литературни критици и Фондацията за
поезия.
„Доналд Тръмп е шампион в полето на публичното
опозоряване на неудобни нему хора“, казва Уилямс.
„Неутрализирането на неговите нападки обаче не бива
да се превръща в свръхкоректност, която задушава
принципите, в които вярваме“. Писмото завършва
с твърдението, че „разобличаването на вредни идеи
трябва да става чрез аргументи и убеждаване, а не чрез
заглушаване или неглижиране“.
Текстът получава много критики онлайн. „Както
обикновено се случва с хора, които се обявяват в полза
на свободния и отворен дебат и срещу потъпкване
на различните мнения, в миналото си някои от тях
са демонстрирали склонност към цензура“, пише
в Туитър журналистът и писател Глен Грийнуолд.
Американският сенатор Брайън Шатц смята, че
„твърде много умствена енергия и страст се влагат за
решаване на проблем, който трудно може да бъде описан
и е невъзможен за разрешаване, като междувременно
ставаме свидетели на толкова много убийства, които
могат да бъдат предотвратени“.
Една от първите интелектуалки, защитили идеята за
откритото писмо, е историкът Кери Гринидж. В крайна
сметка обаче решава да оттегли подкрепата си. Сестра
є, писателката Кейтлин Гринидж, споделя, че получила
текста на писмото, но отказала да го подпише. В своя
отговор до списанието тя пише: „Не споделям тревогите,
изразени в текста и не вярвам, че заплахите, описани в него,
са реални“.
Критични към текста гласове твърдят, че хората,
подписали писмото, са уплашени и демонстрират в него
страха си от промяна. Не такъв е случаят, казва Томас

Пенелъпи Лайвли

дългия списък за 2020 г.
Три носителки на наградата „Букър“ водят списъка с
16 силни романа, а журито определя изминалия период
като „една изключителна година“

Алисън Флъд
Последният роман от трилогията
на Хилари Мантел за живота на
Томас Кромуел, The Mirror and the
Light, се очаква да излезе на пазара
до няколко дни, но вече е включен
в дългия списък на Женската
литературна награда.
Някои от най-големите
имена в женската проза ще се
състезават тази година за литературната награда с парично
изражение от 30 000 паунда, която отличава „блестящите
постижения, оригиналността и достъпността в женското
писане на английски език от целия свят“. Освен Мантел,
която вече спечели наградата „Букър“ два пъти за първите
две книги от трилогията, в списъка са и две други писателки,
носителки на същата награда: Ан Енрайт с книгата Actress,
в която дъщеря се опитва да открие причините за нервното
разстройство на майка си, и Бернардин Еваристо с Girl,
Woman, Other, предлагащ полифония от гледни точки към
проблемите на чернокожите жени. Биещият на очи пропуск
е липсата на романа на Маргарет Атууд The Testaments,
който сподели наградата „Букър“ за миналата година заедно с
творбата на Еваристо.
„Имахме невероятен списък с предложения“, казва членът
на журито Паула Хоукинс, автор на „Момичето от влака“.
Необичайно е за една година да излязат такъв голям брой
изключителни книги“. Според нея най-новият роман на
Мантел е забележителна творба: „Нямам представа как
е успяла да напише тази книга. Пресъздава история от
преди няколко века, а имаш усещането, че събитията от
романа са се случили тази седмица. Превъзходният є език те
приближава до далечната епоха, но не звучи анахронично –
това е начинът, по който всъщност хората разговарят“.
В дългия списък виждаме и бивша носителка на Женската
литературна награда – Ан Патчет, чиято нова книга The
Dutch House проследява съдбата на брат и сестра, прогонени
от своя дом от мащехата им; американската писателка и
носителка на множество награди Жаклин Удсън с романа
Red at the Bone – изследване на влиянието на тийнейджърска
бременност върху семейството на забременялото
момиче; кралицата на ирландската литература Една
О’Брайън с книгата Girl, която разказва историята на
девойка, отвлечена от „Боко Харам“. С големи шансове са
и възхваляваният от критиката роман Weather, в който
Джени Офил разглежда темата за страховете, свързани с
промяната на климата, както и дългоочакваният Hamnet,
където Маги О’Фарел предлага портрет на въображаемия
живот на семейство Шекспир и ни сблъсква със смъртта на
11-годишния син на великия драматург. Романът се очаква да
излезе от печат този месец.
По-младите писателки, които се борят за наградата, са
Кандис Карти-Уилямс, представяща дебютната си книга
Queenie, която вече се е превърнала в бестселър – разказ за
трудния живот на чернокожа жена в Лондон; Дипа Анапара
с първия си роман Djinn Patrol on the Purple Line, в който
деветгодишно дете само разследва мистериозното изчезване
на деца от неговото селище в Индия; Клер Ломбардо
с The Most Fun We Ever Had – книга, в която четири
сестри на зряла възраст се състезават помежду си в едно
дисфункционално семейство; и Тафи Бродъсър Акнър, чийто
първи роман Fleishman Is in Trouble проследява перипетиите
на мъж, чиято отчуждена съпруга изчезва.
Дългият списък завършва с Натали Хейнс, която участва
с книгата A Thousand Ships, представяща историята на
Троянската война от перспективата на жените, въвлечени
в нея; Анджи Круз, чийто роман Dominicana се занимава с
трудната съдба на момиче от Доминиканската република,
което се установява в Ню Йорк; дебютът на Люън Голди
Nightingale Point, чиято тема е поведението на обитателите
на голям лондонски блок, в който избухва пожар; и ДжингДжинг Лий с нейния роман How We Disappeared, в който
възрастна японка се връща в спомените към 1942 г., когато е
отвлечена и затворена във военен лагер.
Журито, оглавявано от Марта Лейн Фокс, е прочело 152
романа, за да отдели на финала 16 от тях. Хоукинс казва,
че много от предложените романи разглеждат темите за
идентичността и миграцията, както и „високото ниво на
тревожност, провокирано от климатичните промени и
политическия контекст“.
Създадена, за да отличава женското писане, пренебрегвано
от награди като „Ман Букър“, тази
година Женската литературна награда
отбелязва своята 25-годишнина.
Преведе от английски:
Ружа Мускурова
Хилари
Мантел

Намира успокоение в градината си и отделя време за
четене всеки ден. След като всички форми на забавление
извън къщата са невъзможни, четенето на класика
изглежда по-атрактивно. От началото на карантината
свалянията на електронни копия на „Война и мир“ са
скочили с 84%, на „Аутсайдерите“ и „За мишките и
хората“ – със 140%.
„Интересно е, че всички тези книги са твърде
безрадостни – хората търсят и романи, които отразяват
мрачното време, в което живеем“, казва Лайвли. „Вярвам,
че можем да се поучим от историята. Тази вяра се
разпростира над мотивацията ни да четем художествена
проза и нещата, които извличаме от нея. Животът ни
тръгва в нова посока. Тя ще окаже влияние върху начина,
по който гледаме на нашето поведение и на живота си
като цяло.“ Може би това е причината, поради която
читателите масово се обръщат към класически текстове
за пандемии: продадените копия на романа „Дневник на
чумавата година“ на Даниел Дефо, който описва Лондон,
връхлетян от чумата през 1665 г., са нараснали със 750%
от началото на карантината, а на „Декамерон“, чиито
истории отразяват чумната епидемия в Европа от 14. век
– с 288% (по данни на „Пенгуин“).
Читателите се насочват и към по-оптимистично
звучащи класически творби – на голямо търсене се радват
„Вълшебният април“ на Елизабет фон Арним от 1922 г.,
посветен на жени, които успяват да възродят своите
бракове или да открият любовта на италианската Ривиера
(увеличение на продажбите с 5000%), и A Month in the
Country от Джоузеф Кар (ръст на продажбите от 143%).
Лайвли смята, че скокът в продажбите на класически
книги говори за стремежа на хората да използват посмислено своето време. Все пак не мисли, че човек може
да оцелее единствено на диетата на класически текстове.
Има още нещо, което препоръчва: „Чаша вино, което да
изпиеш на вечеря. Това помага“.
Преведе от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 25 април 2020 г.

Кери Гринидж

Уилямс. „Това са хора, които се тревожат от факта, че
общественият климат е белязан от нетолерантност и
вярват, че справедливостта и свободата са неразривно
свързани“. Уплашените хора не подписват възвания“,
пише той в Туитър. „С това не искам да кажа, че ВСЕКИ,
който е отказал да подкрепи този текст, е направил това
от страх. Станахме свидетели на твърде назидателни
разговори. Значителна част от хората не смеят да изразят
позицията си, защото се опасяват от последиците.
Уилямс се обръща към редакторите на „Ню Йорк Таймс“:
„Ние не сме група, съставена от стари бели мъже. Сред
нас има чернокожи интелектуалци, евреи, мюсюлмани,
транссексуални и хомосексуални, стари и млади, десни
и леви. Вярваме, че ценностите, които защитаваме, са
общоприети и широко разпространени. Искахме списъкът с
имена да демонстрира именно това“.
Преведе от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 8 юли 2020 г.

Източник: „Гардиън“, 3 март 2020 г.
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Н О В А
Мария Станкова

Психеделично
Z се събуди много рано с усещането, че тази сутрин е
някак необичайна... Седна в леглото и почувства как нещо
се плъзва по гърба му. Скочи и рязко се обърна. Нямаше
никой, но по гърба му продължаваха странни докосвания.
Изви ръка и се почеса. Между пръстите му се оплете нещо
живо и непокорно. Дръпна рязко ръката си и се затича
към банята. Трескаво търсеше лицето си в огледалото, а
около лицето си видя коса. Дълга, бяла, много гъста коса...
тя се увиваше по гърба му, сякаш го опипваше. Искаше да
изкрещи, но от гърлото му не излизаше звук. Стоеше като
парализиран, сърцето му прескачаше някакви препятствия
и леко му се зави свят. Постоя минута, вгледан в белите
кичури, пое въздух, разтръска ръце и се зае с обичайните си
сутрешни занимания.
Тридесет минути преди 7.00 часа беше абсолютно готов
за работа. Намери някакъв ластик и привърза косата.
Секунди по-късно косата скъса ластика и отново се
разпиля по гърба му.
Мъжът заключи три пъти входната врата и пое към
центъра на града.
Жените се обръщаха след него. В очите им – завист.
Оглеждаха го и мъже. Странно е да видиш делово облечен
човек с коса, която се вие по гърба му.
Z рязко сви в една уличка. Почти до ъгъла имаше малък
бръснарски салон. Бръснарят му беше приятел. Огледа се
във витрината, за да се убеди за пореден път, че наистина
дългата, бяла коса е още на главата му. Видя я, почувства,
че ръцете му изтръпват и бързо влезе в бръснарницата.
– Добро утро – хрипкаво поздрави Z.
– Дал Бог... О! Ама, нали миналата седмица... Майко
Божия! Какво става с теб – бръснарят, вторачен в
косата, се опитваше да си обясни видяното. – Миналата
седмица те подстригах. Някакъв лосион?
– Не. Нищо не съм правил. Просто ме подстрижи. Бързо,
защото ще закъснея за съвещанието.
– Сядай, сядай! – засуети се бръснарят, почеса косматите
си гърди, почеса и малко по-надолу и запретна ръкави. –
Тази коса какво ще я правим?
– Ще я отрежем веднага – отговори Z.
– Продай ми я! Ще ти платя добре... нали е естествена
– докато говореше, бръснарят опипваше косата,
подръпваше я и дори я помириса.
– Режи! Ще ти я подаря. Само побързай!
Ножиците защракаха в неравноделен размер и се впиха в
първия кичур. Чу се хрущящ звук. Отрязъкът падна на
земята, но продължаваше да помръдва. Бръснарят настъпи
косата с крак и продължи да реже.
На пода се образува кълбо коса, което се разпръсваше и
събираше при всяка стъпка.
С машинката нещата вече бяха по-спокойни. Последва
четка, пудра, малко одеколон и когато Z се погледна в
огледалото, остана доволен. Беше с предишното „аз“ –
разпознаваем и съвсем близък.
Съвещанието мина не точно по дневния ред. Косата му
растеше пред очите на 12-те от Борда на директорите
и темите се давеха в някакви мъчителни паузи и
многоточия.
– Може ли да изляза за 15 минути? – изкашля се Z.
Получи кимване от мъжете в стаята и изтича към
асансьора.
В бръснарницата косата му стигаше до кръста. Все така
бяла, гъста и лъскава.
Имаше няколко мъже преди него. Бръснарят го видя в
огледалото и леко поряза седящия клиент. Веднага посочи
съседния стол.
– Сядай! – каза с изтънял глас бръснарят. – Другите ще
изчакат.
Z седна и усети как нещо под седалището му мърда.
Косата продължаваше да расте.
– Обръсни ми главата – каза уморено Z, – трябва да се
върна на работа.
Машинката зажужа напрегнато и под стола се свлече
косата, която продължаваше да живее свой живот и
сякаш се опитваше да изпълзи нагоре към гърба му.
Този ден Z не се върна на работа.
Три дни по-късно, по сигнал на съседи, разбиха входната
врата на апартамента и намериха Z задушен в
прегръдката на любимия му бял питон.
– Колеги, с прискърбие трябва да съобщя, че нашият колега
и член на Борда на директорите Z е намерен в дома си.
Починал е от масивен инфаркт на миокарда. Той беше един
от най-добрите ни финансисти, работеше неуморно, беше
се отдал на делата на фирмата, нямаше семейство, не
беше ползвал почивка три години...
Траурните думи плъзнаха по коридора, скупчиха се пред
вратата на асансьора, спуснаха се до фоайето, излязоха на
улицата и се разпиляха покрай
контейнерите за боклук.
Замириса на дъжд.
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Прозорецът на партера
Часът е 21.30 и навън е мрачно. Влагата прониква през
дрехите, косите провисват, напоени от мъглата.
Една фигура пресича светлината, идваща от партерен
прозорец, и потъва в тъмнина. Преди мракът да я скрие
под подгизналото си сако, фигурата се връща обратно и
се залепя на прозореца.
– Помощ! Помощ! – развиква се мъжът, защото това
е мъж, бръкнал в джобовете на якето си, прегърбен под
тежестта на мъглата и с изкривено от ужас лице.
Мъжът блъска по стъклото, изтичва до входа, опитва
да отвори вратата, заключена е, натиска всички звънци,
продължава да вика за помощ.
– Кой е? – чува се женски глас от домофона.
– Звънете в полицията! Викайте линейка! Убийство! –
крещи мъжът от улицата.
– Какво става? – обажда се още някой.
– На партера има обесен човек! – изморено отговаря
мъжът от улицата.
– На партера не живее никой – тросва се глас. – Махайте
се!
– Махайте се!
– Махайте се! Ще извикам полиция!
– Извикайте полиция – настоява мъжът от улицата.
Гласовете притихват. Вятърът се засилва и разгонва
облаците. Не е тъмно. Само е влажно.
Светлината в партерния прозорец изгасва.
Сирените на полицейски коли разбуждат квартала около
Портата Шпален. Часовникът отбелязва седмия час, а
Мадоната строго наблюдава движението на хора и коли
по улиците.
Мъжът, нека го наречем господин Арман, излиза от една
полицейска кола и повежда цялата група към партерния
прозорец.
– Минавах точно тук. Валеше ситно. С периферното си
зрение забелязах някакво странно движение. Отминах, но
се върнах. Погледнах в стаята. Един мъж се опитваше да
издигне женско тяло.
– Как да го издигне? - прекъсна го полицейският инспектор.
– Ами... На тавана на стаята имаше метална халка. През
нея беше прокарано въже. Мъжът дърпаше свободния
край на въжето. На другия край висеше женско тяло с
примка около врата. Мъжът издигна тялото, качи се на
стълба и завърза въжето за халката. Тялото увисна.
– Беше ли жива жената?
– Не мога да кажа. Висеше. Аз се развиках и мъжът избяга
от стаята.
– Защо не се обадихте веднага в полицията?
– Не носех мобилен телефон. Молих съседите да
отворят, да позвънят, но те казаха, че никой не живее на
партерния етаж.
– Да проверим – инспекторът позвъни на един от
звънците.
– Кой е? – чу се женски глас от домофона.
– Полиция. Отворете!
Вратата се отвори и полицаите тръгнаха по етажите.
– Разпитайте всички съседи и някой да отвори
вратата на апартамента – нареди инспекторът. –
Криминалистите да влязат.
Апартаментът на партерния етаж наистина беше
необитаем. Нямаше мебели. Подът беше покрит с прах.
Никакви следи. От всички разпитани единствено жената
от първия етаж каза, че е чула някакъв шум, но не му
обърнала внимание, защото решила, че идва от улицата.
– Господин Арман, сигналът ви се оказа... може
въображението ви...
– В никакъв случай, господин инспектор. Видях с очите
си! Не съм луд!
– Не казвам, че сте луд. Валяло е, били сте изморен,
може би гладен... А и на тавана на стаята няма метална
халка... Какво ядохте този ден?
– Сандвич – отговори Арман.
– Употребявате ли алкохол?
– Не.
– Наркотици?
– Не. Взимам масло от медицинска марихуана против
болки в колената.
– Колко често?
– Само когато имам болки.
– А тази вечер имахте ли болки?
– Имах, но капките ми са вкъщи, затова бързах да се
прибера. Имаше метална халка на тавана. Видях я.
– Сам ли живеете?
– От три години – да. Съпругата ми се самоуби преди
три години.
– Съболезнования. Имате ли деца?
– Да. Две.
– Свободен сте, господин Арман. Оставете адреса си. Ще
ви се обадим при нужда.
– Господин инспектор, аз наистина видях...
– Вярвам ви. Вървете сега.
Арман бавно се отдалечава от къщата. Върви прегърбен
и леко накуцва.
– Проверете всичко за този Арман. Всичко! За децата му
и за жена му! – нареди инспекторът и се качи в колата.
През октомври в Базел настъпва есента. Влага и тъга
проникват от двете страни на Рейн. Нощем се чуват

тихи стонове. Говори се, че стенат жените, хвърляни от
Средния мост, осъдени за детеубийство.
Часът е 21.30. Тъмно е, ръми.
Господин Арман върви по обичайния си маршрут. Винаги
по десния тротоар. Вдигнал е яката на шлифера си.
Не накуцва. Бърза. И онзи прозорец пак свети. Арман
отминава, без да погледне. Свива в пресечката. Спира и се
връща обратно.
Да. Наистина свети.
Арман се повдига на пръсти и поглежда. Млад мъж и
млада жена – почти момиче, танцуват под звуците на
фокстрот. Размахват ръце, смеят се. Музиката свършва.
Момичето се тръшва на дивана, запалва цигара и отпива
глътка вино. Целуват се. Изглеждат щастливи.
Арман понечва да продължи пътя си. Усмихнатото лице
на момичето! Толкова живо. Тези изразителни черни очи.
Лъскавите къдрици около лицето... Сякаш някой здраво
държи Арман до прозореца. Той не може да поеме въздух.
Мъжът завива раменете на момичето с шал. Придърпва
шала. Усмихнат е. Нещо говори. Увива шала около врата
є. Стяга. Не спира да говори. Тя се опитва да стане, да се
измъкне. Тя се бори с всички сили.
– Пусни я! Пусни я! – крещи Арман и тропа по прозореца.
Мъжът от стаята спира за миг и поглежда към улицата.
Момичето лежи на дивана. Сякаш спи.
Мъжът примъква стол, качва се. На тавана има метална
халка. Прекарва през нея въже с примка в единия край.
Подготвил е всичко – задъхва се Арман. Той диша
учестено. Бърка във вътрешния джоб на шлифера.
Ръцете му треперят. Изважда телефон и се опитва да
набере номер. Ръцете... Телефонът се изплъзва.
Мъжът слага примката около врата на момичето и
започва да влачи тялото към стола. Дърпа свободния
край на въжето.
– Искам да съобщя за убийство! – гласът на Арман
дрезгавее.
Тялото на момичето се полюлява. Блузата є е раздърпана.
– Оправи є блузата, идиот! – крещи Арман.
Мъжът от стаята се приближава към прозореца. Долепя
лице към стъклото и гледа в нощта. Това лице е толкова
познато. Арман го познава.
– Познавам те! Познавам те! Аз те познавам! Много
добре те познавам... Всеки ден те виждам сутрин в
огледалото.

Теория
на конспирацията
Златко Димитров
Златко Димитров е роден на 18.10.1971 г. в
Димитровград, но е израснал, живее и работи в Стара
Загора. Завършил е Математическата гимназия в
града и Юридическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, специалност „Право“. От 1997 година
до днес работи като съдия. Пише стихове от над 30
години.
За истеричното кресчендо на будилника,
за сгромолясването в тялото,
за думите, спестени пред огледалото,
за думите, раздавани на килограм
без грам свян,
за покъртителната лаконичност
на микроскопичните вируси и бактерии,
обясняващи се в любов на Венеца на природата
с епитафии,
за хита на надгробните надписи
при световни войни,
регионални конфликти
и лични вендети,
за непопулярността на добрата новина,
на поезията като жанр
и на четенето като занимание,
за кулите, стените, които и да рухнат,
като скелети на призраци от нищото изникват
Вавилонската кула, Стените на Йерихон,
Берлинската стена, на Пинк Флойд „Стената“,
Съборената с глава и бум! Кулите-близнаци…
За минутата мълчание.
За всичко изброено и всичко останало,
за каквото се сетиш,
за каквото не се сещаш
виновни са
до сетното им коляно
Адам
и Авраам,
заподозрени изначално,
Съдбата – че е сляпа,
Пророците – защото не мълчаха,
на Езоп езика

Н О В А
и самото
ТО –
че е кратко
и завършва на „о“.
Но
макар на ум да идва последно,
заема в редицата мястото челно
числото Пи –
че до четири не може да брои,
а безкрайно се множи:
врът опашка (изписва се като запетайка)
зад гърба на божествената тройка
(мистериозна единица с изявяваща се двойка)
и редуват се в разбъркан ред
едни и същи всеки път,
общо десет –
кръгла нула, заземила
седем смъртни гряха,
Първородния
и премълчания в изповедалнята,
измежду които упоменатия по средата,
ако и от него да произтичат другите,
разглеждан бива под линия
или в скоби дават му се разяснения
като нещо, което,
по естеството си поощрително,
било е забранено,
за да изглежда съблазнително,
а останалите срещу заплащане
получават индулгенция,
имаща своето
житейски оправдано,
екзистенциално обяснение –
човешко е да се греши.
„Въпросът ми е – обижда се числото Пи
и необозримата си армия повело,
преминава в настъпление –
може ли изобщо да се има доверие
на десетката
с безпочвеното є,
неподлежащо на научно доказване
твърдение, че неприлично закръглена
изглеждала нулата, тъй като,
виждало се и с невъоръжено око,
в утробата си блаженства носела и то,
макар според мен да е по-важно от кого,
ни повече, ни по-малко,
а както да се предположи би могло,
девет общо, в резултат на което,
започващо с мистерията на единицата
и двуцифрено поради изявите на двойката,
числото є (на десетката)
завършено до съвършенство било
с нейните точно,
като да са нагласени нарочно,
десет аксиоми, набедени за божи заповеди,
израз на графоманските є наклонности
към епистоларния стил на изразяване върху камък
в повелително наклонение, издаващо без съмнение
негативното є мислене и липса на въображение?“

Александър Арнаудов

black lives matter
залезът на цивилизацията
имената ни в черно и бяло
изчезват като спомен
самотата е на един свят разстояние
всички забравят
къде отива времето
когато ни няма
омразата е белег
на чието място ще зарасне
второ сърце

животът беше инцидент

Никос П. Хартомацидис

Ангел Тарабата (Пияницата)
И думите са пътешественици! Скрити в сърцата и
зад хорските устни, минават незабелязани граничните
линии. Ако думите не пътуваха, щяхте ли да се кефите на
агарянската дума „тараба“, дето по цял ден ми я натяквате,
вместо доброто старо „пияница“. По-точно Ангел Тарабата.
С това име съм познат в града ни.
Град като град не е. Някога беше. Със стени високи
непревземаеми, с църкви, кръчми, пазарища и пристанище.
Вървеше търговия с всички области на Империята. В
пристанището идваха кораби. Хамали и моряци товареха
и разтоварваха стоки, скрити в амфори и вързопи от
насмолено корабно платно. От селата в Родопите слизаха
хората, носеха със себе си неща за продан, нови езици и
наречия. Градът ни напомняше Цариград. Кула Вавилонска.
Що значи Вавилонска кула? Де да зная. Пияница съм, тараба.
Питайте отчето, Сотирис. И той е пияница, но не му
го натяквате. Държи в ръцете си ключовете, дето ще
ви пробутат в Рая. Поп е и си мислите, че прошката за
греховете ваши я дава той. Забравяте обаче, че друг е
Съдникът и че мнението на поп Сотирис за Него нищо не
значи. Ако ми плащахте виното в кръчмата, и аз бих ви
простил греховете. И нямаше да е нужно да редя песни и
приказки в кръчмата на Андонис.
Единствената останала кръчма в града. Сраснала се с
градските стени точно до пристанищната порта. Да не си
губят времето напразно търговци и моряци да дирят дълго
истнския приют на пристанището ни.
Там ще ме намерите и мен, точно до вратата. Седя и държа
уда в скута си. Грифът, опрян на рамото, и с резонансната
кутия, издута пред корема ми, приличам на бременна жена.
Така си е. Всяка вечер раждам забавата за хората, минали
прага на кръчмата на Андонис. Това са нощни дела.
Денем освен пияница и тараба имам и други занимания,
копая с мотика, ора, сея, жъна, зарязвам, воня на тор.
Каквото и вие. Само дето вие го правите псувайки. Псувате
немотията земята, Архонта, бирника, Императора дори. И
аз същите думи нижа, но пеейки. Обаче тези песни не ви се
нравят. Страх ви е от тях. Държите ги заключени в затвора
на душата си. И ви се изплъзват, когато чоплите с омраза
земята, загубили мелодията си, само вопли и псувни. Като
сте в кръчмата, други песни искате. Радостни, любовни,
дори и юнашки. Тези, юнашките, ми ги поръчвате, когато в
кръчмата е и Архонтът Кастрофилакс. Въобразявате си, че
щом като от време на време носи доспехи, му харесват…
И той е постоянен клиент. Оправдава се, че печените сепии
на Андонис са най-доброто мезе за тукашното бяло вино. От
него го купува Андонис. Смее ли да вземе от друг? С Архонта
сме колеги. Не пее, не сее, не оре, не зарязва, нито жъне и дои.
И той е тараба. Но и на него не смеете да му го кажете.
И той като отчето държи ключове и каталози. Данъчни
каталози и ключовете от затвора. Така се получава, че за
посетителя на града ни единственият пияница съм аз. Влиза
в кръчмата и ме поглежда снизходително. Не ми и пука, стига
ми само да чуя дрънченето на монетата в паничката пред
мен. Трябва да я дам да я калайдисат, съвсем е почерняла.
За вас пияница е всеки, който седи сам в кръчмата и пие вино.
Ако си седи у дома и изсушава мехове и делви, можете да го
наречете както ви дойде, но не и пияница. Повечето от вас
ме зовете Ангел Тарабата, съдейки по това, което виждате.

II
времето ще мине през нас
имитирам го
и ангели ме сънуват
търся те в сянката си
страхът дойде
и ти никога не ме изостави
III
времето е паметник
на всичко загубено
нощта те преследва
и се отпуска в ръцете ти
градът в който се раждаш
се разпада на повърхността
като след война

I

остаряваме заедно
в различни посоки

времето ме отбягва
оставих всичко което обичам
на небето

биограф

всеки ден минава
без да ти кажа сбогом
свободата е смърт
името ти е обяснение в самота

Б Ъ Л ГА Р С К А

пътищата ни тръгват от времето
страхът те хваща за ръка
и потъва в залеза
небето не се затваря
завръщам се в сянката си
за да издъхна
и да разхвърлям спомени
в света си
смъртта е автобиография

За други, безпомощните, съм Ангел Благия, или според леля
Ламбрена, Благоангел. Да не сте посмели да го измънкате, пък
и не ви го пожелавам.
Харесва ми кръчмата на Андонис. Не е боядисвана от
времето на император Михаил Пелтека. Кога е царувал?
Преди около триста години. Време напълно достатъчно да
изтрие стенописи и да се олющят мазилките. Така стените
се изпълниха с червени тухлени кръпки.
Сутрин рано в кръчмата на Андонис се събират рибарите.
Сърбат чай от билки и разправят правдивите си рибарски
истории.
По това време отивам и аз. Нужна ми е хорска компания,
когато закусвам. У дома съм сам. Преди време не бях.
Топя залъци хляб в разредено вино, замезвам със сушени
смокини, сирене и рибарски истории. Харесва ми скритата
музика в хорските приказки. Насищам се. Мятам през рамо
мотиката. До острието є се вее като бойно знаме бохчата
със завития къшей хляб и открадната от разговорите
музика, и тръгвам накъдето ме изкара денят. Работа по
нивите винаги има, ако не в моите, има и хора, дето се
нуждаят. Вдовици, осиротели, старци, хора, загубили своята
опора. Но незагубили задълженията си към Империята. Дори
и тези, които са изгубили опората си във войните за защита
на имперските интереси..
Не се уморявате да мърморите, че през миналите времена
животът е бил хубав и сит. Мога да се похваля, че съм
обиколил и познал сума ти свят. Не ме питайте, не ми
се ще да се отплесна в ненужни описания. Срещал съм и
съм говорил с много хора. Говорещите ромейски нямат
отговор кога са били тези блажени времена. И агарянците
и те просто споменават, че са били такива времена. Само
един старец от Родопите беше някак по-ясен: „Не са се
смениили и четиринадесет поколения от тогава. Не хранехме
царе, попове, архонти. И старите богове не бяха толкоз
придирчиви.“  
Веднъж използвах случая, погледът на Кастрофилакса беше
помътнял и в стъпките му нямаше стабилност, та рекох
да го попитам и него. Тръгнахме си последни от кръчмата
и го поддържах в трудния му път до Архонтските порти.
Залутани в тесните сокаци, думите ни и те оставаха почти
нечути, там посмях да го попитам дали е съществувала
епоха без царе. Облегна се на зида на една ограда, оригна
се тихо и промълви „Никога“. Може би разговрът ни да
беше подслушван от песовете в двора, та разпространиха,
джафкайки, това „никога“. А може би просто бяха надушили
двама пияни типове или някоя лисица отвъд крепостните
стени. Възможно е… Пияница и завеян съм.
Няколко дена по-късно Кастрофилаксът ме намери. Бях
в пристанието и с кълчища запушвахме пробойните на
старата лодка на Зисис рибаря. Застана над нас като
истукан.
– Странни въпроси ми задаваше оня ден. Не знам какво си си
наумил. Но да го извадиш от главата си (ето още една дума
пътешественик), откакто е сътворен човекът, светът
така е бил и така ще бъде. И в Писанията го казва. Да го
набуташ добре в кратуната си.
Като че ли изплю през зъби думите и се измете. Зисис ме
погледна в очакване на подробности. Отрекох му с кимване и
продължихме да калафатисваме старата му лодка.
Признавам, че мисълта дали светът е сътворен така
продължава да ме тревожи. Възможно е словата в
безконечното си пътешествие да намерят и отговора. Ще
ми се да се побира във весела песен. Ще ми се...

семейство
без глас
ще си направя дом
в картината на стената
преди да се прибера
в тялото си

животът в едно изречение
част от теб
готова ли е да си отиде

човек когото обичам
времето вали навсякъде
и ни погребва
вечността ни е изоставила
където мълчим
като останки от чуждо тяло

назад
небето е прекъсната линия
времето живее вместо мен
оставаме непознати
в смъртта която спира да
се повтаря
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Георги Гаврилов: Чета ЛВ, защото
само този вестник си струва четенето

Л

Фотография: Камелия Спасова

На 11.02.2020
отпразнувахме
29-ия рожден ден
на „Литературен
вестник“. До
навършването на
неговата кръгла
годишнина ще излиза
рубриката „Лице на
броя“. Тук ще срещнем
автори, читатели,
приятели на вестника,
които ще довършат
по своеобразен начин
изречението „Чета
ЛВ…“. Защото ЛВ е
вестникът с хиляди
лица.

Студенина, която прикрива изгарящ гняв: възходът
на жените писателки в Южна Корея
Ново поколение писатели излизат на международната
литературна сцена, за да поставят въпросите за
мизогинията, пластичната хирургия и сексуалните
посегателства

Мириам Баланеску
През май 2016 г. 23-годишна южнокорейка е убита в публична
тоалетна, в близост до гарата „Гангнам“ в Сеул. Нейният
убиец заявява в съда, че „е бил игнориран от младата жена
дълго време и не е могъл повече да понесе това“.
Месеци по-късно на пазара се появява тъничък роман със
заглавие „Ким Джианг. Родена през 1982 г.“. Книгата е
написана от бившата авторка на киносценарии Чо Нам-Джо
и представя живота на „повечето жени“ в Южна Корея и
сексизма, с който те се сблъскват в общество, доминирано
от мъжете. Текстът предшества движението #MeToo с
цяла година, но се превръща в протестния призив, който
обединява жените в тази страна, когато то набира сили
през 2018 г. При един от най-известните случаи в страната,
свързани със сексуални посегателства, младши прокурорката
Сео Джи-Хиеон използва цитат от тази книга, когато
по време на телевизионно интервю обвинява своя шеф в
неприемливо поведение. Известни жени в страната, станали
жертва на сексуално насилие, споменават романа в свои
изявления, а феновете-мъже на момичешката поп група Red
Velvet изгарят снимки и албуми на певицата от групата
Айрин, след като тя споделя, че е прочела романа.
Четири години след публикуването му в Южна Корея
романът „Ким Джианг. Родена през 1982 г.“ е преведен
на английски. Макар че авторката поставя своя фокус
върху южнокорейската култура, сексуалното насилие и
посегателства в книгата ни изглеждат твърде познати.
„В първия вариант на текста имаше епизоди с домашно
насилие, насилие при запознанства, аборти, но в крайна
сметка изтрих тези откъси“, казва Чо Нам-Джо. „Направих
това, защото исках мъжете читатели да прочетат
книгата, да не се чувстват отхвърлени и нападани, да не
заемат отбранителна позиция. И досега не мога да разбера
истеричната реакция на някои мъже въпреки всички усилия,
които положих“.
Жените от поколението на героинята Ким Джианг
живеят във време, в което физическите посегателства
и дискриминацията са инкриминирани. Въпреки това
досегашните порядки и насилническата култура са живи:
според Корейския институт по криминология четири от
пет южнокорейски мъже признават, че са упражнявали
някакво насилие над своите приятелки, а избирателният
аборт на момичета продължава да е обичайна практика.

Чо продължава: „Исках да говоря за невидимото, не толкова
очевидно насилие, за дискриминацията, която често се
смята за маловажна и трудно се разпознава от самите
жени“.
Чо не е единствената авторка, която се занимава с въпроса
за насилието, свързано с пола. Нейният роман е част от
нововъзникващо литературно направление – Flowers of Mold
на Сионг-Нан, A Small Revolution на Джимин Хан, The Disaster
Tourist на Юн Ко-Еун (ще бъде публикуван на английски).
Книгата, с която Хан Канг печели международната награда
„Букър“, „Вегетарианката“, също като романа, за който
говорихме дотук, разглежда съдбата на обикновена жена,
която бяга от ужаса на сексуалните посегателства и
насилие от страна на баща си и съпруга си в убежището на
психичното си разстройство.
От дълго време красотата и бруталността са вплетени
в тъканта на южнокорейската литература. Докато преди
десетилетия насилието е изследвано през мъжкия свят на
войната, днес жените автори проучват друг вид насилие. В
Южна Корея се извършват най-много пластични операции на
глава от населението. „Вегетарианката“ разглежда паралелно
съдбите на две сестри: вегетарианка, която не се вписва
в обичайните норми и представи, и „жена, чиито очи са
дълбоки и бистри благодарение на операция на двата клепача“.
Успехът на магазина за козметика на втората сестра се
приписва на „впечатлението за приветливост“, което тя
създава в резултат на операцията.
„В Южна Корея пластичната хирургия е средство за
подобряване на шансовете за социално признание, не поразличен от гримирането или носенето на подходящи дрехи,
когато се явяваш на интервю“, казва писателката с френскокорейски произход Елиса Шуа Дюсапен. „Моя приятелка
сподели какво са є казали, след като била отхвърлена при
кандидатстване за работа: „В днешно време козметичните
операции са на поносими цени; всеки човек трябва да положи
усилия, за да се представи в най-добрата възможна светлина“.
В дебютната книга на Дюсапен, Winter in Sokcho, преведена
от френски от Анеса Хигинс, повествователката е
безименна жена, работеща в частен пансион, където една
от гостенките є се възстановява след пластична операция.
„Можех да видя сълзящите є рани, когато откриваше
кожата си“, казва тя. „Веждите є още не бяха пораснали
отново. Изглеждаше като човек, обгорял при пожар, лицето
є беше нито женско, нито мъжко“. Майката, лелята и
приятелят на главната героиня не спират да я убеждават да
се подложи на козметична операция.
Франсез Ча, чийто дебютен роман, If I Had Your Face, ще бъде
публикуван скоро, иска да разсее погрешните допускания на
Запад относно причините, поради които южнокорейските

жени се подлагат на козметични операции. „Дразня се, когато
оценяват корейските жени като фриволни и суетни“, казва
тя. „Исках да проуча реалните причини, които тласкат
жените да правят това, както и начина, по който тези
операции променят живота им. Козметичните интервенции
могат да бъдат животозастрашаващи, а дори когато не са,
носят много болка и изискват дълъг възстановителен период.
В корейския език срещаме дума, която няма съответствие
в английския език: han. Ча определя значението є „като
негодувание и гняв, които се трупат, когато се отнасят
несправедливо към теб“. Много жени, които съм срещала,
изпитват това чувство“.
В своите романи писателките Чо Ян и Парк Уансо изследват
насилието, физическо и психическо, след конфликти като
клането в Гуанджу през 1980 г.1 и Корейската война.
„Насилието е важна тема в корейската култура и не засяга
само жените. В общество, изискващо добро поведение
и любезност, то освобождава потисканите емоции,
натрупвани във всекидневието. Думата han се отнася повече
към чувствата на жените“, добавя писателката.
Търсенето на корейска литература в чужбина рязко се е
увеличило, а преведените книги на жени автори са повече от
тези на мъжете. Чо казва, че на съвременната литературна
сцена вижда немалко блестящи автори мъже, но изтъква
факта, че все повече жени получават номинации за корейски
литературни награди във време, в което „феминистките
истории застават на преден план в глобален мащаб“.
„По време на рецесията много романи се занимаваха с
тревогите и проблемите на бащите и на младите мъже“,
продължава Чо. „Напоследък читателите харесват истории,
посветени на живота на по-възрастни жени, книги, които
се фокусират върху социалния живот, проблемите на
работещите жени... теми, които досега не са присъствали в
литературата“.
„В корейската проза откриваме жестокост, суровост
и насилие, които са свързани с чувствените наслади“,
добавя тя. „Както и студенина, която прикрива бушуващ
гняв. В общество, което смята изразяването на мнение
за непристойно действие, литературата вероятно е
единственото място, където можеш да заявиш свободно
своята позиция“.

Преведе от английски: Ружа Мускурова
Източник, „Гардиън“, 23 април 2020 г.
Протест на студенти в град Гуанджу, които се бунтуват
срещу въвеждането на военно положение, е потушен с кръв.
Вследствие на това избухват сблъсъци между въоръжени
граждани и войски на правителството, които приключват с
2000 жертви. – Б. пр.

1

Адрес: СОФИЯ 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 108
Банкова сметка: BG56BPBI79401049389602, BIC – BPBIBGSF
„Юробанк България“ АД
Издава Фондация „Литературен вестник“
http://litvestnik.wordpress.com;
www.bsph.org/litvestnik
ISSN 1310 – 9561 ВОДЕЩ БРОЯ Амелия Личева

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Амелия Личева (гл. ред.)
Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов,
Ани Бурова, Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова, Емануил А. Видински
Малина Томова
Печат: „Нюзпринт“

