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() Анима I () Роза Матвеева () ()

Изображения на свещени жени, двойнички, и техните 
 скрити
желания в ъглите на социума. Безсловесна АНИМА, 
 която споделя своето
мълчание. Пътуващи, вгледани в себе си, в своята 
 единствена ПРИРОДА.
 Продължават да напомнят за страстта. ТЯ – началото, 
 самият ни произход. 
Анонимни същества изоставени от общността, упоени, 
 сами, 

Александър Байтошев

 Казуо Ишигуро
 Салман Рушди
 Виет Тан Нгуен

 Нова биография 
    на Филип Рот

 Писателите 
    и техните майки

 Разговор с Паулина Мичева 
    и Яна Кършийска

отхвърлени деца. Без история напомнят за своята 
 памет. Обръщат се 
към тишините на другите. Общите пеещи тишини. 
 Оставени извън 
пътя на достъпното, водещи до осъзнаване без кожена 
маска. Анонимни носители на викове. 
ТЯ е музика и споделена тишина. 
Свещената АНИМА пее за безстрашието си.
Спринцовката се плъзга по вените. Той, без своята 
 АНИМА, глава на куче
 набита на кол. Ангелите плуват на дъното на морето. 
Косите им са дълги, 
искат плътта ми. СЯНКАТА ми среща момиче. 
 ТЯ носи своя СУКУБУС 
татуиран, облизващ устните є. Разбива очната ми 
 кухина и се усмихва. 
СВЕЩЕНАТА УСМИВКА НА АНИМАТА. Страст 
 в санаториумите, 
огромни липси, с какво се запълва кухината. Подпалени 
спални в главата 
на всяка АНИМА. ТЯ ЦЕЛУВА ЖЕСТОКИЯ АНГЕЛ. 
МОЛОХ е бил в леглото є.
От НЕЯ се роди плътта.
Пулсиращата светлина  на човеците. 
Вече е дошъл нейния час. ТЯ избира – живот или пустиня. 
Иде ли ЖИВОТ за всички роби? Това е чудото. 
След нейния глас, убийства и метежи. 
Приливи и отливи на насилие. 
Огнените бездни и киселинните дъждове 
няма да мълчат. 

Откровението на АНИМА.

Седя в голата стая. ТЯ влиза и ме вижда.  
На лицето си носи маска на лисица. 
Ръцете є са сини. Гали тялото ми и аз не се страхувам, 
Протяга белязаната си ръка, слага я на главата ми. 

Конвулсиите започват.
СКЕНЕРЪТ СЕ ВГЛЕЖДА ВЪВ ВСЕКИ.
Прониква в мъглата, стъпва в огнен варел, на ръба 
 на бездната – пламтене 
виждам я гола, огънят е в конвулсии, топлината му гали
  тялото є,
светлината на лицето є е и моя светлина

далеч от разпадащите се сгради
близо до теб.

()  Анима () Светлина за робите 

Така си представям лицето 
на Смъртта

Светла кожа, сини очи, дълга, черна коса.
Косата пада-
отсича половината от тялото ми.
Без пристъпи, стискам един куршум между зъбите-
това е моята упойка. Заобикаляш ме,
даваш ми да отпия от самотата.
Поканил съм само теб, но тук болката е гост.
Толкова е лесно да паднеш, скъпа.

Цялото състояние на нещата се разпада
толкова красиво.
Толкова много прах,
толкова светлина в камъка,
толкова самота в дървото,
толкова красота в пламъка:
ти.
Толкова си красива в огнените пламъци-
стоиш на пианото
и дългата ти коса пада-
отсича главата ми.

Художник на броя 
Александър Байтошев

 Валерия Луисели
 Хилари Мантел
 Маргарет Бъзби

Нова българска:
 Боряна Богданова
 Денна Минева
 Ваня Вълкова
 Таня Шомова 
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Създаденият през 2019 г. 
Писателски център на фондация 
„Елизабет Костова“ предлага 
онлайн уъркшопове по творческо 
писане и индивидуални консултации, 
насочени към усъвършенстване на 
писателските умения на писатели, 
преводачи, студенти и ученици, с 

възможност за включване на професионалисти от други 
индустрии, както и хора, които биха искали да подобрят 
творческия си живот. 
Виртуалната платформа бе създадена с цел да даде 
възможност на пишещи хора от различни краища на 
България да се възползват дистанционно от предлаганото 
съдържание. Kурсовете сa с различен жанров и тематичен 
фокус, като част от тях се провеждат на български, а други 
на английски език и са водени от утвърдени български и 
англоезични писатели.
Услугите на Писателския център са подходящи както за 
възрастни, така и за ученици на 13-18 г. възраст.
Предстоящи синхронни уъркшопове за ученици:
Speculative Fiction, уъркшоп по писане на спекулативна 
художествена литература на английски език с Айрийн 
Нийланд – синхронен, на живо и онлайн – 1-9 юли, 2021.
Тази работилница ще се проведе на живо с индивидуални 
консултации онлайн в реално време с преподавателя. 
Участниците ще имат възможност да си говорят за 
чудовища, как измислената магия да стане реална и трудно 
ли е да държим читателя ни тръпнещ в очакване без да 
знае какво предстои. Приветствани са всички любопитни 
писатели-читатели, които творят в жанрове като научна 
фантастика, фентъзи, сюрреализъм или нещо друго, свързано 

Писателски център фондация „Елизабет Костова“

Н о В о

Тематичен център на новия брой 162/
Пролет на списание „Християнство и 
култура“ е проблемът „Християнство 
и истина“. В тази рубрика са включени 
текстовете на Албанския архиепископ 
Анастасий (Янулатос) Православната 
мисия: минало, настояще, бъдеще, на 
Сардийски митрополит Максим, озаглавен 
Прерогативите на Константинополския 
епископ, както и анализът на Кръстю Банев 
Застана царица Теб отдясно“: За Псалтира 
като основа на високата почит към Св. 
Богородица. В „Християнство и история“ 
са представени два текста, посветени 
на о. Георги Флоровски Критиката на 
идеята за исторически прогрес в ранното 
творчеството на прот. Георги Флоровски 
на Александър Смочевски и Отец Георги 
Флоровски – Вселенският учител на 
Пергамския митрополит Йоан Зизиулас. 
Темата „Християнство и литература“ 
е представена с текстовете на Клайв 

Стейпълс Луис Три начина да пишеш за деца и на Ралица Райкова За детскостта, вечността 
и поезията. Друг тематичен кръг е проблемът „Християнство и наука“, който съдържа 
статията на Кристиан Станков. Бог и законите на природата и разговора с Петрос 
Панайотопулос, физик и преподавател в Аристотеловия университет в Солун, озаглавен 
Църква и наука. В рубриката „Християнство и изкуство“ е представен анализът на 
Валентин Калинов За радикалното зло. Психоанализа и теология по линиите на един филм. 
Броят е илюстриран с фотографии на Златко Латев. 

„Графитите“ е темата на новия 6 брой на сп. 
„Култура“. Кое е новото на уличната сцена 
и защо графитите се нуждаят от неспирно 
тълкуване? Къде минава границата между 
„законното“ и „незаконното“, между вандализма 
и естетическото изпълнение? Отговорите в 
анализа на Георги Тенев „Тънката кожа на града“, 
както и в разговорите с немския художник 
Мануел Герулис и с българския графити артист 
Насимо. И още: размислите на немския философ 
Петер Слотердайк за „Европа, пандемията 
и вярата“, на социолога Хартмут Роза за 
„Копнежа по близост“ и на Джорджо Агамбен 
за „оголения живот и ваксините“. А също и 
нови „Християнски фрагменти“ на Димитър 
Коруджиев. В броя можете да прочетете и 
за „поезията в драмата“ (Мирела Иванова 

за новата си пиеса „Бележките под линия“); 
диригентът Найден Тодоров говори за това „как се събужда емпатията“, а писателката 
Здравка Евтимова – за „българския П.Е.Н.-център, който навършва 95 години. И още: 
„как да рисуваш книга?“ (художниците Милена Вълнарова, Люба Халева и Дамян Дамянов 
споделят тайните на оформлението); балерината Калина Богоева за „изразителността на 
танца“ и режисьорът Иван Владимиров за „Сцени от живота на една актриса“; 100 години 
от рождението на Йозеф Бойс. Фотографиите в броя са на Ивелина Берова, а разказът в 
„под линия“ е на Йордан Д. Радичков. 

П о К А Н И

с невидимите сили, за да се научат да създават злодеи и 
герои с лекота.
Уъркшоп „Имало едно бъдеще“ с Диана Петрова – 
синхронен, изцяло онлайн – 12-18 юли 2021
Работилницата по творческо писане се провежда 
на български език и използва приказния модел, за да 
провокира учениците да си представят света след 
изолацията, както и от позицията на бъдещето да 
разкажат миналото преди пандемията. 
Уъркшоп „Писане за природата“ с Димитър Кенаров,  
2-6 септември, на живо
Тази работилница ще помогне на курсистите да 
опознаят заобикалящия ги свят по-добре! Очакват ги 
интересни изследователски и писателски приключения, 

като същевременно учениците обсъждат как да опазят 
природата и да се грижат за нея (защо не именно 
чрез творческо писане?). Това съвместно проучване 
ще предостави на младежите не само съзерцание на 
красиви природни пейзажи, но и ще насърчи активния 
принос към един по-добър свят.
Предстоящи синхронни уъркшопове за възрастни:
За порасналите ученици предлагаме уъркшоп „Дълбоко 
гмуркане с героите“ с Диана Шпехлър, 1-7 юли, онлайн, 
защото доброто писане започва със силни герои.  И 
затова тази работилница ще се съсредоточи върху 
писането на лична нехудожествена литература (с 
възможност за адаптиране към художествената 
такава) , което осветява човешката природа, вашата 
собствена природа и природата на вашите герои.
Всички синхронни курсове имат и своя асинхронна 
версия, към която курсистите могат да се 
присъединят по всяко време. Някои от асинхронните 
работилници за възрастни са: 
„Отвъд физическото пространство: Разширяване 
на усещането за среда“ със Стивън Уингейт; 
„След Белия заек на позията“ с Надя Радулова; 
„Работа с фантастичното“ с Владимир Полеганов; 
„Това, което знаеш: Напиши своя път в света“ с 
Травис Холанд; „Близо до дома: Писане на лична 
нехудожествена литература, вдъхновена  от живота“ 
с Евън Джеймс и „Магически реализъм за начинаещи“ с 
Джен Карсън. 
Научете повече на https://ekf-writing-center.org/
За кандидатстване за стипендии, моля свържете 
се с Виктория Костова на адрес: coordinator@
contemporarybulgarianwriters.com.

В новия брой на австрийското списание за литература 
и култура „Райбайзен“ са поместени в оригинал и в 
превод на Маргарит Жеков стихотворения от поетите 
Димитър Миланов, Генчо Христозов и Таня Николова, 
както и откъс от романа на Станчо Пенчев  „Операция 
„Марсов венец“. В броя е включен и един разказ на Иван 
Кехлибарев, който е в авторски превод. С поезията си е 
представен и самият Маргарит Жеков. 

Н о М И Н А ц И И A b r o A d

В съответствие с регламента на  конкурса журито 
номинира следните творби (по азбучен ред на 
авторите) в разделите проза и хуманитаристика:  

Проза
Албена Стамболова, „Драки и къпини“, „Факел“, 2020
Алберт Бенбасат, „Изгубени вещи“, „Колибри“, 2020
Боян Биолчев, „Ако можеха да ни чуят“, „Жанет 45“, 
2020
Георги Господинов, „Времеубежище“, „Жанет 45“, 2020
Георги Тенев, „Резиденция“, „Колибри“, 2020
Горан Атанасов, „Махалата на совите“, „Фама“, 2020
Керана Ангелова, „Мястото Янтара“, „Фабер“, 2020
Янчо Михайлов, „Лъх от тих вятър“, „АртГраф“, 2020

Номинации за Годишните награди  
на Портал Култура (I кръг)

Хуманитаристика

Андрей Ташев, „Непознатият Матвей Вълев“, 2020
Илия Граматиков, „Инструменталните концерти на 
Георги Арнаудов“, 2020
Ина Филипова, „1990. Неподозирани хроники по 
действителни събития“, „Слънце“, 2020
Инна Пелева, „През това време“, „Жанет 45“, 2020
Камен Рикев, „Защото е на скрито. Християнският 
светоглед в творчеството на Далчев“, 2020
Младен Влашки, „Кафка в България до 1989 г.“, 
„Страница“, 2020
Пламен Дойнов, „Линия на разполовяване“, „Кралица 
Маб“, НБУ, 2020
Светлозар Игов, „Патриархът“, „Жанет 45“, 2020

В края на септември журито ще оповести своите 
„кратки номинации” (по 4 във всеки раздел), а 
имената на победителите в конкурса ще бъдат 
обявени на официална церемония на 1 ноември, в Деня 
на Народните будители.



Литературен вестник 30.06-6.07.2021      3

Т ъ й  Р Е ч Е  Р Е Д А К Т о Р ъ Т

„Хиляди очи“ е нова книга на един от най-интересните 
гласове в съвременната световна литература – Саманта 
Швеблин. След „Отрова“ това е второто заглавие на 
писателката, което излиза на български в издателство 
„Лабиринт“ и в превод на Захари Омайников. И макар 
че „Отрова“ е сред финалистите в Международния 
„Ман Букър“ през 2017 г. и определено е една от най-
впечатляващите екоантиутопии, в България книгата 
като че ли остана доста незабелязана. Не по-различна е 
и съдбата на „Хиляди очи“, нищо че тя продължава да 
затвърждава представата за Швеблин като майсторка 
на антиутопиите и интересните експерименти със 
сюрреалистичното, характерни за стила є. Чуждата 
критика смело нарича романа „гениален“, той също е сред 
номинираните за Международния „Ман Букър“ и се радва 
на огромно количество рецензии в чуждите вестници и 
списания. Но у нас, като изключим няколкото препоръки 
на отделни сайтове, месеци след появата на книгата 
липсват сериозни рецензии за нея. В този смисъл Саманта 
Швеблин се очертава като поредното име, което е много 
дискутирано навън и слабо забелязано у нас. Дано поне 
книгата да се продава, макар че на българската публика 
не є влияят особено нито наградите, нито номинациите. 
Ние все още сме в ерата, в която чакаме някоя известна 
личност от шоубизнеса да посочи коя е любимата є книга, 
за да поискат хората да си купят и да я четат.  
Но да се върнем към „Хиляди очи“, роман, който се фокусира 
именно върху  виртуалното общество. Появила се е нова 
мода – на кентъкитата. Това са плюшени играчки във вид на 
зайци, панди, къртичета, гарвани, в които са инсталирани 
камери, и тези полуроботизирани същества, изпълняващи 
ролята на домашни любимци, се разхождат из къщите на 
хората, които са си ги купили. Това се случва  навсякъде по 
света, като всяко кентъки има двама потребители, които 
не се познават, обитават различни територии и са свързани 
само чрез играчката. Купилият си кентъки не знае кой 
стои зад камерата, но този с камерата има привилегията 
да обитава и да наблюдава чуждия дом, чуждия живот, но 
като полуням гост. Кентъкитата не говорят, издават 
само звуци, крият се, а понякога и се изключват, за да 
прекъснат връзката.
Много въпроси могат да се зададат за смисъла на това 

Нахлуване в личното
начинание. И различните истории, които Швеблин 
обединява, дават различни отговори. Понякога връзката 
наистина може да е спасителна и макар и илюзорна, да 
тушира самотата, да облекчава последните мигове 
(една от малкото позитивни истории е за един умиращ и 
любовта, която получава от своето кентъки, зад което 
се крие малко момче). Но – да го подчертаем – този тип 
истории са изключение. В повечето случаи при Швеблин 
става дума за воайорство, което не просто усложнява 
живота, но води до неприятни прозрения за себе си и 
взривява ежедневието, задълбава самотата, оголва нуждата 
от реално общуване, от реална обич. На този фон една 
от най-зловещите истории е за старчески дом, в който 
служителите – за да разнообразят обитателите му – 
купуват две кентъкита. Но тези кентъкита не желаят 
да се включат в този живот, не желаят да помогнат на 
старците и се „самоубиват“, без да дадат възможност 
да се експериментира с любовта. Защото – имплицира 
романът – жестокостта, безразличието са много по-
разпространени от емпатията. Така се стига и до резонния 
въпрос на една от героините в романа – защо този тип 
воайорства не се използват за някакви разкрития, а е 
нужно да се влиза в частното, за да се види как друг човек 
мие зъбите си или се съблича, за да си легне. Тоест до тези 
твърде човешки истории, които показват една твърде 
нелицеприятна природа.
Затова и завладяването на света от тези приспособления, 
тази наглед невинна и замислена уж с добри цели игра е 
безпощадна критика на съвремието ни. Точно както уж 
Фейсбук е доброволен и милиони хора доброволно постват 
снимки от ежедневието си и описват преживяванията си, 
нарушавайки онази тънка нишка, която се нарича лично 
пространство, точно така и тук Швеблин представя 
капитулацията пред доброволното воайорство. Романът 
прераства в критика към съвременното разпищолване 
и предателство пред тайната на съкровеното, пред 
скритото лично, както и в критика на новата глобализация, 
изведена до своята абсолютност и абсурдност. Защото 
тук вече не става дума за унификация, тук всякаква 
идея за частно, интимно пространство е заличена, 
индивидуалността е тотално заплашена, тя е на пълен 
показ, а и чуждите очи могат и се намесват, както 

си поискат, 
не зачитайки 
субективното. 
Нещо повече, 
самото общуване е 
проблематизирано. 
Тръгва се сякаш 
от идеята за 
опитомяването 
от „Малкият 
принц“ и 
радостта да 
бъдеш „нечий 
домашен 
любимец“, за 
да се стигне до 
прозрението, 
че това 
е невъзможно, че 
другостта на другия не се понася и 
приема, че всеки „аз“ иска да налага 
своите правила и закони и всъщност срещата е невъзможна.  
За писането на Швеблин е много характерен 
метафизичният ужас, който абсурдните ситуации 
пораждат – малко в стил Кафка или Кларис Лиспектор 
(една писателка, която Швеблин не крие, че харесва), затова 
и новата глобализация води не просто до невъзможни срещи, 
води до срещи, които пораждат насилие, собственическо 
отношение, обсебване на нечия самоличност. Или най-
малкото – до желание да нараняваш другия, да го лишаваш 
от любов. Затова и крайният ефект е хичкоковски в този 
тънък по обем, но обширен като истински епос роман 
(както отново го характеризира чуждата критика), в 
който има толкова много частни истории, всяка от които 
може да послужи за самостоятелен сюжет. Но и всяка от 
които потвърждава проблематичността на настоящето.

АМЕЛИЯ ЛИчЕВА

Саманта Швеблин, „Хиляди очи“, прев. от испански 
Захари омайников, изд. „Лабиринт“, С., 2020.

Авторката на „Архив на изгубените деца“ разказва за 
работата си в американските имиграционни съдилища 

и за трудния избор дали да пише на английски или 
испански

Последният роман на 36-годишната писателка от 
мексикански произход Валерия Луисели „Архив на 
изгубените деца“ проследява пътуване на семейна двойка с 
две деца от дома им в Ню Йорк до мексиканската граница. 
Книгата с това поетично и оригинално заглавие разглежда 
тежката съдба на непридружаваните деца мигранти 
от Централна Америка, които напускат домовете си, 
за да търсят убежище в САЩ, прекосявайки Мексико 
на покривите на товарни влакове. Книгата е вдъхновена 
от работата на Луисели с млади мигранти в САЩ, 
където писателката живее в момента и наскоро спечели 
литературната награда „Ратбоунс Фолио“.

Дали сложната структура на книгата – роман в 
романа, полароидни снимки, списъци – беше замислена 
от самото начало?
Определено не; много неща не ми бяха ясни, когато замислях 

книгата. Първо, не знаех дали ще я 
напиша на английски или на испански. 
Започнах работа над романа през 2014 
г. и пишех на двата езика около година 
– трупах записки, изпробвах различни 
отправни точки, връщах се назад, без да 
съм уверена кой вариант ще проработи. 
И един ден книгата просто се случи на 
английски. Пишейки на този език, можех 
да разговарям чрез текста с Емили 
Дикинсън, Т.С. Елиът и Езра Паунд – 
поети, които ме бяха формирали като 
читател. 

Не подхождате директно към 
въпроса за травмата…
Бях доброволец като преводач в 
имиграционните съдилища в САЩ и 
станах свидетел на множество случаи 
на брутално институционално насилие 
и дискриминация – всичко това беше 
потискащо и съкрушаващо. Правех 
записки, докато превеждах, но те не 

оставяха следа. Не бях сигурна, че трябва да напиша тази 
книга. Струваше ми се неетично, смятах, че по този 
начин не допринасям за добра кауза и за момент спрях да 
пиша – всъщност за период от няколко месеца. В този 
период написах Tell Me How It Ends [документална книга 
за отношението към мигрантите деца] и след нея се 
почувствах свободна да продължа романа. 

Как оценявате романа „Изхвърлени в Америка“ на 
американската писателка Джанин Къминс, чиято 
главна тема е мигрантската криза? Тази книга 
предизвика множество критики и обвинения в културно 
присвояване и експлоатация.
Не съм прочела книгата; получих я заедно с писмо, в което 
ме молеха да напиша препоръка. Не познавах авторката, 
започнах да чета, но текстът не ме заинтригува. Това е 
твърде комерсиална книга в опаковката на сериозен роман 
– по тази причина се радваше на внимание от страна на 
литературната общност и стана обект на дискусии, които 
все пак бяха необходими. Те трябва да се водят постоянно 
– не съм съгласна с позицията, че американски автори не 
трябва да пишат за Мексико.

Живели сте на различни места като дете…
Когато бях малка, често се налагаше да пътуваме в 
чужбина. В продължение на 5-6 години баща ми работеше 
като дипломат и живеехме в Корея; той откри първото 
посолство на Мексико в Южна Африка, защото нямахме 
представителство там по време на апартейда. Известно 
време съм живяла и учила в Индия. 

Каква е връзката ви с родната страна сега?
Половината ми сърце е там. Когато някой ме попита 
откъде съм, винаги казвам Мексико, но всъщност съм 
живяла в родината си само 11 години. Връзката ми с 
родната страна е дълбока и сложна – моето семейство 
и близките ми приятели са в Мексико, наблюдавам 
случващото се в страната отдалеч с тревога и болка, и с 
любов. Мисля, че в крайна сметка ще се върна там. 

Кои книги са на нощното ви шкафче в момента?
Винаги чета хаотично – няколко книги едновременно. В 
момента препрочитам Рита Сегато – видна аржентинска 
феминистка, чиято книга се казва „Войната срещу 
жените“. Заедно с приятели подкрепяме млади преводачи и 
се надяваме скоро книгата да бъде преведена от испански на 
английски. На нощното ми шкафче са романът „Душите на 
черните хора“ от Уилям Едуард Дюбоа, великолепната книга 
на Макс Фриш „Човекът се появява през холоцена“ и книга с 
фотографии на Доротея Ланг.

На кои писатели се възхищавате най-много?
Ан Карсън, Саманта Швеблин, Кормак Маккарти, Дж. М. 
Кутси. 

Над какво работите в момента?
Звуково есе за жестокостта към жени мигранти по 
границата: идеята е да представя различните аспекти 
на историята на тези случаи, да изследвам формите на 
трупане на печалба и насилието, свързано с тях – от 
работата в мините и принудителния труд във фабриките 
до технологиите за наблюдение и депортацията. Текстът 
ще бъде представен в аудиоформат и в проекта са 
ангажирани звукови артисти и музиканти. 

УРСУЛА КЕНИ

Преведе от английски: 
РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 24 юни 2021 г.

П Р о ч Е Т Е Н о  Д Н Е С

Валерия Луисели: Наблюдавам отдалеч 
случващото се в Мексико с болка и любов
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В И Т Р И Н А Н А  Ф о К У С

С подкрепата на 
Столична община

Моника Шанън, 
„Добри“. 
Илюстрации 
Атанас Качамаков. 
Прев. от английски 
Мария Донева, 
НДФ „13 века 
България“, 2021, 
206 с. 

Преди повече от 80 години се ражда 
детската книжка „Добри“. Вечер в 
дома на скулптора Атанас Качамаков 
се събирали приятели и всеки трябвало 
да сподели своята история. Домакинът 
също разказвал истории от детството 
и младостта си и писателката и 
журналистка Моника Шанън настояла 
да записва. Така родената в Канада 
авторка превръща историите в книга, 
която излиза в Ню Йорк през ноември 
1934 г. Само месец по-късно е избрана за 
най-интересното произведение в САЩ 
за месец декември. Жури, оглавявано 
от Елинор Рузвелт, съпругата на 
действащия президент от онова време, 
връчва приза. През юни следващата година 
„Добри“ получава наградата на името на 
Джон Нюбъри за „най-забележителния 
принос към американската детска 
книжнина за 1934 г.“.
След толкова десетилетия „Добри“ 
вече е факт и у нас и се разпространява 
безплатно благодарение на усилията на 
НДФ „13 века България“.

„Петя – пристан 
зелен“. Национален 
литературен 
конкурс „Петя 
Дубарова“. 
Сборник с 
наградени творби, 
съст. Елица 
Дубарова, изд. 
„Либра Скорп“, 
Бургас, 2021, 93 с.

Сборникът включва наградените творби 
от Националния литературен конкурс 
„Петя Дубарова 2020“. Ето и имената 
на учениците, които се очертават като 
обещаващи поети и писатели: Александър 
Габровски, Ния Вълнова, Мария Петрова, 
Николай Петков, Преслава Джонджорова, 
Божана Славкова, Маргарита Русева, 
Михаела Димитрова, Михаила Заркова, 
Кристина Димова, Алекса Георгиева, 
Димитър Вълчев, Валерия Бакърджиева, 
Славея Семова, Михаел Руков, Стилян 
Папазов.

Галя 
Константинова, 
„CV. Поезия и 
драматургия“, 
изд. „Иврай“, 
Свищов, 2021,  
281 с., 15 лв.

Томът включва избрани стихотворения 
от книгите на авторката, проза, пиеси, 
както и непубликувани стихотворения, 
като целта е през собственото 
творчество и малко по-общо – през 
литературата, да се обгледа и 
житейският път на един човек, отдаден 
на словото.

Как се роди идеята за тази 
свръхмодерна библиотека? 
По документални източници 
идеята за единен сграден фонд на 
библиотеката съществува от 
1963 година.  Претърпяла е няколко 
метаморфози през десетилетията, но 
достигна до същинската си реализация 
в историческата 2021 г., когато 
обединяването на библиотечните 
фондове в една сграда стана реалност. 
Единението бе първоначалната идея, а 
по-късно се появи мечтата за привличане 
и насърчаване на колкото може повече 
млади хора, за целта трябваше да се 
приложат всички възможни ресурси, 
които да повлияят на положителното 
интелектуално, емоционално и социално 
развитие на тази група потребители. 
Неслучайно Международната организация 
на библиотечните асоциации (ИФЛА) 
публикува през 2003 г. „Насоки за услугите 
на детските библиотеки“, където 
заложените цели са „… тийнейджърите 
се нуждаят и заслужават услуги, които 
се отнасят до техните образователни, 
информационни и културни нужди и 
свободно време… услугите трябва да 
насърчават грамотността, ученето 
през целия живот, информационната 
грамотност и четенето за 
удоволствие…“. Постижимо не само 
с нови и модерни пространства, но и 
съобразено с постоянно променящите се 
информационни потребности.  Защото 
библиотеките вече не са само места 
за заемане на книги или за подготовка 
на домашна работа – те са места за 
срещи, дигитални хранилища и чудеса на 
модерната архитектура и дизайн. Тъй 
като начините, по които получаваме, 
обработваме и използваме информация, са 
се променили, библиотеките, в които се 
намират обширните колекции от книги, 
филми, музика, изкуство и други медии, 
също трябва да се променят.

Направете, ако е възможно, един 
словесен тур за всички, които тепърва 
биха станали нейни читатели. Какви са 
новостите, които я характеризират?
На 1 април 2021 г., но не на шега, а 
реално… Регионална библиотека „Пейо 
К. Яворов“ отвори вратите на новия си 
дом, разположен между ул. „Св. св. Кирил 
и Методий“, ул. „Оборище“ и ул. „Средна 
гора“. Изградената модерна библиотека 
отговаря на изискванията на съвременния 
читател, тя носи в себе си усещането 
за свобода, простор и вдъхновение. 
Словесният тур не би позволил да влезем 
в истинската библиотечна атмосфера. 
Едно пътешествие в библиотеката 
обикновено продължава час-два, време, 
през което всеки ползвател може да се 
докосне и наслади на тази частица от 
нея, която е най-подходяща за самия него. 
Тук всеки може да намери себе си – дали 
в допира и мириса на старопечатните 
книги, потапянето в интерактивния 
океан с добавена реалност, решаването 
на викторини на магичния под, гледането 
на куклен театър, срещата с любими 
книги, слушането на музика за душата, 
свиренето на пиано или още хиляди 
чувствени усещания, които могат да 
се преоткрият в този нов библиотечен 
дом. Но все пак ще се опитам да нахвърля 
съвсем схематично разположението на 
библиотечните помещения в новия Дом на 
книгата в Бургас.
В сутерена се помещава 
книгохранилището на библиотеката 
и филиалът на Националната 

художествена академия, 
Катедра „Графика“, 
непосредствено до него 

са осигурени постоянни 
и временни експозиции на 
съвременното изкуство. 
Централният вход е 
ориентиран на север, 
ул. „Св. св. Кирил и 
Методий“. Този вход 

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ в             Бургас – библиотека от четвърто поколение
Разговор с Яна Кършийска, директор на библиотеката

служи за  достъп до Компютърната 
зала, Регистрация, Интерактивна зала и 
Детския отдел на първи етаж. Отделите 
„Краезнание“, „Справочно-библиографски 
отдел“ и Заемна служба за възрастни се 
помещават на втория етаж, както и 
вътрешните отдели „Комплектуване“ и 
„Обработка“. На този етаж е зрителната 
зала с голям зрителски капацитет и 
огромен LED екран. Тя е подходяща 
за провеждане на различни събития, 
конференции, срещи. Обширната тераса е 
допълнителна възможност за преживяване 
на библиотечните ползватели чрез 
визуалния контакт с вътрешния двор. На 
последния, трети етаж, са разположени 
Общообразователната читалня 
„Петя Дубарова“, Научната читалня 
„Владимир Василев“ и отдел „Изкуство“, 
в него се намира уникалната червена 
телефонна кабина, която като в ретро 
епизод от британския сериал „Doctor 
Who“ символично свързва миналото 
и бъдещето. Всеки посетител може 
да влезе в нея с мобилния си телефон 
и да говори дискретно, без да пречи на 
другите читатели. Непосредствено до 
Научната читалня „Владимир Василев“ 
се намира артистично декорираната 
многофункционална изложбена зала, в 
която се помещава „тихата читалня“, и 
откритата тераса. Терасата играе роля 
на лятна градина на многофункционалната 
зала за изложби, концерти и срещи. За 
нуждите на библиотеката са предвидени 
читалните за раздели изкуство и 
приложни науки, социални и хуманитарни 
науки, природни науки, библиографски 
отдел и краезнание, дигитално студио,  
звукозаписно студио. Добрата ориентация 
на вътрешния двор с южно изложение 
позволява реализирането на различни 
концерти, събития, демонстрации и 
културно-образователни мероприятия и 
представяния.
Вътрешните пространства на 
библиотеката са истинска съкровищница 
за ценителите на книгите и модерните 
технологии. Зад всяка врата очакват 
изненади. Интериорът е модерен и 
функционален, в жизнерадостни нюанси 
и осигуряващ отлична експонация на 
книгите. Специално внимание заслужават 
и модерните технологии, с които е 
оборудвана библиотеката – zSpace стена, 
интерактивният магичен под Funtronic, 
огромен LED екран и други интересни 
технологични решения. За комфорта 
и пълноценната информираност на 
библиотечните ползватели съществена 
роля играят наличните електронни 
информационни табла и интерактивна 
система с 3D холограми, интерактивна 
маса с тъч устройство.
Живеем във време, в което технологиите 
се развиват почти със скоростта на 
светлината. Сред тях са виртуалната 
реалност (VR, Virtual reality) и добавената 
реалност (AR, Augmented Reality), 
които намират широко приложение в 
обучението. Такава е zSpace стената. 
Тя предлага три нива на възприятие на 
представеното съдържание, затова е 
сред най-актуалните устройства за 
иновативно обучение по STEM дисциплини. 
Закупена основно с образователна цел, 
тя ще бъде ползвана от студентите от 
Медицинския факултет, които ще могат 
да извършват виртуално операции и други 
интервенции. zSpace стената разполага и 
с пълната общообразователна програма на 
МОН – уроци по всички предмети от 1. до 
12. клас. Видеоуроците са в 3D  формат. 
Софтуерът mozaBook позволява да се 
разшири учебният инструментариум с 
разнообразни илюстрации, анимации и 
други възможности за презентация.

Вие имате ли свое любимо място в нея?
Детският отдел е мястото, което 
вдъхновява, осветлява и впечатлява. 
Това е отделът, от който всеки един от 
посетителите на библиотеката излиза с 
широка усмивка, може би защото именно 

тук по-порасналите деца преоткриват 
онази първична чистота, която в 
ежедневието си на възрастни са разпилели, 
а малките ни читатели попадат в един 
шарен, светъл и неповторим кът, където 
освен че могат да четат, да се срещат с 
приятелчета, могат да играят, да гледат 
куклен театър или сами те да си правят 
такъв на фона на приказния замък, който 
те кара да не спираш да мечтаеш. Да 
мечтаеш за „там някъде“, където всичко 
е възможно. 

С какво подобна библиотека прави 
четенето различно?
Четенето е различно, когато е осъзнато 
и в обстановка, подходяща именно за 
тази цел, дали е групово, самостоятелно 
изискващо тишина, споделено  при 
необходимост или действие, съотносимо 
към моментното състояние на всеки 
един от нас. В новата сграда на 
бургаската Регионална библиотека „Пейо 
К. Яворов“ тези цели се постигат чрез 
създаване на приятно и удобно „трето“ 
пространство след дома и училището, 
където посетителите  могат да учат, да 
изследват и да бъдат себе си.
Ученето, четенето и книгите все така са 
във фокуса на библиотеката, но за да се  
мотивират младите хора, се предприемат 
различни забавни, интерактивни и 
образователни дейности като театър, 
музика, компютърно програмиране, 
3D принтери, 3D Пясъчна кутия, 
интерактивен магичен под, KIOSK, 
роботика, LED стена, Moozabook, zSpace 
studio и zSpace лаптопи за самостоятелна 
работа.

Какви думи са изписани по фасадата є? 
И кои са авторите им?
„Библиотека“; „Солидарност“; 
„Духовност“; „Знание“; „Море“; „Бургас“; 
„България“; „Слово“; „Мъдрост“ 
„Култура“; „Древност“…
Изписаните надписи на стъклената фасада 
са по идея на Бургаската писателска 
общност, културни дейци, гости и 
граждани на Бургас, всеки един бе свободен 
да предложи вдъхновяваща дума, която да 
допълни архитектурната идея. 

Пълни ли се вече библиотеката? Какъв 
е обликът на нейните читатели?
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ 
е най-голямата обществена библиотека 
в Югоизточна България. Тя обхваща 
всички слоеве на населението от всички 
възрастови групи в Бургас и Бургаска 
област, работи активно за привличане 
на младите хора за читатели – главно 
ученици, студенти и научни специалисти. 
С реализирането на модерния сграден фонд 
за нуждите на библиотеката от Община 
Бургас целта за привличане на новото 
четящо поколение е постижима и реална, 
все по-често осъзнаваме, че „да се чете е 
модерно“ и то се случва благодарение на 
това, че обхващаме всички възрастови 
категории, но най-вече през прага 
преминават онези млади вдъхновители 
до 25-30-годишна възраст, което е най-
голямата заслуга и постижение, свързани с 
изграждането на подобен център.
Осигурен е и достъпът за хора в 
неравностойно положение до всички 
отдели и обекти в сградата, до 
елементите на дворното пространство, 
обвързано с прилежащата улична мрежа.

Работите до късно. Има ли читатели в 
късните часове?
Една от световните тенденции за 
определянето на библиотеката като 
„библиотека от четвърто поколение“ 
е факторът, свързан с работното 
време, което трябва да бъде съобразено 
с читателската (потребителската) 
необходимост, а не с общовъзприетото 
стандартно работно време. Това бе и 
причината да стартираме удължено  
(16-часово работно време), от 8,00 ч. до 
24,00 ч., включително събота и неделя, 



Литературен вестник 30.06-6.07.2021      5

В И Т Р И Н АН А  Ф о К У С

Елизабет Страут, 
„олив Китридж“, 
прев. от английски 
Анелия Данилова, изд. 
„Кръг“, 2021, 421 с., 
20 лв.

Носителката на „Пулицър“ Елизабет 
Страут е едно от много ценените имена 
в съвременната литература и появата 
є на български с нейния знаков роман 
„Олив Китридж“ е повод за радост и 
забелязване. Романът е нестандартен във 
формално отношение – прилича на сборник 
с разкази, но постепенно главната героиня 
Олив Китридж обема повествованието и 
с напредването на сюжетите романовото 
все повече навлиза и завладява читателя 
в това пътуване през емоциите на 
всекидневното, изпитанията на любовта 
и близостта, преглъщането на вината и 
проглеждането за прошката. 

 
Гонсало М. 
Тавареш, „Матео 
остана без 
работа“, прев. 
от португалски 
Даринка Кирчева, 
изд. „Ерго“, 2021, 
183 с., 16 лв.

Гонсало Тавареш е един от най-знаковите 
португалски писатели, хвален от 
Сарамаго, спряган за Нобелова награда 
и сравняван с Кафка. На български той 
вече е изключително добре представен. 
През 2010 г. в България се появяват 
две книги от него – „Йерусалим“ – едно 
от най-обсъжданите негови заглавия 
по света, както и „Един мъж: Клаус 
Клумп“. Следват „Пътуване до Индия“ 
и „Кварталът“, които затвърждават 
славата му на експериментатор. 
„Матео остана без работа“ няма да 
излъже читателските очаквания – и 
тук експериментът продължава както 
в жанрово отношение, така и на ниво 
персонажи, продължава и силната 
философска насоченост на писането 
му, което и този път засяга теми 
като реда и безпорядъка, логиката и 
абсурда, лудостта и разума, свободата и 
принудата. Преводът отново е на Даринка 
Кирчева.

Илия Троянов, 
„Двойна следа“, 
прев. от немски 
Екатерина 
Войнова, изд. 
„Сиела“,  2021,  
233 с., 17 лв.

Политически трилър, така най-кратко 
може да се определи новият роман 
на Илия Троянов, който се опитва да 
говори за днешния ден, за политиката, 
за демокрацията  и какво се крие зад 
етикетите, за отношенията между 
Великите сили, за ролята на службите, 
популизма, но и за важността на 
добрата разследваща журналистика и 
индивидуалната позиция в отстояването 
на истината и отделянето на фактите 
от фалшивите новини.

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ в             Бургас – библиотека от четвърто поколение
Разговор с Яна Кършийска, директор на библиотеката

от 1 юни 2021 г. Създадени са всички 
удобства – компютри, лесен достъп 
до художествена и научна литература, 
пуфове, диванчета, обособени са места за 
индивидуални и групови занимания.
Необходимостта от подобни 
пространства, в които да четеш на 
спокойствие в късните часове, дава 
резултат. Откакто сме отворили до 
полунощ Общообразователната читалня 
„Петя Дубарова“, тя не остава празна, 
което потвърждава мнението, че не само 
има нужда от подобно пространство 
в родния ни град, а и че се оформяме 
като едно от предпочитаните места за 
прекарване на свободното време.

В библиотеката всичко е стъкло, 
витрини. Има ли някаква символика в 
тази търсена прозрачност? Свикнаха 
ли библиотекарите с непрекъснатата 
видимост?
Всяка една публична институция, 
към която спада и библиотеката, в 
буквален и преносен смисъл трябва да 
бъде прозрачна и отворена към своите 
ползватели. Тъй като основните 
принципи на съвременните библиотеки  
се основават на концепцията за 
отвореност, отговорност, ефективност, 
съгласуваност и социално сближаване. 
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ 
не прави изключение, защото именно 
тази видимост създава предпоставки 
за едно по-пълноценно сътрудничество 
между библиотечните служители 
и нейните читатели. Най-трудна е 
първата крачка, особено под „светлините 
на прожекторите“, но вярвам, че с 
времето човек се адаптира и успява 
по-спокойно да приеме новостите не 
само в професионалния, а и в личния 
живот. Динамичното време налага 
нови оперативни правила, защото 
съвременните библиотеки са много повече 
от „складове за знания“.

Имате ли впечатление какви книги се 
четат най-много?
Нараснаха предпочитанията към 
българските автори: Захари Карабашлиев, 
Георги Господинов, Ивинела Самуилова, 
Виктория Бешлийска, Радослав 
Гизгинджиев, Радко Пенев, Рене 
Карабаш, Иво Иванов, Георги Бърдаров, 
Токораз Исто, не бива да пропускаме и 
българската литературна класика. А 
от чуждестранните  най-търсени са 
класическите романи и биографиите, 
научната литература също има своите 
читатели.
Но най-впечатляващи и разнообразни са 
търсенията от детската аудитория, 
включващи Астрид Линдгрен, Ханс 
Кристиан Андерсен, Дж. Р. Р. Толкин, 
Биатрикс Потър, Джани Родари, Доналд 
Бисет, Марк Твен, Луис Карол, Ръдиард 
Киплинг, Рик Риърдън, Антоан дьо Сент 
Екзюпери, Ерик Кестнер, Джеф Кини, 
Шарл Перо, Памела Травърз, Роалд Дал.  
„Приключенията на Франклин и неговите 

приятели“ и много подобната на тази 
поредица „Веселите приключения на 
Петсън и Финдъс“. Поредиците за Хари 
Потър и Пърси Джаксън продължават да 
пленяват детското съзнание. 
„Ян Бибиян“ от Елин Пелин, „Ането“ и 
„Тошко Африкански“ от Ангел Каралийчев, 
„Патиланско царство“ от Ран Босилек, 
„Копче за сън“ и „Меко казано“ на Валери 
Петров, „Феята от захарницата“ на Катя 
Антонова, „Ние, врабчетата“ от Йордан 
Радичков, „Мили бате!… Писма на един 
дакел“ от Станка Пенчева, „Организирай 
се“, „Щастливей“ и „Причината“ на 
Изабел Овчарова…
Неслучайно е казано, че „…при всяка 
книга има читател. И за всеки човек 
съществува книга…“ (от интервю на 
Катарина Бивалд), а дали това отговаря 
на въпроса за количественото измерение, 
свързано с най-четените книги, не бих си 
позволила да конкретизирам, тъй като в 
днешния динамичен ден често рекламата 
насочва читателските търсения, но 
въпреки това във всяка книга може да се 
открие искрата за вдъхновение и стремеж 
към нещо по-добро и истинско…

Успявате ли да зареждате с новоизлезли 
заглавия?
Освен архивната функция, която всяка 
една регионална библиотека притежава, 
от съществено значение е закупуването 
на нови и интересни библиотечни 
документи със собствени средства, 
участие по проекти и реализирани 
дарения. 
За поредна година сме сред одобрените 
библиотеки, които ще получат субсидия 
от Министерството на културата за 
закупуване на нови книги. Спечеленият 
проект на бургаската библиотека е 
на обща стойност 15 234 лв., с които 
ще бъдат придобити нови заглавия. 
Библиотеката очаква отпускането 
на субсидията, следва процедурата 
по закупуване и обработка на новите 
заглавия и вероятно в края на лятото 
или началото на есента те вече ще бъдат 
сред читателите. С въпросните средства 
ще бъде закупена не само художествена 
и детска литература, но и книги от 
областите изкуствознание, история 
и археология, икономика, медицина, 
инженерни науки, природолечение. 
Библиотеката обнови чувствително 
фонда си в края на миналата година, 
когато също спечели проект по 
програмата на Министерството на 
културата „Българските библиотеки 
– съвременни центрове за четене и 
информираност“, на стойност 24 664 
лв., средствата бяха изразходвани за 
закупуване на 1893 библиотечни единици 
от 125 български издателства. 

Кои писатели вече са гостували на 
библиотеката?
Творецът, който първи прекрачи 
новопостроения дом на Регионална 
библиотека „Пейо К. Яворов“, бе доц. д-р 

Георги Бърдаров. Продължихме със Захари 
Карабашлиев и „Опашката“, а Радко Пенев 
ни въвлече в едно юношеско пътешествие 
с романа „Струни“.
Специални гости ни бяха Михаил Вешим, 
главен редактор на вестник „Стършел“, 
и неговите колеги Румен Белчев и 
Сергей Трайков, които ни потопиха в  
хумористичните разкази от библиотека 
„Стършел“, посветени на 75 години от 
основаването му. 
Премиерата на „Absolvo te“ от доц. 
д-р Георги Бърдаров протече в две 
вечери поради засиления интерес от 
страна на бургаската общественост. 
Не пропуснахме и „кръстницата“ на 
библиотеката Катя Зографова с нейната 
книга „Хроники на Вазовия род“. Както и 
Неда Антонова с „Любовта на великите 
– Ботев, Левски, Паисий“ – разговор, към 
който никой не остана безпристрастен.
Вида Буковинова ни запозна с  
„Пролетните празници – Цветница, 
Великден, Гергьовден в Странджа“, а 
многоликият творец Росен Карамфилов, 
писател, художник и музикант, докосна 
всяка струна от нашата душевност.
„Добрият книго-златотърсач е този, 
който успява да открие скритата в 
думите истина“ позволи на Искрен 
Тончев – Искрата да се срещне със своите 
почитатели и да се докосне до „Белите и 
черни клавиши на моя живот“ на Стефан 
Диомов, който бе дългоочакван гост в 
библиотеката.
„Пощенска кутия за приказки“ гостува 
с борбената и истинска Цветелина 
Цекова („Новата прическа на Вики“), 
обаятелната Цветелина Цветкова 
(„Лейди Гергана“ и „Лейди Гергана 2“) и 
усмихната Ани Михалкова с детската 
книжка „Фонтация“. А издателска къща 
„Двете музи“ ни въвлече в приключения из 
световете на Заклинанието на Розата.
Здравка Евтимова за пореден път 
доказа, че „Младостта на България е 
талантлива“, в чест на откриването 
присъствахме на рецитал на бургаската 
поезия, вдъхновена от стиховете на Пейо 
Яворов, а  „нежните цветя“ на бургаската 
литература: Роза Боянова и Наталия 
Димитрова – с творческия си псевдоним 
Zоомбула, ни вдъхновиха с ефирното си 
творчество.
Камелия Кучер представи своя трети 
роман „Сън“, а Деметра Дулева – 
„Преобърнати съзвездия“.
За най-малките читатели срещата 
с аудиокнижката „Капчици смях“ на 
актьорите и автори Янко Митев и 
Силвия Предова бe истинско удоволствиe, 
а „Медена история със забавно 
приложение“ на Лора Стаматис, с 
илюстратор Невена Ангелова, ги пренесе в 
света на малките пчелички.

Какви са предстоящите събития в 
библиотеката?
Това, което знаем, че със сигурност ще 
бъде реализирано в обозримо бъдеще на 
наша територия, е ежегодната годишна 
конференция на Българската библиотечно-
информационна асоциация (ББИА) през 
месец октомври. Библиотеката ще бъде 
домакин на Фестивала за документално 
кино, за първи път ще се проведе 
регионална библиотечна среща, ще 
бъдат организирани срещи с музиканти, 
художници, редактори, илюстратори, 
издатели, писатели, възпитатели, 
изследователи и вдъхновители. 
Ще бъдат реализирани значително 
количество изложби, посветени не само 
на библиотечното дело, но и на творци, 
чиито годишнини ще почетем (акад. 
Константин Петканов, Джеймс Джойс), 
тематичните изложби също ще бъдат на 
фокус. Ще четем, рисуваме, играем, учим, 
но най-вече ще се забавляваме, опознавайки 
писаното слово с най-малките наши 
приятели…

Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИчЕВА
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Маргарет Бъзби разказва показателна история 
за първата книга, която публикува. Приятел на 
семейството среща случайно бившия американски 
военен Сам Грийнли. Грийнли му казва, че е написал 
роман, отхвърлен от 40 американски издателства – 
сатиричен трилър за първия афроамериканец, нает от 
ЦРУ на незначителна позиция (трябвало да се грижи 
за подобряване имиджа на институцията), който 
след време напуснал управлението и станал борец за 
граждански права  в Чикаго. Бъзби приема романа и 
взима пари назаем, за да може авторът да остане в 
Лондон, докато книгата се редактира. Малко преди 
да излезе от печат през 1969 г., тя праща ръкописа на 
„Обзървър“. 
Редакторите на вестника отказват да публикуват 
откъси от нея – там не публикуват проза, особено 
писана от чернокожи. Бъзби праща текста отново и 
настоява, че редакцията греши. В крайна сметка на 
страниците на изданието се появява част от него 
– романът The Spook Who Sat By the Door е преведен 
на шест езика и е екранизиран. Когато тази „притча 
за институционалния расизъм“, както „Ню Йорк 
Таймс“ описва филма, излиза на екран през 1973 г., 
журналистите си задават въпроса дали лентата 
няма да предизвика расова война. Скоро след това под 
натиска на ФБР той е свален от екран и не може да 
бъде видян в кината до 2004 г. Десет години по-късно 
филмът е добавен към Националния филмов регистър в 
Библиотеката към Конгреса. 
Смятам, че Бъзби, вече надхвърлила 70 години, разказва 
тази история, за да изрази удивлението си от своята 
младост и наивност в този момент, но главно, за 
да изтъкне факта, че ситуацията не се е променила 
значително. Този разказ разкрива много неща и за 
самата нея: нейната упоритост, оценката є за тихите 
характери, които се оказват радикално подривни; 
инстинкта є, който є подсказва, че един трилър може 
да представи сериозни политически аргументи; и да, 
нейната смелост. 
Две години преди публикуването на романа на Грийнли 
Бъзби става не само най-младият издател, но и първият 
собственик на издателство, който е чернокожа жена 
(Джон ла Роуз, който основава New Beacon Books през 
1966 г., е първият чернокож мъж в издателския бизнес 
във Великобритания). Тя управлява издателската къща 
в продължение на 20 години, редактира новаторски 
антологии, пише рецензии, филмови сценарии и стихове, 
работи като телевизионен и радиоводещ, изявява се 
като активист и ментор. Тази година издателката 
оглави журито на наградата „Букър“. „Бъзби има принос 
за промяната на климата и в издателския бизнес, и 
в света на критиката – много чернокожи артисти 
дължат на нея възможностите си за изява“, пише Зейди 
Смит през 2019 г. 

Бъзби е родена в Гана и произхожда 
от семейство на лекари и юристи. Тя 
има ярки спомени от детството си в 
ганайската провинция: светлините на 

Маргарет Бъзби: как първата чернокожа издателка в 
Британия направи революционни промени в света на 
литературата и никога не се предаде

фенерите, протестите, които водят до борбата за 
независимост, първите книги, с които се учи да чете – 
от поредицата на Нелсън Royal Readers, „това, което 
всяко дете в колониите четеше, в тях всяка тема 
беше посветена на Великобритания“. На шестгодишна 
възраст е изпратена да учи във Великобритания; 
родителите є правят драстични икономии – майка є 
носи една-единствена рокля, която пере всеки ден – за 
да платят образованието на своите деца. 
По стандартите на тогавашното време образованието 
є било модерно; децата в нейното училище идвали от 
цял свят. „Можех да броя на фарси, да ругая на мандарин 
и да пея на испански“, казва Бъзби през смях. Извън 
училище обаче „се чувствала различна. Гледаха на нас 
като на малките африкански момичета. Никога не бях 
себе си“.
В университета в Лондон Бъзби изучава английска 
литература, работи като редактор в литературното 
списание на колежа и публикува стихове в New 
African. По време на парти среща Клив Алисън, който 
тогава е студент в Оксфорд. До края на вечерта те 
взимат решение да основат издателство, когато се 
дипломират. И двамата започват работа към други 
издателства и подготвят офиса си в апартамент на 
приятел на Алисън в Сохо. 
Не е изненада, че влагат малко пари в него. Тогавашният 

съпруг на Бъзби Лайнъл Григсън е джаз музикант. Тъй 
като джазът не носи достатъчно средства, тя води 
програми по Радио BBC, както и телевизионни програми 
за Централния информационен офис; това е периодът, 
в който Бъзби, както и други писатели като Джийн 
Рис, Уоле Шоинка, Уолтър Мозли и Хенри Луис Гейтс 
правят резюмета на филми и книги. Нейни стихове са 
превърнати в джаз пиеси от Григсън и певицата Норма 
Уинстън. 
Алисън & Бъзби публикуват автори като Джеймс 
Елрой, Мишел Робъртс, Майкъл Хоровиц, Бучи 
Емечета и Хънтър С. Томпсън, издават сонетите на 
Микеланджело и станалата изключително успешна 
поредица „Най-непохватните вещици“ на Джил Мърфи. 
„Не се ограничавахме от никакви правила. Издавахме 
книги на много чернокожи автори не защото Алисън & 
Бъзби бе издателство на чернокожи, а защото за мен 
това беше твърде важно“. Издават Рой Хийт (който 
печели наградата за проза на „Гардиън“) и Нурудин 
Фарах, номиниран за Нобелова награда, или „рискуват“ с 
писатели афроамериканци като Ишмаел Рийд. Също така 
преиздават автори, чиито книги отдавна са изчерпани 
– „за да ги спасим от забрава“ – като Сирил Джеймс и 
Джордж Ламинг.
На партньорството с Алисън е сложен край през 1987 
г., след като издателството им е купено от W.H. 
Allen & Co. Алисън е назначен на работа от новите 
си работодатели, но Бъзби не е поканена да работи в 
новия офис. „Всичко, което съм сега, съм постигнала 
сама от този момент нататък“, казва тя. Три години е 
главен редактор в Earthscan (които публикуват книги за 
природата и климата), работи върху свои антологии и 
драматизации, пише рецензии, включително и за нашия 
вестник, и основава през 1980 г., заедно с Хънтли и Лени 
Гудингс от Viragо, група, която си поставя за цел да 
улесни издаването на книги на млади писатели. Когато 
разбира, че 91% от редакторите в Уикипедия са мъже, 
започва да пише статии за енциклопедията, посветени на 
постиженията на пренебрегнати жени.

Маргарет 
Бъзби,  1971

През 1992 г. публикува антологията „Дъщерите на 
Африка“, която съдържа текстове, написани от 
жени от африкански произход – от Древен Египет до 
настоящето. Бъзби споделя: „В този момент, ако някой 
говореше за чернокожи писателки, мислеше за три 
или може би четири имена: Тони Морисън, Алис Уокър, 
вероятно Мая Анджелоу или Тери Макмилан. Книгата 
„Дъщерите на Африка“ опровергава тези представи със 
своите 1089 страници. 
Миналата година Бъзби публикува продължение на 
тази антология – том от 805 страници със заглавие 
„Новите дъщери на Африка“. В него са включени 
текстове от 19. век до нашето съвремие. Парите, 
събрани от продажбите на антологията, ще отидат за 
учредяването на награда на нейно име за литературни 
постижения на студентки от африканския континент.
През януари Асоциацията на издателите обяви, че 
само 13% от хората, които участват в проучване сред 
работещите в издателския бизнес, се идентифицират 
като чернокожи, с азиатски или друг малцинствен 
произход. Бъзби е нетърпелива. „Не е нужно да 
продължаваме да правим едни и същи изследвания; трябва 
да мислим как да променим нещата.“
След смъртта на Джордж Флойд сто автори се 
обединяват в Гилдия на чернокожите писатели. Първият 
им акт е писмо, състоящо се от осем точки, изпратено 
до най-големите издателства в Обединеното кралство. 
В него, наред с другите неща, те отправят искане за 
улеснен достъп на чернокожи автори до издателствата, 
както и увеличение на броя на чернокожите редактори.
През изминалите четири или пет месеца издателствата 
подписват договор с нов чернокож писател почти 
всеки ден. Бъзби им пожелава успех, но е предпазлива в 
оценките си. „В момента виждаме как традиционната 
индустрия подбира книгите, които трябва да бъдат 
публикувани. Тези решения не се взимат от хора с 
африкански произход или чернокожи британци.“ Рискът 
е свързан с това, което Адичи нарича в своята известна 
лекция в платформата TED през 2009 г. „силата на 
една-единствена история“ – когато знаем малко за една 
чужда култура и всички разкази за нея се съобразяват 
с вече създадените очаквания. Това е проблем, който е 
особено видим по отношение на Африка, която по-често 
се третира като една държава, а не като континент, 
състоящ се от 54 страни. „Ако пред вас е книга от 
африкански автор, който пише за компютри и не 
споменава африканските села и трибализма, бихте ли го 
определили като африкански автор? Вероятно не, ако сте 
редактор в английско издателство.“
Очакването, че книгите на чернокожи автори трябва да 
обсъждат расови проблеми, издава същия предразсъдък. 
Какво ако например Рени Едо-Лодж, чийто роман „Защо 
вече не разговарям с бели хора за расата“ стана първата 
книга от чернокожа британка, оглавила списъка с 
бестселъри, реши да напише биография на Чърчил? „Добър 
въпрос. Ако съм редактор и ако избера тази биография – 
дали ще ми разрешат да я издам? Какво се очаква от един 
чернокож автор?“
 „Надявам се, че хората ще променят следния начин на 
мислене: „Къде са авторите с различен класов произход 
и етнос и от различни части на страната?“ Смятам, 
че има издатели, които публикуват творби на автори 
с различен произход, без да отдават голямо значение на 
това. Те просто избират добри книги и не се опитват да 
запълнят определена квота.“
 „Мразя термина BAME1!“ Бъзби смята, че вредните 
ефекти на тази схема са твърде много. „Имаше 
време, в което получавах за рецензиране единствено 
книги, написани от чернокожи писатели. Имах 
неблагоразумието да кажа: „Чета и бели автори“. Тогава 
престават да ти дават книги на чернокожи писатели, 
но не ти предлагат и романи от бели автори. Така че 
в крайна сметка оставаш без работа“. „Все още ходя 
на литературни събития, където съм единственият 
чернокож. Какво трябва да направим? Не и да кажем: 
„Добре, ще поканим един чернокож, който ще седи 
до вратата и ще бъде видян от всички. Така никой 
няма да може да ни обвини, че не зачитаме расовото и 
етническото разнообразие. Но след това какво?“.

Преведе от английски: 
РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 22 октомври 2020 г.

1 Black, Asian and minority ethnic (чернокожи, 
азиатци и етнически малцинства) – схема 
за класификация на граждани в Обединеното 
кралство, подлагана на множество дебати 
и критики. – Б. пр.

Маргарет Бъзби и Клив Алисън, 1967



Г Л А С о В Е Т Е  И М  ч У В А М Е

Занимавате се с много неща – водили сте предаване за 
култура, пишете, избирате книги, които да влязат 
в издателските планове на „Колибри“, преподавате 
латински в НГДЕК… Такъв ли е профилът на добрия 
преводач според Вас – любопитен, ангажиран, с вкус 
към разнообразието?
Ако аз правя портрет на Преводача с главно П, тези 
качества определено ще бъдат включени. Но както има 
различни видове любов и не може да се каже, че само тази 
е правилна, така и при създаването на такъв профил 
може би е добре да се избягват строгите рамки. Напълно 
възможно е човек да е затворен, фокусирал се само в една 
област и все пак да се справя чудесно с преводаческата 
дейност, да е най-добрият в конкретната сфера. Основни 
изисквания има, разбира се. Важно е постоянно да 
развиваш езиковите си умения, да не разчиташ, че вече 
си научил този език (и родния, и чуждия). Да спазваш 
баланс – да не се фокусираш фанатично върху детайлите, 
но и да не си позволяваш прекомерна свобода. Тук винаги 
се сещам за примери като първия английски превод на 
Библията, правен от жена, работила и с трите езика 
– иврит, гръцки и латински. Суфражетката Джулия 
Евелина Смит издава превода си през 1876 г. и въпреки 
претенциите за абсолютна точност и поправяне на 
съществуващите дотогава грешки, той не се налага, 
защото е толкова буквален, че е неразбираем. От друга 
страна, не мога да приема и новия английски превод на 
„Илиада“ от „рок звездата на превода“, както е известен 
Стивън Мичъл, който изрязва около хиляда стиха, 
осъвременява до шокираща според мен степен диалога 
и най-вече – заличава множество от описанията на 
героите, които му се струват твърде неразбираеми и 
„претенциозни“ за съвременния читател („бързоногият 
Ахил“ и „совооката Атина“). 
И още две допълнения – за да си добър преводач, според 
мен трябва и да овладееш поне малко това свое проклето 
его и да можеш да приемаш критики. И да спазваш 
срокове.

Като човек, завършил НГДЕК и Класическа 
филология, Вие владеете няколко езика. Смятате 
ли, че е добра практика преводачът да превежда от 
повече езици, или трябва да се концентрира върху 
един?
За мен в това отношение работи принципът „повече 
е по-добре“. „Самотните“ езици са изключения. При 
работа с повечето езици – живи или мъртви – е 
изключително важно да се познават поне в някаква 
степен езиковите им семейства, да се правят връзки 
от лингвистично и културно естество. Затова е хубаво 
от време на време преводачът да излиза от зоната си 
на комфорт – езика, който познава най-добре – и да 
превежда и от другите езици, които владее на определено 
ниво.

Защо избрахте да превеждате най-вече от английски?
Английският ме намери сам – основно заради масовостта 
на англоезичната преводна литература. Той е втората ми 
любов, даже третата (след мъртвите езици и френския). 
Но се оказа много настоятелна и обсебваща любов, 
пред чиито атаки се предадох. Първата книга, която 
съм превела обаче, бе от френски и все още си я пазя – 
пожълтели листове, пишеща машина... 

Превеждате много съвременна литература. Такова ли 
е предпочитанието Ви? Не Ви ли блазни класиката?
Това е малко болна тема. Въпреки че имам лукса да 
превеждам книги, които харесвам, и да си подбирам 
накъде да вървя, все пак като преводач съм част от 
един голям организъм и се съобразявам и с издателските 
политики, и с диктатурата на пазара – не само 
българския, но и световния. Затова тенденцията винаги 
ще бъде в превес към съвременната литература. Много 
бих искала да имам възможността като споменатия 
вече Стивън Мичъл да кажа: „Ето сега ще отделя три 
години и ще превеждам „Илиада“, защото отдавна няма 
нов превод“. И да подбера нещо от любимите си антични 
произведения, с които отдавна мечтая да си пробвам 
силите (като текстовете на Лукиан например). Или 
от пропуснатите поради прекалена екстравагантност 
или свръхобем знакови творби на английски, италиански 
или френски автори от двайсети век. „Авиньонският 
квинтет“ на Лорънс Дърел е моят Моби Дик. Започнала 
съм да го превеждам и ще чакам търпеливо, докато дойде 
и неговият ред да бъде издаден. Ако някой издател се е 
насочил натам, моля да ме потърси Осъзнавам, че клоня 
към литература с разлика от около две хиляди години, но 
да, явно такива са интересите ми.

Кое от преведените от Вас заглавия Ви изправи пред 
най-много предизвикателства? 

Не мога да си представя да работя без отношение 
към това, което превеждам
Разговор с Паулина Мичева

Литературен вестник 30.06-6.07.20217

Ще спомена най-скорошните. 
Това са „Фигури“ на българката 
Мария Попова, която от години 
живее и работи в Съединените 
щати, създател на популярния блог 
Brain Pickings, и тетралогията 
„Сезони“ на Али Смит. При 
„Фигури“ предизвикателствата 
бяха много – и заради абсурдната 
до възхищение ерудитщина 
на текста, която изискваше 
проучвания в много посоки, 
и заради страха, че Мария 
Попова все пак знае езика, на 
който превеждаш, а ти още 
не си овладял телепатията и 
съществува съвсем реалният риск 
да не предадеш по най-добрия и 
коректен начин това, което е било в главата є – защото 
независимо че книгата е писана на английски, българският 
също е бил там, в това съзнание. Твоята версия може да 
е вярна, да е смислова точна, но пак да не успее да изрази 
оригиналната авторова идея. Да добавим и изключително 
богатия речник на Мария Попова, която отдава 
дължимото на английския език; тя обича да използва  
много красиви и необичайни английски думи, надхвърлящи 
масово разпознаваемата лексика, и тук много ми помогна 
класическото ми образование. 
Срещата ми с Али Смит, шотландката, за която 
се казва, че е вероятен бъдещ Нобелов лауреат, бе 
малко по-различна. Тетралогията „Сезони“ се състои 
от „Есен“ („първия пост-Брекзит роман“), „Зима“, 
„Пролет“ и „Лято“. Тук предизвикателствата бяха 
донякъде емоционални – защото Али Смит не се стреми 
да се хареса на читателите, общуването с нея не е 
лесно. И имаше един инстинктивен конфликт между 
мен и текстовете є, докато преодолея бариерата 
на директността є и факта, че не се обяснява, че не 
очаква да я харесаш. Текстът е такъв, какъвто е. 
Светът, който създава, е такъв, какъвто е. Чисто 
практически един от основните проблеми бе вплитането 
на множество позовавания, реплики, сюжети от 
цялата световна литература и история – от пиесите 
на Шекспир и английските класици, през дълбоко лични 
истории от света на изкуството, до фини препратки 
към съвременната политика, за които понякога Али 
Смит не оставя никакви видими следи и е лесно да ги 
пропуснеш. Освен това самата тя изрично настоява да 
не се подсказва и на читателите, да не им се обяснява 
много, бележките да са минимални. Само ще спомена, че 
имахме таен преводачески форум, в който почти всички 
преводачи на тетралогията – полският, италианският, 
руският, френският и др. – общувахме редовно, 
споделяхме си какво на коя страница сме открили и 
обсъждахме вариантите за превод, които заради многото 
специфики на текста се оказваха толкова различни, че 
понякога имахме чувството, че превеждаме различна 
книга. 

По-различно ли е да се превежда детска литература? 
А хуманитаристика?
Вярвам, че независимо какъв вид текст превеждаш – 
детски приказки или философски есета, гръцки и римски 
класици или еротичен роман – трябва да подхождаш 
еднакво сериозно и отговорно. По отношение на 
работната си етика не се променям само защото 
днес превеждам страшни приказки за деца, а утре – 
„Смисълът на живота“ на Тери Игълтън. И в двата 
случая се старая да предам точно смисъла, опитвам се 
да се изразявам ясно, да намеря най-подходящите думи, 
търся източници... Какъвто и да е текстът, за мен 
е важно да имам някаква връзка с него. Не мога да си 
представя да работя без отношение към това, което 
превеждам. И разбира се, важно е да се гордееш с крайния 
резултат. Скромна гордост, не с желание да надминаваш 
автора, но все пак да не изпитваш желание да изтриеш 
името си от преводаческото каре.

Как гледате на редакторската работа? Как 
работите със своите редактори? Самата Вие какъв 
редактор сте? 
Редакторската работа – и когато става дума за 
редактор, работещ с автор писател, и за такъв, работещ 
с преводач – е изключително важна, но безкрайно 
подценявана у нас. Уважавам много редакторите 
и коректорите, с които работя, непрекъснато ги 
тормозя за съвети и се радвам, когато имаме по-близък 
контакт в процеса на работа, когато доизпипваме и 
доизмисляме текста заедно. Твърде самонадеяно, дори 
арогантно е да заявиш, че текстът ти няма нужда от 
допълнителен поглед. Такъв тип изолираност на писателя 

и преводача може би отговаря на клишето за самотната 
ни дейност (стоим затворени в стаята, никой не може 
да ни безпокои и пред вратата се оставят подноси с 
храна, докато не излезем от подземието на мисълта си 
и не изтрием потта от челото), но поне в моя случай 
няма нищо по-погрешно. Зад всеки мой превод стоят 
понякога часове разговори с редактора дори само за една 
дума, която ни дразни и не ни се струва на място, и 
множество срещи с приятели, специалисти в различни 
области, които тормозя за консултации („този облак 
как се нарича“, „тази ерозия каква е“, „казва ли се това в 
математиката, да не е пълна глупост, написано така“), 
разговори със съседката шивачка и случаен готвач („като 
правиш ето това, то как се нарича на български“) и т.н. 
И благодарение на работата си по различни книги съм 
срещала забележителни хора. Аз самата имам чувството, 
че не съм достатъчно грамотна, за да бъда редактор, 
затова съм благодарна на редакторите, с които работя 
най-често – винаги се радвам, когато имаме възможност 
за създаване на професионална връзка. С Ива Колева 
сме правили много книги, с Елена Кръстева работихме 
по тетралогията на Али Смит, с Илияна Иванова по 
„Фигури“ на Мария Попова – и без тях тези книги нямаше 
да са това, което са сега. 
Давам си сметка, че сме далече от това да оценяваме 
редакторите така, както е ценен един Максуел Пъркинс, 
легендарният редактор на „Скрибнър“, човекът зад 
и до Хемингуей и Томас Улф, за когото може да се 
прочете повече във великолепната книга на А. Скот 
Бърг „Геният“. Но се надявам поне да заличим типа 
отношение, на което съм попадала, като в официалното 
представяне на един български писател, който бе заявил 
следното (цитирам по памет): „Не позволявам на разни 
женички редакторки да ми пипат текста, той е свещен; 
могат да ми пипат разни други неща, но текста не“. 

Има ли автори, които Ви се иска да наложите на 
българския пазар?
От авторите, с които съм работила и ми се иска да 
стигнат до повече хора, както и да продължа да ги 
представям на български език, ще спомена една прекрасна 
млада дама, индийската авторка Джанис Париат. 
„Сърцето с девет стаи“ бе първата ми среща с нея. 
Лирична, емоционална и дълбока книга за различните 
лица на любовта, за Изтока и Запада, за фрагментите на 
личността. А следващата є книга, която предстои да 
излезе през 2022 г., Everything The Light Touches, проучва 
природата, растенията, ботаниката, представя научни 
идеи, преливащи във вечните теми за пътуването и 
за различните начини, по които възприемаме света, 
за хората, които поставят рамки и категоризират, 
и другите, които освобождават и същевременно 
обединяват. Книга за Карл Линей, който заявява дръзко 
„Бог създава, Линей организира“, за контрастите между 
съвременна Индия и вековните традиции. За вечното 
движение и постоянната трансформация. Толкова 
е мащабна и многопластова, че просто виждаш как 
тази авторка е израснала и се превръща в литературна 
сензация. И ми се иска да съм част от това израстване. 

Какво превеждате в момента?
Прекрасна книга на млада американска авторка, Габриела 
Гарсия, дъщеря на кубински и мексикански имигранти. 
Безкрайно интересно ми е да научавам за фабриките за 
пури и историята на Куба през деветнайсети и двайсети 
век. Книгата е дебютна, но авторката успява да разкрие 
красотата на тази култура и силата на 
поколения жени, борещи се за оцеляването си. И 
го прави с любов.                                                       

Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИчЕВА
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Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКоЛоВА

Н Е  П Р о П У С К А й Т Е
на 7 юли 2021 г. от 19:30 ч.

в салона на Сатиричния театър

спектакъла от програмата на СВЕТоВЕН ТЕАТъР В СоФИЯ

ФЛАМЕНКо: ВъЗРАЖДАНЕ
на Фламенко Балет Барселона,  Испания

„Бележките под линия“
от Мирела Иванова
Режисьор Катя Петрова, сценография и костюми Борис 
Далчев, хореограф Анна Пампулова, композитор Христо 
Йоцов
С участието на: Мария Каварджикова, Параскева 
Джукелова, Илиана Коджабашева, Ана Пападопулу, Вяра 
Табакова и Ирина Митева
Народен театър, премиера на 17 и 18 април 2021 г.

Харуки Мураками има сборник с разкази на български 
език – „Мъже без жени“. Пиесата на Мирела Иванова 
спокойно би могла да се гледа като световно заглавие 
„Жени без мъже“. Обезмъжeлият свят изглежда като 
напуснато и веднага запълнено сценично пространство, 
в което жените са едновременно в главната роля, но и 
в поддържащата мъжка, те са и специалните ефекти, 
и озвучаването, и осветлението: цялото техническо 
обезпечаване на живота. С обяснителните моменти 
и разказването на отминали събития. Затова в този 

Бележките под линия  
и автентичното женско време

Ирина Митева в „Бележките под линия“ от 
Мирела Иванова, режисьор Катя Петрова, 
Народен театър, 2021, фотограф Мартин 
Атанасов

спектакъл жените са преди всичко бележки под линия. 
Бележките под линия са онзи пояснителен текст, 
който ни помага да вникнем в смисъла на непознатото. 
В „Бележките под линия“ жените обитават дните 
си с пояснителния етикет на голямото отсъствие – 
овдовяване, самотно майчинство, дъщери без бащи, 
майки без синове. Това са белязани жени, които носят 
белезите на несподеленото и премълчаното, а енергията 
на тайната в един момент просто взривява и помита 
целия реквизит на празника.
Гледам на тези бележки под линия като на документален 
театър, в който всяка реплика е документ от женско 
време, свидетелство за сгъстеното женско време. Макар 
времето тук да е спряло за едни, да е забързано за други и 
неопределено за трети, то сякаш се състои от безброй 
странични улици, които се вливат в големия булевард 
на погледа. На размножения поглед към анонимните и 
невидими героини на съвремието – онези баби, майки 
и дъщери, които влизат в ежедневните си битки за 
оцеляване и достойнство. Всъщност в текстовете на 
Мирела Иванова никога не е скъсвана пъпната връв между 
поколенията, тази връв сякаш е ластик, който може 
да се разтяга безкрайно и да побира в утробата цялата 
възможна емпатия на света. Затова тази пиеса би 
могла да се гледа и като пътеводител в майчинството. 
С всички референтни стойности на извървяването на 
пътя към детето. Този текст е и за взаимните подпорни 
стени между дете и родител – подпорни и все пак стени, 
кога рухват опорите и защо, възможна ли е обичта по 
време на свлачище и най-вече след него. Впрочем през 
стената е другият възможен прочит на спектакъла. 
(Достатъчно е да посоча умелото свързване на времена и 
поколения през стената за публикуване в социална мрежа 
и падането на Стената.)  
Забележителна режисьорска работа на Катя 
Петрова, която е подходила към текста на Мирела 
Иванова с голямо въображение и затова изобщо не е 

учудващо, че във всеки един момент 
представлението „натиска 
верните копчета“ – на 
иронията, на отчуждението, 
на припомнянето и на 

поезията, но най-
вече копчетата 
за очароване 
на зрителите. 
Актрисите Мария 
Каварджикова, 
Параскева Джукелова, 
Илияна Коджабашева, 
Ана Пападополу, Вяра 
Табакова и Ирина 
Митева изпълняват 
брилянтно своите 
„солови партии“, без 
да се откъсват и за 
миг от  ансамбъла, с 
лекота се сгласяват и 
изграждат съзвучие и 
хармония.
В „Бележките 
под линия“ тече 
автентично 
женско време, в 
което доминира 

ту страхът от съществуването, ту иронията 
на оцеляването, а между тях – поезията. (Когато 
гледах премиерно спектакъла, сред публиката имаше 
почитатели на  авторката, които рецитираха нейни 
стихове заедно с актьорите.) Не мога да си представя 

дори инструкции за ползване на уред, ако са написани 
от Мирела Иванова, в тях да няма поезия. Или 
гражданска позиция – много оригинална метафора на 
прехода, за паралелните политически и лични времена, 
е изборът да присъстват разнояйчни близначки на 
сцената. 
На моменти „Бележките“ ще разсмиват, но хуморът 
далеч не е цел на този драматургичен текст. И все пак 
той носи характерната лекота на финото поднасяне 
на реплики – майсторски диалог и усещане за приятен 
разговор на неприятни теми. 
Не на последно място искам да отбележа 
присъствието на идеята за театъра, славата и 
забвението. Изобщо в „Бележките под линия“ се 
наблюдава една тематична взаимосвързаност, без да 
има делене на малки и големи сюжетни линии, те си 
влияят, подчиняват се една на друга. Зрителят трябва 
да е нащрек за един постоянен втори план, подтекст и 
най-вече бележки под линия.
Финалът е отворен: не знаем дали ще се намерят 
изгубените хора и дали ще се навакса с пропуснатия 
живот. Няма обобщаващ, универсален съвет, този 
спектакъл не е приказка с поука, не е говорител на 
истината. Той е споделеният опит на непознати 
жени, нашата възможност да утешим техния свят с 
разбиране. С продължително и благодарно ръкопляскане. 

йоРДАНКА БЕЛЕВА

Мария Каварджикова и Вяра Табакова в „Бележките под 
линия“ от Мирела Иванова, режисьор Катя Петрова, Народен 
театър, 2021, фотограф Мартин Атанасов

„Фламенко: възраждане“ е продукция на прочутата 
компания Фламенко Балет Барселона. Динамичният 
спектакъл съчетава страстно испанско фламенко с 
джаз и съвременен танц на фона на спираща дъха музика 
на живо. Спектакълът демонстрира по вдъхновяващ 

начин усещането за свобода, което 
движението носи. Танцьорите и 
музикантите поддържат интензивен 
диалог с публиката и я увличат в 
действието. Умелото преплитане 
на цветове, ритъм, енергично 
изпълнение и символни значения 
превръщат „Фламенко: възраждане“ в 
произведение на изкуството. 
Давид Гутиерес е признат за един от 
новаторите в света на фламенкото 
днес. През 2010 г. ЮНЕСКО обявява 
този характерен испански танц за 
част от световното нематериално 
културно наследство. 
Давид Гутиерес основава Фламенко 
Балет Барселона през 2017 г. като 
международна компания, която се 
стреми да популяризира наследството 
на испанския танц и да го продължава 
в съвременността в диалог с други 
форми. Неизчерпаемата енергия 

и изключителното изпълнение на Гутиерес и неговите 
танцьори завладяват зрителите по цял свят.
Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата 
на Институт „Сервантес“, София.

Режисура и хореография: 
Давид Гутиерес 
Музика: Atrapado 
en el Tiempo 
Драматургия: Un Tiempo 
Nuevo para el Flamenco 
Сценография, осветление 
и звуков дизайн: 
Оскар Васкес
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Антъни Куин

Дали има писател, който може да заяви, че не е повлиян, 
за добро или зло, от своята майка? В този великолепен 
сборник с есета наследството на майчината благословия 
е внимателно и изкусно разопаковано, непосредствено или 
през лични спомени и биографични портрети. Основният 
тон в повечето текстове се определя от чувството за 
признателност; от перспективата на зрялата възраст 
писателят открива връзката между възпитаването на 
детето и отглеждането на таланта, процеси, белязали 
същността му, определящи живота, мистериозни.
В чудесен текст Джуди Карвър се връща към спомените 
за баба си Милдред, майка на Уилям Голдинг, и говори 
за нейния „необикновен усет“ за хората. Използвайки 
непубликуваните мемоари на баща си, Карвър създава 
детайлен и ярък портрет на тази жена от Корнуол, 
който прелива отвъд рамките на жанра и се превръща 
в изследване на човешките стремежи и социалната 
мобилност. „Ако въпросът за класата не беше толкова 
сериозен в Англия, бихме казали, че неговото разглеждане 
е национално хоби“. Класата е невидимият двигател 
в този текст. Разказът на Маргарет Драбъл за 
отношенията на Самюел Бекет с неговата страховита 
майка представя картината на един проспериращ 
дъблински дом, изпълнен с копнеж за артистични изяви, 
често боледуване и сурово протестантство. Майка 
му Мей е почтена жена с „лош нрав“, която се кара със 
слугите и със сина си, глези го и го потиска едновременно. 
В психологически план той никога не се изплъзва от 
нейната власт, а много от неговите творби черпят от 
извора на техния антагонизъм.
Също толкова остър е фокусът върху класата в 
нежните спомени на Иън Макюън за неговата майка 
Роуз – срамежлива жена от работническата класа, която 
се страхува от общуването, и социалната пропаст, 
на която този страх я обрича. Като тийнейджър 
той се дразни от нейните „боязливи“ забележки и 
усилия да го дистанцира; сега, като писател, открива 
дълбока близост с нея – своята начална несигурност в 
боравенето със словото и инстинкта си за разказване 
на истории. Подслушването на нейните сладки приказки 
със съседката – често „кървави“ разкази за хирургически 
операции – вероятно е провокирало изграждането на  
неразвитите докрай образи от първите му разкази. 
Филип Ларкин и неговата майка Ева, която е влюбена 
в книгите, започват да си пишат, обикновено два пъти 
в седмицата, след като той отива да учи в Оксфорд 
през 1941 г. – отношения на силна зависимост, които 
никога не успяват да ги удовлетворят. Дългото и 
изпълнено с проблеми вдовство на Ева включва престой 
в психиатрична клиника и безполезна електрошокова 
терапия. Потънала в скръб, тя пише на сина си: „Смяташ 
ли, че има надежда за една съкрушена и разкайваща 
се душа?“. Трудно е да решим дали Ларкин е най-
подходящият или най-неподходящият човек, на когото 
може да се зададе този въпрос. Самотата е състоянието, 
което майка и син интимно споделят и никога не 
преодоляват. 
Линдъл Гордън още в детството си се грижи за болната 
си майка сама, без дълго време да знае каква е нейната 
болест. Странно е, че нито баща є, нито нейната 
баба є съобщават каква е болестта, вероятно „поради 
нежеланието да си представят какво би могло да се 
случи, когато те вече не са там“. Тя узнава истината в 
незавършено стихотворение на майка си – отговорът 
на загадката е: епилепсия. Андрю Моушън създава 
затрогващи редове за своята енергична, умна майка 
и нейното „деликатно“ състояние. Той споделя как 
дългото боледуване (артрит) на майка му по време на 
детството е оказало влияние както върху писането му, 
така и върху отношенията му с нея. Нейната съдба е 
трагична: хвърлена е от кон при езда, получава сериозна 
мозъчна травма и остава в безсъзнание в продължение 
на три години, а в следващите шест – се озовава в 
„преддверието на ада“. За Моушън инцидентът с майка 
му е определящото събитие в живота, жестокият 
урок на лошия късмет, „единственият неотменен закон 
на живота: неговата произволност“. Катрин Еърд 
разказва за необикновена травма, която є причинява 
бъбречно заболяване на 16-годишна възраст. Тогава 
живее затворена вкъщи и е обгрижвана от също толкова 
необикновената си майка. Майка є доживява до  
85-годишна възраст, време, през което техните роли 
се разменят: идва момент, когато Катрин трябва 
да се грижи за своята немощна майка, време, когато 
оценява високо нейния тънък хумор, изобретателност и 
хладнокръвие.
Акцентирайки върху темите за болестта и 
злощастната съдба, вероятно принизявам тази книга. 
Всъщност тя разкрива нежни и любящи отношения, 
особено в текстовете на писатели, които проследяват 

Писателите и техните майки – наследството  
на майчините благословии
Формирани, съкрушени, разглезени, вдъхновени... Филип Ларкин, Иън Макюън и Самюел Бекет са сред 
авторите в този забележителен сборник с есета, изпълнени с преклонение и нежност

пътя на съзряването си по време на юношеството. 
Трябва да прочетете превъзходния текст на Рита 
Доув, посветен на майка є Елвира, която е шивачка, и 
стихотворението, вдъхновено от нея („Моята майка 
стана част от работната сила“). В книгата откриваме 
и „мрачната“ мащеха – Мартин Еймис отдава своята 
почит на писателката Елизабет Джейн Хауърд, 
втора съпруга на баща му и негова първа литературна 
наставница. Преди Джейн да му подаде ръка, младият 
Мартин е, по неговите думи, „полуграмотен кръшкач 
и пройдоха, чийто основен интерес е мотаенето из 
заложни къщи“. След нейната намеса той завършва 
гимназия и печели стипендия за Оксфорд. Все пак въпреки 
признателността, която изпитва към тази жена, той 
е достатъчно честен да признае, че чувства към  нея 
единствено „привързаност“: страхувам се, че Елизабет е 
обичала доведения си син, без да получи пълна отплата за 
това“.
Друг син на известен писател, Дейвид Ъпдайк, пише 
за начина, по който големият талант затъмнява не 
толкова ярката дарба. Майка му Мери рисувала и учила 
в колежа по изобразително изкуство „Джон Ръскин“. По 
време на брака им Джон Ъпдайк става световноизвестен 
писател, а съпругата му отглежда четирите им деца и 
отдава на семейството времето и енергията, които 
би могла да вложи в изкуството. Обичайна история, 
ще кажете. Години по-късно тя споделя с Дейвид: „Как 
можех да се състезавам с такъв талант?“. Връщайки се 

към рисуването в зряла възраст, в момента продължава 
да излага картини и да ги продава. 
В книгата откриваме забележителен пример за майка, 
която едновременно формира и съсипва своето дете. 
Джон Ръскин трябва да понесе дългогодишните 
неизбежни отношения с Маргарет, неговата фанатично 
религиозна майка, която още от най-ранната му възраст 
се опитва да го насочи към служение в църквата. 
Той се съпротивлява, въпреки че религиозното му 
образование, наложено от майката, дълго време 
оказва влияние върху неговото развитие. По-късно 
той ще пише по начин, който напомня за разказите на 
пророците в Стария завет. Има нещо неестествено 
в техните взаимоотношения; в Praeterita, говорейки 
за своето детство, той споделя: „Не обичах никого“. 
Отношенията им са предупреждение срещу прекалено 
близките връзки между майка и син: когато Джон отива 
да учи в Оксфорд през 1873 г., майка му заминава с него, 
за да живеят заедно – една „задушаваща“ прегръдка, 
която, както знаем, не помага на Ръскин в последвалите 
отношения с жените. 

Превод от английски:  
РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън,“, 10 март 2018 г.
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Проявите на расова омраза срещу азиатци се увеличават 
по света. Писателят, носител на наградата „Пулицър“, 

споделя собствения си опит на американец с виетнамски 
корени и проследява мрачните исторически събития, 
които продължават да разпалват ненавист в днешно 

време

На 16 март тази година 21-годишен бял мъж уби осем човека 
в Атланта, Джорджия: седем от тях бяха жени, а шест – с 
азиатски произход. Убийството в Атланта е епизод от една 
дълга история на насилие срещу азиатци. Пандемията от 
Ковид-19 ни даде възможност да разгледаме това явление в 
дълбочина: насилието срещу азиатци, вербално и физическо, 
нараства през последната година – регистрирани са 3800 
инцидента, включващи заплахи, обиди, нападения с нож, 
побои, атаки с киселина и убийство. Мнозинството от 
жертвите са жени.
Стрелбата в Атланта беше в азиатски салон за масаж, 
но стрелецът заяви, че негова мишена не са били жени от 
определена раса. Той призна, че е сексуално зависим и целта 
му била да „отстрани изкушението“. Макар и да чухме тези 
думи – без значение дали убиецът лъже или се самозаблуждава 
– е ясно, че той уби тези жени, защото са азиатки. 
„Расизмът и сексизмът имат пресечни точки“, казва 
Нанси Янг Юен, професор по социология. Това преплитане е 
движеща сила за формиране на западните нагласи към Азия и 
азиатските жени, които обикновено са хиперсексуализирани 
и обективирани в популярната култура. 
Откакто е създадена операта на Пучини „Мадам 
Бътърфлай“ (1804), вдъхновила мюзикъла от 1989 г. „Мис 
Сайгон“, азиатките са представяни в романтичен план 
като самопожертвователни жени, които предпочитат 
бели мъже пред азиатци и са готови да отдадат живота 
си за любовта. В много американски филми, посветени 
на войната във Виетнам, откриваме по-безмилостна 
версия на тази ориенталска фантазия. Може би най-
поразителният пример е филмът на Стенли Кубрик 
„Пълно бойно снаряжение“. Младите морски пехотинци, 
които стъпват на виетнамска земя, са посрещнати от 
виетнамска проститутка, която ходи наперено пред тях 
и ги приветства с думите: „Толкова съм възбудена“. Тази 
фраза, заедно с рефрена „обичам те от отдавна“, става 
особено популярна след хитова песен на хип-хоп групата 2 
Live Crew от 1989 г.; парчето многократно е слушано от 
цяло поколение американки с азиатски произход. 
Под тази сексуална обективизация на азиатските жени 
прозира нещо по-заплашително – Кубрик го извежда наяве 
в края на филма. Това е моментът, в който снайперист 
започва да убива един по един морските пехотинци. Когато 
в крайна сметка го залавят, разбират, че стрелецът е 
виетнамска тийнейджърка. Във финалната сцена на филма 
пехотинците са обградили момичето от всички страни – 
макар и един от тях да натиска спусъка, ясно е, че това е 
групово убийство. Азиатската жена, която се появява като 
символ на сексуално изкушение, в края на филма се превръща 
в смъртна заплаха, която трябва да бъде елиминирана. 
Младите мъже, които я убиват, са обучавани в лагери, 
където войниците маршируват, хванали пушка с едната 
ръка, а слабините си – с другата и скандират: „Това е моята 
пушка, а това – моят пистолет, тя ми е нужна за боя, а той 
– за развлечение“.
За Кубрик е пределно ясно, че в мъжкото въображение 
войната има еротичен привкус. Писателят Лари Хайнеман 
също разбира това. Прочитайки като момче романа Close 
Quarters, бях шокиран от сцена, в която американски 
войници групово изнасилват виатнамска проститутка. 
Веднага след това те влизат в битка с виетнамските 
врагове. В книгата идеалистично настроените млади мъже, 
които отиват на война, се превръщат в чудовища. 
Моят роман The Sympathizer е история за „шпионин, 
призрак, мъж с две лица“, чиято задача през 1975 г. като 
комунистически агент е да избяга с остатъците от 
южновиетнамската армия в САЩ и да подкопае усилията 

за повторно нахлуване във 
Виетнам. Исках да развенчая 
мита за героизма и войната, 
да покажа, че те са неразривно 

свързани с жестокостта и ненавистта, да подтикна 
читателя да види онова, което патриотите и политиците 
често отричат. Моята цел бе да атакувам идеята за 
американската изключителност и претенцията, че тя 
няма нищо общо с европейския колониализъм. Но САЩ е 
колонизираща страна. Разликата е, че поданиците є наричат 
своя колониализъм „Американска мечта“.
Що се отнася до фетишизирането на Втората поправка, 
нека разбием илюзията, че правото на носене на оръжие 
е само заради битката с истински или въображаеми 
тирани. Това са думи от романа The Sympathizer: „Нищо не 
е по-типично за Америка от притежанието на оръжие и 
отдаването на живота за свободата и независимостта, 
освен използването му за отнемането на нечия друга 
свобода и независимост“. Как другояче да характеризираме 
изграждането на държава върху земя, отнета от местните 
хора?
Носенето на оръжие е жизненоважно за европейските 
заселници при насилствената колонизация на т.нар. 
Нов свят и завладяването на западните територии 
по пътя към Калифорния. Според историка Ричард 
Слоткин американската митология вижда насилието 
на колонизаторите като „обновление“, а съпротивата 
на местното население и на чернокожите, превърнати 
в роби – като процес на упадък. Според тази митология 
чернокожият мъж с оръжие в ръка е заплаха дори ако е  
12-годишно момче, което държи пистолет-играчка, какъвто 
беше случаят с Тамир Райс, убит от полицията. Белият 
мъж с оръжие в ръка – колонизатор, заселник, каубой, войник, 
полицай – е герой.
Семейството ми напусна опустошения от войната 
Виетнам и пристигна в САЩ, където не след дълго се 
сблъскахме с насилието. Родителите ми отвориха магазин за 
хранителни стоки в Сан Хосе, Калифорния, в края на 70-те 
години. Мъж стреля по тях навръх Коледа на работното им 
място. За щастие, раните им бяха повърхностни. Няколко 
години по-късно въоръжен човек нахлу в дома ни и насочи 
оръжието си към нас. Спомням си цевта, която видях 
отблизо – беше тънка и дълга. Заповяда ни да коленичим. 
Майка ми ни спаси, като се промъкна покрай стрелеца и 
изтича на улицата, викайки за помощ. 
В САЩ историята на насилието срещу азиатци е дълга. 
Ролята на американците с азиатски произход като 
малцинство, което служи за образец от 60-те години насам 
– желани съседи, съученици, колеги и сексуални партньори –  
прикрива латентни антиазиатски настроения, които 
съществуват откакто са се появили имигрантите, дошли 
от Азия. 
Пиша този текст в Лос Анджелис, където през 1871 г. 19 
китайци са убити от въоръжена многочислена тълпа. В 
американския запад през 19. век китайските имигранти 
са убивани, пребивани и насилствено изселвани. Те са 
доведени в страната, за да участват в изграждането на 
трансконтиненталната железница; когато работата 
привършва, вестници и политици започват да подклаждат 
страховете на бялата работническа класа от силна 
конкуренция на китайците на трудовия пазар. В резултат 
на това зачестяват случаите на насилие. Кулминационна 
точка на тази кампания са приетите закони за ограничаване 
на имиграцията от Китай; един от тях възпрепятства 
влизането в страната на жени със съмнителен морал, като 
се предполага, че всички китайки са потенциални сексуални 
работнички.
Представата, че китайките и азиатките като цяло са 
едновременно сексуални изкусителки и сексуална заплаха и 
трябва да бъдат употребявани или наказвани, или двете 
неща едновременно, изглежда пряко свързана с обявените от 
самия убиец подбуди за стрелбата в Атланта век и половина 
по-късно. През този период, по време на американските 
войни в Азия, когато стотици хиляди американски войници 
осъществяват контакт с азиатки – сексуални работнички 
или бъдещи техни съпруги – „азиатската жена става обект 
на омраза и страстно желание, човек, когото ненавиждаш 
и после пожелаваш, а напрежението между риска и 
треската на сексуалния апетит се превръща в искра“, пише 
журналистът Мей Джеонг.
Съчетаването на страха от инвазия на Азия и сексуалното 
влечение към азиатки не е единствено американско явление. 
Сливането на тези противоположности е стимулирано 
от концепциите на ориентализма: както твърди Едуард 
Саид, британските и френските колонизатори оправдават 
завладяването на Изтока с наративи за малоценност, 
покорство, сластолюбие и коварство. Саид има предвид 
главно Средния изток и Северна Африка, арабите и 
мюсюлманите, но тези екзотизиращи и еротизиращи 
наративи засягат и Далечния Изток.
Още преди пандемията китайците във Франция 
страдат от прояви на расова омраза и стават жертви 
на насилие. По време на пандемията китайци и други 
азиатци протестират срещу етикета, който им 
поставят: „носители на Ковид-19“ и създават хаштага 
#JeNeSuisPasUnVirus („Аз не съм вирус“). Антиазиатските 
настроения вече се превръщат в глобално явление. 
„Свидетелствата за престъпления срещу азиатци нараснаха 
значително в западните страни през последната година – от 
Обединеното кралство до Австралия“, информира CNN. 
В периода между юни и септември 2020 г. престъпленията 

от омраза срещу хора от Източна Азия в Обединеното 
кралство са се увеличили с 96%. Расистките прояви се 
умножават в Германия, където виетнамски работници 
бяха обект на расистки бунтове през 90-те. Докладвани се 
множество случаи на тормоз над азиатци в Швеция, Нова 
Зеландия, Австралия и Канада, като жените са повечето 
на брой жертви в последните две страни. Това са само 
официално обявените случаи.
Бързото нарастване на словесните и физическите атаки 
в различни точки на света, предизвикано и от Доналд 
Тръмп и други публични лица, които наричат Ковид-19 
„китайски вирус“ или „кунг флу“, говори за дълбоките 
корени на антиазиатския расизъм. Когато бях дете, двама 
мои съученици в началното училище, добре запознати 
със стереотипите в нагласите към азиатците, дърпаха 
настрани очите си и ме питаха дали съм носел автомат 
„Калашников“ по време на войната във Виетнам (бях на 
четири години, когато тя свърши). 
В Америка, както навсякъде другаде, бях бомбардиран 
от прояви на расизъм под формата на вицове по радиото, 
клишета във филмите и разпалване на страхове от страна 
на политиците. Паралелно с това американците с азиатски 
произход бяха представяни като „малцинство, което служи 
за образец“ – те учат прилежно, работят усърдно и са 
мълчаливи и покорни. Виетнамци, живеещи във Франция, 
споделиха с мен, че като цяло французите ги харесват 
именно заради тези качества. Почти никой не обсъждаше 
идеята, че азиатците са възприемани по този начин не само 
заради това, което са, но и заради онова, което не са: араби, 
мюсюлмани или чернокожи – обичайните мишени на расизма 
във Франция. 
Приемането на азиатците в западните общества винаги 
е било проблематично, без значение дали ни възприемат 
като малцинство-модел в САЩ или като „добрите 
имигранти“ във Великобритания. В един момент можем 
да бъдем малцинство за пример и обекти на „сексуално 
желание“, в друг – се превръщаме в азиатска инвазия и 
заплаха. Французите, които колонизираха Виетнам, Лаос и 
Камбоджа, бяха също толкова податливи на фантазиите за 
„азиатската чувственост“, колкото и американците.
Лекотата, с която „расовата любов“ може да се превърне 
в „расова омраза“, термини, използвани от писателя Франк 
Чин, се отразява върху начина, по който Европа и САЩ 
оценяват Азия като източник на богатство и опасности. 
Да разгледаме отношението на Америка към Китай. 
През 19. век Китай беше основна цел на американския 
експанзионизъм; днес тази страна е основен съперник и 
администрациите на Обама, Тръмп и Байдън последователно 
водят антикитайска политика.
Обявяването на Китай за заплаха № 1 за Америка неминуемо 
ще създаде антикитайски настроения. И тъй като много 
американци – и европейци – не могат да различават 
китайците от другите азиатци, всички имигранти от 
азиатски произход в САЩ и Европа ще изпитат на свой гръб 
последствията от това. В САЩ най-известният инцидент, 
резултат от расистко погрешно идентифициране, беше през 
1982 г. в Детройт: двама бели работници в автомобилен 
завод пребиха до смърт китаеца Винсент Чин, мислейки го 
за японец. Работещите в автомобилната индустрия бяха 
разтревожени от икономическото съперничество на Япония 
в тази сфера – страх, разпален от широко обсъжданата 
търговска война с Япония. 
Систематичното насилие, което е част от 
американската външна политика, от Филипините до 
Япония, от Корея до Виетнам, от Лаос до Камбоджа, 
разпалва расистката омраза вътре в страната. 
Призивите за прекратяване на расистките актове срещу 
представители на жълтата раса ще имат незначително 
въздействие, ако не познаваме дългата история на насилие 
срещу азиатци по време на европейската колонизация и 
американските войни в Азия. Френският военноморски 
флот обстрелва град Хайфонг през 1946 г.  
и убива 6000 виетнамци. Споменавам това събитие в 
романа The Committed: „Французите определят нашето 
споделено минало като случайно трагично стечение на 
обстоятелствата, като романтична любовна история, 
която завършва зле; аз виждам в нашето минало 
престъпленията, извършени от тях. По ирония на 
съдбата много азиатци мигрират към страни, които са ги 
колонизирали или са водили война на тяхна земя. Вървейки 
по техния път, жертвите на стрелеца в Атланта идват 
в САЩ от Южна Корея и Китай. Салонът за масаж се 
намира в търговски център, наречен „Чероки вилидж“. 
Кръстен е на местното индианско племе, което някога 
живеело в Джорджия. Американците насилствено 
изселват местните хора през 1838 г. и ги принуждават да 
мигрират; индианците тръгват на запад по т.нар. Път 
на сълзите – по време на прехода загиват повече от 4000 
души. Възможно е жертвите на стрелбата в Атланта 
да не знаят това. Когато обаче азиатските имигранти 
и бежанци заявят своя дял от Американската мечта, 
трябва да говорят за тази част от историята. Понякога 
тя изисква това от нас.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 3 април 2021 г.

от колониализма до Ковид: Виет Тан Нгуен говори с тревога 
за нарастващото насилие над хора с азиатски произход 

Виет Тан Нгуен
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Блейк Морисън

„Не искам да ме реабилитираш“, казва Филип Рот на 
автора на биографията Блейк Бейли. „Нека просто бъда 
интересен“. Историята на литературната знаменитост 
не може да не бъде интригуваща: правнук на имигранти, 
произход – ниската средна класа, автор на скандален 
бестселър за мастурбацията, два катастрофални брака 
и множество любовници, изумително разнообразие от 
творби (сатирични, сюрреалистични, метафикционални, 
натуралистични); смятан за най -големия писател на 
своето време, който пише на английски език; разминава 
се с Нобеловата награда въпреки всичко това. Филип 
Рот предпочита нюансирано представяне на живота си 
и предлага на Бейли да нарече биографията „Ужасната 
неопределеност на „аза“. За щастие, това не е заглавието 
на книгата. Двусмислието обаче играе важна роля в нея, 
особено в моментите, когато биографията представя 
отношението на Рот към жените – в живота и в 
романите. Това е точката, в която възниква въпросът за 
реабилитацията, и както това се случва с негови колеги 
(Сол Белоу, Джон Ъпдайк и Норман Мейлър), той не може 
да бъде избегнат, най-малкото в настоящия момент. 
 „Винаги всичко опира до жените“, пише Бейли. Първата 
от тях е майката на Рот, която вероятно не е била 
толкова обсебваща и задушаваща, колкото е майката в 
„Синдромът Портной“, но е така обожавана от него, че 
никоя жена след нея не може напълно да го удовлетвори. 
Бащата на Рот, който също е силно привързан към 
двамата си сина, оставя следа по друг начин – със своята 
работна етика (работи 12 часа на ден, шест дни в 
седмицата). За Рот детството е рай въпреки надигащия 
се антисемитизъм през този период. За него Нюарк 
е като Дъблин за Джойс: място, от което бягаш, но 
всъщност никога не напускаш.
В колежа Филип Рот открива удоволствието от 
писането на сатира, зарязва плановете си да стане 
„адвокат на потиснатите“ и насочва енергията си към 
създаването на разкази. Идеята му била: „писане през 
деня, жени през нощта“, но на 23-годишна възраст Рот 
среща Маги Мартинсън, бъдещата съпруга от първия 
катастрофирал брак. Мартинсън е най-здраво стъпилата 
на земята и най-необузданата от всички негови предишни 
приятелки. И точно в това е проблемът: той гледа на 
нея като на тест за своята зрялост. Бракът обаче бързо 
му дотяга – още преди да завърши първата си книга, 
сборника с разкази Goodbye, Columbus, който го прави 
известен. „Не е справедливо“, казва Маги, която с право 
подозира, че той спи с други жени. „Ти имаш всичко, а 
аз – нищо. И сега смяташ, че можеш да ме зарежеш“. 
За да го задържи при себе си преди брака, тя убеждава 
бременна жена да є даде своя урина като част от „научен 
експеримент“ и използва позитивния тест, за да убеди 
Рот, че носи негово дете; казва му, че е съгласна да 
направи аборт, ако той є обещае, че ще се омъжи за нея. 
Минават три години преди Рот да научи истината; 
побеснял от факта, че е измамен така лесно, той веднага 
започва процедура за развод. Споровете за издръжката 
все още текат, когато Маги загива при автомобилна 
катастрофа. Неговите доходи през тази година 
възлизат на 800 000 долара (еквивалент на 6 милиона 
днес) – при тези обстоятелства той не трябва да ги 
дели с никого. Макар и да чувства облекчение, защото 

„нееврейският хаос“, който Маги е внесла в неговия 
живот, е зад гърба му, Рот продължава да изпитва 
жажда за отмъщение и взима своя реванш в прозата 
си. Версията на Бейли за тези събития подсказва, че 
авторът застава на страната на Рот. Все пак в текста 
се опитва да балансира това с откъси от дневника на 
Маги, която споделя на една от страниците му: „Рот не 
се интересува от мен, той само ме съжалява“.
Втората брачна катастрофа след женитбата му с 
Клер Блум до голяма степен е провокирана от начина, по 
който тя описва отношенията си с Рот в мемоарите 
Leaving a Doll’s House. В началото на връзката им, в 
изблик на чувства, писателят определя Блум като 
„чудесна, емоционална, сродна душа“, която го измъква 
от състояние на мъчителна болка (болките в гърба го 
съпътстват през целия му живот). Семейната хармония 
не трае дълго. Той не харесва дъщерята на Блум – Ана, 
която живее заедно с тях в Лондон. Клер Блум се чувства 
изолирана в имението на Рот в Кънектикът, състоящо 
се от 40 акра земя и закупено от него за 110 000 долара 
в момент, в който дори правата за издаването на най-
несполучливите му романи носят четири пъти по-голяма 
сума (за него това е идеално място за усамотение и 
писане). Сред многото причини за раздори е връзката 
на Рот с приятелка на доведената му дъщеря – това 
подлудява и трите жени, които не са очаровани от 
неговото обяснение („Какъв е смисълът в къщата ти да 
има млада хубава жена, ако не спиш с нея“).
Повечето от връзките на Филип Рот са с по-млади от 
него жени: „Бях на 40, а тя на 19. Идеално“, казва той, 
макар и с напредването на възрастта идеалната за 
него възрастова разлика да се увеличава“. Писателят 
защитава теорията, че сексуалното желание към 
една жена намалява след две години, но 18-годишната 
му любовна история с „Инге“, прототип на Дренка 
в Sabbath’s Theater, я опровергава. Сред жените, с 
които флиртува или с които има връзка (макар и за 
кратко), са Джаки Кенеди, Мия Фароу, Ава Гарднър и 
Барбра Стрейзанд. Други любовници в текста остават 
неназовани или са споменати с псевдоними; сред тях не са 
момичето от „Плейбой“ Алис Денам (Мис „Юли“,  
1956 г.), която го нарича „сексманиак“, и Ан Мъдж, 
която е зарязана от него, тъй като „кротостта 
и смиреността є започват да го отегчават“ (след 
раздялата им тя прави опит за самоубийство). 
Почитателите на Рот трудно биха преглътнали 
всичко това; същевременно хулителите му не могат да 
игнорират негови прояви на грижовност и щедрост към 
жените: бивши любовници на Рот споделят топлите си 
чувства към него и го посещават на смъртното му легло; 
писателки (Зейди Смит, Никол Краус и Мери Кар) са сред 
най-големите му фенове. „Не харесвам начина, по който 
описва жените“, казва Нел Фройденбергер през 2012 г. 
по време на допитване за най-великия жив американски 
писател, „както и начина, по който звуча, оплаквайки 
се“. Когато подобно недоволство се надига преди 40 
години, Рот реагира яростно („Истеричен страх от 
пениса. Феминизмът се опитва да се наложи като нова 
праведност“) и използва прозата си, в която по-скоро 
драматизира този конфликт, а не го отрича. 
 „Да извадиш наяве отблъскващото“ е негов манифест. 
Честността относно мъжкото сексуално желание му 
навлича неприятности, но Рот ги приема като цена, 
която си струва да плати. „Синдромът Портной“ 
започва този процес и Sabbath’s  Theater го завършва. В 
по-късните си романи – „Американски пасторал“, The Plot 

Against America и в последния, Nemesis, повествование 
за епидемия от полиомиелит, – либидото играе по-малка 
роля; спорно е обаче дали тези книги печелят от това. 
Ако младият Рот с решителност руши образа за себе 
си, с който израства – Приятното Еврейско Момче – 
то остаряващият писател с носталгия се обръща към 
своето детство и юношество. 
Трогателен е разказът на Бейли за последните години 
на писателя. След като обявява, че се оттегля от 
писателската професия и оставя всички битки зад гърба 
си, Рот говори за „щастливо потъване в забрава“. Идват 
нови награди. Възкръсват стари приятелства. Млади 
жени продължават да се озовават в ръцете му, но не се 
случва нищо отвъд прегръдки. Попитан за мнението му 
относно Нобеловата награда за литература, връчена 
на Боб Дилън, а не на него, той с усмивка казва: „Всичко 
е наред, но следващата година се надявам да я вземат 
„Питър, Пол и Мери“1. 
Писателят би одобрил тази биография – не защото е 
пристрастна, а заради работохолизма на Бейли, който 
може да се равнява с неговия. Авторът на книгата 
изследва хиляди файлове, планини от материали – цяло 
чудо е, че успява да завърши биографията три години след 
смъртта на Филип Рот. Сред документите, цитирани 
в книгата, са „Бележки за моя биограф“, текст от 295 
страници, написан в отговор на книгата на бившата 
му съпруга Блум. Писателят възнамерявал да я издаде, 
но приятели и адвокати го разубедили. Бейли разчита 
на тези записки повече, отколкото би трябвало, 
и несправедливо пренебрегва мемоарите на Блум, 
определяйки ги като „неприлични“. 
Честотата, с която Рот влиза в конфликт с хора, които 
харесва (приятели, редактори, агенти, писатели) е само 
едно от множеството противоречиви неща в текста. 
Мъжът, който обича да цитира мотото на Флобер 
„Бъди дисциплиниран и порядъчен в живота си като 
буржоа“ е привличан от крайностите и вакханалията; 
публикува 31 книги, но определя писането на романи като 
„противно продължително бъхтене“; старателно избягва 
възможността да има деца, но силно се привързва към 
децата на другите; владее само английски, но страстно 
подкрепя писатели, които пишат на други езици, особено 
автори от Източна Европа. Най-голямото противоречие 
се крие в отношението му към жените – авторът на 
биографията го оправдава като типично за времето, 
докато враговете на писателя го сравняват с начина, по 
който Харви Уайнстийн третира нежния пол; позицията 
на Рот обаче е уникална и едва ли може да се сравни 
с нечия друга. „Защо искаш да ме определиш като… 
някакъв безсърдечен фрустриран изнасилвач?, пита 
персонаж на Рот своя психиатър в „Животът ми като 
мъж“. Някои критици ще използват тази биография, за 
да направят точно това. Но историята на живота на 
писателя е по-сложна – и далеч по-интересна. 

Превод от английски: РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 24 март 2021 г.
1 Американска фолк група, основана през 1961 г. – Б. пр.

„Филип Рот“ – нова биография на писателя от Блейк Бейли
Впечатляваща изчерпателна биография на почитания американски автор, изпълнена с анекдоти, вицове 
и множество детайли за шокиращото отношение на писателя към жените

Филип Рот
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За семейството на Ишигуро 
5 октомври 2017 г. е голям 
ден. След дълго колебание 
съпругата му Лорна взима 
решение да промени цвета на 
косата си. Докато седи във 
фризьорския салон недалеч 
от района Голдърс Грийн в 
Лондон, където живее със 
съпруга си от много години, 
на екрана на телефона є 
проблясва съобщение за 
новина. „Съжалявам, трябва 
да спрем“, казва тя на 
фризьорката. „Съпругът ми 

току-що спечели Нобелова награда за литература. Трябва да 
му помогна да се справи с това“.
Казуо Ишигуро закусва у дома, когато получава позвъняване 
от литературния си агент. „Съвсем различно е от наградата 
„Букър“, където първо има дълъг списък, след това – кратък 
списък. Чуваш тътена на бурята, която наближава и често 
не те връхлита. Нобеловата награда е като неочаквана 
светкавица в синьо небе – Бам!“ В рамките на половин 
час след новината пред външната му врата вече се извива 
опашка от журналисти. Писателят се обажда на майка си 
Шизуко. „Казах є: „Спечелих Нобелова награда“. Странно, не 
звучеше особено изненадана. Отговори ми: „Знаех, че ще я 
спечелиш рано или късно“. Майка му умира преди две години, 
на 92-годишна възраст. Последният му роман „Клара и 
слънцето“, който е първият негов текст след получаването 
на наградата, е посветен на майка му, а една от темите в 
него е майчината всеотдайност.
Говорим чрез Zoom – писателят е в оскъдно обзаведена 
спалня; казва, че кабинетът му е твърде малък и едвам 
побира две бюра. Насърчително за мен, Казуо сравнява 
интервюто с разпит, позовавайки се на сцена от „Дама, поп, 
асо, шпионин“ на Джон льо Каре, в която става въпрос за 
подготовката на агентите, които се обучават да издържат 
на мъчения; те трябва да имат запас от разнообразни 
правдоподобни истории „до момента, в който ще започнат 
да крещят“. Писателят подхожда към въпросите с чувство 
за хумор и участва в разговора с напрегнатото внимание, 
което човек би очаквал, познавайки прозата му. 
Ако разгледаме историята на Нобеловата награда, ще 
видим, че Ишигуро получава голямото отличие сравнително 
рано – той е само на 62. Ранната зрялост е част от мита за 
писателя: на 27 години той е най-младият в списъка с избрани 
млади британски автори, обявен от списание „Гранта“ през 
1983 г. (в който са включени Мартин Еймис, Иън Макюън, 
Джулиан Барнс и др.). Междувременно печели и наградата 
„Букър“ за романа „Остатъкът от деня“, който е филмиран 
от Джеймс Айвъри през 1993 г. Негово твърдение, че най-
добрите книги се създават между 20 и 40-годишна възраст, 
укрепва тази литературна легенда. „Мартин Еймис беше 
човекът, който непрекъснато повтаряше това, не аз“, казва 
Ишигуро през смях. „Той беше обсебен от тази представа“. 
Все пак Ишигуро и досега поддържа мнението, че 30-те 
години от живота са решаващи за писането на романи: 
„Наистина имаш нужда от интелектуалната мощ на тази 
възраст“. Всеки път, когато стане въпрос за Нобеловата 
награда, той обикновено казва: „Писателите получават 
Нобелова награда през шестото си десетилетие за книги, 
които са написали през третото десетилетие на живота си. 
Сега това се отнася и за мен“. 
Писателят е неподражаем създател на самоизолиращи 
се светове (имение в провинцията; училище-интернат), 
а персонажите му често живеят откъснати от 
света; напрегнатото му внимание към детайлите от 
всекидневието и привидно равният тон на повествованието 
уравновесяват фантастичните сюжетни линии и 
натрупващото се емоционално напрежение. Новият му 
роман „Клара и слънцето“ не е изключение. 
Действието на романа е ситуирано някъде в Америка 
в един неопределен момент от бъдещето; книгата 
изследва отношенията между робота Клара и нейната 
собственичка – тийнейджърката Джози. Роботите са 
нещо толкова обикновено, колкото и прахосмукачките, 
генното инженерство се е превърнало в норма и напредъкът 
на биотехнологиите приближава човечеството до 
възпроизвеждането на уникални човешки същества. „Тези 
неща не са причудливи фантазии“, казва той. „Ние още не сме 
осъзнали това, което вече е възможно днес“. „Препоръчано 
от Amazon“ е само началото. „В епохата, в която софтуер 
може да обработва огромни масиви от данни, ще имаме 
възможност да изграждаме отново личността на човека; 

след като напусне този свят, 
той ще продължи да живее във 
виртуалния – ще разполагаме 
с информация какво би си 
поръчал онлайн, на кой концерт 
би искал да отиде и какво би 

Казуо Ишигуро: Изкуствен интелект, генно инжeнерство, big data… 
Страхувам се, че няма да можем да контролираме всичко това 

казал на закуска, след като чуе новините“.
Умишлено не е прочел нито последния роман на Иън Макюън 
„Машини като мен“, нито Frankissstein: A Love Story на 
Джанет Уинтърсън, които също изследват въпроси, свързани 
с изкуствения интелект, но от различни перспективи. 
Клара е нещо като робот-родител. „В нейната решимост 
да опази Джози се крие един терминатор“; същевременно 
Клара е потенциално сурогатно дете: когато Джози се 
разболява, се оформя идеята роботът да заеме нейното 
място. „Как ще гледаме на чувството да обичаш във време, 
в което променяме възгледа си за човешката личност и 
уникалност?“, пита той. „Появява се въпросът – той винаги 
звучи помпозно, – за човешката душа; имаме ли душа или не?“
Книгата се връща към идеите, които стоят в основата 
на романа „Никога не ме оставяй“ от 2005 г., в който 
главните персонажи са трима клонинги в тийнейджърска 
възраст. Предвидено е органите им да бъдат използвани за 
трансплантации след навършване на пълнолетие, което води 
до сигурна смърт, преди да навършат 30 години. „Тяхната 
съдба е леко преувеличение на човешката ситуация – всички 
ние ще се разболеем и ще умрем в определен момент“, 
казва той. И двата романа поддържат идеята за възможно 
отлагане на смъртта чрез истинска любов, която може 
да бъде проверена и доказана – въображаема сделка, която 
присъства и в предишния му роман „Погребаният гигант“. 
Тази надежда, дори за онези, които не вярват в живота 
след смъртта, „е едно от нещата, които ни правят хора“, 
казва Ишигуро. „И вероятно наивници. Може би това са 
сантиментални глупости. Но тази вяра е много силна“.
Не изразява съжаление относно повторяемостта, 
позовавайки се на големите филмови режисьори (Ишигуро е 
заклет киноман); обича да казва, че втората и третата му 
книга в своята същност пренаписват своя предшественик. 
„Писателите обикновено заемат отбранителна позиция, 
когато стане въпрос за повторения в прозата им“, казва 
той. „Мисля, че да заимстваш от самия себе си е абсолютно 
оправдано“. Измъкваш се, казва той, като променяш 
мястото на действието или жанра; истина е, че смяната 
на жанрове му допада особено много: „Когато бяхме сираци“ 
(детективски роман), „Остатъкът от деня“ (историческа 
романтична драма), „Неутешимите“ (кафкианска притча); 
„Никога не ме оставяй“ (дистопична фантастика) и 
„Погребаният Гигант“ (толкинско фентъзи). Днес, както 
подсказва заглавието на романа „Клара и слънцето“, се 
озоваваме в „страната на детските истории“. Но трябва да 
ви предупредя – все пак сме в „страната на Ишигуро“.
Базиран на приказка, която съчинява за дъщеря си, когато 
била малка, в самото начало романът е замислен като първи 
пробив в сферата на детската литература. „Смятах, 
че тази сладка история ще бъде подходяща за прекрасно 
илюстрираните книжки, които виждаме на лавиците в 
книжарниците. Споделих тази идея с дъщеря ми, а тя ме 
погледна с каменно лице и каза: „Не можеш да предложиш на 
малките деца такава история. Те ще се травматизират“. И 
той решава да напише книга за възрастни.
Винаги остава леко изненадан от читателския отклик на 
книгите си и споделя: „Бях поразен от начина, по който 
мрачните хора възприемат „Никога не ме оставяй“. Получил 
картичка от Харолд Пинтър, на която набързо било написано 
следното: „Тази история е непоносим кошмар! Харолд“. Беше 
подчертал „непоносим“. Ишигуро казва: „Замислих романа 
като книга, която носи светлина!“.
Жена му винаги е неговият първи читател; както се 
случва често, а и с новия му роман нейното мнение оказва 
„удивително силно въздействие“ върху писателя в момент, 
в който е решил, че книгата е завършена. Сега и дъщеря 
му Наоми играе ролята на редактор. Когато един писател 
се озове в неговата позиция, казва той, редакторите с 
неохота редактират ръкописите му, тревожейки се, че 
ще го раздразнят и ще отиде при друг издател. „Така че 
съм особено благодарен на строгите членове на моето 
семейство“. Признанието и литературните награди, а той 
е получил „абсурдно“ много награди, „са в един паралелен 
свят“, казва той. Дори Нобеловата награда: „Когато седя в 
кабинета си и се опитвам да работя, никога не мисля за това. 
Имам свое лично усещане за успех и провал“.
Всеки роман му отнема около пет години: дългият период 
на предварителни изследвания и обмисляне е последван 
от бързо написана чернова – процес, който писателят 
сравнява с борбата със самурайски мечове: „Дълго време се 
гледате мълчаливо един друг, обикновено сред висока трева, 
полюшвана от вятъра и под мрачно небе. През цялото време 
обмисляш какво да направиш и в един момент, за части 
от секундата, нещата се случват“. Мечовете са извадени: 
замахваш и удряш! Бам! И единият от тях пада“, обяснява 
той, размахвайки въображаем меч на екрана на компютъра. 
Майката на Ишигуро също била талантлив разказвач 
– често разказвала истории от времето на войната 
и изпълнявала сцени от пиеси на Шекспир на масата в 
трапезарията. Ишигуро вдига пред себе си износен екземпляр 
на „Престъпление и наказание“, подарен от майка му, когато 
бил на 16 години. „Държах се като бъдещо хипи, а тя ми 
казваше: „Трябва да я прочетеш – ще се почувстваш като 
човек, който губи разсъдъка си“. Така че я прочетох и бях 

зашеметен от текста от самото му начало“. Достоевски е 
един от писателите, които му оказват най-голямо влияние. 
Майка му го запознала с много класици: „Тя успя да убеди 
момче, което не се интересуваше от четене и искаше 
единствено да слуша албуми, че може да открие нещо 
интересно за себе си в тези книги“.
Семейството му се мести от Япония в Гилдфорд, Англия, 
през 1959 г., когато Ишигуро е само на пет години; баща му 
Шицу, известен океанограф, сключва двугодишен договор 
за изследователска работа с британското правителство. 
Писателят казва, че баща му съчетавал ярък научен талант 
с невинна непрактичност и невежество по отношение на 
другите неща от живота – тази комбинация от черти 
полага основата, върху която е изградена героинята му 
Клара. След като баща му се пенсионира, изобретената от 
него машина, която предсказва надигането на високи вълни, 
прекарва много години под навес в градината. През 2016 г. 
Музеят на науката в Лондон се обръща към него с молба 
да им предостави машината, за да стане част от нова 
постоянна експозиция. „Наред с факта, че дъщеря ми също 
стана писател, това беше едно от нещата, с които много се 
гордея“.
Получава портативна пишеща машина като подарък от 
родителите си, когато е на 16, но в онзи момент твърдо е 
решил „да стане рок звезда, преди да навърши 20 години“. 
По-специално искал да бъде певец и песнописец като 
великия си кумир Боб Дилън и досега е създал повече от 100 
песни. Той все още пише текстове за песни, работейки с 
американския джаз певец Стейси Кент и в дома си има поне 
девет китари. Приема почетната степен на университета 
„Сейнт Андрюс“ единствено заради шанса да се срещне със 
своя герой: „Щях да бъда в зеленото преддверие, обличайки 
роба редом до Боб Дилън! Но Боб Дилън не получава 
почетното звание през тази година. („Бях щастлив да бъда 
в компанията на Бети Бутройд“1). Насред недоволството 
на естаблишмънта от Нобеловата награда на Боб Дилън 
Ишигуро изпитва радост и удовлетворение. „Задължително 
трябваше да я получи“, казва той. „Мисля, че хора като Боб 
Дилън, Ленърд Коен и Джони Мичъл са както изпълнители, 
така и литературни творци. Добре е, че Нобеловият 
комитет признава това“.
В края на Нобеловата си лекция Ишигуро отправя апел 
за премахване на преградите в литературния свят, за по-
голямо разнообразие и включване на повече гласове. „Не е 
достатъчно да разглеждаме само етническия въпрос, казва 
писателят сега, ако той просто е вариация на стария виц: 
„BBC е отворена за хора от всякакви религии и раси и с 
всякаква сексуална ориентация – стига да са завършили 
Оксфорд или Кеймбридж“. От позицията на „човек, който 
рекламира мултикултурна Британия“, както е представен 
в началото на едно телевизионно интервю, за него винаги 
е било болезнено да признае, че се чувства „леко встрани 
от разговора“ за колониалния опит на страната, така 
както той е представен в книгите на Салман Рушди и В. 
С. Найпол. Би искал да вижда повече разнообразие не само 
по отношение на етносите, но и на класите. Изтъква, че се 
отличава от своите съвременници в литературния свят, 
тъй като е посещавал държавно училище и е завършил един 
от новопоявилите се университети. 
Способен да казва учтиво „не“ на журналистите, искащи 
интервюта, той внимава да не стане жертва на „нобеловия 
синдром“ и да започне да говори от позицията на непогрешим 
авторитет. Описва себе си „като уморен писател от едно 
интелектуално изтощено поколение“. Дъщеря му обвинява 
неговото поколение и самия него за това, че са пренебрегвали 
въпроса за климатичните промени. „Пледирам виновен“, 
казва той. „Винаги съм є казвал, че това донякъде се дължи 
на липса на енергия. Хората от моето поколение толкова 
дълго време се тревожеха за ситуацията след войната, 
битката между комунизма и капитализма, заплахите на 
тоталитаризма и расизма, въпросите на феминизма, че 
накрая бяхме твърде изхабени, за да се заемем и с този 
проблем“. „Клара и слънцето“ е първият му роман, който се 
докосва и до тази криза, но признава, че рамката на детската 
история му дава възможност да не задълбава преклено много 
в нея.
За първи път започва да се страхува за бъдещето не толкова 
заради последствията от климатичните промени, а поради 
други въпроси, които поставя и в новия роман: развитието 
на изкуствения интелект, генното инжeнерство, big data 
– „съжалявам, че ви халосвам с това“ – и отражението на 
тези процеси върху равенството и демокрацията. „Самата 
природа на капитализма променя отвътре неговия модел“, 
казва той. „Страхувам се, че няма да имаме контрол 
оттук насетне върху всичко това“. Все пак писателят се 
надява, че „Клара и слънцето“ ще бъде четен като „ведър, 
оптимистичен“ роман. Но както е винаги при Ишигуро, 
всяка утеха трябва да бъде спечелена. 

Превод от английски: РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 20 февруари 2020 г.
1 Политик от Лейбъристката партия. Единствената жена, 
оглавявала Камарата на представителите – в периода от 1992 
до 2000 г. – Б. пр.

Казуо Ишигуро

Носителят на Нобелова награда за литература говори за новия си роман, живота след смъртта и 
реакцията на Харолд Пинтър за романа „Никога не ме оставяй“
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Преди 15 години Хилари Мантел отлита за Русия 
– поводът е културно посещение в Перм, близо до 
планината Урал. Била част от група. Докато очаквали 
полета, казала на хората, с които щяла да пътува, че 
няма да разговаря с тях през следващите няколко часа. 
Планирала да потъне в размисли върху новия си проект. 
Обяснила, че това ще бъде книга, чието действие се 
развива в Тюдорова Англия, а главните є действащи лица 
ще бъдат Хенри VIII и неговият прочут главен съветник 
Томас Кромуел. Трябвало да я извинят, чакала я много 
работа. 
Сега сме тук, в нейния дом, който се намира в малко 
крайморско градче в графство Девън. Продадени 
са повече от милион и половина копия от първите 
две книги от трилогията, „Вълци“ и „Доведете 
труповете“, а заявките за последната част от нейния 
епос – The Mirror & the Light, растат лавинообразно. 
Двете награди „Ман Букър“, които є донесоха първите 
книги от поредицата, стоят ненатрапчиво на рафт 
в библиотеката. Само тук-таме откриваме знаци, 
които издават невероятната работоспособност, нужна 
за това начинание. Вероятно това е така, защото 
Мантел всяка сутрин напуска дома си и отива в малък 
апартамент, където пише. В момента тя работи върху 
сценична версия на „Вълци“. През 2005 г. можехте ли 
да си представите какво ви очаква?  „Не, отговаря тя 
спокойно, имах намерение да пиша една книга за около 
пет години. Не мислех, че нещата ще се развият толкова 
бързо“. Докато потъва в своите изследвания, в главата 
є узряват няколко истории, „всяка от които можеше да 
прерасне в цял роман“. 
Общо трите романа възлизат на повече от 2000 
страници, като третата част, The Mirror & the Light, 
обхваща почти половината от тях. „Забавлявам се, 
когато чувам, че съм в творческа криза. Аз съм фабрика 
за книги!“ Мантел се дразни от коментари, които 
свързват забавянето на последната книга от трилогията 
с нежеланието є да се сблъска със смъртта на Кромуел. 
„Никога не съм споделяла подобно нещо, това е версия на 
схващането, че писателките са емоционално свързани със 
своите творения, а авторите мъже просто чакат своя 
чек от издателството“.
Начинът, по който Мантел пресъздава исторически 
събития, които много от нас познават единствено от 
учебниците – жаждата на Хенри за нови и нови жени, 
поредицата от бракове, изпадането в немилост на Ан 
Болейн, религиозната бъркотия, в която попада Англия – 
е по-впечатляващ и от обема на трилогията. От всичко 
това тя създава най-сложните и задълбочени портрети 
на персонажи в съвременната литература. В нейните 
ръце Кромуел претърпява множество трансформации: 
той е тормозеното момче, което се изгубва сред 
космополитния хаос на континентална Европа, а по-късно 
се връща, за да си проправи път към сърцето на кралския 
двор. Книгите, които разказват неговата история, 
казва тя, „се занимават с всички важни неща – секса, 
властта и голямата политика, държавното управление, 
фалшификациите, заблудите и лъжите“.
Идеята на Мантел за първия роман от трилогията я 
спохожда още преди да започне да публикува. „Скоро след 
като започнах да пиша разбрах, че ще се насоча към тази 
тема“, казва тя. След като създава 10 романа, сред които 

Хилари Мантел: Забавлявам се, когато чувам,  
че съм в творческа криза. Аз съм фабрика за книги!

A Place of Greater Safety – ярък портрет на събитията от 
Френската революция, и Beyond Black – разказ за жена-
медиум, която е способна да намери пресечната точка 
между нашия свят и отвъдното, тя отново се връща 
към тази концепция.
A Place of Greater Safety е първият є роман: „Виждах себе 
си като автор на историческа проза. Казах си: първо ще 
се заема с Френската революция, а след това – с Кромуел. 
Тъй като не публикуваха първия ми роман, се насочих към 
съвременна проза. Но желанието ми да пиша исторически 
романи никога не угасна“. Ранните є романи, от Every 
Day Is Mother’s Day от 1985 г. до An Experiment in Love, 
изследват наред с всичко друго неприятните двойни 
зависимости, с които често се сблъскват жените. 
Привлекателната сила на темата за личната свобода и 
самоизграждането, която откриваме в тези наративи, 
може лесно да бъде свързана с нейния интерес към 
живота на Томас Кромуел.
 „Ако се спрем на трагедия като „Отело“, казва тя, 
„забелязваме, че много критически текстове обсъждат 
фаталните недостатъци на главния персонаж. А днес 
можем да кажем, че неговият проблем произтича 
от факта, че е чернокож. Виждаме един решителен 
дефект в структурен план. Няма значение какъв човек 
е той и какви решения взима. Мисля, че при Кромуел 
се сблъскваме със сходен случай – той произхожда 
от ниска социална прослойка; каквото и да постига 
всеки ден, е обект на крайно презрение поради трайно 
съществуващите стереотипи. Трябва да проумеем, че 
16. век е време, в което „амбиция“ е мръсна дума, проява 
на дързост пред лицето на Бог. В Тюдорова Англия не 
само благородниците са тези, които искат Кромуел да 
бъде поставен на мястото му, продължава тя – това 
е мислене и на масите. Казвали, че не искат да бъдат 
управлявани от хора като него, а от личности от елита 
– еквивалента на съвременните възпитаници на колежа 
„Итън“ и университетите в Кеймбридж или Оксфорд“.
Мантел е очарована от откритие, което прави по време 
на своите изследвания – клишетата за стоицизма и 
въздържанието, с които определяме Викторианската 
епоха, са далеч от представите на европейците от 16. 
век. „Те виждали англичаните като необуздан народ: 
на първо място – говорели варварски език, който 
никой не можел да разбира; също така били особено 
жестоки безбожници. Или ако трябва да преведем 
това на съвременен език – на англичаните гледали като 
на нация, пълна с футболни хулигани“. По време на 
проучванията тя разбира, че в периода, в който Англия 
отхвърля папската власт, един от главните персонажи 
в книгата є „Вълци“, кардинал Томас Уолси, се опитва 
да сближи Англия с Европа; Кромуел вижда скъсването 
на отношенията с папата като път за установяването 
на съюз с Германия и Скандинавия, който би могъл да 
преконфигурира разположението на властовите центрове 
в Европа. 
Мантел харесва самоувереността и дързостта на Томас 
Кромуел, благодарение на които той се самоизгражда 
като личност и издига в обществото. „Едно от нещата, 
които всъщност изследвам, пишейки за този период, е 
универсалният въпрос: какво представляват късметът и 
съдбата? Дали човек сам предизвиква късмета в живота 
си? Докъде може да стигне, създавайки историята на 

собствения си живот? Кариерата на Кромуел изглежда 
невъзможна. Но в един момент от своя зрял живот той 
грабва писалката и започва да пише съдбата си“.
Вероятно това е опит, с който Мантел се 
идентифицира. В мемоарите си Giving Up the Ghost тя 
разказва за перипетиите по пътя на собственото си 
израстване („Моето детство приключи внезапно през 
есента на 1963 г.; миналото и бъдещето изглеждаха 
еднакво безрадостни – над тях се стелеше димът, 
идващ от мостовете, които майка ми подпали“, 
пише тя за раздялата на родителите си и за втория 
брак на майка си) и за навлизането в друга възраст, 
помрачена от сериозно заболяване, което е игнорирано 
и погрешно диагностицирано. Като лечение за тежката 
ендометриоза1, от която боледува, є предписват 
антипсихотици. На 27-годишна възраст тя е оперирана 
и губи възможността да има деца. Следват периоди 
на влошено здраве и физическо изтощение, които я 
преследват през целия є живот. Всичко това е описано в 
нейния болничен дневник от 2010 г. –  Ink in the Blood.
Между „Доведете труповете“ и The Mirror & the Light 
тя публикува сборник с разкази – The Assassination of 
Margaret Thatcher („Убийството на Маргарет Тачър“); 
в центъра на едноименния разказ в него е жена, в чийто 
апартамент прониква мъж, решен да убие Тачър заради 
злините, които нейната политика е причинила на 
Ирландия. Днес, казва тя, би искала да превърне тази 
история в пиеса; въпреки огромната си натовареност, 
вече е събрала „голяма кутия с материали“. Не се 
ли притеснява от предстоящите реакции? Мантел 
избухва в смях. „Текстът ще бъде дързък по начин, 
който бъдещите ми критици изобщо не могат да си 
представят. Ще се наслаждавам на способността си да 
провокирам и скандализирам определени среди. Не зная 
дали ще се получи. Но няма да се уплаша от тези хора.“
В свое изказване от 2013 г. Мантел определя Кейт 
Мидълтън като „кукла, която обличат с различни 
парцалки“ и жена, чиято основна цел е да осигури 
наследник. Ед Милибанд2 и Дейвид Камерън изразяват 
възмущението си от тези думи. „Всъщност казвах: 
да проявим разбиране – хората от кралската фамилия 
са човешки същества. Аз съм на нейна страна, не 
на страната на нейните преследвачи“. Сега, когато 
кралската фамилия отново е в криза, тя обвързва 
настоящата обсесия от кралските тела с темата, 
която разглежда в The Mirror & the Light: „Какво е 
кралят? Дали е свръхсъщество? Или е звяр? Дали 
изобщо се издига до статуса на човешкото? И всички 
тези въпроси се изследват чрез тялото на Хенри. Това е 
тема, която разглеждам от много време. И разбира се, 
тя беше погрешно интерпретирана от безмозъчните 
наблюдатели“.
На 67 години Мантел знае, че не би могла оттук насетне 
да се справи с друг голям проект като трилогията за 
Тюдорова Англия („това просто е математика“). Но 
докато пише трилогията, се появяват идеи за други 
проекти, които е замразила. „Натрупала съм много 
записки и ако имам достатъчно енергия, концентрация и 
воля, бих могла да извадя от долапа половин дузина книги, 
като магьосник, който вади кърпички от цилиндър“. В 
друг момент си казва: „Ти луда ли си?“
В същото време това, което най-много желае, е 
двуседмична почивка. „Или по-добре месец. Така мога да 
се пренастроя и да се заема с някои от тези проекти. 
Винаги съм знаела, дори при моето физическо здраве, 
че ми е нужно малко време, за да подредя нещата в 
главата си и да продължа напред. Има ли особен смисъл 
да спечелиш две награди „Букър“, ако не можеш да си 
позволиш да почиваш един месец?“ „Е, казва тя замислено, 
това е добър въпрос, нали?“.

                                                                                       
Интервю на АЛЕКС КЛАРК

Превод от английски: РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 22 февруари 2020 г.

1 Ендометриоза е заболяване, при което тъкан от вътрешната 
обвивка на матката  се установява извън нея, обикновено в 
други органи в областта на таза. То е свързано с болезнен цикъл, 
хронична тазова болка и невъзможност за забременяване. – Б. пр.
2 От 2010 до 2015 г. Ед Милибанд е лидер на Лейбъристката 
партия и на парламентарната опозиция. – Б. пр.

След като дългоочакваната последна книга от трилогията за Томас 
Кромуел беше публикувана, носителката на две награди „Букър“ споделя 
мисли за писателската си кариера 

Хилари Мантел
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Ваня Вълкова

Прекосявайки  през чужд-стъклен-свят

Излизам срещу
сутрешната светлина
Блести 
облива фасадата на мола 
Трафикът е спрял, изчаква
времето в което се приготвям 
за излитане 

Пикирам бавно покрай стъкления свят на MAZdA
2.  3.  6.  C X - 3 .  C X - 3 0 .  C X - 5 . M X - 5 .  M X - 3 0
машините ги приютиха някъде, извън 
Градският аквариум
се напълни с любопитни хора и изкуство от хартия 
С калиграфска точност ягодите се поливат с шоколад
сервирани от 6 робота от биоразградими материали 
в сребристобяла никелова елегантност 
Корпусите им са по-твърди от желязо, 
с кубична стереоцентрична решетка
Не съм прокарвала ръка върху лъскавото тяло,
страхувам се, 
ще наруша термодинамичното равновесие  
в изложбената зала-мазда-шоурум
 

Една изложба
--
 преди години 
 времето във и извън мрежата 
 се фрагментира и изгражда нови връзки 
--
на която срещнах една колега скулптор 

Пространствените ми колеги, 
прекосиха границата: форма – смисъл 
и публичната мрежата стана тяхна -
убежище от невъзможността

Отварям стъкленият свят – излитам

6 април 2021, София

Среднощен спомен – стоманената 
красота на затворен градски мол

Високо 
много високо
от металната тераса асансьор 
на сграда затворен мол в Лайпциг 
със стоманени метални кости

Мечтая 
и попивам 
среднощния шум

Отвън 
приютена до стъкленото-тяло-стомах 
за консумация и комуникация 
в ,,света на бизнеса“ -
първо клише.

Придвижвам 
се плавно 
нагоре и надолу
на най-недостижимата точка 
на неуправляема радост-емоционален взрив 
/;-=,,.////.///./…:::===€--.***-§II--@--..----II+…/$--…
!
Наблюдавам
Очертавам
Комбинирам 
Изграждам
Проектирам 
цифрови послания-картини 
парчета – градска тъга-веселие 
уникални блокчейн виртуални обекти
съхранени завинаги в цифровата книга
до която нямам достъп
Наблюдавам
Съхранявам аромати градска памет
скорост 
милост 
емоционална самота
В ,,сърцето на града“ – 
второ клише.

Последен ден
в нощен Лайпциг
Тогава автобусът дойде в 3.00
Сега молът е отворен, но аз съм далеч.

8 април 2021
Езикът на дизайна, прочетен на  
сивосиния мост над Рейн
(Едно пресичане на един мост в Кьолн далеч от Берлин)

Ветрове – отминаващи мисли, очаквам 
да се завърнете, по-бурни и настървени
отвъд очертанията на позволената форма,
с нов дизайн и означения.

Скелето на стоманения мост говори, порой
от непознати думи, но същността ми ги разбира.
Вървя по металното тяло и си спомням
любимите извивки на стълбището в Bauhaus-Dessau.

Далеч, далеч от състоянието, в което пребивавам, 
Берлин е мястото, в което искам да се завръщам.
Музеи-острови на самотата, памет за изкуство,
  не мога да ви виждам, 
но сътворявам нови очертания, с които да ви преживя-
вам.

Август 2018,  Кьолн

Пръсти – време
(или дигитално докосване)

Пръсти
байтове
нежни 
остри
невъзможни
отчуждени

Въображаемо докосване
Въображение 
Отричане
Изграждане на нови реалии-връзки

Извън 
електронната мрежа
В онзи миг далечност
на времето в което няма да успея
да конструирам 
нищо, което да позная като своя 
памет
ценност
градивност
 
Нищожността на всяка неизречена дума
ме привлича и отблъсква
Облак – частици с отрицателен заряд
- - - - 
- - - - 
- 
- - - - 
Капак на електронна тенджера
покрива ме с тежък пласт отчужденост – 
                         прахови космически частици
 
Нежелание
за продължаване 
на
капсулирането
в обектно ориентираното програмиране 
е белег на обектния дизайн
на 
ново виртуално тяло, 
без заряд и форма
Но остава следа в мрежата

28 февруари 2021

Виртуално взаимодействие

Толкова различни 
и 
толкова близки.
Психеделична естетика 
на невъзможността.

Боряна Богданова

На части

– Чувствам се гол.
– Ти си гол, Людмиле.
– Знам, знам. Технически погледнато е така, но се усещам 
и уязвим, сякаш са ми отнели нещо значимо. Разбираш ли?
– Преувеличаваш. Вероятно ни затварят и се изнасяме. 
Или поне така се надявам. Иначе наистина не знам… Рано 
ми е да се пенсионирам.
– Да не чуе дяволът! Какво ни дойде до главите, Господи!
– Успокой се малко, нали не се случва за първи път.
– Да, но сега е различно. Виж дясната ми ръка – дланта 
се е огънала. Направо си е смачкана, не мога да се гледам. 
Какъв кошмар!
Людмил беше много емоционален и обичаше да 
драматизира, но имаше благ и дружелюбен характер. 
Виолета беше по-обрана, на моменти дори рязка, но 
и доста земна, което ги правеше добри приятели. 
Допълваха се като две половини на един кръг.
– Винаги съм се обличал стилно, а сега...
– Искаш да кажеш, че винаги са те обличали стилно.
– Да, да, знам, но със сигурност са усещали вкуса ми към 
хубавото.
– Мхм.
Ръката на Людмил наистина беше пострадала. При 
разглобяването падна на пода и дланта му се вдлъбна при 
удара си с плочките на магазина.
– Но и ти не изглеждаш особено добре, да знаеш. Цялата 
горна част на торса ти е надрана, виждам го оттук.
Главата му беше сложена върху един висок кашон и 
изглеждаше тържествено.
– Ще го преживея някак. Искам само да работим отново. 
Я кажи ти какво мислиш за онзи разговор на Весела.
– С адвоката ли? Не съм сигурен, но нещата ми 
изглеждат сериозни. Виж, че нищо не е подредено и 
опаковано добре като миналия път. Усети ли тя колко 
беше груба, докато ни събличаше? Мислех, че държи 
повече на нас!
Ако можеше, Людмил щеше да заплаче. Но не помръдна. 
Никой не мърдаше. Освен сенките под ръцете и краката 
им, които се протягаха една към друга от изток на запад 
вече няколко седмици.
Имаше и други разглобени в магазина, но те предпочитаха 
да мълчат и да слушат двамата по-възрастни. Не се бяха 
чувствали толкова уплашени, откакто ги натовариха в 
камиони пред фабриката, където се бяха родили. 
– Стига, стига. Хайде да помислим логично. Доколкото 
разбрах, и други магазини затварят, защото търговският 
център постепенно запада, нали така? 
– Местят се, има разлика. Да си виждала бележка на 
вратата с нов адрес? Хайде погледни пак, нали си по-близо. 

Главата на Виолета беше подпряна на един чужд крак 
близо до вратата и не беше нужно да поглежда. Знаеше, че 
няма нищо ново на стъклото. Беше все така прозрачно, 
ако не и повече. Дори работното време вече го нямаше.
Тя понечи да отговори на Людмил, когато видя Весела да 
се приближава. Не я бяха виждали от три-четири дни, в 
които беше остаряла с няколко години. Имаше дълбоки и 
тъмни като ями кръгове под очите и се беше прегърбила, 
сякаш носеше нещо, което не беше по силите є. Отключи 
бавно вратата и без да поглежда към осакатените тела, 
седна на единствения останал стол в магазина. И се 
разплака. Сълзите є отекваха в празното помещение 
като липси на живот. Людмил и Виолета затвориха очи и 
повече не проговориха.
Така умират живите. При тях е по-ясно, винаги има 
признаци.
Онези, които не могат да умрат, умират без да 
разбереш. На части, бавно и плахо, но също толкова 
наистина.
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Таня Шомова е родена на 22 октомври 1993 г. в 
Хасково. Завършва НУМСИ „Христина Морфова“, 

Стара Загора, със специалност поп и джаз пеене. 
Изучава „Публична администрация и мениджмънт“ 

във Варненски свободен университет „черноризец 
Храбър“.

Автор е на книгите „Противоречия“ (поезия, 2020) 
и „обсесия“ (разкази, 2021). Сборникът разкази 

„обсесия“ е отличен с Националната литературна 
награда „Еквалибриум“ на издателство “Либра 

Скорп“.
През 2020 г. печели трето място в конкурса „Яна 

Язова“, а през 2021 – трето място в категория 
Поезия и първо място в категория Проза в конкурса 

„Противоотрова“ на Асоциация на младите 
български писатели.

В момента пише приказки за “books4you”.

Таня Шомова 

* * *

Сама си водя битките
И те уважавам безкрайно
Заради това, че
Сам си водиш битките
И те разбирам до болка
Защо си избрал
Сам да си
Водиш битките
Сам да си…
Но толкова искам
Да спечеля войната ти
Да убия противниците ти
Да ти изпратя сърцата им
В червени кутии
Увити със сребърни панделки
Толкова искам
Светлината ми
Да те топли на бойното поле
Толкова искам
Че знам 
Че в следващия живот ще си ти
И ще бъде красиво
И войната
Ще бъде спечелена
Завинаги

* * *

Колко еднакво е различното
различното в ръцете им
в допира
в усмивките
различното от теб

Различното е търсено от всички
но явно аз съм различна
не искам различното
искам теб

Защо и ти се променяш
ставаш еднакъв
с различните

Разликите вече са навсякъде

Различаваме се
Раздалечаваме се
Заличаваме се

Няма разлика

Прошка

Слънцето блестеше ярко и топло в небето. 
Саша вървеше плахо по улицата. Все по-близо и по-бли-
зо над нея се извисяваше сянката на огромната сграда. 
Църквата. Тяхната църква. Неговата църква. Тя за поре-
ден път връщаше последните дни в главата си. 
Писукането на телефона. 
Шумът от банята, където се къпеше Дан. 
Любопитството. 
Проклетото є любопитство. 
Вдигна телефона от шкафчето и видя съобщението. 
„Липсваш ми.“ 
Само две думи. От непознат номер. Достатъчни. 
Колко тънка е границата между любов и омраза. И колко-
то е по-силна любовта, толкова по-силна е омразата след 
нея. 
Тя не спираше да се пита защо. 
Какво бе направила? 
Тя ли бе виновна? 

Дан излезе от банята, усмихна є се топло и я целуна. 
Как би могла да предположи... Той винаги се грижеше за 
нея. Беше най-милият съпруг на света. Не би могла да 
мечтае за по-добър. И все пак предателството мигаше 
на телефона му. Като фар. Като бездна, от която няма 
измъкване. 
Капки вода се стичаха от късо подстриганата коса на 
мъжа є по гърдите му и се скриваха под кърпата, която 
бе увил около кръста си. 
Не усещаше какво прави. 
Изправи се, отвори чекмеджето на нощното му шкафче, 
извади служебния му пистолет и се прицели в тила му, но 
после размисли. Застана отстрани, свали предпазителя и 
дръпна спусъка миг след като ужасените му очи срещнаха 
нейните. 
Видя как светлината в тях угасва. 
До капките вода потекоха и капки кръв. 
Скоро всичко почервеня. 
Светът бе залят от вълна червено. 
Кръв и предателство. 

Тя веднага позвъни на полицията, избърса старателно 
пистолета и го сложи в ръката на Дан. 
Полицаите дойдоха след минути. 
Тя плачеше и обясняваше как е чула изстрела и е изтичала 
горе, но вече е било късно. Колегите на Дан я познаваха 
отдавна. Дори не се усъмниха във версията є. 

Организираха погребението и ето я сега, изправена пред 
голямата църква. 
Тук се венчаха. 
Тук любовта им се роди. 
Тук е и последният є пристан. 
Саша пристъпи през масивната дървена врата и се насочи 
към ковчега. 
Не можеше да забрави. 
Не можеше да си прости. 
Съобщението. 
Малко след като полицаите напуснаха къщата, Дан полу-
чи второ съобщение от същия номер. 
„Съжалявам, объркал съм телефона.“ 
Откакто го прочете, Саша знаеше, че трябва да се събе-
ре отново с Дан. Да му се извини. 
Да го прегърне. 
Да усети прошката му. 
Вече беше пред ковчега. 
Детонаторът тихо писукаше в ръката є. 
Оставаха две минути и цялата сграда щеше да падне над 
главите им. 
Всички близки и роднини щяха да се съберат на друго 
място. 
Вечно и по-красиво. 
Всички щяха да є простят. 
И тя и Дан щяха отново да бъдат заедно. 
Този път завинаги. 

Денна Минева (Деница Минева)

Знаеш ли

ние не се познаваме
ние сме дъжд
и капки по паважа
разнообразие сред други
и вода
една сълза постига повече 
и тя е капка
и тя е дъжд
различна е и съща
и река е
в която се оглеждаме
съвсем за първи път

Жена

тя ходи
отмества крак след крак

с най-тихи стъпки

след нея

токчета рисуват композират 
погледите на мъжете

и пешеходните пътеки

И когато

погледнеш към звездите
не си мисли че те са там
за мен за теб за него или нея
звездите отразяват само
леха по устните са
и млечен път
и прах
и всички ние сме звезди
от другата страна
там друго няма
светло е
завинаги

*
и ако любовта
е часовник
а стрелките любовници
те щяха да се събират
поне два пъти в денонощието
а през останалото време
заедно
да се разминават
съвсем временно

Природа

в мен живеят 
няколко вселени 
стотици държави 
и десетки градове 
в мен живеят 

птици дървета 
гъби щурци 
аз съм изпрани чаршафи 
и супа 
уиски 
и ветрове 
в мен живеят също планети 
и любов 
и не 
времето в мен е море 
и не е до колене 
плувам понякога 
когато се давя 
въпреки 
че не съм добър плувец 
уча се 
и да си призная
понякога имам криле
и любов съм 
и не

Вали

и вали 
като стъпки 
не се чуват 
но все пак вали 
и е ключ 
този дъжд 
за толкова незаключени врати 
този ключ 
този дъжд 
ще вали 
а ние 
сме ноти 
и сме ключ 
без врати
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Салман Рушди

Дългият живот е истинската награда, за която 
писателите се борят, а той не може да бъде присъден 
от никое жури. Рядко някоя книга издържа проверката 
на времето и се чете от следващите поколения – ако 
все пак това се случи, то е достатъчна причина за малък 
празник. За писател, който е в средата на 70-те си години, 
нестихващата популярност на роман, публикуван в средата 
на 30-те му години, е удоволствие. Ето защо с толкова 
усилия създаваме своите творби: за да се опитаме, ако сме 
късметлии, да напишем текстове, които ще устоят във 
времето. 
Като читател винаги ме е привличала прозата, която се 
отличава с широта и щедрост, книгите, които се опитват 
да съберат в себе си множество разнообразни фрагменти 
от света. Когато започнах да обмислям текста, който се 
превърна в „Среднощни деца“, отново си припомних руските 
романи от 19. век: „Престъпление и наказание“, „Ана 
Каренина“, „Мъртви души“ – реалистични романи с голям 
размах, въпреки че в случая с „Мъртви души“ имаме текст, 
който е на границата със сюрреализма. И големите романи 
на 18. и 19. век, „Тристрам Шанди“ (радикално новаторски), 
„Панаир на суетата“ (пронизан от острите ножове на 
сатирата), „Малката Дорит“ (където описанието на 
Министерството на разтакаването, чиято основна цел е 
да не прави нищо, се приближава до магическия реализъм) 
и „Студеният дом“ (в който безкрайното съдебно дело 
„Джарндайс срещу Джарндайс“ напомня още повече за това 
течение). Както и техният велик френски предшественик 
– „Гаргантюа и Пантагрюел“. 
Също така се върнах в мислите си към съвременните 
съответствия на тези шедьоври – „Тенекиеният барабан“ 
и „Сто години самота“, „Приключенията на Оги Марч“, 
„Параграф 22“ и богатите светове на Айрис Мърдок и 
Дорис Лесинг (и двете твърде продуктивни, за да могат 
да бъдат дефинирани чрез една книга; все пак най-дълбока 
следа в мен са оставили „Черният принц“ и The Making of the 
Representative from Planet 8). Мислех и за друг вид широта 
– дългите епоси за Индия, „Махабхарата“ и „Рамаяна“, 
повествователните традиции в „Панчатантра“, „Хиляда и 
една нощ“ и кашмирски текст, написан на санскрит, Katha-
sarit-sagar („Океан от истории“). Припомних си индийската 
устна наративна традиция, форма, в която отклонението 
от основната сюжетна линия е базов принцип; в един вихър 
от истории разказвачът представя приказка, митологичен 
сюжет, политическа история или собствената си 
автобиография; той – защото винаги е в мъжки род – 
разнообразява своите разкази с песни и е способен да 
задържи за дълго вниманието на многолюдна публика. 
Радвах се, че това изобилие от истории може да бъде 
толкова пленително. Младите писатели често получават 
вариант на съвета, даден от Царя на сърцата на Белия 
заек в „Алиса в Страната на чудесата“. Когато Заекът 
пристига в съда и не знае как да представи историята 
си, Царят му казва важно: „Започни от началото и 
продължавай, докато стигнеш края; сетне спри“1. Беше 
вдъхновяващо да науча от майсторите на устната 
разказваческа традиция, по-специално в Керала, Южна 
Индия, че това не е единственият начин да разказваш.
Романът, който замислях, беше фамилна сага, обхващаща 
няколко поколения – неизбежно беше да се върна към 
„Буденброкови“ на Томас Ман. Тъй като исках да включа 
нереалистични елементи, разбрах, че новата книга трябва 
да има здрава историческа основа и прочетох с огромно 
възхищение La storia на Елза Моранте. Текстът беше 
замислен като книга, посветена на Бомбай – затова 
трябваше да е дълбоко свързан и с киното, с филмите, 
означавани днес с марката „Боливуд“, в които нещастия 
като размяна на бебета при раждането са нещо обичайно. 
Както виждате, бях си поставил висока цел, трябваше 
да ходя по тънко въже без предпазна мрежа и можех да 
постигна всичко или нищо. Исках да напиша книга, в 
която спомените и политиката, любовта и омразата 
щяха да се преплитат на почти всяка страница. Бях 
неизвестен писател без опит. Трябваше да се науча 
как се пише такава книга – докато работя над нея. 
Минаха пет години, преди да се престраша да я покажа 
на някого. Въпреки сюрреалистичните елементи, 
„Среднощни деца“ е исторически роман, търсещ отговор 
на големия въпрос, който ни поставя историята: какви 
са взаимоотношенията между общество и личност, 
1 Превод Лазар Голдман. – Б. пр.

40 години от публикуването на романа „Среднощни 
деца“: Индия вече не е страната, описана в този роман
четири десетилетия след публикуването на романа, спечелил наградата „Букър“, Рушди споделя тревогата 
си от задълбочаването на сектарианизма в Индия днес

между макрокосмоса и микрокосмоса? Или да го кажем по 
друг начин: ние ли правим историята или тя ни оформя 
(погубва)? Господари ли сме или сме жертва на времето си?
Отговорът на моя протагонист Салем Синай е необичаен: 
той вярва, че всичко, което се случва, се дължи на неговите 
действия, смята, че вината за историческите събития 
е изцяло негова. Това убеждение е абсурдно, разбира се, и 
настояването му изглежда комично. По-късно, с неговото 
израстване, пропастта между възгледите му и реалността 
става все по-голяма – все по-често той е жертва, а не 
човек, който управлява събитията –  и Салем започва да 
се превръща в печален, дори трагичен персонаж. 40 години 
след като за първи път се появява на сцената, изпитвам 
потребност да защитя безумното му самохвалство. 
Вероятно ние всички сме, по думите на Салем, „закопчани 
с белезници за историята“. Ако е така, тогава да, тя е 
променлива последица от нашите избори и отговорността 
за нея, дори моралната отговорност, е наша. В крайна 
сметка чия друга би могла да бъде? Няма никой друг тук. 
Ако Салем Синай бърка в нещо, то това е готовността му 
да поеме твърде голяма вина за случващото се. Сега искам 
да му кажа: ние всички споделяме този товар. Не е нужно да 
го носиш сам, целия.
Въпросът за езика беше ключов в процеса на писане на 
книгата. В по-късен роман, „Земята под нейните нозе“, 
използвах акронима „HUG-me“2, за да опиша езика, който 
се говори по улиците на Бомбай – една смесица от хинди, 
урду, гуджарати3, маратхи4 и английски. Към тези пет 
„официални“ езика можем да добавим и градския сленг 
бамбая, който никой друг извън Бомбай не разбира. 
Естествено, всеки роман, който се стреми да бъде 
четивен, не може да бъде написан на Hug-me или бамбая. 
Смятах, че класическият английски също не е добра идея, 
тъй като не можеше да отрази една богата в лингвистично 
отношение среда. В крайна сметка за решението на 
проблема ми помогнаха американски писатели с еврейски 
произход, като Филип Рот например – те изпъстряха своя 
английски с непреводими думи на идиш. Имах важна задача: 
читателят трябваше да отгатне значението на чуждите 
думи от контекста. Когато Рот пише за zetz в kishkes, 
контекстът ни подсказва, че това е силен удар в определена 
чувствителна част на тялото. Затова, когато Салем 
споменава rutputty автомобил, би трябвало да е ясно, че 
говори за разнебитена изоставена трошка. 
В крайна сметка използвах по-малко чужди на английския 
език думи, отколкото бях замислил. Структурата на 
изреченията, плавността и ритъмът на текста се 
оказаха по-важни за мен. Гъвкавостта на английския език 
му позволява да бъде натурализиран в различни страни – 
индийският английски е специфичен, също като ирландския, 
австралийския или различните вариации на американския 
английски. Поставих си за цел да създам книга на индийски 
английски. Оттогава литературата на английски дава 
много примери за подобни решения: сещам се за романа 
Breath, Eyes, Memory на писателката Едуидж Дантикат, 
написан на креолски английски, или за Чимаманда Нгози 
Адичи, която включва думи и идиоми на игбо в книгата 
си Purple Hibiscus и „Половин жълто слънце“, както и за 
жаргонната музикална доминиканска версия на езика в 
„Краткият чуден живот на Оскар Уао“ на Джуно Диас.
Усетих, че чрез своя текст разговарям с един велик 
предшественик – романа „На гости в Индия“ на Е. М. 
Форстър. Възхищавах се на тази книга още преди да 
имам щастието да срещна автора, като студент в 
Кингс Колидж, и да бъда любезно окуражен от него в 
срамежливите си опити да пиша. Но когато започнах да 
работя върху своята „индийска книга“, разбрах, че езикът 
на Форстър, студен, изтънчен и прецизен, не е подходящ 
за моята книга. Не бих направил това за Индия. Индия не е 
студена, тя е гореща. Гореща и шумна, наситена с миризми, 
пренаселена, извънмерна. Как можех да представя това на 
белия лист? Как звучи един топъл, разноречив, колоритен, 
необуздан английски? Как ще бъде възприет? Книгата, 
която написах, беше най-добрият отговор на този въпрос. 
Пренаселеността трябваше да намери своята форма и 
2 Зад акронима стои фразата Help Understand and Guide Me 
(Помогни ми да разбера и ме напътствай). Използван е за пръв 
път в рамките на педиатрична програма за борба с ХИВ вируса 
във Флорида; ‘hug’ означава ‘прегърни ме’. – Б. пр.
3 Индоарийски език, също като хинди и урду, част от голямото 
семейство на индоевропейските езици, говорен от около 55 
милиона души по цял свят. – Б. пр.
4 Маратхи е индоарийски език, говорен от около 73 милиона 
души в Индия, главно в щата Махаращра. – Б. пр.

език – може би тя e най-очевидният факт, свързан със 
субконтинента. Където и да отидеш, се сблъскваш с 
тълпи от хора. Как романът може да изрази представата 
за това множество? Решението ми бе да разкажа цял куп 
истории, умишлено да „пренаселя“ наратива – по този начин 
„основната история“ трябваше да си пробива път сред 
тълпа от различни сюжети. Появиха се второстепенни 
персонажи и периферни събития, които биха могли да 
прераснат в самостоятелни дълги наративи. Това беше 
умишлено „похабяване“ на материала – моята врява и 
тълпа, моят водовъртеж.
Когато започнах да пиша, членовете на фамилията, които 
играеха главна роля в романа, приличаха много на роднини от 
моето семейство. Персонажите обаче изглеждаха странно 
безжизнени и инертни. Затова започнах да ги отдалечавам 
от хората, които бяха техни прототипи. Тогава те се 
върнаха към живота. Моят персонаж Салем Синай посещава 
моето училище, живее в Бомбай, в моя дом от детството 
и е само осем седмици по-млад от мен. Неговите приятели 
от детските години са комбинация от черти на децата, 
с които общувах през този период от живота си. Веднъж 
след литературно четене в Бомбай при мен дойде мъж и ми 
каза: „Здравей, Салман. Аз съм Сабармати“. Той не грешеше 
– беше прототипът на персонажа с това име от книгата. 
Но ние никога не му викахме така. Бях измислил това 
име за романа. Колко странно беше, че моят приятел от 
детството се представи с фикционално име. 
Все пак въпреки тези отгласи от реалността, Салем и аз не 
си приличаме. По една причина – животът на всеки от нас 
тръгва в съвсем различна посока. Моят ме отведе в Англия 
и Америка, а Салем никога не напуска субконтинента. 
Неговият свят е ограничен в пространството, заето от 
Индия, Пакистан и Бангладеш, и е формиран от него. Като 
последно доказателство ще разкажа една действителна 
случка. По време на едно от първите четения на откъси от 
„Среднощни деца“ в Делхи чух гласа на жена, която извика 
силно, докато се качвах на сцената: „О-о! Но той има 
съвсем обикновен нос!“.
Четиридесет години е дълъг период. Трябва да изтъкна, 
че Индия вече не е страната от този роман. Когато 
пишех „Среднощни деца“, имах предвид движението 
на историята от надеждата за свобода – окървавена 
надежда, но все пак надежда – към загубата на вяра по 
време на т.нар. „извънредно положение“5, разочарование, 
последвано от раждането на нова надежда. Смятам, че 
Индия днес навлиза във времена, по-мрачни от годините 
на извънредното положение. Ужасяваща ескалация на 
насилието над жени, засилващ се авторитарен характер на 
управлението, неоправдани арести на хора, които дръзват 
да се противопоставят на авторитаризма, религиозен 
фанатизъм, пренаписване на историята, за да съответства 
на наратива на тези, които искат да превърнат Индия 
в хинду-националистическа държава, в страна на 
мнозинството, популярността на режима въпреки всичко 
това или, което е по-лошо, именно заради това. Вярвам, 
че Индия принадлежи на всички нас. Продължавам да храня 
надежда въпреки надигащия се брутален сектарианизъм. 
Откривам я в решимостта на жените и студентите 
да се противопоставят на този процес, да възстановят 
предишната секуларна Индия и да разпръснат мрака. Желая 
им успех. Но сега в моята страна отново е среднощ.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРоВА

Източник: „Гардиън“, 3 април 2021 г.
5 След като е призната за виновна по обвинения в избирателни 
нарушения, през 1975 г. Индира Ганди обявява извъредно 
положение. Тежките религиозни конфликти затихват, но 
в същото време държавата закрива вестници, ограничава 
политически свободи и приема Наредбата за стерилизация, 
чието прилагане е свързано с бруталности и насилие. – Б. пр.

Салман Рушди

40 години от публикуването на романа „Среднощни деца“: Индия вече не е страната, описана в този роман, казва Салман Рушди


