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Жана

У Жана, наш’та Жана, 
добре посрещат всеки скитник изтерзан. 
Тоз дом би бил назван дори и божи хан, 
ако не беше друг един, 
последния, във който влизаш,
но без да чукаш, без да се представиш.

У Жана, наш’та Жана, 
са равни всички, тук отворено е нощ и ден 
и влезеш ли, веднага ставаш член 
на сговорното є семейство.
За всеки в нейното сърце 
ще се намери още малко място.

Да, Жана, наш’та Жана, 
е бедна и софрата є не е богата, 
но начина, по който дава тя храната, 
за цял живот ще те засити.
Тук хлябът е като сладкиш, 
водата – само с вино ще сравниш.

На Жана, наш’та Жана,
когато можеш, плащаш по-добра цена —
с целувка сгряваш белокосата жена,
а за бакшиш – акорд китарен
плюс някой мърляв котарак,
или пък пес, изкалян и ударен.

Да, Жана, наш’та Жана, 
не бе дарувана от щъркела с дете 
под нейната любов и грижи да расте, 
да го притиска до гърдите си 
и със млекце да го пои.
На нейно място друга би била нещастна,

Но Жана, наш’та Жана,
изобщо не е притеснена, ами да, 
защо да гледа три деца, когато тя 
е майка обща чудодейна 
и всички хлапетии по земята 
и по морето, и небето са си нейни.

Преведе от френски:
АтАНАС СУГАРев

Още на стр. 14

Жорж Брасенс

Художник на броя Юлиан Йорданов
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Х У Д О Ж Н И К  Н А  Б Р О яН О в О

Център на новия 
брой 165 на сп. 
„Християнство 
и култура“ е 
съвременният 
поглед към значими 
богословски 
въпроси. Темата 
е представена с 
текста на англо-
френския поет 
и литературен 
критик сър 
Майкъл Едуардс 
За радостта и е 

продължена с анализа на свещеник  доц. д-р Стоян Чиликов 
Антропологични колизии на корелацията догмат – етос 
в Църквата. В рубриката „Съвременното богословие“ 
са представени текстовете на презв. Иван Иванов 
(Кюмурджийски) Свещеното писание и Свещеното 
предание – основа за Боговдъхновения и изповеден характер 
на евхаристийните текстове и на о. Павел Събев Отново за 
„противоречията” в евангелските разкази. Друг тематичен 
кръг е посветен на отношението на християнските църкви 
към комунистическото наследство, в който е включена 
втората част от спомените на о. Купен Михайлов В 
социалистическото чистилище, както и кратките разкази 
на о. Николай Петков, обединени под общото заглавие 
Мъченически етюди. В броя е отбелязан 70-годишниният 
юбилей на проф. Цочо Бояджиев с неговия текст Болното 
тяло и болната душа, а 200-годишнината от рождението на 
Ф. М. Достоевски е отбелязана с анализа на прот.  Василий 
Зенковски Проблемът за красотата в миросъзерцанието 
на Достоевски.  Темата „Хоризонти“ включва словото 
на папа Франциск пред епископите на Унгария, озаглавено 
Нека Църквата в Унгария бъде строител на мостове и 
пазител на диалога и Две лични свидетелства на християни 
от Афганистан, а в рубриката „Актуално“ е представено 
интервю с доц. д-р Мариян Стоядинов, озаглавено Започва 
ли нов етап за обучението по религия в българското 
училище?, посветено на одобрените от МОН учебници по 
предмета „Религия-християнство-православие”. Броят е 
илюстриран с фотографии на Яна Момчилова. 

„Съдбата на Халите“ 
е водещата тема 
на брой 09 на сп. 
„Култура“. „Кауфланд 
България“ представи 
през октомври 
преработения си 
идеен проект за 
преустройство 
на вътрешното 
пространство на 
Халите в София 
и предстои този 
проект да бъде 
разгледан от 
Националния 

институт за недвижимо културно наследство. Ще 
се съхрани ли способността на Халите да носят 
историческа памет? Разговор с културолога проф. 
Александър Кьосев и с архитекта проф. Тодор Кръстев, 
анализ от арх. Павел Попов и отговорът на „Кауфланд 
България“. И още – дебатът „Западът има ли бъдеще?“ 
с отговорите на политическия философ Пиер Манан, на 
писателя Паскал Брюкнер и на историка Пол Кенеди.  И 
други две гледни точки по темата – на политоложката 
Албена Азманова (за капитализма на ръба на нервна 
криза) и на историка Франсоа Артог (за сблъсъците с 
историята). И още в рубриката „Интервю“ – Георги 
Господинов: „Какво може литературата?“; Виталий 
Мански: „Свободата и властта“; Вернер Херцог: „Как 
се конструира истината?“. В „Галерия“ ще прочетете 
рецензия за изложбата на Алцек Мишев и репортаж за 
новия музей на Франсоа Пино в Париж. И още – Веселка 
Кунчева за „болката и пречистването“ и Явор Гърдев за 
„другата страна на театъра“. Деян Статулов  с анализ 
за българското кино след „Златна роза“ 2021 и размисъл 
на Весела Казакова и Мина Милева след филма „Жените 
също плачат“. И още: „Останах на самотен остров“ – 
изповедално интервю на големия български композитор и 
диригент Васил Казанджиев. Фотографиите в броя са на 

Добромир Иванов, а разказът в рубриката 
„Под линия“ е дело на Ангел Иванов. 

A B R O A D

Юлиан Йорданов е роден през 1965 г. в град Ловеч. 
През 1986 г. завършва ССХУ по ИИ „Илия Петров“, 
София. През 1995 г. завършва НХА „Николай Павлович“, 
София, специалност „Графика“, преподавател проф. Петър 
Чуклев. Осъществил е над 45 самостоятелни изложби 
в България и по целия свят. Има множество участия в 
общи такива, биеналета, триеналета и други. Носител 
е на над 40 международни награди, сред които:  2015 VII 
BIENNAL INTERNACIONAL D’EXLIBRIS CONTRATALLA 
2015 – Тарагона, Испания – Почетен Диплом; 2013 XXIV 
INTERNATIONAL BIENNIAL EXHIBITION OF MODERN 

EXLIBRIS – Малборк, Полша – Почетен Диплом и Медал; 
2010  33th FISAE EXLIBRIS EXHIBITION – Истанбул, 
Турция – Специална Награда IMOGA Истанбул Музей 
на Графичното Изкуство; 2008 32th FISAE EXLIBRIS 
EXHIBITION – Пекин, Китай – Първа награда; 2001 
“INTERNATIONAL EXLIBRIS COMPETITION” – Синт 
Никлаас, Белгия – Почетен Диплом; 2000 “4th BRITISH 
INTERNATIONAL MINIATURE PRINT EXHIBITION” 
– Лондон, Англия – The Tagus International Purchase 
Prize; Наградата на Президента на Асоциацията на 
американските графици г-н Martin Levine и др.

Книгата, която промени живота ми
„Малки добродетели“ от Наталия Гинзбург е по-
подходяща книга за бременни жени, отколкото „Какво 
те чака, когато чакаш дете“ от Хайди Мъркоф. 
Гинзбург остро критикува наложената представа 
за индивидуалността и майчинството. Съпругът 
на Гинзбург е арестуван в Рим, защото редактира 
антифашистко списание и умира в затвора след 
изтезания през 1944 г. В книгата има сцена, в която 
дете, което изпитва мъката на загубата, яде плод. 
Дълго време не спрях да мисля за този епизод.   

Книгата, която бих искала да съм написала
„Отрова“ от Саманта Швеблин пресъздава мъчителния 
разяждащ страх, който съпровожда майчинството. 
Прочетох тази книга след рождения си ден, когато 
детето ми беше на две години, а аз страдах от 
махмурлук – за първи път, откакто бях станала 
родител. Изпитах усещането, че сърцето ми е 
изтръгнато от тялото. Почувствах най-дълбокия 
страх на майчинството – че можем да загубим децата 
си. 

Книгата, която оказа най-силно влияние върху 
писането ми
The Visiting Privilege на Джой Уилямс. Авторката наднича 
отвъд ръба на живота, открива тъмна пустиня и се 
връща при нас, за да я опише. Предполагам, не е изненада 
за никого, че харесвам „dark writing“ и книгата на Уилямс, 
която тръгва от точката на смъртта и се спуска 
надолу. 

Най-подценената книга
Всичко написано от Грейс Пейли. Тя притежава 
оригинален глас и бих искала децата да я изучават в 
училище.

* Текстове, които се фокусират върху човешките страхове, 
смъртта и мрачните страни на човешката природа и 
разглеждат теми като ужаса на войната, разпространението 
на наркотици, трафика на хора, сексуалните посегателства, 
геноцида, тероризма, тежките престъпления и др. – Б.пр.

Лиса тадео: Предполагам, че няма да изненадам 
никого, ако призная, че харесвам „dark writing“*

Книгата, която промени мисленето ми
Blood and Guts in High School от Кати Акър не толкова 
ме промени, колкото отвори съзнанието ми – така, 
както мислех, че само наркотиците биха могли.

Книгата, която ме разплака
„Непознатата дъщеря“ на Елена Феранте. Майка 
изоставя двете си дъщери за период от две години и се 
връща при тях. Това са само два реда, които прочитаме 
в средата на книгата – те не побират в себе си нейния 
сюжет. Авторката знае, че истинската история може 
да бъде разказана чрез няколко остри стълкновения. 
Останалото е въздухът около тях, който ни казва 
всичко, което трябва да узнаем.

Книгата, която не дочетох
The Executioner’s Song от Норман Мейлър. 

Книгата, която не съм прочела и се срамувам от това
„Мидълмарч“ на Джордж Елиът.

Четивата, които ме успокояват 
Разказите на Уилям Тревър, също като тези на Алис 
Мънро, са толкова въздействащи: тяхното начало, среда 
и край може да те разплаче, угнети или разсмее. Нося 
сборници на Тревър навсякъде със себе си. 

Преведе от английски: РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 16 юли 2021

Лиса Тадео

Директорът на Държавния културен институт към Министъра на външните работи г-жа Снежана Йовева дари италианската 
версия на броя на „Литературен вестник“ за Данте на Българското консулство в Милано.  
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т ъ Й  Р е Ч е  Р е Д А К т О Р ъ т

Авторката на „Джонатан Стрейндж 
и мистър Норел“ споменава подценена 

творба на К. С. Луис и споделя 
какви са опасностите, които крие 

решението да подариш книга на 
Ричард Осман

Книгата, която чета в момента
Dante’s Divine Comedy: A Guide for 

the Spiritual Journey на Марк Вернън. До известна степен 
тази книга може да бъде разглеждана като въведение към 
епичното и фантастично пътешествие на Данте, но по-
важното е, че открива път към промяна на мисленето ни. 

Книгата, която промени живота ми
Много книги са били стимул за промяна и са ме насочвали в 
различни посоки – като ветрове в платната. Надявам се, че 
продължават да ме променят. The Sandman на Нийл Геймън 
например ме научи да бъда смела в писането. Този въпрос 
обаче може да бъде видян и по друг начин: моят живот 
продължава да променя книгите. „Ема“ на Джейн Остин 
е твърде различна днес в сравнение с времето, когато я 
прочетох като тийнейджърка.

Книгата, която бих искала да съм написала
The Man Who Was Thursday на Г. К. Честъртън. Необикновен 
роман, забавен и дълбок. Подзаглавието му е „Кошмар“. 
Но това е странен кошмар, по време на който ужасът 
постепенно се разтваря в усещане за радост. Честъртън 
описва сцени, обекти и цветове с почти хералдическа 
яркост – или, ако погледнем по друг начин, сякаш създава 
страници от съвременен графичен роман. В неговата книга 
Лондон е приказен град  – вероятно наистина го е възприемал 
така. Препрочитала съм тази книга много пъти и ще се 
връщам към нея, за да откривам нещата, които не съм 
разбрала досега. Трябва да отправя едно предупреждение: 
това е книга на своето време и в нея няма женски персонажи. 
Всъщност има една жена, която казва три думи и изчезва 
веднага.

Книгата, която оказа най-голямо влияние върху начина 
ми на писане

Големият успех, който има 
Георги Господинов в сферата на 
художественото, кара някои 
литератори да подхождат 
скептично към чисто 
литературоведските му 
занимания. Въпросът обаче е, че и 
в литературознанието Господинов 
има свой стил, запазени теми и 
определено – ярко и нестандартно 
присъствие. Достатъчно е да 
припомним книгата му за Никола 
Вапцаров, която е едно от най-
сериозните изследвания за поета и е 

незаобиколим текст за всички, които оттук нататък ще се 
занимават с Вапцаров.  Не е за подминаване и есеистичната 
книга на Господинов „Невидимите кризи“, която отваря 
към ключови за днешното теми като новата скорост на 
живеене, неделимостта на културата от икономиката 
и политиката, дефицитите на смисъл, които са зейнали 
пред ежедневието, и ролята на четенето и книгите както 
за отделния индивид, така и за обществото като цяло. И 
питането за връзката между четенето, култивирането 
на вкус и морала. Изобщо, може да се каже, че в годините 
Георги Господинов въведе много свои теми в родното 
литературознание, които засягат както отделни автори 
като Ботев, Яворов, Вапцаров, Георги Марков, така и 
по-общи въпроси, свързани с канона и конструирането на 
литературни истории. Не са за подминаване и рецензиите, 
които Господинов е публикувал за значими книги, както 
и редакторската му работа с нови, млади автори и по 
страниците на „Литературен вестник“, и в издателство 
„Жанет 45“. 
Така че появата на „В пукнатините на канона. Провинции. 
Аероплани. Лексикони“ е съвсем закономерна и продължаваща 
интересите му и в сферата на литературознанието. Тя 
обобщава и цялостно очертава вижданията на своя автор за 
канона и литературната история. В този смисъл се вписва 
и в по-общите нагласи на българското литературознание, 
започнали още от 90-те, но простиращи се и до днес, за 
преосмисляне на канона, за изграждане на алтернативни 
канони, за преобръщания, подриване, преподреждане. Излишно 
е да казваме, че тази тенденция е водеща и в световното 
литературознание – даже още по-силно в момента, когато 
окастрянето и разширяването на канона вървят ръка за 
ръка и когато алтернативността понякога е доведена до 

фикс идея с поривите за политическа хиперкоректност.
Погледнато малко по-широко, културните и 
постколониалните изследвания са отворени точно 
към маргиналното и целта им е да трансформират и 
преобразуват статуквото в негова полза. Така е и с 
канона. В последните години дебатът за канона предполага 
преодоляване на европо- и американоцентричността за 
сметка на литературите на бившите колонии, на т.нар. 
Трети свят, на малцинствата, на жените и пр. Водещ е 
патосът за включване и пренаписване, за приобщаване и 
промяна на образователните и издателските програми в 
полза на пренебрегваните.
Ако трябва да търсим теоретичните опори, които стоят 
зад изследването на Господинов, ще ги открием обаче не 
толкова в споменатите нагласи, колкото в линията Ницще 
– Фуко с разбирането за взривовостта на историческия 
процес, за неговата непознаваемост и неспособност да 
се удържа някакво единно цяло, в проблематичността на 
самото познание и на познаващия субект. И не че Господинов 
не познава и другите теории, но той е вгледан най-вече в 
нишата за маргиналността и фукоянските є измерения. 
Тук е мястото да откроя и още една обща тенденция 
на книгата, а и на теоретичното писане на Господинов 
като цяло. Зад него стои стабилен корпус от теоретични 
текстове, но те някак много фино и ненатрапливо се 
загатват, защото са инкорпорирани в цялото. Използвани са 
в практиката, с други думи. Нещо, което специално трябва 
да се подчертае като достойнство, защото е далеч от 
досадното рефериране, което често срещаме в научните 
изследвания.
Друга обща черта е интердисциплинарността на книгата. В 
нея има и социология, и културология, и политика, и история, 
и философия, всички те обединени в едно писане, което 
реконструира контексти, отчита влияния и практикува 
истински „отворено“ четене. 
И така, в „В пукнатините на канона“ няма крайности, 
няма дебатиране на идеята за политическата коректност, 
книгата не е компаративистична, нещо, което е по-
застъпено като тенденция в родното литературознание, 
опрем ли до проблематиката за канона. Господинов се 
вълнува от конструирането на малки литературни 
истории, от фиксирането около непопулярни теми и изобщо 
– от прилагането – както се спомена – на идеите на Фуко 
в български контекст. Като интересното е, че той не 
просто се вглежда в маргинални спрямо канона автори и 
проблеми, но и изследва маргиналното вътре в самия канон, 

какъвто е случаят с Ботев и неговото „Ней“. Образцов е 
анализът на Яворовите „Теменуги“, доколкото е показано как 
художественото може да се чете през ботаниката и изобщо 
– през науката. Много ценни са диалозите с Дел’Агата 
и специфичните ракурси, които Господинов открива в 
текстовете си, посветени на българския футуризъм и 
на българските връзки на Маринети. Някак обобщаващо 
за идеите на автора звучи и текстът му, посветен на 
подривността по отношение на литературната история на 
„Литературен вестник“. И най-сетне – изключително важна 
и приносна е тезата, че за разлика от монументалното 
и каноничното частните, маргиналните истории са 
истории на субективния поглед, на личностната позиция. 
И Господинов доказва това с текстове като „Към една 
ненаписана история на тъгата в българската литература“ 
или тези, посветени на разказването на ежедневието през 
социализма. В тях дневниковото, лексиконното имат 
подчертано значение и през частното той успява да 
реконструира картините на социалистическото живеене, 
говорене и премълчаване. Тук наблюденията на автора са в 
унисон и с това, което изследователите на новите медии 
определят като култура на участието, съпреживяването, 
а не на наблюдението и дистанцията. Значим е и текстът 
„Невидимата антология“, който пък през визуалната 
историята на банкнотите удвоява тезата за българския 
канон като по-скоро мъжки, в който жените само понякога 
надничат. 
Ако трябва накратко да обобщя значимостта на книгата, 
тя е в посока на разширяването на българския канон, новите 
прочити на Вапцаров, Георги Марков, на модернизма в 
лицето на Кирил Кръстев, както и на интерпретирането на 
теми като детство и социализъм, памет и разказ.
Благодарение на името, което Георги Господинов си е 
създал, за щастие „В пукнатините на канона“ също влезе в 
класациите и се продава. А това е изключително радостен 
факт, защото дава шанс една сериозна критическа книга да 
бъде прочетена и читателите да разберат, че и този жанр 
си струва и от него има много какво да се научи. А и че може 
да се чете с интерес, който не отстъпва на този, с който се 
четат романите на писателя.

АМеЛИя ЛИЧевА

Георги Господинов, „в пукнатините на канона“, изд. 
„Жанет 45“, Пловдив, 2021.

A B R O A D

Когато писателят е и критик

Сузана Кларк: Графичният роман на Нийл Геймън  
The Sandman ме научи да бъде смела в писането

Вероятно „Хрониките на Нарния“ на К. С. Луис. Или може 
би „Землемория“ на Урсула Ле Гуин (първата трилогия). 
Невъзможно е да посочиш една книга – подозирам, че 
най-силните влияния не са били на съзнателно ниво. След 
като завърших „Пиранези“, препрочетох разказа на Борхес 
„Къщата на Астерион“, който не бях чела от младежките 
си години. Смятах, че ще открия връзка между двата 
текста, но бях удивена от откритието си: детайли в 
разказа на Борхес, които не си спомнях, бяха намерили свой 
отзвук в моята книга.

Най-подценената книга
Till We Have Faces на К. С. Луис. Това е преразказ на мита 
за Психея и Купидон, а сюжетът на книгата се разгръща 
във варварска страна от времето на класическия период 
на Древна Гърция. Една от темите в романа е сблъсъкът 
между хората, които почитат божества, и онези, 
които не вярват в тях. Книгата се отнася сериозно и с 
необичайно великодушие към двете гледни точки. Най-
благородният и впечатляващ персонаж е гръцки философ, 
който е атеист. Сякаш Луис прави портрет на най-
ожесточения си критик и казва: „Това е добър и достоен 
за уважение човек“.

Книгата, която не можах да дочета докрай
„Белият хотел“ на Д. М. Томас. Това е забележителен роман, 
който се превръща в сензация през 80-те години. Спомням 
си, че го четях във влака. Един ден, когато наближавах 
края на книгата и достигнах сцена, описваща клането на 
евреи в Украйна през Втората световна война, влакът спря 
на гарата в Нотингам и трябваше да сляза. След това не 
събрах кураж да се върна към ужаса в Бабий Яр и никога 
повече не отворих тази книга. Проблемът не беше в нея, а в 
мен. 

Последната книга, която ме разплака
The Book of Margery Kempe1. В книгата има сцена, в която 
Марджъри (първата жена, написала автобиография на 

1 Средновековен текст, приписван на английската християнска 
мистичка и поклонничка Марджъри Кемп, живяла в началото на 
15. век. – Б.пр.

английски) се среща с Юлиана от Норич2 (първата жена, 
написала книга на английски). Марджъри е угнетена и 
измъчена, защото се терзае от въпроса за помислите, 
внушавани от дявола. Откликът на Юлиана, изпълнен с 
подкрепа и насърчение, и възхитата на Марджъри към 
тази жена огряват тази сцена. Това е среща между две 
необикновени жени от 15. век, за която съществуват 
исторически сведения. 

Последната книга, която ме разсмя
Мисля, че беше „Книга за гробището“ на Нийл Геймън. Тъжна 
и забавна едновременно.

Книгата, която не съм прочела и се срамувам от това
Не приемам концепцията, че съществува списък с книги, 
които „трябва“ да бъдат прочетени. В живота ни има 
твърде много императиви. Книгите, на които се спираш, със 
сигурност са различни от четивата, избрани от други хора. 
Бих искала да чета повече поезия и да намеря своя път към 
Достоевски. 

Книгата, която подарявам
Подарих на съпруга си The Thursday Murder Club на Ричард 
Осман, защото той харесва този автор и детективски 
романи. Но съпругът ми знаеше, че това важи с пълна сила 
и за мен. По тази причина той ми подари същата книга в 
коледната вечер.

Четивата, които ме успокояват
Когато бях в болница преди пет години, препрочетох всички 
книги на Даян Уейн Джоунс3. Харесвам всички нейни романи.

Преведе от английски: РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 3 септември 2021

2  Юлиана от Норич (1342 г. – ок. 1416 г.) е считана за една от 
великите английски мистички. – Б.пр. 
3 Даян Уейн Джоунс (1934-2011) е английска писателка,
 която пише предимно фентъзи романи за деца и 
възрастни. Няколко нейни книги са преведени на 
български език. – Б.пр. 
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София – Прага.  
95 години от една 
паметна изложба. 
Галина тодорова, 
Искра Баева, 
Анелия Николаева, 
Ружа Маринска, 
Людмил веселинов, 
Национална 
галерия, 2021 

Благодарение на съвместните усилия 
на изкуствоведи, художници, както 
и на Българския културен институт 
в Прага този уникален том запознава 
с емблематичната за българското 
художествено присъствие в Европа 
изложба, показана през 1926 г. в 
Общинския дом на чехословашката 
столица. В нея са представени 484 
творби на 75 български автори, сред 
които Иван Мърквичка, Антон Митов, 
Ярослав Вешин, Владимир Димитров –  
Майстора и Константин Щъркелов. 
Патрон на изложбата е пражкият 
кмет Карел Бакса, а в организационния 
комитет е включен българският 
посланик тогава доктор Димитър 
Михалчев.

Джон Дън, „За кого 
бие камбаната“, 
прев. от английски 
Александър 
Шурбанов, изд. 
„Лист“, 2021,  
205 с., 20 лв.
 

След преболедуване, когато е бил на 
границата със смъртта, Джон Дън се 
заема да опише преживяванията си и 
така се раждат „Богопосвещения по 
внезапни поводи и различните степени 
на моята болест“, която става 
най-често издаваното и цитирано 
произведение в проза на големия поет, 
неговото духовно завещание. Излиза за 
първи път на български под заглавието 
„За кого бие камбаната“.

еуженио де 
Андраде, „Бяло 
върху бяло“, прев. 
от португалски 
Мария Георгиева 
и Цочо Бояджиев, 
изд. „Да“, 2021,  
80 с., 15 лв. 
 

Еуженио де Андраде (1923-2005) е един 
от най-добрите и най-превеждани 
португалски поети. Номиниран е 
за Нобелова награда и е носител на 
множество национални и международни 
награди. Поезията му, както 
отбелязват критиците, се опитва да 
се самопредстави като път за спасение 
от баналността и рутината на 
ежедневието.

в И т Р И Н А в Н И М А Н И е т О  Н А  М А Л К И т е

Защо е толкова важно да имаме и 
Детски софийски международен 
литературен фестивал? И можете 
ли вече да кажете какви са основните 
събития, които са включени в него тази 
година? Какви писателски срещи да 
очакваме?
Важно е да имаме и Софийски 
международен литературен фестивал за 
деца и младежи, защото всичко започва 
от детските книги – и любовта към 
четенето, и грамотността, и любовта 
към изкуството, и възпитаването на 
естетически вкус, и бъдещите академични 
успехи, и (колкото и невероятно да звучи 
в контекста на нашата съвременност) 
и икономическият просперитет. 
Защото книгите за деца са първата 
среща с изкуството и културата, 
те носят паметта за миналото и 
отварят порталите към бъдещето, те 
стимулират въображението. Тази година 
мотото на фестивала е „Отвъд буквите“. 
Както и миналата година фестивалът 
ще започне с дарителска кампания, в 
която всеки може да се включи и да 
подари магията на четенето на дете в 
неравностойно положение, да му подари 
книга, която самото дете си е избрало. 
Миналата година чрез тази фестивална 
инициатива 900 деца получиха книги. В 
четирите фестивални дни, които тази 
година отново ще бъдат в онлайн формат, 
са предвидени срещи с автори, блиц-
интервюта, разговори с детски писатели, 
илюстратори, театрали, композитори, 
инфлуенсъри. Ще бъде представен кратък 
филм, посветен на творчеството на 
Илия Бешков, с което продължаваме 
традицията на фестивала да представяме 
илюстратори, ключови за българската 
детска литература. 
Има и събития за родители, както и 
срещи с чуждестранни автори. 
Цялата програма на фестивала скоро ще 
бъде публикувана на сайта на събитието.

Имате ли впечатления дали този 
фестивал стимулира четенето, 
продажбите? Правена ли е някаква 
социология? Или се разчита на 
непосредствения ефект и зарибяване на 
децата?
Със сигурност фестивалът провокира 
интереса на децата към четенето и 
литературата за деца, той ги запознава 
с писатели, илюстратори, преводачи, 
запознава ги с пътя на книгата и с 
хората зад нея. Аудиторията, до която 
достигнаха миналогодишните събития 
на фестивала е над 50 000. Ако сме 
запалили поне 10% от тези деца да 
прочетат една книга, вдъхновени от 
срещите с авторите, или да нарисуват 
свои илюстрации към любимите си книги, 
смятаме, че сме донесли положителна 
промяна. Статистиката, с която в 
момента разполагаме, показва, че в 
населените места, където се провеждат 
събития, свързани с книги и литература, 
нивата на четене са по-високи от 
средните за страната. Това ни показва, 
че сме на прав път, че личните срещи 
с автори, илюстратори и преводачи 
вдъхновяват. Знаете, че освен Софийския 
международен литературен фестивал за 
деца и младежи, Асоциация „Българска 
книга“ организира и още една инициатива 
за насърчаване на четенето – „Походът 
на книгите“, в която известни личности 
четат любимите си детски книги на 
децата. От обратната връзка, която 
получаваме от учители и родители, 
децата започват да търсят и да искат 
да четат книгите, до които са се 

докоснали в рамките 
на инициативата. 
Положителните ефекти 
на такива събития са 
доказани и от практиката 
на нашите колеги в други 
страни, например в 
Германия. При намаляващи 
нива на четене един от 

За достъпа до книги и култура
Разговор с Десислава Алексиева

доказано работещите механизми за 
стимулиране на четенето е създаване на 
събития, при които книгите „отиват“ 
при хората.

Смятате ли, че все още съществува 
някакво неглижиране на 
издателствата, които издават само 
детска литература, или на изцяло 
детските писатели, или детската 
литература започва да заема своето 
подобаващо място в литературния 
живот?
Детските издателства в последните 
няколко години се утвърдиха и увеличиха 
своя брой. Тази тенденция показва, че 
детската литература започва да заема 
своето важно място в литературния 
ни живот. Да се пише за деца, така че 
те да бъдат докоснати и да се вълнуват 
от книгите, е бих казала форма на 
висш пилотаж в литературата. Да 
пишеш така, че с малко дума да кажеш 
много, да подбираш така думите, че да 
бъдат разбрани от децата, но и да не ги 
подценяваш, да накараш и родителите 
да се вълнуват от четенето и да нямат 
против да четат една и съща книга и 
50 пъти, е истинско изкуство и за него 
се изисква талант, да пазиш детето в 
себе си и много, ама много да обичаш 
своята публика. Много важен аспект 
от детското книгоиздаване у нас е и 
качественият превод. Все още в България 
няма награда за детски превод, а за да 
бъдеш преводач на детска литература се 
изисква същия талант като да си автор 
на детска литература. 

Къде стои България в европейската 
панорама на детските книги?
Съвременните книги за деца в 
България в момента, макар по редица 
причини (липса на програми за превод 
и представяне на книги в чужбина, 
неучастие в ключови награди за детска 
литература) да остават непознати в 
европейски контекст, са съпоставими 
с добрите образци на европейската 
детска литература. Специално 
искам да отбележа работата на 
илюстраторите на детски книги, чиято 
работа се забелязва и е изключително 
привлекателна и за представители на 
чужди издателства. По време на току-
що приключилия Панаир на книгата във 
Франкфурт на българския щанд най-
сериозен интерес от чужди издатели и 
литературни агенти имаше именно към 
книгите за деца. 

Какви според вас са съвременните деца 
и как можем да отговорим на вкуса им?
Съвременните деца, а и самите ние не 
обичаме нравоучения, децата обичат 
да откриват света и да достигат до 
мъдростта на книгите като разсъждават, 
затова буквалните поуки и назидателният 
тон не могат да докоснат съвременните 
деца. Те израстват в една изключително 
„шумна“ визуална среда и техните 
„изисквания“ към илюстрациите са все 
по-високи. В ерата на бързата информация 
дългите описания на природни картини 
все по-трудно ангажират детската 
аудитория. Затова съвременните детски 
книги, които докосват децата, са тези, 
които чрез магията на словото им дават 
начини за справяне с реални житейски 
ситуации, познават вечните „проблеми“ 
на детството и израстването, помагат 
им да могат да бъдат емпатични, дават 
им усещане за магия и възможност да 
изживеят и съпреживеят много животи. 

А важна ли е критиката на детска 
литература, има ли кой да я чете?
Да, всяка литературна критика е 
изключително важна. Важна е за 
авторите, но и за читателите (за 
детската литература това са често 
родителите на децата). В момента в 
България има повече ревюта за книги, 
отколкото оперативна критика, но и 

ревютата за книги са изключително 
важен елемент, който дава възможност 
на родителите да направят информиран 
избор на книги и текстове. Освен 
ревютата на книги специално за детските 
книги голямо значение имат и групите 
за споделяне, но професионалната 
литературна критика, която 
обръща внимание на спецификата на 
литературата за деца, е изключително 
важна. Тя дава онази обратна връзка, 
която кара всички в областта на 
литературата да правим нещата по-
добре. 

трябва ли нещо да се промени в 
училищните програми според вас, за да 
се стимулира четенето?
Моето мнение по този въпрос е доста 
непопулярно. Категорично – да. В 
момента в учебните програми по 
литература, особено тези от 5. до 7. клас 
има доста произведения, които не са били 
създадени за детска аудитория, чудесни 
произведения за възрастни, написани 
от български класици, но неразбираеми 
(на много нива) за съвременните деца. 
Ако няма възрастен, който да дава 
контекста в исторически и литературен 
план на тези произведения, те така си и 
остават – неразбираеми, следователно 
в очите на децата – скучни. Така се и 
разпространява едно мнение сред децата, 
че четенето и книгите са скучни, а 
това със сигурност намалява интереса 
към четенето и книгите. Децата имат 
нужда от книги, с които могат да се 
свържат на емоционално ниво, тоест 
книги, които да ги вълнуват, чиято 
проблематика разбират. Неслучайно една 
от любимите книги на децата в тази 
възраст остава в момента поредицата 
„Хари Потър“ – класическа инициационна 
приказка, написана така, че да вълнува 
децата, да стимулира въображението 
им, да им показва, че от техните 
избори зависи какво ще се случи и че във 
всяка ситуация имаме нужда от добри 
приятели и учители. Защото най-добрите 
житейски уроци понякога се намират във 
вълшебните приказки. 
Разбира се, друг много важен фактор 
освен учебните програми са учителите, 
защото добрият учител може да превърне 
и най-скучната тема в приключение и 
задължителната литература в забавление. 
Достъпът до книги също е изключително 
важен, за съжаление едва около 40% от 
българските училища имат някаква форма 
на училищна библиотека, а още по-малко 
имат библиотекар, който да се грижи за 
това децата да четат за удоволствие, да 
имат достъп до нови и интересни книги, 
да им препоръча книга съобразно техните 
интереси, да направи така, че децата да 
си препоръчват помежду си книги, които 
са им харесали. 

връщате се от Франкфуртския 
панаир на книгата, какви бяха 
най-интересните заглавия, които 
видяхте? Можете ли да откроите 
важни тенденции в книгоиздаването в 
момента?
Франкфуртският панаир на книгата 
е най-голямото книжно изложение 
в света, като негова основна цел са 
контактите между издателства, 

Десислава 
Алексиева
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ерве Льо телие, 
„Аномалията“,  
прев. от френски 
Росица ташева,  
изд. „Колибри“, 2021,  
310 с., 18 лв.

Френският писател и поет Ерве 
Льо Телие е математик, журналист, 
издател, доктор по езикознание, 
активен член на експерименталния 
литературен кръг „Улипо“ и автор на 
множество разкази, новели, стихове, 
романи, есета, пиеси. Лауреат е на 
4 литературни награди, носител на 
„Гонкур“ за „Аномалията“. Критиката 
определя романа като „изумителен 
литературен експеримент“, „уникално 
съчетание между трилъра, научната 
фантастика и психологическия роман“. 
Накратко, една книга, която спокойно 
можем да отнесем към бъдещето. 

Давид Гросман, 
„Повече, отколкото 
обичам живота си“, 
прев. от английски 
велина Минкова,  
изд. „Колибри“, 2021, 
302 с., 18 лв.

Давид Гросман е един от най-
известните съвременни израелски 
писатели, автор на почти 40 творби, 
носител на званието „Кавалер на 
ордена за изкуство и литература 
на френското министерство на 
културата“, както и на „Ман Букър“ 
за романа „Един кон влязъл в бар“. 
На български е относително добре 
представен от издателства като 
„Колибри“ и „Алтера“. „Повече, 
отколкото обичам живота си“ е 
вдъхновен от действителен случай и 
разказва историята на три поколения 
жени на фона на едно пътуване. И 
както обикновено, Гросман прониква 
в дълбините на човешкото сърце, 
тласкайки разказа от нежността към 
тъгата, от любовта към прозрението.

Ан енрайт, 
„Актриса“, прев. 
от английски Стела 
Джелепова,  
изд. „Лист“,  
360 с., 22 лв.

Ан Енрайт е ирландска писателка, 
авторка на романи, разкази и 
есеистична проза, представяна на 
българската публика от различни 
издателства. Романът є „Събирането“ 
(„Колибри“) е удостоен с наградата 
„Ман Букър“ през 2007 г. „Актриса“ е 
седмият є роман, селектиран в дългия 
списък на престижната британска 
Женска награда за художествена 
литература  (2020 г.). Той разказва 
историята на Нора, която от своя 
страна пише книга за майка си – 
знаменитата ирландска актриса 
Катрин О’Дел, като и двете истории 
се преплитат с бурната история на 
модерна Ирландия.

 

продажба на права, срещи с агенти, 
срещи на професионалисти в областта 
на книгоиздаването и книготърговията, 
освен това в рамките на панаира се 
провежда и едно от най-сериозните 
литературни събития Bookfest. Тази 
година панаирът се проведе след нулева 
минала година, в условията на пандемия 
и беше първото мащабно културно 
събитие в Германия и най-голямо културно 
събитие в света за октомври месец. 
Тази година събитието беше значително 
по-малко по мащаб, провеждаше се 
на 1/3 от обичайния си капацитет, а 
страна домакин беше Канада. С над 
2000 издателства от 80 държави и 
толкова национални щандове е трудно 
да се отличат отделни заглавия. Могат 
по-скоро да се наблюдават тенденции 
в книгоиздаването и представянето 
на отделните държави. Това, което 
може да се отбележи като тенденция, 
е представянето на все повече детски 
книги и графични книги, все по-големият 
интерес към програмите за превод 
и повишеният интерес към „малки“ 
национални литератури. В рамките на 
панаира се дава награда за стартъп, който 
носи иновации в областта на книгите и 
литературата. Тази година има двама 
финалисти Read-o и BotTalk. Първата 
дава персонализирани препоръки за книги 
на база на анализ на милиони отзиви за 
книги, а втората превръща всяка книга 
в аудиокнига с помощта на компютърно 
синтезиран глас, който не се различава 
от естествения говор. Друг интересен 
акцент беше кампанията Fair Lesen, 
посветена на зачитането на авторски 
права при отдаване на електронни 
книги от библиотеките. Това, което 
прави изключително впечатление, е 
екосистемното мислене по отношение 
на книгите. В представените проекти 
на различни страни, включително за 
справяне с пандемията, прави впечатление 
грижата за всеки участник в създаването, 
издаването и разпространението на 
книгите. Защото мисията на всички 
участници във Франкфурт е повече 
четящи хора, а тази мисия може да се 
изпълни само когато всички заедно си 

помагаме и се грижим за всеки от тази 
екосистема  – от автора през всички 
в издателството и книжарницата до 
читателя.

Как се отрази пандемията на 
книгоиздаването?
Едва ли ще е изненада за някого, ако кажа, 
че се отрази тежко. Средният тираж в 
България е спаднал от близо 800 до 450. 
Намалената ставка на ДДС помогна на 
много издателства да не фалират, но тя, 
както е известно, е мярка с временно 
действие и все още няма яснота какво ще 
се случи след 1 януари 2022 година.
За съжаление, освен че книгоиздаването 
е един от най-засегнатите културни 
сектори, помощите и подкрепата от 
държавата са минимални и не могат 
да компенсират спада в оборотите. В 
много държави книгоиздаването като 
културна индустрия беше подкрепено 
пряко и косвено – било чрез ваучерни 
схеми или чрез закупуване на повече 
книги за библиотеките или чрез закон за 
книгата, който защитава книгата като 
интелектуален продукт. В момента се 
опитваме в следващия бюджет да бъде 
приложен Стандартът за библиотечно 
и информационно обслужване, който 
не просто ще подпомогне косвено 
книгоиздаването, но и ще осигури нови 
заглавия за всички библиотеки в България. 
В условията на икономическа криза и 
все по-свити доходи библиотеките са 
мястото, което подсигурява на хора от 
всякакъв социоикономически статус 
достъп до книги и култура.

А кои са основните краткосрочни цели 
пред АБК?
Както вече казах, привеждане в действие 
на Стандарта за библиотечно и 
информационно обслужване. Превръщане 
на намалената ставка на ДДС в постоянна 
мярка – при повишените разходи за 
хартия и печат това ще помогне за 
запазването на цените на книгите в 
дългосрочен план. А както е известно 
по-ниската ставка на ДДС води и 
до по-високи авторски хонорари. От 
практиката на други държави знаем, 

че повишаването на ставката на ДДС 
неминуемо води до намаляване на нивата 
на четене, така че ако искаме по-четяща 
и образована нация, един от начините за 
постигането на тази цел е запазването на 
нивата на ДДС.
Сред непосредствените ни цели до 
края на годината искам да спомена и 
провеждането на двата литературни 
фестивала – Софийския международен 
литературен фестивал и Софийския 
международен литературен фестивал за 
деца и младежи. Макар и в онлайн формат, 
очакваме включването на изключителни 
съвременни български и чуждестранни 
автори.
Също така от 7 до 12 декември очакваме 
провеждането на любимия на всички 
читатели Софийски международен панаир 
на книгата, като полагаме всички усилия 
той да се проведе, разбира се, при спазване 
на всички изисквания.

Какви са очакванията ви от 2022 
година в сферата на книгоиздаването и 
културата изобщо?
На първо място очаквам културата 
да заеме своето достойно място в 
програмата на следващия парламент 
и в гласуването на бюджета да 
бъдат отделени повече средства за 
култура. Защото всичко преминава, а 
културата остава. Вярвам, че през 2022 
година всички творци в областта на 
книгоиздаването ще бъдат адекватно 
подкрепени и че ще има повече програми за 
представяне и превод на български книги в 
чужбина. 
В началото на 2022 година очакваме 
резултатите от нашето представително 
проучване за читателските нагласи 
и се надявам, че те ще се превърнат 
в катализатор на промяна, а именно 
насърчаването на четенето да стане 
приоритет на държавно ниво. Макар 
резултатите от такива програми да 
идват след доста години, ако започнем 
сега, има шанс след едно десетилетие да 
имаме по-високи нива на четене.

въпросите зададе  
АМеЛИя ЛИЧевА

Българско съвременно (гендай) хайку

1. Първа награда:

урок по астрономия
незрящо дете
потупва Голямата мечка 

Иван Георгиев (35 точки)

2. втора награда:

тиха революция
полета слънчогледи покрай пътя
вперили очи в земята 

Боряна Богданова (33 точки)

3. трети награди (четири броя):

„Дефибрилатор!”- чух глас над мен.
Спомних си
за делфина в моята мрежа.

Конрад Ностромо (26 точки)

В забравена къща
Луната няма
стъклено отражение 

Красимира Димова (24 точки)

Родината ми
и без цел дъждът изми я
и всичко стана пара.

Марчела Миронова (23 точки)

есенно жълт котарак
до мен се поспря
да помълчим

Венелин Илиев (23 точки)

4. Отличия (четири броя):

дупки от куршуми
осите в Кабул
вече имат убежище 

Владислав Христов (17 точки)

на три морета
Симеон изгражда царство
в погледа на рака колко сме 

Станислава Ганчева (17 точки)

Безсрамно
в леглото на вятъра
любят се водните кончета 

Едвин Сугарев (12 точки)

вътрешен ремонт
нейният начин да произнесе
изнасилване

Радостина Драгостинова (12 точки)

Чуждестранни поети 

1. Първа награда

Когато синьото небе стане сиво
кой съм аз?
Три сенки на птицата 

Дамир Д. Дамир (Дамир Янялия),  
Черна гора (26 точки)

2. втора награда:

с всяко отсечено дърво
петно от небето
без подкрепа 

Дан Юлиан, Румъния (18 точки)

3. трета награда:

слухове, че вчера отново паднали листа в 
чайника 

Алън Самърс, Великобритания (17 точки)

Награда за хайку поредица

пронизва ме 
върхът на счупен молив 
и тишината умира

бурите изсушават 
свещите у дома 
без да кажат и дума

една ръка 
се протяга от гроба
и покрива слънцето 

Дария Благовестова Георгиева – Дари,  
13 години

Резултати от Първи български конкурс 
за съвременно (Гендай) хайку

Автор Венелина Петкова
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Усещането ми е, че тази невидима искра на Възраждането 
в България, на която е посветена книгата на писателя 
Румен Василев, е била Божествена. Самото случване на този 
неповторим период на възраждане, бурното развитие във 
всички сфери на обществено-икономическия, политическия 
и културния живот през XVIII и XIX век в една несвободна 
страна, каквато е България по това време, трябва да е 
родено от някаква такава искра. А и личностите, чрез 
които е осъществено Българското възраждане са озарени 
и ожарени от нея. Личности като Левски, Раковски, 
Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Априлов, Драган 
Цанков формират аурата около случващото се в приземния 
обозрим живот, като извеждат като квинтесенция идеите 
за свобода, книжовност, просветеност. Но в тази книга 
ще стане дума и за много по-неизвестни или забравени 
личности, които са движели прогреса. 
И какъв по-добър повод да се пише за тази специална книга в 
годината, в която честваме 200 години от рождението на 
Георги Стойков Раковски.
Още в началото искам да кажа – тази особено ценна книга 
разкрива много неизвестни факти от живота и делото на 
повече или по-малко известни личности, които по различни 
начини са свързани с масонството. Масонството в света и 
България  има своя логика на развитие, има своите спадове 
и апогеи, но винаги служи на една идея. Както я формулира 
д-р Хр. М. в сп. „Зидарски преглед“, юни 1924 г.: „Връзката 
между свободното зидарство и пaтриотизма като най-
висша проява на отечестволюбие е явна и несъмнена, 
особено от ХIX век насам, след възраждането и масовото 
разпространение на масонството в целия свят“.
В изследването  си Румен Василев нееднократно убедено 
и убедително прави извода: „Ето как съдбите на 
тези изключителни личности се преплитат и това е 
доказателство за липсата на каквито и да било случайности 
в историята“.
Написванeто на такава книга изисква много качества  
на изследовател – упоритост, последователност, 
чувство за историзъм, почтеност в интерпретацията, 
както и дарбата на писателско умение да създадеш един 
увлекателен исторически разказ. Изисква и съчетаването 
на  множеството биографични данни и факти на учения с 
интуицията и красноречието на твореца.
Според една приказка, ако това, което пишеш, не те държи 
буден нощем, то няма да въздейства интригуващо и на 
тези, които го четат. Мисля, че написването на тази 
книга е държала много нощи буден автора Румен Василев. 
Както ще държи будни и мен, и още много читатели. Това 
е книга за върховете – било то личностни или събитийни в 
националната история, защото Възраждането е специална 
eпоха в българското летоброене. И се оказва, въпреки 
многото изследвания върху този период от историята ни, 
че има какво още да се прибави, изясни или дори да преобърне 
представите ни, да се развенчаят догми и клишета. И тук 
това е заслугата на автора Румен Василев. 
Ето някои истини от този задълбочен и непредубеден, 
необременен от идеологически щампи период. Възраждането 
ни не е случаен процес – то е следствие от замисъла на 
множество хора, обединени от идеята за българското. 
Българските възрожденски апостоли не са действали сами. 
Те са част от пъзела на европейските прогресивни движения 
– всички подеми в Европа и Азия са резонирали силно и у 
нас. Един от акцeнтите на това изследване е историята 
на първите читалища – легална форма на революционната 
дейност. 
Румен Василев отдава заслужена дан на изтъкнати руски, 
турски и италиански масони, които са оказвали братска 
помощ на българските свободни зидари, без чиято помощ 
Българското възраждане нямаше да достигне своите 
висоти. Това е един братски безрезервен замисъл на хора, 
обединени от всички краища на света, което доказва 
светостта и благословеността на тази идея.
 Автoрът поставя началото на това мащабно изследване 
хронологично с животоописанието на младия свещеник 
от Котел Стойко Владиславов, който прави два преписа 
на Паисиевата история и ще се превърне в един от 
стълбовете на Българското възраждане, известен под 
името епископ Софроний Врачански. Много ще митарства 
Софроний Врачански в живота си по пътищата земни, 
по-точно – Господни, и с интуицията на богоизбран ще 
запише в интимния си дневник – автобиография в 1803-
1804 г. за Враца: „И приидох в епархия моя, ала и тя не е 
по-долу от затвора“ . За душевната широка скроеност на 
епископа тези географски ширини ще са тесни. А местното 
население, усещайки голямата разлика между тях и този 
богопомазан человек, ще избере да го нарича философ. 
По скиталчествата му авторът Румен Василев ще направи 
аналогията на живота на Софроний Врачански с живота 
на Левски. Куп въпроси не са изяснени около личността 
на Софроний и животът му е достоен за приключенски 

роман от рода на „Клетниците“ на Юго. 
В това размирно време Софроний дори 
се крие в турски харем. И това не е 
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пикантерия, а част от дългата броеница на тревожния му и 
екстраординерен живот. Личността и делото на Софроний 
ще се дообогатят още и от това, което авторът така 
увлекателно ще разкаже – преплитането на пътищата на 
също такива хора на словото и вдъхновители на национал-
освободителните борби като Антониос Ригас и Осман 
Пазвантоглу. Така се попълва една празнина, защото 
българската историография не проявява голям интерес 
към османските управници. Също, фактите доказват, че 
Софроний Врачански е бил приобщен към братската ложа на 
зидарите на Ригас.
 По късно, през видинския си период, Софроний написва в два 
сборника 79 слова с християнско-поучителен характер. Но 
епископът има  и един текст, където призовава паството 
си да дава парите си най-вече за образование на децата си, с 
което се нарежда сред великите европейски просветители 
и свободни зидари. В книгата се разглежда и връзката на 
Софроний и генерал Кутузов, което е проявление на българо-
руската масонска дружба. А основната творба на Софроний 
– житието му – е първата светска творба в българската 
литература.
Искам да отбележа, че на много места от книгата 
събитията добиват такава картинност, енигматичност 
и съдбовност, каквато само един кинематографичен 
изказ би могъл да разкрие в пълнота и експресивност. И 
тук е голямата дарба на Румен Василев – да направиш 
от историческите факти такъв наратив, че да 
увлечеш читатели, които би могло да са любознателни 
тийнейджъри, строги историци и дори сценаристи, които 
биха видели големия потенциал на аферата.
Началото на втората част в книгата на Румен Василев 
разглежда движението за освобождение на Гърция и 
тайното общество, наречено „Филики Етерия“, създадено 
през 1814 г. Девизът, изписван на знамената бил „Елефтерия  
и Танатос“ (Свобода или смърт). Градът на масонската 
ложа бил Одеса. Много интересни подробности ни 
съобщава Румен Василев, които правят разказването не 
сухо историческо четиво, а драматургия, в която кипят 
живот, чувства, идеи. Къде другаде например ще срещнем, 
че символът на зидарите е засаждането на бяла акация. 
Дори Толстой във „Война и мир“ говори, че на героя му Пиер 
Безухов е предоставено препоръчително писмо за влизане в 
Ордена. 
Затова отново ще напомня за безценния принос на Румен 
Василев за осветляване на множество факти, дати, 
събития, свързани с дейността на свободните зидари – че  
това е кауза, на която посвещаваш живота и делото си е и 
фактът, че членовете на „Филики Етерия“ полагат клетва, 
за нечленуване в други ложи и организации. Докато четем 
изследването на Румен Василев, сме завладени от този 
просветителски дух, който протича през цялата книга и 
който се дължи на една честност, почтеност и преданост 
в идеите на свободните зидари. Това е идея, която те 
завладява със силата на истината си, като за чиста и свята 
република.
Отделна глава авторът посвещава и на масонската 
концепция за Балканите. Това е въпрос, който осветлява 
ролята на руските офицери и организациите в това 
развитие. То  се проследява до ноември 1891 г., когато 
ложата „Овидий“ е закрита. Последвало закриване на 
масонството в Русия от Александър Първи, която забрана 
продължила 83 години.
Изследването на Румен Василев недвусмислено доказва 
ролята на „Филики Етерия“ като наднационална 
организация, изиграла решаваща роля за Българското 
просвещение. Не можем да подминем и страниците, 
където се подчертава изключителната заслуга на 
Брашовската работилница, отпечатала „Рибния буквар“ 
на Петър Берон. Не е пропуснат и приносът и на Иван 
Селимински, за когото са се изразявали, че „Такъв човек 

трябва и на българи, и на турци.“ Той създава тайно 
братство в родния си Сливен. 
Румен Василев отделя място и отдава полагамата се дан 
на възрожденците Палаузов и Априлов от Габрово. Особено 
интересен е и родът Мустакови от Букурещ.
Тази година, когато честваме 200 г. от рождението на 
Раковски, ще кажем и какво място отделя в книгата 
си Румен Василев на тази личност, така богата и 
нестандартна, непобираща се в никакви клишета. 
Авторът пространно изследва житието и битието на 
Раковски. Още в началото задава въпроса: Как би изглеждала 
българската история без Георги Стойков Раковски? Както 
и твърдението: много любопитни са превъплъщенията на 
този национален герой. Той се подвизава под различни имена. 
През 1841 като млад пристига от Цариград в Браила с кораб 
и е османски поданик с име Сава Стефанидис. А рожденото 
му име е Съби Стойков. В Браила е Георгиос С. Македон, 
а години след това приема името, с което е известен – 
Георги Раковски. Буен по нрав и прекарал известно време 
в свободолюбива Франция, Раковски сменя много идеи, на 
които да служи и много обкръжения, с които взаимно  си 
влияят.
Известно е, че заедно с баща си прекарват в тъмница 
в Цариград, на което Раковски гледа като на житейски 
университет. Помощ той получава и от гръцки,  и от 
турски свободни зидари. Например за отношенията си с 
Рашид паша Раковски не говори, но може би спазва масонския 
закон за мълчанието. Но е факт, че е бил близък с много 
влиятелни хора от Полша и Сърбия. 
В изследването си Румен Василев осветлява въпроса и за 
връзките на Раковски с известното суфистко общество, 
известно като Орденът на бекташите. Но голямата 
загадка и въпрос е кога  е създадена организацията „Тайно 
общество“ и дали тя е дело на организационния талант на 
Раковски. Виждаме, че авторът няма отговори на много 
въпроси, но по-важното е, че тези въпроси са повдигнати 
в тази ценна и нестандартна книга, която се е заела 
да изследва коя е тази невидима искра, която запалва 
всичко в едно историческо време, наречено с точното и 
вдъхновяващо име – Възраждане.
Голямо достойнство на изследването на Румен Василев 
е и че всички исторически сбъдвания се разглеждат като 
брънка от общ икономо-политически процес, и то не само 
на Балканите. С особена любов и страст авторът пише за 
феномена на българския духовен живот – читалищата. Тази 
глава от книгата е озаглавена: „Храмът на светлината“. 
Например индустриалната революция в Западна Европа дава 
тласък за развитие на крайдунавските градове. И това е и 
подтик тук да се появят тези просветни средища. 
В „Княжество България“, 1894 г. Георги Димитров пише: 
„Ний не знаем как се е породила тая благородна мисъл у 
умовете на нашите съотечесвеници свищовани, които най-
първо са открили читалище и техния пример скоро биде 
последван изобщо в цяла България…“ .
Румен Василев изяснява въпроса, че борбата за независима 
църква малко засенчва значимостта на създаването на 
тези типично български форми на просветителство 
– читалищата. И до днес няма ясен отговор на 
въпроси чие дело са тези читалища, кой е техният 
невидим ръководител, защо те са идентични в своята 
благотворителна мисия с характерната черта на 
Свободното зидарство – дарителството. Спори се кое е 
първото българско читалище – в Лом, Шумен, Свищов? 
Румен Василев разглежда благоприятната почва за появата 
им в историческия контекст на Кримската война, 
случващото се във Влашко, Молдова, Сърбия. Това е все 
един взаимосвързан организъм с каузални връзки помежду 
си. По това историческо време се развива и дружбата на 
Раковски с друг виден българин – Драган Цанков. Авторът 
ще обърне и внимание на един известен културен факт – 
труда на Стилиян Чилингиров „Български читалища преди 
Освобождението“, 1930 г. Чилингиров дава сведения за 130 
такива просветни средища.
С особена светлина в книгата е озарен и образът на Бачо 
Киро, родом от Бяла черква (Горни турчета) и  образът и на 
Апостола на свободата – Левски.
Изследването си Румен Василев завършва с едно обобщение. 
Възраждането е най-светлата страница от историята 
на България. Това е едно кондензирано историческо време. 
България още не е съществувала на политическата карта 
на Европа. И тук е парадоксът – че тя никого не е била 
толкова обичана, а залогът е бил „Свобода или смърт“.
Не бива да ни убягва  и акцентът, който осветлява 
цялото изследване на Румен Василев. Този акцент може 
би е изразен най-точно в следния цитат от Даниел 

Безеншек – „Масонството в Източна 
Европа“: „Трудът на масона има за крайна 
цел изграждането на по-добро и по-
просветено общество…“.

РОСИЦА ЧеРНОКОЖевА

Румен василев. Невидимата искра на 
възраждането. С., Ludite, 2019. 
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Как се роди идеята за преиздаването на „Полувековна 
България 1878-1928“? Лесно ли убеди „Колибри“ да се 
заемат с това?
Случайно, трябва да си призная. Започна от момента, в 
който (вече покойната от три месеца) Лиляна Елмазова, 
снаха на Евгения Марс, ми подари един екземпляр от 
оригиналното издание. Разгледах го вкъщи, възхитих се 
на богатата информация, която може да бъде от полза 
на всеки историк, включително историк на българската 
литература, и оттогава не ме остави мисълта, че 
книгата заслужава – даже не точно заслужава, а трябва 
– да бъде преиздадена. Издателство „Колибри“ я приеха 
от самото начало, но книгата е огромна, трудна 
за фототипно възпроизвеждане, изискваше много 
средства. В продължение на две години опитвахме да 
намерим някакво финансиране. Най-накрая, в началото 
на тази година, програма „Помощ за книгата“ отпусна 
сума, която беше далече от необходимата, но все 
пак даде зелена светлина на целия проект. Оттам 
нататък работата протече за три-четири месеца; 
трябва да кажа, че издателството я осъществи много 
професионално и добре организирано.

Какво представлява тази книга и каква рецепция е 
имала при появата си?
Става въпрос за сборник, определен в подзаглавието 
като „илюстрован юбилеен албум“ заради огромното 
количество снимки (около 150), които и сами по себе 
си са много интересни. Както се вижда от заглавието 
„Полувековна България“, целта на сборника е да 
направи панорама на историческото съществуване 
на българската държава за онзи половин век, който 
е изминал до момента на неговото съставяне. Тази 
панорама е много внимателно премислена и композирана, 
нарекох я за себе си „България от А до Я“. „А“ в този 
случай е най-общата статия „България. Граници, 
територия, население“, с която започва първата част, 
а „Я“ е последната, в която се разказва за създаването 
и успехите на една земеделска комуна в малкото 
северозападно село Минкова махала. „От А до Я“ също 
така означава непрекъсната композиционна линия на 
онова, което е придобила (или изгубила) България в 
продължение на изминалите петдесет години. Има 
например една поразителна карта в самото начало, която 
показва как са били прекроени границите на държавата 
ни – осем пъти за четири десетилетия (между 1878 и 
1919 година). Ако се замислиш какво означава това в 
разрушени домове и съдби, свят ще ти се замае.  
За мен лично беше много интересна и последната 
статия, за Минкова махала, защото има пряка връзка 
с литературата, която преподавам. През 1901 г. група 
интелигенти-народници се заселили в малкото и съвсем 
запустяло село Минкова махала. И точно така, както 
го описват в своите утопични визии писателите 
народници, както го рисува и Вазов в „Казаларската 
царица“, те започват работа за просвещаване на 
местните селяни, успяват да организират техния бит 
в модерна селскостопанска комуна. Четвърт век по-
късно резултатите са поразителни: някогашното бедно 
село се е превърнало в цветущо стопанство с хиляди 
декари обработваема земя, включително зеленчукови 
градини „на поливка при гравитация“ и двеста декара 
„американски лозя“, от които се произвежда вино за 
износ; стопанството е отворило верига от магазини, 
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включително в Централните хали; построени са 
метеорологична станция, парна баня за работниците, 
детска градина, училище, пералня и т.н. Изглежда направо 
поразително върху фона на днешната ни склонност да се 
кооперираме. Може би ни липсва тъкмо интелигенция от 
онзи вид, който е съществувал преди стотина години. 
Целият сборник съдържа 76 текста от различни 
автори, и всички те са известни специалисти в своята 
област или са ръководители (настоящи или бивши) на 
институцията, за която пишат. Разделен е на четири 
части, най-голямата сред които е „Част ІІ. Духовна 
култура“ (в интерпретацията на онази епоха духовната 
култура е обхващала и това, което днес бихме нарекли 
музейно дело и дори правосъдие). Информацията е 
огромна и любопитна, освен това книгата може да се 
чете не само в нейната предложена последователност, а 
като разпадната картина на пъзел, който всеки подрежда 
както, доколкото и когато поиска.    

Защо толкова десетилетия това оценявано като 
„рядък подвиг“ дело на евгения Марс тъне в забрава?
Сборникът наистина получава високи похвали в 
публичното пространство на своето време, при това 
оценката е напълно еднопланова и всеобща – почти 
невероятно събитие в историята на нашия обществен 
живот. А защо е забравено, трудно е да се каже. Едва ли е 
единственото забравено добро дело у нас. Най-вероятно 
защото съставителката му не попада в „списъка“ на 
незабравимите фигури. Ако не беше нейната връзка с 
Вазов, щяхме отдавна да сме я забравили, не по-малко 
от Евгения Димитрова, която при това е била по-
добрата писателка. След това пък е попаднала в списъка 
на буржоазните писателки. Факт е обаче, че тъкмо 
след като съставя, редактира и публикува на собствени 
разноски „Полувековна България“, Евгения Марс получава 
истинско обществено признание, т.е. признание заради 
самата себе си. От началото на 30-те години до 
Втората световна война (умира през 1945 г.) тя е много 
активен участник в различни културни и граждански 
дружества: съоснователка и шест години (1932-1938) 
председателка на Клуба на българските писателки, 
избрана е в Централния комитет на Българската 
лига за защита на правата на човека и гражданина, 
подпредседателка на дружество Българска драма…  
Неслучайно пак през 30-те години излиза и нейният 
единствен сборник с разкази на социална тематика 
– „Човекът в дрипи“. А Вазов някога є беше казал, че 
социалната тематика не е за жени.

Смяташ ли, че в културния жест на евгения Марс 
можем да четем някакво състезание с делото на Иван 
вазов?
Състезание? Не, със сигурност. Евгения Марс не 
би помислила да се състезава с Вазов, най-малкото 
защото двамата винаги чудесно са се допълвали. Няма 
нищо случайно в тази ненадмината по дълбочина и 
продължителност привързаност на Вазов към 27 години 
по-младата от него Евгения Бончева-Елмазова, избрала 
си псевдонима Марс. („Марс“ впрочем не идва от древния 
бог на войната, а от псевдонима на една много известна в 
края на 19. век френска актриса.) Те споделят множество 
важни неща: семейна среда в малък възрожденски 
град (Сопот и Самоков),  патриархално възпитание, 
вяра в националния идеал, традиционни нравствени 
добродетели… Вазов емблематизира значимостта на 
тези качества в българската култура, но Евгения е негов 
двойник в женски род, тя е възпитана да мисли и чувства 
по същия начин, в нея той намира опора и сили, когато 
е вече уморен и психически претоварен през последните 
двайсетина години на своя живот. 

Защо определяш делото на евгения Марс като 
възрожденско?
Защото тя прави това, което и по-известният от 
нея „последен представител на отдавна изчезналата 
вече честна генерация на Българското възраждане“ 
(цитирам Гео Милев, разбира се) би разбрал като задача 
на българската интелигенция, на българския писател: да 
съгражда националната памет, да пази духа и буквата 
на българския национален идеал. Освен това делото на 
Евгения Марс е възрожденско, защото нищо не иска 
от българската държава, ами є дава с жертвата на 
собствени средства и сили; то напомня големите 
благотворителни жестове на нашите възрожденци.  
 
А как можем да определим мястото на евгения Марс 
в българската литература и култура?
Интелигентна и почтена жена, представителка на 
традиционното направление в българската литература 
от първите десетилетия на 20. век, активна 
общественичка и строителка на женското културно 
движение, радетелка на националната линия сред 
българската интелигенция от времето до Втората 
световна война.

Има ли още забравени имена и книги, за които 
литературните историци трябва да говорят?
Има, между жените например. Точно такъв беше 
случаят с Евгения Димитрова. Само че аз не споделям 
опита на някои изследователи, които въвеждат в 
съвременно обращение творчеството на един или друг 
забравен писател, превъзнасяйки неговите лични и 
литературни качества със силни определения и похвали. 
Това не дава добри резултати, защото поражда по-
скоро разочарование, отколкото интерес, след като 
забравеното бъде прочетено. Важното според мен е 
да се постави всеки „намерен“ автор в точен социален 
и литературен контекст, да се очертае мястото (а 
така и приносът) му към разнообразието на българската 
литература от някакъв конкретен период. Издигайки 
на преден план богатството на цялата българска 
литература, на целия ни културен живот, ние всъщност 
развиваме интереса към всеки отделен автор, към 
всяка конкретна творба. И освен това преодоляваме 
мъчителното усещане за постоянна изостаналост, 
за културен провинциализъм. Не само качеството на 
единиците, но и разнообразието на множеството има 
значение в представите за една национална култура.   

ти самата над какво работиш в момента?
Честно казано, правя нещо безумно. Опитвам се да 
напиша история на нашата литература от първите две 
десетилетия на 21. век. Иначе казано, да историзирам 
настоящето на българската литература. Безумно е не 
само защото ми липсват перспективата и мярката на 
историческата дистанция. Поглеждайки назад, не бих 
могла да посоча друго време, друг период, в който да 
се е пишело толкова много и по толкова разнопосочен 
начин. „Материалът“ яростно се съпротивлява на 
възможността да бъде обобщен и типологизиран. Дори 
в сравнение с 90-те години на предходния век. Няма 
нищо подобно на школи и дори течения; това се вижда 
и в общественото присъствие на българските творци. 
Огромен брой произведения от всякакъв порядък се 
разбягват във вселената на днешната българска култура. 
Правя усилия не за да внеса някакъв ред и да направя 
оценка, колкото за да събера „материалната“ основа 
на бъдещите изследвания. Смятаме, че интернет ще 
ни набави в далечното бъдеще информация за това, 
което се случва днес, но моят опит не го потвърждава. 
Информацията потъва някъде в отдалечените и 
невидими, поне за обикновения литератор, дълбини на 
Социалната мрежа. Достатъчни са двайсетина години, 
за да може новата информация да избута старата далече 
надолу. Освен това бъдещият изследовател просто 
трябва да знае какво да търси, иначе пак ще останат 
забравени автори и творби. Макар че и в това има 
някаква прелест, разбира се. 

въпросите зададе  
АМеЛИя ЛИЧевА

Милена Кирова
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Сцена
Редактор на страницата
КАМеЛИя НИКОЛОвА Хотел между световете

„Хотел между тоя и оня свят“ 
от Ерик-Еманюел Шмит, 
постановка Иван Урумов, сценография и костюми Нина 
Пашова, музика Дони – Добрин Векилов, участват 
Дарин Ангелов, Георги Къркеланов, Антоанета Добрева 
– Нети, Иван Радоев, Ели Колева, Анастасия Ингилизова, 
Владимир Матеев, Ясен Атанасов

Пиесата на френския писател Ерик-Емануел Шмит е 
публикувана за първи път през 1999 г. Единадесет години 
по-късно тя е преведена и на български език (2010 г.) 
от Снежина Русинова-Здравкова. „Хотел между тоя и 
оня свят“ разказва за неудобния момент от човешкия 
живот, който те поставя между тленното и духовното. 
Жюлиен, Мари, Делбек, Лора и Раджапур се озовават 
в междинната станция на Доктор С и двамата є 
ангели помощници. Помещение без стълбище, без изглед 
към външния свят, от което единственият изход е 
асансьорът на съдбата. Шмит стерилизира облачното 
пространство. В него няма кой да обърне внимание на 
емоционалните изблици на временно пребиваващите, 
няма кой да отговори на хилядите им въпроси, а Доктор 
С е повече от незаинтересувана към случващото се 
на нейния „етаж“.  Шмит събира точно тези шест 
конкретни личности и противопоставя техните 
характери, като по този начин създава усещане за уют в 
това междинно пространство. 
В сценичния прочит на Иван Урумов ставаме свидетели 
на точно този уют. Действието на разказа се разклонява 
и се създават отделни отношения между Жюлиен и 
Лора, между Раджапур и Лора, Делбек и Мари и т.н. 
Режисьорът успешно пренася на сцената драматическия 
свят на автора. С появата на Жюлиен т.нар. „хотел 
между световете“ придобива различна светлина. Дарин 
Ангелов (в ролята на Жюлиен Портал) създава гъвкавия 
образ на енергичния бунтар, отчаяно търсещ свободата 
си от това проклето място и едновременно с това 
достига до влюбения, смирения Жюлиен, който търси 
начин да спаси Лора преди самия себе си. Персонажът 
на Дарин преминава през вътрешна борба, която личи в 
поведението на актьора. Първоначално той е импулсивен, 
несигурен, уплашен и по-късно, когато разбира какво се е 
случило поведението му се променя – става примирен, по-
спокоен и уравновесен. Жюлиен портал е попивателният 
образ. Той води публиката в непознатия свят на хотела. 
Посредством неговите реакции зрителите разбират къде 
е попаднал персонажът. 
По-голямата част от останалите персонажи са вече 
там, когато се появява Жюлиен. Глухият и вечно 
недоволен Делбек, чиято роля Иван Радоев изгражда 
добре от началото до края като съвкупен образ 
на егоцентрик и отмъстителен човек с позиция. 
Присъствието му на сцената е добре дозирано с 
поведението му, нито повече, нито по-малко – точно 
колкото е необходимо, за да създава усещане за 
равновесие в присъстващите характери, усещане за 
несправедливост, което достига върха си, когато 
неговият асансьор потегля обратно към Земята. 
Анастасия Ингилизова в ролята на Мари се справя 
с трудната задача да изгради необикновено комично 
настроение, което носи със себе си и винаги нещо 
философско. Диалектът, с който е обогатен образът є 
допринася допълнително за присъствието є. В ролята 
на Лора е Ели Колева – наивна, енергична, по детски 
глуповата, отново добър образ. Изненадващ за мен образ 
създава Георги Къркеланов в ролята на Мага Раджапур. 
Подобно на Дарин, той създава две полюсни настроения 
в себе си – вечно усмихнатият философ и реалното, 
истинското аз на Мага, което е криел след смъртта 
на дъщеря си. Георги Къркеланов е с всеки жест в 
ролята. Поведението му, маниерите му, движенията 
му, допълнително фокусите, които непринудено прави, 
дори в погледа му и реакциите спрямо околните той е 
философът магьосник. Комична роля с голям потенциал, 
който потенциал е реализиран на сцената. И Доктор 
С (Антоанета Добрева) и нейният антураж от ангели 
(Владимир Матеев и Ясен Атанасов), които допринасят 
със скромното си поведение за създаването на усещане 
за изтичащо търпение, за напрежение. 
Не точно такава атмосфера се усеща от 
сценографското решение. На сцената, на заден план 
наблюдаваме старинен кръгъл асансьор, на който 

всяко включване е зрелище. На преден 
план от двете страни на сцената са 
поставени две дървени пейки със зелена 
тапицерия, наподобяващи такива 
от чакалня на жп гара. Пейките и 

асансьорът са заградени от частичен парапет на 
нивото на кръста. Пространството е решено като 
абсолютно достатъчно, така че да може да се обиграва 
действието. Решението асансьорът да потъне назад 
в сцената под тъмносиньото осветление и машината 
за дим създава мистика, която е недостатъчна. 
Липсва една идея повече загадъчност в цялостното 
пространство на междинното помещение. Повече дим, 
повече игра с осветлението, които да допринесат за 
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фотограф: Стефан Н. Щерев
Участват: Богдан Бухалов, Каталин Старейшинска, 
Пенко Господинов, Василена Атанасова, Малин Кръстев, 
Весела Бабинова, Иван Петрушинов, Христо Пъдев, 
Георги Кацарски, Велина Георгиева (студентка) 

Следващите представления на „Лято и дим“ на Тенеси 
Уилямс в сценичния прочит на режисьора Анастасия 
Събева и екипа на Малък градски театър „Зад канала“ 
можете да видите на 4, 15 и 20 декември от 19.00 ч.

П Р е М И е Р А

неизвестното, с което с сблъсква първоначално Жюлиен 
Портал, а също и ние като зрители. 
Също на място, но на моменти несигурна и неточна 
е музиката на Добрин Векилов. Настроението, което 
тя създава, е именно настроението на „хотела“ – липса 
на търпение, подскачащи часовници и скрит динамит, 
който може всеки момент да избухне. Добре съчетана 
е с действието и мястото, но при промените е 
сякаш нарязана, сякаш прекъсната по-рано и на места 
звучи недовършена. Това не позволява музикалното 
оформление да работи за цялото на представлението, 
а напротив, прекъсва действието, накъсва емоцията 
и оставя усещане за недовършеност, което може да 
се дължи и на моментно техническо решение. Също 
така е еднообразна за всяка една сцена без значение 
емоционалната същност на сцената, което є придава 
смисъл на фонова музика. 
Двете най-силни сцени от пиесата – сбогуването с 
Мари и сбогуването с Лора, са и двете най-силни сцени 
в представлението. Анастасия Ингилизова създава 
събитие в минималното време, което има. Тя изиграва 
обърканата, уплашена Мари, която иска да раздаде 
любовта си на всички и се качва в асансьора с усмивка 
от уплах. Шмит убива Мари, асансьорът є потегля 
нагоре, с което разбива стереотипа за мисленето на 
всички хора, притежаващи такъв характер като на 
Мари. Другото клише, което Шмит чупи, е в сцената 
на раздяла с Лора. Това е моментът на признание 
за прокрадналата се любов в междинната станция. 
Сцената е решена така,  като че ли Жюлиен и Лора 
се виждат и веднага се влюбват, което я превръща в 
специална. Това е и причината Доктор С по-късно да 
размисли и да приеме предложението на Мага, като 
прави невъзможното възможно. 
Прочитът на режисьора Иван Урумов на пиесата на 
Ерик-Емануел Шмит „Хотел между тоя и оня свят“ 
е философски и фино изграден. Заедно с целия екип на 
представлението е създаден конфликт на характери, 
който много добре изгражда подаденото от автора 
действие. 

МИХАИЛ тАЗев

„Лято и дим“ от Тенеси Уилямс, 
режисьор Анастасия Събева, Малък 
градски театър „Зад канала“
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Френската писателка от марокански произход обсъжда 
сложната природа на идентичността и говори за 
първата книга от трилогия, базирана на нейната 

семейна история

39- годишната писателка е родена в Рабат, Мароко, а 
семейството є се мести в Париж, когато е на 17 години. 
Първият є роман, Adèle, разказва историята на майка 
нимфоманка и е публикуван във Франция през 2014 г. През 
2016 г. Слимани става първата жена мароканка, която 
печели най -престижната френска литературна награда 
„Гонкур“. Наградата е присъдена за втория є роман „Нежна 
песен“ – главната героиня в книгата е детегледачка, която 
убива бебе и малко дете, поверени на нейните грижи. През 
2017 г. президентът Еманюел Макрон я назначава за свой 
личен представител в Международната организация на 
франкофонията.
Миналата година тя публикува документална книга със 
заглавие „Секс и лъжи“  – сборник, събрал изповедите на 
марокански жени, разказващи за своя скрит интимен живот. 
Последната є творба, The Country of Others, е първата част 
от предстояща трилогия, която е базирана на нейната 
фамилна история. Действието на романа е ситуирано през  
40 -те и 50 -те години на ХХ век, а в неговия фокус е 
животът на баба є и дядо є по майчина линия в периода на 
деколонизация. Слимани живее със съпруга си и двете си деца 
в Париж.

Защо искате да разкажете историята на вашето 
семейство?
След като получих наградата „Гонкур“, взех решение да 
се заема с нещо трудно –артистът, получил известно 
признание, трябва да поема риска да се провали. Идеята за 
трилогия беше интригуваща за мен, защото като момиче 
прочетох много семейни саги. Допадна ми възможността 
да проследя живота на един персонаж от раждането му 
до смъртта и да изследвам еволюцията на обществото. 
Тази книга също така беше породена от разочарование и 
недоволство. Растейки в Мароко, четях книги от британски, 
френски, руски и американски автори и си мислех: „Научих 
много за тези страни, но хората там знаят твърде малко 
неща за моята страна“. Западният човек гледа на нас 
единствено като на мюсюлмани. Беше важно да кажа: „Ние 
имаме богата и сложна история“.

Обмисляли ли сте да напишете сага за друго семейство?
Не. Винаги съм знаела, че трилогията ще бъде посветена 
на моите прародители – когато бях дете, моята баба 
разказваше много истории за себе си и за брака си. Винаги 
съм виждала баба си и дядо си като персонажи в моя книга. 
Дядо имаше белег на корема си. Веднъж го попитах: „От 
какво е този белег?“, а той отвърна: „По време на войната 

се борих с един тигър... в Германия“. Вярвах на този разказ 
до 14-годишната си възраст. Бях щастлива, че баба и дядо са 
измисляли за мен тези истории.

Защото това ви е дало свободата да съчинявате 
истории?
Точно така. Разбрах, че ако искам да бъда свободна и да водя 
живота, за който винаги съм копнеела, трябва да разказвам 
истории. Аз съм човек, който се чувства твърде потиснат, 
ако не може да отиде навсякъде, където поиска, да прочете 
всяка книга или да изживее всяка страст. Разбира се, това 
не е възможно, ако не си писател. Ако пишеш, имаш шанса 
да живееш в друго време, да се влюбиш, да убиеш някого, да 
направиш каквото пожелаеш – това е невероятно! 

Средата, в която се разгръща сюжетът, и структурата 
на новата книга я отдалечават от „Нежна песен“ и Adèle. 
все пак не смятате ли, че разглеждате сходни теми и в 
трите книги?
Мисля, че винаги пиша за жените, доминацията и насилието. 
Моята обсесия е свободата: как мога да бъда свободна, да 
съхраня индивидуалността си и същевременно да съм свързана 
с другите – като съпруга, като майка. Също така моя тема е 
загубата на илюзии. В първата ми книга тя присъства  
като разочарование от секса, в „Нежна песен“ –  
като разочарование от майчинството, а в последната 
книга разглеждам разбитите илюзии относно изгнанието и 
имиграцията.

Книгите ви са особено откровени по отношение на секса. 
Беше ли ви трудно да пишете толкова смело за тези 
аспекти от живота на свои роднини? 
В момента, в който започнах да пиша книгата, те вече не 
бяха моите баба и дядо, а Матилд и Амине. Чувствах се 
напълно свободна да описвам сексуални страсти и сцени на 
насилие, защото те не бяха реално случили се неща. Търсех 
правдоподобността и истината на чувствата. 

Има ли тематична линия, която преминава през цялата 
трилогия? Дали това е промяната в начина на живот на 
жените от три поколения?
Да. Втората част е посветена на поколението на майка ми 
[тя беше хирург], на нейния брат и на баща ми [икономист, 
работещ за правителството] и обхваща период от края 
на 60-те години. Хората от това поколение желаеха да 
променят Мароко, искаха революция, но се превърнаха в 
буржоа. Тази книга ще бъде посветена на разочарованието от 
самите нас. Третата част ще се занимава с имиграцията и с 
възхода на ислямизма и тероризма. Действието е ситуирано 
през 1999 г. – годината, в която пристигнах във Франция. 
Като френски гражданин от марокански произход се 
чувствам предадена от ислямистите, които споделят моя 

Теса Хадли

Популярната авторка на „Нежна песен“ пренася 
опасната магия на собствената си фамилна история в 

първата книга от замислена трилогия

Главната героиня във втория роман на  
френско-мароканската писателка Лейла 
Слимани, „Нежна песен“, публикуван през 2016 г.,  
е детегледачка, която работи за семейна 
двойка в Париж и убива двете деца, за които 
се грижи. Книгата предизвиква широк отглас 

в много страни по света, печели наградата „Гонкур“ 
(авторката е първата жена мароканка, която получава тази 
награда) и привлича вниманието на президента Макрон, 
който назначава Слимани за свой личен представител 
в Международната организация на франкофонията. 
Романът посочва неудобните точки на социален натиск, 
в които класовите различия нараняват, а привилегиите 
изключват и потискат. Писателката умишлено преобръща 
обичайната конфигурация, наблюдавана при пресичането 
на расови и класови проблеми: повечето детегледачки в 
книгата са африканки, но главният персонаж е бяла жена, 
а човекът, който я е наел, е адвокатка от марокански 
произход. „Нежна песен“ шокира и разтърсва, но в крайна 
сметка обърква читателя. Напрегнатият ритъм на 
повествованието зависи твърде много от безпомощната 
ни заплененост от обстоятелства и детайли около 
престъплението; навлизането в дълбочина в тревожния 
свят на привилегированата двойка и самотната вселена 
на детегледачката в крайна сметка не дава това, което 
книгата обещава – някакво обяснение за случилото се. То би 
могло да бъде единствено предмет на психопатологията. 
Смъртта на децата е ужасяващ акт, лишен от политическо 
значение. 
В интервю за „Ню Йоркър“ Слимани говори за свой разказ, 
представящ гледната точка на изнасилвач: „Пиша за 
нещата, от които се страхувам най-много“. Тя притежава 

инстинктивно чувство за детайла, който би предизвикал 
най-силния „електрически шок“, но усилията є не винаги са 
насочени навътре, към истината за собствените є страхове; 
по-скоро напрегнатият наратив може да бъде усетен като 
опит за заиграване с отклика – шок, страх, възбуда – на 
нейния читател. (Това се отнася и за първия є роман, Adèle, 
в чийто фокус е животът на нимфоманка.) Но още от 
първата страница на „Страната на другите“ (Le pays des 
autres) нещата изглеждат различно. Тази книга се базира 
до голяма степен на историята на нейното семейство – 
гледната точка е променена и насочена навътре. В „Нежна 
песен“ стилът на Слимани се състои от поредица от 
кратки пронизващи денотативни изречения. Изреченията в 
„Страната на другите“ са сложни и нюансирани; наративът 
навлиза по-дълбоко във външния свят, който се съпротивлява 
на нейните думи и променя характера на интереса є към 
него. 
„Страната на другите“ започва през 1944 г., когато Матилд 
– пламенна млада французойка от Елзас, се влюбва в Амин, 
красив марокански войник, който се бие на фронта за 
Франция. Тя се жени за него и след войната семейството 
заминава за Мароко – първо се установява в град Мекнес, 
а по-късно в каменист район в провинцията, където 
Амин притежава наследствена земя. Бабата на Слимани 
е момичето от Елзас, което се омъжва за марокански 
войник; заедно те създават ферма с овощна градина близо 
до Мекнес. Баба є публикува своите мемоари в Мароко 
през 2004 г. – вероятно Слимани черпи материал от тази 
книга при работата си върху романа. В изграждането на 
фикционалните персонажи не усещаме фамилна преданост 
или предпазливост; писателката пресъздава опасната магия 
на семейната история и отново шокира, описвайки сцени на 
насилие, предизвикани от желанията, гнева и страстите на 
нейните персонажи. 

[Матилд] не можеше да се насити на ръцете на Амин, на 
устните му, на миризмата на кожата му, която – разбра сега 
– беше свързана с въздуха на тази земя. Омагьосана от него, 
тя го молеше да остане в нея колкото се може по-дълго дори 
когато заспиваха или говореха. Когато Амин научи, че сестра 

му Селма се е влюбила в обаятелен френски летец и е бременна 
от него, насочи пистолет към нея и Матилд. За момент 
помисли да застреля себе си. Това би решило всичко. Нямаше 
да има нужда от обвинения или обяснения. И най-хубавото му 
сако щеше да се покрие с кръв. Той пусна револвера и без да ги 
погледне, излезе от стаята. 

Избягването на катастрофата – в последния момент – е 
важен жест в този роман. Слимани насища езика с изострено 
чувство за разломните линии – между персонажите, между 
различните култури, както и в самите тях, подготвяйки 
ни за най-лошото: това, което ни приближава, но никога 
не идва до нас. Приспособяването се случва в рамките на 
труден брак, а границите между културите се оказват по-
пропускливи, отколкото изглеждат в началото. 
Всички тези напрежения се събират в личността на 
дъщерята на Амин и Матилд – умната, самотна и тревожна 
Аиша. В манастирското училище в града тя става обект 
на презрение от страна на другите момичета, защото 
не принадлежи нито към разпространяващите клюки 
мароканки, нито към „играещите на дама европейки“: 
косата є е ситно къдрава, дрехите є са грозни и шити у 
дома, пристига на училище със закъснение, докарана с кола за 
разнасяне на стока, пълна с щайги с плодове. 
Тази история от 40-те и 50-те години на ХХ век, свързана 
с проблемите на класата, расата и нацията, е първата 
част на замислена трилогия. С интерес ще проследим 
нейното развитие. Отгласи от борбата за независимост 
белязват края на първия роман. Огорченият и ожесточен 
брат на Амин – Омар, прегръща националистическата кауза. 
Запленена от вихъра на промяната, малката Аиша се радва 
на гледката на запалените къщи на френски колонисти, без 
да осъзнава добре какво означава това. „Нека горят. Нека си 
отидат. Нека умрат.“

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 24 юли 2021 г.

Лейла Слимани: Смятам, че винаги пиша 
за жените, доминацията и насилието

„Страната на другите“ от Лейла Слимани – вълнуващо 
изследване на миналото

произход, както и от расистите на Запад, които ме мислят 
за човек, който не съм. 

в интервютата не обичате да говорите за религия. 
Смятате ли, че прозата ви дава възможност да изразите 
чувствата си по начин, който искате?
Абсолютно. Когато хората ми задават въпроси, свързани 
с моята идентичност, се чувствам объркана – не мога 
да отговоря в едно изречение каква съм и колко сложно е 
усещането ми за принадлежност. Разбрах, че се нуждая от 
поне три книги, за да отговоря на този въпрос! Когато 
моите съграждани в Мароко ми казват, че съм буржоа 
франкофон, се обръщам към тях със следните думи: 
„Прочетете книгата ми и ще видите, че нещата са по-
сложни“. 

Говорихте за разочарование и загуба на илюзии. Как 
според вас можем да преодоляваме разочарованията си в 
живота?
Първото си разочарование изпитах като дете в момента, 
в който осъзнах, че животът не е такъв, какъвто го 
представят филмите. Истинският живот беше скучен. Щях 
да уча, вероятно да се омъжа, да имам деца, да пазарувам. 
Имах избор: да приключа със себе си или да стана писател и да 
живея живота, който имам сега. Не исках съществуването 
на родителите си или на нормалните хора.

А как щяхте да надмогвате разочарованията си, ако не 
бяхте писателка?
Щях да стана отвратителен човек. Вероятно алкохоличка! 
Щях да бъда проклета и да се отнасям зле с всички.

Какво четете в момента? Кои книги са на нощното ви 
шкафче?
The Orientalist от Том Рейс. В момента чета и Wise Blood 
на Фланъри О’Конър. Тя е една от любимите ми писателки, 
а романът є е извор на вдъхновение за третата книга от 
моята трилогия. 

Коя е последната голяма книга, която прочетохте?
The Fact of a Body: A Murder and a Memoir от Александрия 
Марзано-Лесневич. Интелигентна и смущаваща книга, която 
показва противоречията в човешката душа, пропастта, 
която понякога съществува между нашите убеждения и 
чувства. 

На кои съвременни автори се възхищавате най-много?
Людмила Улицка, Светлана Алексиевич, Зейди Смит и 
Чимаманда Нгози Адичи. Изпитвам възхищение към Мишел 
Уелбек. Не приемам неговата визия за света, но смятам, 
че е велик писател. Останах очарована от книгата на 
Сандро Веронези „Колибри“. Истински шедьовър. Забавна, 
трогателна, силно въздействаща книга, над която плаках 
като малко момиче. 

ДЖОАНА тОМАС КОР

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОвА
Източник: „Гардиън“, 24 юли 2021 г.
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Филип Олтерман

Преди три години малък колектив от 
изследователи в германски университет започва 

безпрецедентно сътрудничество с представители на 
Министерството на отбраната. Членовете на екипа 

проучват романи, за да посочат точките на възможни 
военни конфликти. Дали са на правилен път?  

Кола със затъмнени прозорци паркира в странична улица 
в близост до Тюбингенската ботаническа градина. 
Любопитните минувачи биха могли да забележат 
необичаен елемент в нейния номер. В Германия първите 
няколко букви обикновено означават общината, в която 
превозното средство е регистрирано. Буквата Y обаче е 
запазена за служители в армията. 
Военните са рядка, да не кажем нежелана гледка в 
Тюбинген. Живописният университетски град, който 
дава на света големи умове, сред които са философът 
Хегел и поетът Фридрих Хьолдерлин, днес е крепост 
на Зелената партия, благодарение на клонящата вляво 
академична общност. През 2018 г. в университетския 
кампус се надига недоволство срещу плановете за 
създаване на европейски изследователски хъб за изкуствен 
интелект в близост до университета: включването на 
производители на военна техника в „кибердолината“ в 
Тюбинген, казват студенти, които окупират аудитория 
през изминалата година в знак на протест, е срам за 
университетската интелектуална традиция. 
Двамата високопоставени военни, облечени в сиви 
униформи, които слизат от колата с буквата Y на 
номера през февруари 2018 г., навлизат във враждебна 
територия, за да потърсят сътрудничество с 
университета – нещо, което светът не е виждал досега. 
Названието на инициативата е проект „Касандра“: за 
период от две години изследователи от академията 
трябва да използват своите знания, за да помогнат на 
висшето военно ръководство в опитите му да предвиди 
бъдещето.
Изследователите не са IT специалисти или учени 
в сферата на точните науки, нито политически 
анализатори. Хората, с които военните ще се срещнат, 
са неколцина литературни изследователи, водени 
от Юрген Вертхаймер, професор по сравнително 
литературознание.
След като офицерите напускат помещението, 
атмосферата в залата остава напрегната. „Не бяхме 
сигурни дали да огласим публично този проект“, 
спомня си Изабел Холц, асистентка на Вертхаймер. 
Университетът отклонява възможността да бъде 
формално включен в проект на Военното министерство. 
По тази причина инициативата се ръководи от 
Световния институт по етика, независима институция, 
основана от починалия дисидент-католик Ханс Кюнг. 
„Подозирахме, че офисът ни може да бъде обстрелван с 
бомбички с боя или нещо подобно.“
Не е трябвало да се тревожат. Идеята, че 
литературата може да бъде използвана, за да предсказва 
граждански войни и хуманитарни кризи, пише в статия 
на вестника Neckar-Chronik, „беше колкото пленителна, 
толкова и безпомощно наивна. Вероятно се питате защо 
военните финансират проект, от който няма да има 
никаква полза“. В крайна сметка стартът на проекта 
„Касандра“ е обявен официално, но не довежда нито до 
хвърлянето на бомбички с боя, нито до седящи стачки. 
Обществеността, казва Холц „не прие проекта на 
сериозно. Те смятаха, че сме луди“.
Обвиненията в лудост, казва Вертхаймер, винаги 
са преследвали пророците и ясновидците. Касандра, 
жрицата от гръцката митология, притежава 
способност да предсказва бъдещето, което є позволява 
да види скритите гръцки воини в Троянския кон, да 
предвиди смъртта на микенския цар Агамемнон, 10-
годишното скиталчество на Одисей, както и своя 
собствен край. Въпреки това всяко нейно предупреждение 
е пренебрегвано. „Без ум е, слуша само яростта си тя“, 
казва Клитемнестра за пророчицата в пиесата на Есхил 
„Агамемнон“, преди хорът да добави: „Кое ли божество 
с враждебна мисъл / връз тебе с нечувана мощ се е 
хвърлило, / та пееш песента / на мъки и смърт? / Как ли 
ще свършиш, не знам!“1.
Идеята, че писателите са съвременни прорицатели, 
„които винаги казват истини, но остават нечути“, 
вероятно звучи позитивно езотерично. Интернет 
е наводнен с текстове и книги, които предричат 
бъдещи събития, но повечето от тези предсказания са 
инцидентни прозрения на автори на научна фантастика, 
описващи бъдещи технологични постижения.

1 Превод Александър Ничев. – Б. пр.

През 1914 г. в книгата The World Set Free Хърбърт Уелс 
пише за атомни бомби, чиито радиоактивни елементи 
заразяват бойните полета – това се случва три 
десетилетия преди бомбардировките над Хирошима и 
Нагазаки. Британският автор Джон Брънър в Stand On 
Zanzibar от 1968 г. описва обединение на европейските 
държави в колективен съюз, възход на Китай като 
световна сила, икономически упадък на Детройт и 
встъпване в длъжност на „президента Обоми“.
И разбира се, книгата „1984“ на Джордж Оруел, в 
която държава с еднопартийна система използва 
„телеекрани“ за разпознаване на хората по техните 
изражения и сърдечен ритъм. Тя е написана повече от 
половин век преди да влезе в действие програмата за 
наблюдение на Агенцията за национална сигурност на 
САЩ и софтуерът за лицево разпознаване в Китай. 
Вертхаймер набляга на факта, че големите писатели 
притежават „сетивен талант“. Литературата, 
добавя той, отразява социални тенденции, настроения 
и назряващи конфликти, които политиците избягват 
да дискутират, докато не изплуват на повърхността.
Негов любим пример за способността на 
литературата да долавя социални настроения и да ги 
проектира в бъдещето, е книгата „Касандра“ (1983) на 
източногерманската писателка Криста Волф. Романът 
пресъздава мита за Касандра, а Троя в книгата, 
подвластна на страха от тайна полиция, напомня 
за ГДР от една късна фаза. Касандра, прокълната 
с дара да провижда бъдещето, същевременно е 
ключ към трудното положение на самата авторка: 
жрицата вижда упадъка, към който върви нейното 
общество, но предупрежденията є са игнорирани от 
милитаризираната патриархална власт. 
Ако държавите се научат да интерпретират 
„литературния сеизмограф“, казва Вертхаймер, биха 
могли да разберат кои потенциални конфликти са 
на ръба да избухнат и ще могат да се намесят, за да 
спасят милиони човешки животи. 
С времето все повече средства се насочват 
към „кибердолината“ в Тюбинген за сметка на 
хуманитарните департаменти, засилва се и натискът 
към литературните изследователи да доказват 
приложимостта на дисциплината си в живота на 
обществото. 
На 15 декември 2014 г. Вертхаймер изпраща писмо 
на Урсула фон дер Лайен, която тогава е министър 
на отбраната. В него той говори за борбата с 
групировката „Боко Харам“ в Северна Нигерия –  
терористична група, която подлага на терор 
училища и библиотеки. Сблъсъците с армията, 
пише Вертхаймер, обикновено са предшествани от 
война с думи. Те обаче могат да бъдат използвани и 
за предотвратяване на конфликти. Споделя, че има 
желание да въплъти теориите си „в практиката, в 
рамките на политиката за разполагане на германски 
военни сили в чужбина“.
Фон дер Лайен не отговаря лично на предложението 
му, но през 2015 г. Вертхаймер получава писмо от 
Министерството на отбраната, което е покана 
за среща. Две години по-късно, след поредица от 
разговори, професорът от Тюбинген получава зелена 
светлина да ръководи пилотен проект, с който да 
тества идеята си за литературата като „система за 
ранно предупреждение“. Проектът трябва да докаже, 
че войната в Косово и възходът на „Боко Харам“ 

са могли да бъдат предвидени чрез изследване на 
литературни текстове. 
През лятото на 2017 г. Вертхаймер събира малък 
екип от изследователи, който включва Флориан Рог, 
студент в магистърска програма, който работи 
върху сатиричната литература във Ваймарската 
република, насочена срещу демократичната система, 
и Холц, който проучва в докторската си дисертация 
литературните източници на вдъхновение за 
членовете на лявата екстремистка организация 
„Червена армия“. Големи военни карти и лавици с 
книги от Нигерия, Алжир и Косово изпълват стените 
на стаята, където всяка седмица се събира екипът. 
„Разбирахме, че имаме уникална възможност, казва 
Холц, да покажем, че литературата може повече“.
През XXI век предсказването на неочаквани кризи 
се превръща в обсесия. Тази натрапчива идея е 
провокирана от два геноцида – в Босна и Руанда; след 
събитията политици и наблюдатели стигат до извода, 
че тези трагедии са могли да бъдат предотвратени 
при решителна намеса на международната 
общност. По-късно започва войната в Афганистан и 
интервенцията на САЩ в Ирак – решенията за тези 
военни действия грубо пренебрегват съветите на 
експертите, които познават политическите различия 
и конфликти на терен. 
Терористичната атака срещу кулите близнаци в Ню 
Йорк, която води до нахлуването в Афганистан, е 
пример за събитие, което може да бъде отнесено 
към феномена „черен лебед“, разглеждан от Насим 
Никълъс Талеб в книгата му „Черният лебед“ от 
2007 г. Подобни събития се случват рядко, оказват 
огромно въздействие и изглеждат предсказуеми, 
макар и в ретроспектива. В свят, който става 
все по-взаимосвързан, казва Талеб, те нарастват 
експоненциално.
Книгата става бестселър, не на последно място защото 
неочаквани кризи продължават да ни връхлитат: 
фалитът на банката „Лемън Брадърс“ през 2008 г., 
дълговата криза в Европа през 2009 г., бежанската криза 
от 2015 г., Брекзит, избирането на Тръмп за президент 
през 2016 г. и глобалната пандемия през 2020 г. Дори в 
момент, когато битката с Ковид -19 постига успехи, 
перспективата за друга криза изглежда неизбежна. 
Доверяваме се на „мъдростта на опита“ – това беше 
най-доброто възможно оправдание от ерата на Буш и 
Блеър; следващото поколение глобални лидери иска да 
предвижда бъдещето. 
До известна степен това не е нищо ново: една 
от задачите на разузнавателните агенции е да 
предупреждават за надвиснали кризи. Новото е, че 
информацията, известна някога само на агентите, днес 
е налична онлайн и може свободно да бъде придобита 
от други държавни институции. Голямото количество 
данни е инструментът, с който правителствата днес 
се надяват да предсказват бъдещи събития. Америка и 
Скандинавските държави са водещи страни в полето на 
предвиждането на конфликти чрез машинно обучение2. 
В Британия в института „Алън Тюринг“ се опитват да 
впрегнат изкуствения интелект в този процес.
Германия, която има скромно участие във войната в 
Афганистан и стои настрана от войната в Ирак, е 
инвестирала 43 милиона евро в експерименти, използващи 
инструменти за обработка на данни за предсказване 
на международни конфликти. Предвидени са още 2.6 
милиарда евро за по нататъшни изследвания в тази 
сфера. Централно място в тези опити за геополитически 
прогнози заема платформата за управление на данни, 
развивана във Военната академия в Мюнхен. Тя 
проследява механизма за обмен на новини на новинарски 
сайтове, анализира информация за военни конфликти, 
граждански протести, терористични актове, брутен 
вътрешен продукт на глава от населението, регионални 
образователни структури и промени в климата.  
Цялата тази сурова информация захранва 
суперкомпютъра „Уотсън“ на компанията IBM, 
който я превръща в карти, на които са посочени 
потенциалните проблемни точки: зелените индикират 
стабилност, оранжевите – нестабилност, а червените 
предупреждават за конфликти, които могат да 
избухнат всеки момент. Знаем от сигурен източник, че 
тази система, управлявана от изкуствен интелект, е 
сигнализирала за предстоящо ескалиране на напрежението 
– до няколко месеца – в северната провинция Кабо 
Делгадо в Мозамбик. Там силите за сигурност воюват 
с военни отряди, опитващи се да установят Ислямска 
държава. Системата за ранно предупреждение обаче все 
още се разработва: целта е тя да бие тревога от 12 до 18 
месеца преди възникването на потенциален конфликт. 
Германците остават по-недоверчиви от други нации 
към възлагането на задачи по стратегически оценки на 
алгоритми. „В САЩ има аналитици, които вярват, че 
изкуственият интелект може да измести прогнозите, 

2 Машинното обучение е технология за търсене на 
закономерности в данните за изпълнение на задачи без човешка 
намеса. Въз основа на получената информация алгоритмите 
правят прогнози и формират персонализирани препоръки. – Б. пр.

В началото мислех, че това е лудост: проект, който изследва          литературни произведения, за да предсказва бъдещи конфликти
Художник Юлиан Йорданов
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правени от хора, а ние не вярваме в това“, казва Масала, 
учен с немско-италиански произход. „Един алгоритъм 
може да свърши 84% от работата, но ние гледаме на него 
като на система, която подпомага хората анализатори, 
но не ги заменя“.
Суперкомпютърът „Уотсън“ обработва 500 гигабайта 
в секунда, което е еквивалент на един милион книги. 
Той обаче не е достатъчно добър в четенето между 
редовете. Един професор по литература изглежда 
перфектно подготвен да допълни набора от способности 
на компютъра. 
Въпреки че разполага с екип от трима изследователи, 
начинанието на Вертхаймер изглежда непосилно. „В 
началото на проекта смятахме, че ще прекарваме по-
голямата част от времето си в библиотеките“, казва 
Флориан Рог. „Но бързо разбрахме, че има твърде много 
книги на езици, които не владеем.“
Екипът обмисля да анализира текстове чрез сканиране 
за емоционално натоварени думи и фрази; той се 
стреми да очертае клъстерна карта на чувствата, 
свързани с определени въпроси, географски региони и 
политически фигури. Изследователите се консултират 
с IT специалисти. Проблемът е, че текстовият анализ 
изисква дигитализация на книгите и предварително 
посочени ясни параметри. „Това щеше да замъгли 
иронията, двусмислието или метафорите – всички 
литературни аспекти, от които се интересувахме“, 
допълва Рог. „Искахме да открием неща, които не знаехме 
до този момент.“
Наместо това групата учени решава да се концентрира 
върху онова, което те наричат „литературна 
инфраструктура“: какво се случва около текста и как 
той се възприема. „Интересувахме се от темите, 
които докосват болни места. Искахме да разберем дали 
книгата е отрупана с награди или е забранена, а авторът 
е трябвало да напусне страната.“ В Кувейт например 
след 2010 г. се появяват редица романи за ситуацията 
на малцинството от бедуини, които нямат кувейтско 
гражданство. Много от тези книги, които предвиждат 
суровото отношение на властите към бедуините, 
организирали протести през 2019 г., са цензурирани или 
забранени скоро след публикуването им.
Четенето на преводни книги се оказва неефективен 
начин за улавяне на такива тенденции. Рог признава, 
че с бързо селективно четене е изследвал не повече 
от 30 романа. Наместо това екипът на Вертхаймер 
установява контакт с писатели и литературни критици 
от районите, които са в полето на техния интерес. 
Откликът е изненадващо ентусиазиращ. Писателят Уоле 
Шоинка им изпраща линкове към статии в нигерийската 
преса и ги свързва с други писатели. Косовският писател 
Беч Цуфай организира колоквиум в посолството на 
Косово в Берлин, свързан с проучванията в рамките на 
проекта. На срещи в Париж и Мадрид идват писатели от 
Алжир, Мароко, Египет, Израел и Франция.
През 2018 г., седмици след като официалните 
представители на Военното министерство посещават 
университета в Тюбинген, Вертхаймер представя 
първоначалните резултати от дейностите по проекта. 
Той обръща внимание на литературния скандал около 
пиесата на Йован Радулович от 1983 г.,  
Golubnjača, в чийто фокус е избиването на сърби, 
извършено от усташите. Отбелязва и експулсирането 
на писатели, които не са сърби, от Асоциацията на 
сръбските писатели през 1986 г. В годините, които 
следват, липсват разкази за приятелство или любовни 
връзки между албанци и сърби и се забелязва възход на 
ревизионистичните исторически романи. Литературата 
и литературните институции, казва Вертхаймер на 
военните, „павират пътя към войната“ десетилетие 
преди кръвопролитията в Косово от 1998 г.
Карло Масала присъства на презентацията. „В началото 
си помислих: това е лудост“, споделя той. „Нищо няма да 
се получи“. Масала посвещава част от академичната си 
кариера на изследвания на конфликта в Босна и си спомня, 
че засилването на напрежението в района е предшествано 
от спад в смесените бракове. „Изглежда, в Косово е било 
възможно да се открият ранни предупредителни сигнали 
и на литературната сцена“. „Това е малък проект, който 
произвежда изненадващо количество полезни резултати“, 
казва представител на Военното министерство след 
презентацията. 
Конкурирайки се с проект, осъществяван от дружество 
„Фраунхофер“ в Берлин, което обединява редица научни 
институти в Германия и е най-голямата институция 
за приложни изследвания, проектът „Касандра“ 
демонстрира по-добри резултати. „Да предскажеш 
един конфликт година или година и половина преди той 
да избухне – това е нещо, което нашите системи, 
използващи изкуствен интелект, вече могат да правят. 
Учените, работещи по проекта „Касандра“ обещаха да 
предвещаят безредици и конфликти от пет до седем 
години предварително – това е нещо ново“, казва 
представител на Военното министерство, който пожела 
да остане анонимен. 
Министерството на обраната решава да удължи 
проекта с две години. То очаква разработването на 

метод за превръщане на литературни прозрения в 
убедителни доказателства, които могат да помогнат 
при създаването на военни стратегии: „емоционални 
карти“ на кризисни райони, по-специално в Африка и 
Средния изток.
Екипът разполага с книги; но как би могъл да въведе 
в машина своите открития? Отговорността 
за преодоляване на разделението между точни 
и хуманитарни науки пада върху плещите на 
Джулиан Шлиц, който е привлечен в проекта през 
септември 2019 г. Той трябва да разработи метод 
за превръщането на заключенията в литературната 
критика в данни за машинна обработка. Изучавал 
политология, социология и ислямистика, той е 
единственият член на екипа, който няма литературно 
образование. 
 „В началото бях в лагера на скептиците“, казва 
Шлиц. „Вещ в сферата на политологията, реших, че 
техният подход е… твърде дързък“. Изследователите 
от екипа насочват интереса си към Алжир – 
държава, която остава сравнително спокойна по 
време на вълненията от Арабската пролет. Само 
51.7% от гласоподавателите отиват до урните на 
президентските избори през 2014 г., което говори 
за политическа апатия или умора от политиката, 
дължащи се вероятно на спомените за гражданската 
война, обхванала района през 90-те години. В онзи 
момент Алжир се възприема по света като „стабилна“ 
държава. 
Тенденциите в издателската политика обаче подсказват, 
че под повърхността назряват промени. Романът на 
Амар Мездад Yiwen Wass Deg Tefsut („Пролетен ден“, 2014) 
проследява историята на група хора, които участват 
в демонстрация, разпръсната със сила. Книгата на 
Саид Сади, написана под формата на дневник, L’Échec 
Recommence, е преиздадена в северния район Кабилия през 
2015 г. Тя пресъздава събития от Берберската пролет3 
през 80-те години. През 2015 г. е издадена дистопията 
на Боалем Сансал 2084: La Fin Du Monde, в чийто фокус 
е ислямистки диктатор, използващ религията, за да 
наложи властта си и да контролира умовете на хората. 
Книгата е забранена в Алжир през 2006 г., но все още се 
радва на голяма популярност.
Превръщането на тези предупредителни сигнали 
в информация, която би могла да бъде използвана 
от военните или политиците, се оказва голямо 
предизвикателство. „Осъзнахме, че има различия в 
начина, по който хуманитаристите и учените в сферата 
на точните науки очертават картата, визуализираща 
съществуващата информация“, казва Шлиц. „Един 
културен историк би заключил: моята експертиза ми 
казва, че този регион е в червено, а този – в жълто. Един 
информатик би попитал: как ще покажем кога жълтият 
регион се превръща в оранжев?“
Изследователите разработват точкова система за 
оценка на риска, която се основава на девет показателя: 
тематичен обхват, цензуриране на текста, цензуриране 
на автора, отразяване в медиите, скандали около текста, 
литературни награди, наративна стратегия... Във всяка 
категория книгата получава от -1 до +3 точки: колкото 
по-висок е резултатът, толкова „по-опасен“ е текстът. 

3 „Берберската пролет“ е период на политически протести 
и гражданска активност за признаване на берберската 
идентичност и език в Алжир. Част от гражданските акции се 
провеждат в областта Кабилия. – Б. пр.

Колкото по-голямо влияние има една книга, толкова по-
висок резултат получава. La Faille от Мохамед-Шериф 
Лачичи, трилър от 2018 г., разказващ за насилието в 
алжирските затвори, корумпираната правораздавателна 
система и разрастващото се протестно движение, 
получава 22 точки, тъй като нейният автор е популярен, 
обявява се срещу статуквото и се радва на интереса 
на литературната критика. Книгата, оценена с най-
много точки, е споменатият роман на Сансал: екипът на 
Вертхаймер є дава 25 точки. 
Точковата система, въведена от проекта „Касандра“, 
има няколко недостатъка. Нейните показатели не са 
достатъчно стабилни. Трябва ли възторжени отзиви 
или крайно отрицателни рецензии да допринасят 
за резултата на книгата, ако излизат единствено в 
държавата, в която е публикувана? Превръщането на 
натрупани точки в карти, отразяващи емоционални 
напрежения, създава допълнителни главоболия: какво 
всъщност казва дистопичен алжирски роман за 
различните зависимости на алжирските политици, 
ако действието му е ситуирано в паралелна вселена. 
„Превръщането на литературата в числа е трудна 
задача; непрекъснато се налага да правиш компромиси“, 
казва Рог. 
Но се оказва, че можем да се доверим на инстинктите 
на литературния сеизмограф. През февруари 2019 г., две 
години след като във фокуса на изследователите влиза 
Алжир, в столицата и в няколко други града избухват 
граждански протести, които довеждат до оставката 
на президента Абделазис Бутефлика. Резултатите от 
проучванията на екипа на Вертхаймер, изпратени в 
доклад до Военното министерство през лятото на  
2020 г., отговарят на формалните изисквания на 
министъра на отбраната. Проектът „Касандра“ 
установява осезаема връзка между литературата и 
историческите събития. 
Насрочена е среща с оперативното командване. „Бяхме 
изпълнени с надежда и с нетърпение да приложим 
откритията си в практиката“, казва Холц. Тогава 
обаче, през зимата на 2020 г., получават съобщение, че 
проектът е прекратен. Някои винят пандемията за 
това, тъй като е поставила под напрежение федералния 
бюджет, други – цикличните промени в състава на 
министерството и оттеглянето на хора, които са били 
благосклонни към проекта. 
 „Разбира се, това беше тежък удар, който изобщо не 
очаквахме“, казва Холц. Зад сцената някои официални 
лица остават объркани. Предвиждането на кризи 
чрез литературата, казва един от тях, щеше да бъде 
„история на успеха“. Други смятат, че успешният 
проект е застрашил други програми в тази област, 
които гълтат много повече пари. 
В древногръцкия мит хората пренебрегват 
предупрежденията на Касандра, защото е прокълната 
от разгневения Аполон, когото е отхвърлила. В 
съвременната адаптация на Криста Волф генералите 
от Троя разбират, че тя казва истината, но въпреки 
това я игнорират. „Вярвах, че съвременните политици 
са различни, но те приличат твърде много на колегите 
си от древността: предпочитат да не знаят“, казва 
Вертхаймер.
В края на 2019 г. в един от последните си доклади до 
министъра на отбраната Вертхаймер поставя акцент 
върху интересното развитие на ситуацията в Кавказ. 
Той пише, че културното министерство на Азербайджан 
от известно време зарежда библиотеките в Армения 
с книги, отправящи явни антиарменски послания, като 
творбите на поета Халил Рза Улутурк например. Налице 
са знаци, предупреждава той, че Азербайджан засилва 
пропагандата, насочена срещу неговия съсед. 
Военният конфликт избухва година по-късно: 6000 
войници и цивилни загиват при бойните действия в 
Нагорни Карабах, анклавът в Азербайджан, населен 
предимно с етнически арменци. 
Вертхаймер не е изпълнен с горчивина заради 
преждевременното приключване на проекта. Казва, че 
изпитва единствено тъга. Все пак „Касандра“ вероятно 
има бъдеще. Министърът на външните работи е 
възложил задача на екипа: четиримата учени трябва да 
изследват скритите белези, които оставя процесът на 
обединение на страната. Работата по проекта може 
да се пренесе в Брюксел – по този въпрос се водят 
разговори с върховния представител на Европейския 
съюз по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност Жозеп Борел. Вертхаймер казва, че желае 
да приложи своя метод в анализа на напрежението в 
Украйна, Литва и Беларус.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 26 юни 2021 г.

В началото мислех, че това е лудост: проект, който изследва          литературни произведения, за да предсказва бъдещи конфликти
Художник Юлиан Йорданов
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Стефани Мерит

в тези амбициозни и забавни есета писателката 
използва таланта си на майстор разказвач, 

без значение дали пише за секскукли или за 
трансхуманизма

Повечето критици не определят Джанет Уинтърсън 
като автор, който създава творби в жанра научна 
фантастика; все пак всичките є романи пресъздават 
алтернативни реалности, а повече от две 
десетилетия писателката изследва възможностите, 
предлагани от технологичния напредък. Романът 
є от 2000 г., The Powerbook, проучва флуидните 
идентичности и връзки, породени от виртуалните 
персони. The Stone Gods (2007) съчетава исторически 
разказ с интерпланетарна дистопия и описва 
отношенията между робот и човек. Последният є 
роман, Frankisstein, пренаписва творбата на Мери Шели 
и създава съвременен роман, разглеждащ идеите за 
границите на изкуствения интелект и въздействието 
на технологичния прогрес върху изкуството, любовта, 
секса и биологията. 
В „12 байта“ – първият є сборник с есета от 1996 г.  
насам – Уинтърсън изследва всички тези проблеми 
без посредничеството на фикцията, но познавачите 
на прозата є откриват в него типичната за нея 
полемичност и ерудираност, изпъстрена с тематични 
отклонения и проблясъци на остроумие. 12-те есета 
тук са разделени в четири групи, за които най-общо 
бихме казали, че се отнасят към темите за миналото, 
въображението, взаимоотношенията и бъдещето; 
заедно те предлагат едно еклектично пътуване през 
историята на технологичния прогрес – история, 
която дълго време пренебрегва някои от най-
влиятелните фигури в тази сфера, защото са жени или 
хомосексуалисти, и едва напоследък започва да говори 
за техния принос. В този сборник Уинтъръсън отдава 

почит на Ада Лъвлейс1 и Алън Тюринг, на Стефани 
Шърли, основателка на изцяло женската компания 
Freelance Programmers, както и на забравените жени-
програмисти, които работят по време на Втората 
световна война. Признанието за заслугите на жените 
противоречи на доминиращия наратив за мъжката 
експертиза в тази област. 
В предговора на сборника авторката казва, че есетата 
са плод на дългогодишния є интерес към машинния 
интелект и подхожда към тази проблематика като 
„разказвач на истории“, поставил си една скромна цел: 
„Бих искала да привлека вниманието на читателите, 
които не се интересуват от изкуствения интелект 
или биотехнологиите, доминиращите компании в 
индустрията на информационните технологии или 
технологичните продукти, които използват анализ на 
масиви от данни“. Писателката се опитва да създаде 
една „по-мащабна картина“ и да обсъди метафизичните 
импликации на нашето трансчовешко бъдеще. Тя гледа 
с изненадващо оптимистична нагласа към това бъдеще. 
„Хибридната форма на човек и машина със сигурност 
ще се появи“, твърди тя в последното есе „Обичам, 
следователно съществувам“. „Хомо сапиенс вероятно 
е на път да изчезне… И ако това се случи, как бихме 
могли да продължим напред, използвайки най-ценното 
от човешката природа? Как ще го дефинираме?“ 
Този текст, както и повечето други есета, по-скоро 
задава въпроси, отколкото дава отговори; Уинтърсън 
признава, че съществуват неясноти и противоречия 
по отношение на редица етични въпроси, свързани с 
изкуствения интелект. 
„Технологията, която ще промени света към по-добро, 
е технология, която вече съществува… Ние живеем 
в най-доброто и в най-лошото време. Дистопия или 
утопия? Никой въпрос не може да бъде по-прост. 
Никой въпрос не може да бъде по-сложен“.
Уинтърсън обсъжда първостепенната роля на 
вътрешния ни живот – онази част от нас, която 
не може да бъде изцяло разпозната и разбрана от 
алгоритмите на Фейсбук  –  използвайки абстрактни 
термини и цитат от Ларкин: „Това, което ще оцелее 
от нас, е любовта“. Тя обаче предлага и по-практични 
решения на проблемите, свързани с бъдещето 
на изкуствения интелект. В есето „Джурасик 
автомобилен парк“ писателката разглежда проблема 
за доминацията на белите мъже в областта на 
технологиите – господство, което затвърждава 
редица предразсъдъци. Наред с очевидните решения 
на този проблем тя предлага следното: „Бих искала 
да видя как влиятелни хора на изкуството и публични 
интелектуалци съветват учените, технологичните 
експерти и политиците на всяко ниво“, тъй като 
1 Лъвлейс е английска математичка (1815-1852). Тя е родена с 
името Огъста Ейда Байрон и e единственото законно дете на 
Лорд Байрон. – Б. пр.

Рианън Кослет

Много съвременни романи изследват работната 
култура и прегарянето на работното място. все пак 

за много автори днес офисът изглежда един далечен 
спомен. Как ще се развие тази литература в светлината 

на пандемията от коронавирус?

Какво се случва с атмосферата в офиса? С малките рутинни 
ритуали, с миризмите и звуците му – на преварено кафе, 
синтетични материи, парфюми на колеги, приглушено бучене 
на телефонни разговори и бръмчене на принтери. За тези 
от нас, които продължават да работят от къщи, офисът 
изглежда далечно място, един позабравен спомен, но за онези, 
които са се завърнали в него, той е напълно трансформиран: 
маски, дистанция, смълчани хора.
Сега е странен момент за оценка на този тип роман. 
Дали нещата ще се върнат към положението отпреди 
пандемията, или ще хвърляме поглед назад във времето, 
когато сме прекарвали дълги изтощителни часове в офиса, с 
облекчение или може би с носталгия? Чудя се дали книгите, 
чието действие се развива на работното място, ще ни 
изпълни с копнеж по определени аспекти на живота преди 
пандемията или тези наративи ще ни предупреждават да не 
се завръщаме към работна култура, която за много от нас е 
била несигурна и нестабилна.
Временната работа, казва неназованият персонаж от 
романа на Хилари Лейчтър Temporary, е „кариера на 
стенограф“ – „кратки задачи, кратки престои, къси поли“. 

В този набързо нахвърлен 
сюрреалистичен портрет на 
различни занимания, които 
включват доставяне на поща, 

насочване на трафик, влизане в ролята на призрак, който 
отваря и затваря врати в семейна къща… – абсурдите на 
временните професии са изложени със сухо чувство за хумор.
Temporary е актуален роман, който отразява 
нестабилността на работните места в бързо развиваща 
се икономика от XXI век, разчитаща на онлайн услуги. 
Не е чудно, че броят на романите, занимаващи се с тази 
тема, рязко се увеличава: дискусиите за начина на работа 
в бъдеще са все така разгорещени на фона на многото 
хора, които работят дистанционно, и насред призивите 
за въвеждане на универсален базов доход и четиридневна 
работна седмица. Потенциалът на изкуствения интелект 
да ни измества от много професии води до настойчива 
тревога, която беше засилена от масовата безработица 
в началото на пандемията. Светът, представен в 
книгата на Казуо Ишигуро „Клара и слънцето“, в който 
машините в определени аспекти функционират по-добре 
от хората, а на някои деца им е отказано образование и 
напредък в кариерата, защото не са „подобрени“ чрез генно 
инженерство, изглежда смущаващо близък до нашата 
реалност. 
Темата за работната култура и атмосферата на 
работното място отдавна вдъхновява някои писатели: 
„Бартълби“ на Херман Мелвил разказва за пасивното 
недоволство на работещите, The Best of Everything на Рона 
Яфе (1958) отразява нарастващото присъствие на жени 
в офисите, а „Стъкленият похлупак“ на Силвия Плат – 
неудовлетвореността от стажантска работа в списание. 
Рутината на един работен ден, представен чрез множество 
незначителни подробности, се оглежда в романа на Никълсън 
Бейкър The Mezzanine. 
Настоящите примери за този тип романи са книги, 
разглеждащи т.нар. bullshit job – термин, създаден от 
философа Дейвид Грейбър в негово влиятелно изследване 
за означаване на безсмислени и пагубни за психиката 
професии от XXI век. През 90-те писателите Брет Елис, 

Тама Джановиц и Джей Макинърни критикуват скучната 
пустота на едно общество, моделирано от консуматорския 
капитализъм. 
Много от книгите, които следват тази вълна, са твърде 
забавни. Във Fake Accounts Лорън Айлър язвително рисува 
картината на работата в онлайн медия, прицелена към 
аудиторията на милениълите. „Всичко, което казваш 
или правиш, вероятно е безсмислено или нетрайно, като 
същевременно е потенциално значимо; ефектът е, че през 
цялото време си едновременно невротично раздразнителен 
и деморализиран“. Работните срещи са „почти напълно 
безполезни“, а сайтът е твърде неудобен за ползване. 
„Върша едни и същи неща всеки ден“, казва Еди, персонаж 
в посрещнатия с възхвали дебют на Рейвън Лейлани Luster. 
„Втурвам се от метрото към офиса, веднага си измивам 
ръцете в тоалетната. Използвам лосиона за ръце, който 
шефът ни започна да слага там, след като се разбра, че 
жените в компанията (внушителните 87% от целия 
състав) все още взимат по-малки заплати от мъжете. 
Лосионът за ръце слабо повдигна морала на колектива“. Еди 
работи в издателство за детска литература („организирам 
работни срещи, на които обсъждаме защо мечките 
отсъстват от текстовете и защо децата искат да четат 
единствено истории за риби“), но прекарва по-голямата 
част от работното си време или в сърфиране в интернет, 
или в сладка дрямка заедно с колегите си.
Обикновено персонажите в тези книги не са удовлетворени 
от работата си. В романа на Хали Бътлър The New Me 
главната героиня е назначена на временна работа. „Новите 
офиси и колеги създават приятната илюзия за разнообразие“, 
казва тя. „Също както хората сменят храната на котките 
си – редуват консерви с пиле и консерви с дроб или риба“, но в 
крайна сметка всички храни миришат на анус“. В същината 
си това е роман за безсмислената работа, която води до 
духовна смърт: „Седях си зад бюрото и изчислявах парите, 
които ми трябваха, за да платя наема и да си купя храна, 

Сборникът „12 байта“ от Джанет Уинтърсън – 
завладяваща история за технологичния прогрес

„изкуството винаги е водило битка с реалността  с 
оръжията на въображението и чувствата“. Вероятно 
смятате, че това е очевидно за хората, които взимат 
решения, но ми е трудно да споделя нейния оптимизъм 
– пиша тази статия в момент, в който бяха обявени 
още по-големи съкращения на разходите за училища по 
изкуствата. 
В тази относително тънка книжка Уинтърсън 
разглежда историята на технологичния подем 
и развитието на машините, засяга темите за 
„надзорния капитализъм“, гностицизма, секскуклите 
и гръцката философия. Най-страстно обаче тя 
обсъжда въпроси, които многократно се появяват 
в нейните текстове: пола, расата, изкуството, 
феминизма, любовта. Настойчиво насочва вниманието 
ни към бъдещето, което вече е тук, защото смята, 
че писателите, артистите, читателите, които 
споделят нейните възгледи за вътрешния свят на 
човека, не трябва да стоят безучастни и да оставят 
важните решения в ръцете на технологичните 
експерти. „Либералната съпротива не може да бъде 
насочена срещу технологиите и науката“, казва тя, 
но признава, че някои аспекти на бъдещето, свързано 
с изкуствения интелект, са твърде плашещи. До 
голяма степен нещата се свеждат до стария въпрос: 
кои разкази формират нашата реалност? Тази книга е 
най-интересното място, откъдето всеки лаик в тази 
област, който иска да опознае предизвикателствата 
и възможностите на един смел нов свят, може да 
започне своето пътешествие. 

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 2 август 2021 г.

Извън офиса: как пандемията променя романа, посветен      на работното място и работната култура
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Алисън Флъд

Издатели и редактори, спорещи за автори като Майк 
Пенс и Уди Алън, демонстрират нежеланието си да 
работят върху определени книги. Дали това е ново 

явление, или отхвърлянето на автори е предмет на един 
отдавнашен дебат?

През 60-те години съоснователят на издателство „Саймън 
и Шустер“ е изправен пред дилема. Алберт Шпеер, главен 
архитект и министър на отбранителната индустрия 
в Третия райх, е написал мемоари, които предлагат 
поглед отвътре към въпроса за лидерството в нацистка 
Германия. Майкъл Корда, главен редактор в издателството, 
споменава в мемоарите си „Друг живот“, че Шустер 
очаквал голям успех за издателството, ако издаде тази 
книга. „Има само един проблем“, казал той. „Не искам да 
виждам името Алберт Шпеер наред с моето на една и съща 
страница“.
Напрежението между желанието за печалба и моралните 
въпроси не е нещо ново в либералната издателска индустрия 
– Шустер отхвърля книгата на Шпеер (в крайна сметка 
тя е публикувана от издателство „Макмилиън“), а през 
2008 г. британското правителство внася за разглеждане 
закон, който лишава престъпниците от възможността 
да печелят от книги, в които разказват за своите 
престъпления.
Напоследък дебатите по въпроса какво да се публикува се 
изострят твърде много. Представители на издателския 
бизнес, които изпитват неловкост, когато работят върху 
определени заглавия, говорят по-често и по-силно – чрез 
отворени писма или в социалните мрежи. През април 200 
човека, работещи в издателство S&S в САЩ, се обръщат 
към своя работодател с искане за анулиране на договор 
за седемцифрено число, сключен с бившия вицепрезидент 
Майк Спенс. Автори също оттеглят книгите си, когато 
тяхното издателство заема позиции, несъвместими с 
възгледите им; Роксан Гей прекратява договора си със S&S 
от 2017 г. заради решение на издателството да публикува 
книга на крайнодесния активист Майло Янополус; същото 
прави Ронан Фароу, когато издателска къща „Хатчет“ 
обявява, че ще публикува мемоарите на Уди Алън. Панкадж 
Мишра наскоро обяви, че е изпратил писмо до издателство 
Penguin Random House India с молба да преразгледа 
решението за преиздаване на книга от министър-
председателя Нарендра Моди.
Понякога опитите за оказване на натиск водят до 
резултат: книгата на Янополус е отхвърлена от 
издателство S&S, а след стачка на редакторите 
мемоарите на Уди Алън са изключени от издателския 
план на „Хатчет“. Друг път не постигат нищо: въпреки 
недоволство сред екипа на канадския клон на Penguin 
Random House, книгата Beyond Order на Джордан 

така че да продължа да 
живея и да продължавам 
да идвам в този офис, 
и да седя на това 
бюро и внимателно да 
изчислявам…“.
Друг роман на тази тема 
е There’s No Such Thing 
As an Easy Job от Кикуко 
Цумара. Безименна 
жена, която страда от 
прегаряне в работата 
(неразположение, което 
се среща все по-често 
сред милениълите 
според скорошната 
документална книга на 
Ан Хелън Петерсън, Can’t 
Even), е назначена на ново 

място – трябва да работи зад бюро и да проследява чрез 
видеонаблюдение писател, който е в период на творчески 
блокаж; той също седи зад бюро и гледа с празен поглед 
в екрана срещу себе си. Емоционалното напрежение в 
предишната работа е накарало жената да търси лека 
работа, която е близко до дома є и изисква „малко мислене“. 
Тя преминава през няколко назначения, но е измамена в 
надеждите си за монотонно и спокойно ежедневие: животът 
непрекъснато нарушава неговата равна повърхност. 
Чудноватите картини на различните работни места се 
движат на ръба на магическия реализъм. Little Scratch от 
Ребека Уотсън е експериментален роман, който проследява 
потока на съзнанието на млада жена в рамките на един-
единствен ден. Главната героиня е жертва на посегателство 
именно на работното място. „Чрез рутината в работата 
тя се опитва да забрави травмата“, казва Уотсън. В 
противен случай повествователката би имала време 

да разсъждава върху въпроса какво става с нея; така 
досадата на една монотонна работа се превръща във враг на 
психологическото є израстване.
Дали тези млади жени (обикновено персонажите са 
млади жени) наистина са в толкова неблагоприятна 
позиция. Повечето от тях са бели. На тези сравнително 
привилегировани дъщери на феминистката ера са им 
обещани свобода, независимост и професионална реализация, 
които могат да постигнат чрез образование и израстване 
в кариерата; вероятно се чувстват измамени от една 
скъперническа към тях, безмилостна реалност в епохата на 
късния капитализъм. Или, както предполага литературната 
критичката Кейти Блум в списание The Nation, „някои 
съвременни романи позволяват на представителите 
на средната класа „да се чувстват „като жертви на 
капитализма вместо като хора, които печелят от него“.
Мая, повествователката в последния роман на Сам 
Байърс Come Join Our Disease, далеч не е привилегирована. 
Тя смята, че на новото работно място є се предлага 
възможност да избяга от бедността, но дехуманизиращата 
реалност не отговаря на очакванията є. Авторът  
изследва взаимодействието между утопия и дистопия 
и в това отношение препраща към творчеството на 
Джеймс Балард.  Мая се бунтува срещу тази реалност и 
нейното „освобождение“ заема ключово място в романа.  
Потенциалното спасение се крие в чувството за колектив 
и общност. Все пак в реалността не всеки може да се надява 
на това. Както пише Байърс: „Да бъдеш продуктивен, 
уважаван и радващ се на сигурност член на съвременното 
общество – това е проект, който изисква 24 часа усилия. 
Той поглъща цялото време, необходимо за същинското 
индивидуално израстване. Вече не можем да говорим за 
работа, която се простира от 9 до 5 ч. следобед и се 
извършва на едно място“, казва той. „Това е неспирна работа 
по създаването и поддържането на собствен „индивидуален 
бранд“, на добра форма чрез диети и упражнения, не дневен 

режим, съобразен с твоите домогвания, който иронично е 
напълно изтощаващ“.
Не е чудно, че романите, занимаващи се „с прегарянето в 
работата“, процъфтяват. По-песимистичните от тях 
загатват, че няма изход и алтернатива на капитализма –  
посока на мислене, която теоретикът на културата Марк 
Фишер определя като „капиталистически реализъм“. 
Вероятно поради това наративите за освобождението 
се обръщат към сюрреалистичното и фантастичното. В 
реалния свят алтернативният начин на живеене не изглежда 
възможен. И как другояче би могло да бъде, когато базовата 
стабилност в обществото изглежда като мираж.
Би било интересно да се види, в светлината на пандемията, 
по какъв път ще тръгне тази литература. Дали ще става 
все по-сюрреалистична? Или ще победи песимистичният 
реализъм, ако животът ни все повече се доближава до света 
на дистопиите. Смятам, че едно по-задълбочено изследване 
на потенциала на колективизма и солидарността ще ни 
даде възможност да разглеждаме критично дисбалансите, 
основани на расата, класата и пола. 
Ребека Уотсън ми каза, че сцените в Little Scratch, 
разкриващи типичната работна атмосфера в един офис, са 
събудили носталгията на нейните читатели към времето 
преди локдауна. Ако тази атмосфера изчезне в бъдещето, 
дали писателите от това време ще гледат с по-добро око 
на нея? Предполагам, че ще бъде точно обратното. „Хората 
смятаха, че някои структури са неизбежна част от 
работата им“, казва Уотсън. „Но изведнъж осъзнахме, че те 
всъщност не са необходими, а са ни наложени насила“.

Превод от английски:  
РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 15 май 2021 г.

Ако издателите се страхуват, имаме сериозен проблем: дебатът 
относно „кенсъл културата“ в издателския бизнес се изостря

Патерсън1 излиза от печат с марката на издателството. 
Издателите днес ходят по опънато въже. Чии гласове 
трябва да засилят със своята издателска политика, 
трябва ли да я съгласуват с исканията на своя екип или 
с предпочитанията на публика, която изповядва други 
възгледи? А ако личните позиции на автора, казва Дж.К. 
Роулинг, не се одобряват от екипа на издателството и то 
отказва да работи върху негова нова книга за деца? Къде е 
линията, която не трябва да преминаваме?
Преди месец литературният агент Клеър Александър се 
изказва пред комисия в Камарата на лордовете, проучваща 
въпроса за свободата на словото онлайн. Той говори за 
съществуването на пропаст в издателската сфера между 
„стария тип мениджмънт“ и „младите отрицатели“. 
Директорът на издателство „Хатчет“ Дейвид Шели 
добавя, че новите членове в екипа на едно издателство 
„трябва да знаят, че вероятно ще работят над книги, 
предлагащи идеи, които не приемат“.
От една страна стои следният аргумент: ако има пазар за 
една книга, тя трябва да бъде публикувана, без значение дали 
идеите в нея хармонират с възгледите на издателския екип. 
През 2017 г. книгата на Сам Джордисън Enemies of the People, 
критикуваща решението за Брекзит и управлението на 
Тръмп, е публикувана от „Харпър Колинс“, въпреки че много 
от редакторите и самият собственик (Рупърт Мърдок) не 
одобряват позициите на автора. 
„Макар и да нямаше особен ентусиазъм относно 
публикуването на книгата, екипът на издателството 
стисна зъби и я подготви за печат. Какво ще се случи, ако 
доминира разбирането, че редактори и техни колеги могат 
да спрат работата си върху определена книга, защото не са 
съгласни с позициите, изложени в нея?“, пита Джордисън. 
„Ако хората се страхуват да публикуват текстове, които 
са осъдителни от някаква гледна точка, ще имаме много 
проблеми. Те не се крият единствено в риска да бъдат 
засегнати лица, които смятат, че имат репутация на 
високоморални хора“. 
Говорейки пред Камарата на лордовете, Шели обяснява, че 
издателство „Хатчет” избира книги на базата на тяхната 
комерсиална жизнеспособност и изискванията на закона. Той 
казва: „Отхвърляме книги, когато преценим, че престъпват 
закона в някакво отношение, че са клеветнически или 
провокират езика на омразата”.
През декември издателство „Литъл Браун”, което е част 
от издателската им къща, анулира договора за издаване на 
книгата Welcome to the Woke Trials на писателката Джули 
Бърчил заради нейни ислямофобски туитове, насочени 
към журналиста Аш Сакар. От издателството смятат, 
че авторката е „преминала определена линия”. По-късно 

1 Канадски клиничен психолог, професор по психология в 
Университета на Торонто и автор на книги за самопомощ. 
През 2016 г. критикува открито предложения от 
канадското правителство Законопроект C-16,  свързан с 
половата идентичност и въвеждането на полово неутрални 
местоимения.  – Б. пр.

писателката губи делото за клевета, възбудено от 
журналиста. 
Според Оливия Бийти, която ръководи издателство за 
политическа литература, дебатът „твърде често поставя 
акцент върху свръхчувствителността на по-младите 
редактори и пренебрегва факта, че изборът на редакторите 
с власт оказва влияние върху публичния дебат”. Тя смята, 
че издателската индустрия по-често пренебрегва автори 
с леви идеи, отколкото интересите на читателската 
публика. Оттук следва, че редакторските екипи неизбежно 
работят върху книги, с чиито концепции не са съгласни. 
Истината е, че издателите винаги са вървели по опънато 
въже. „Хората, ръководещи издателства, знаят, че 
спорните книги се продават, но използват правото си да 
отхвърлят проблематични книги“, казва Рупърт Хийт 
от Dean Street Press, посочвайки множество примери. 
Социалните медии шумно се намесват в дебата чрез 
петиции и открити писма. „Винаги е имало несъгласия 
по отношение на издателските политики, но сега те 
стават твърде видими“, казва основателката на сайта 
bookcareers.com Сузан Колиър. Хийт споделя този възглед: 
„Голямата разлика днес е в състава на издателствата – в 
много от случаите той се състои от млади хора, които 
се опитват да диктуват издателските политики и да 
осуетяват публикацията на книги, които вече са избрани 
от ръководството – това, доколкото зная, е без прецедент 
в историята на издателската политика“.
Мемоарите на Майк Пенс, смята Хийт, ще бъдат важен 
тест – оттеглянето на книгата му може да поощри 
подобни действия от други издатели. А след възхода на 
„Животът на чернокожите има значение“, #MeToo и други 
социални движения директорите на издателства вероятно 
усещат все по-силен натиск да следват линията, желана от 
екипа им. 
Корда, главен редактор в Schuster, си спомня сходни 
катаклизми през 60-те. „Тогава в повечето случаи 
издателите смятаха за свой дълг да публикуват книги, 
представящи различни гледни точки към един проблем. 
Те чувстваха необходимост да заемат сравнително 
безпристрастна позиция, а не да защитават твърда 
морална линия“, пише той в списание Another Life. Но 
сега „все по-разгорещеният и поляризиран дебат“ води 
до „прегъване на коляно от страна на мениджмънта на 
издателствата пред позициите на редакторите или 
обратното“.
Самият Корда дава аргументи срещу публикуването на 
книга, написана от един от лидерите на Ислямска държава, 
Луис Фаракхан. „Не мисля, че колегата ми Макс би искал да 
види името си наред с това на автора“, пише той. Както 
казва Дик Снайдер от „Саймън и Шустер“: „Издателят 
трябва да следва Първата поправка, но не и да публикува 
всичко, което му изпращат“.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОвА

Източник: „Гардиън“, 3 юни 2021 г.

Извън офиса: как пандемията променя романа, посветен      на работното място и работната култура
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Атанас Сугарев

Когато преди 40 години току-що навършилият 
шестдесет години френски поет, певец и композитор 
Жорж Брасенс напусна този свят, той остави зад 
гърба си около 200 песни, двайсетина плочи, един роман, 
една поема, едно участие във филм, хиляди концерти 
и приятели. Отнесе единствено тъгата и обичта на 
хората, които бяха чули неговите песни, които го 
познаваха. Говорейки за него, Жак Брел казва: „Истински 
смъртен грях е да не си го слушал. Той е като коледна 
елха, която има по клоните си не гирлянди и играчки, 
а няколко въпросителни, които трептят в дъното на 
душите ни“.
Жорж Брасенс е роден преди 100 години, на 22 октомври 
1921 г., в град Сет. Той излиза на голямата сцена през 
1952 г., когато е вече на 31 години. Дръзкият му дебют 
веднага привлича вниманието, защото е подготвен с 
много загриженост и страст. Нека споменем някои 
песни от първата му плоча – „Лошото име“, „Горилата“, 
„Хекатомба“, „Чадърът“… Те представят един напълно 
завършен поет и композитор, който докрай ще остане 
верен на избрания творчески път.
Песните на Брасенс пазят своята многомилионна 
аудитория. Те не бяха мода. Те са необходимост. Те са 
едно човешко откровение. Обхватът им е много широк 
– от шегата и гротеската до чистата лирика. Песни – 
пълни с хумор, с парадокси и изненади, но и с трагизъм и 
болка. Песни – нужни на хората. Но тяхното очарование 
не се нарича само „непринуденост“. Истинската им магия 
е, че те са поезия, достъпна и разбираема за всички.
Поезията в песните на Брасенс е разнолика и 
многообразна като самия живот. Просто е истинска. 
Топла. Изпълнена с иронично добродушие и човешка 
прямота. Тя е поезия – яснота, поезия – конкретност. 
Брасенс пее за неща, почувствани от всеки отделен 
човек. Този дързък волнодумец и „хулиган в песента“, 
който не се бои да обрисува сенчестите страни на 
своето общество и време, винаги запазва по една добра 
дума за всеки от нас. Макар че ни е съвременник, темите 
в творбите му са валидни за всички епохи. Винаги е имало 
и ще има влюбени и скърбящи, доволни и изиграни, хора, 
които успяват да отделят ценното в живота. Брасенс 
не само е човек с голяма душа, но и помага на другите да 
бъдат такива.
За въздействието на поетичните му песенни разкази 
допринасят много и героите в тях. Те са предимно 
ярки, запомнящи се личности. Често пъти зад тях 
се крие самият Брасенс, но независимо дали героят е 
мъж или жена, той почти винаги е човек, отблъснат 
от обществото. Човек, който страда от него. Но 
той не е безпомощна жертва (макар че обикновено 
е несретник), както не е и ангел. Той предизвиква 
обществото („Да умреш за идеите си“). Има собствен 
морален кодекс, в който вярва много повече, отколкото 
в различните фалшиви рецепти за поведение и житейски 
предразсъдъци. Той не приема социалните условности. 
Такива са основните мотиви в песните „Лошото 
име“, „Хекатомба“, „Песен за овернеца“ и др. В тях се 
открояват моралните устои на Брасенсовия кодекс, 
който се опира на свободата и справедливостта. Той 
е преизпълнен от добрина. Никое негово действие не е 
продиктувано от лошо намерение. Дори да е крадец или 
извън закона, героят на Брасенс винаги е поет по душа 
и с разбираща усмивка и опрощаваща ирония посреща 
ударите на живота. Намеква ни, шеговито или с тъга, 
че обикновено не бива да очакваме от другите повече 
от това, което сами им даваме. В творбите cи Брасенс 
не се опитва да поучава хората, а просто ги приема 
такива каквито са – с техните грешки и слабости, с 
ежедневните грижи и радости. Той е един от тях.
Темите в неговите песни са вечните теми на голямата 
поезия – любовта и жената, смъртта, приятелството, 
свободата. Любовта за Брасенс не е абстрактно 
и недосегаемо понятие, а силна и трайна духовна 
връзка. Той не опоетизира нейните откъснати от 
живота платонични въздишки, а се рови из земните 
є превъплъщения и успява да измъкне възвишеното 
и поетичното от неособено чистите постели на 
действителността. Независимо дали пее за първото 
момиче, чрез което е познал жената, за невярната 
лудетина от „Едно красиво цвете“, за всеотдайната 
съпруга на Ектор или за нещастницата, продадена му от 
съседа за сто cу, Брасенс запазва за тях искрената си обич 
и най-топлите си и нежни слова.
Същевременно в песните му се срещаме и с 
неизбежното – смъртта. За нея подбира същите 
заредени с добродушна ирония и философско разбиране 

думи („Добрият човек“, 
„Завещанието“), както и за 
останалите неща от живота. 
Та нали смъртта, колкото и 
страшна да изглежда, е само 

Ю Б И Л е И

Песните на Брасенс
част от човешкото съществуване. Брасенс пее още и за 
приятелството, за силата на дружбата, но пее и против 
насилието, униформата, войната. За първи път поетът 
и човекът Брасенс не желае и не може да прости. Той 
ненавижда принудата и натрапничеството, а хапливият 
му хумор е по-звънък от шамар.
Песните на Брасенс се отличават не само с думите 
си, но и с неподозираното си богатство от ритми и 
мелодичност. Композиторът Брасенс не отстъпва 
на поета Брасенс. Той има редкия дар да се вслушва в 
припева на думите и да възпроизвежда за всички нас 
скритата в тях мелодия. Така създава песни не само по 
свои стихове, а и по творби на Пол Фор, Вийон, Юго, 
Верлен и др. Колко проста и същевременно чиста  до 
болка е музиката към един от шедьоврите на Арагон – 
„Няма щастлива любов“.
Както в живота, така и в творбите си Брасенс 
отхвърля ненужните ефекти. Песните изпълнява само 
в съпровод на китарата си (и евентуално понякога 
на контрабас). Твърди, че ако не можеш да изпееш 
една песен без акомп, тя не е никаква песен. Брасенс 
не обича фалшивия блясък и когато поднася своето 
изкуство на хората. На сцената той изглежда самотен, 
но когата запее, въздухът се населява от героите му, 
зала и сцена се сливат, всеки от присъстващите става 
част от приказно-реалния свят, над който властва 
доброжелателният и честен глас на Брасенс.
В своите творби Жорж Брасенс съхранява и доразвива 
най-ценното от многовековната френска поезия. Предава 
по неповторим начин нейната яркост и многообразие. 
Разкрива пред хората цялото богатство на поетичното 
слово. Неслучайно Андре Тилийо пише в своята книга за 
Брасенс: „Песента на Брасенс винаги е един малък празник 
на думите. В нея те се срещат като на кръстопът, 
идващи от хилядите хоризонти на езика. Тук са 
романтичната реч на Вийон и тлъстичкото слово на 
Рабле, изразите от епохата на Луи XIV, сухите думи от 
XVII в., лиричните – от романтизма, сплъстените – от 
символизма, грубоватият говор – събиран от селските 
друмища или из канализацията на градските покрайнини, 
неологизмите, изразите, създадени като по поръчка. И в 
този букет аргото забожда едно срамежливо цвете“.
Жорж Брасенс е не само френски поет, той е поет на 
целия свят.

 
Неговите жизнени и правдиви творби винаги 

ще намират отклик сред хората. 

Чадърът

Плющеше дъжд, бе пътят в локви, 
но без чадър вървеше тя.
Държах един – бях свил го ловко 
от мой приятел сутринта.

Притекох се на помощ бързо, 
предложих да я приютя, 
а тя лицето си обърса 
и ми отвърна с нежно „Да“.

Припев: Място под чадъра, срещу място в рая,
               беше като ангел тя до мен.
               Срещу място в рая, място под чадъра, 
               в сделката печелех в този ден.

Един до друг и как прекрасно 
звучи за двама песента, 
запяла над чадъра бясно 
шуртящата край нас вода.

Като в потопа ми се иска 
да плиска дъжд като река 
и тя до мен да се притиска 
четиридесет дни така.

Но пътят и при дъжд извежда 
до някой град. Тъй за беда 
един град всякаква надежда 
отне на моята мечта.

Да, рядко нещо продължава 
безкрайно и с „благодаря“ 
пое към моята забрава 
и тя с усмивка на уста.

Лошото име

В забутаното ни селце 
са вдигнали от мен ръце.
Дали съм буен или свит,
тук все минавам за чешит. 
Уж зло на никой не желая 
насам-натам като се шляя, 
но умните не ме търпят, 
че следвам по-различен път.

И всички, всеки божи ден, 
без немите, кълнат по мен.

На Четир’найсти юли вън 
празнуват. Мен ме гони сън 
и хич не ми е по мерак 
да бия с музиката крак.
Уж зло на никой не желая,
като си дремя в свойта стая, 
но умните не ме търпят, 
че следвам по-различен път.
И всички на гнева във плен, 
без глухите, слухтят по мен.

Съзра ли наш селяк „храбрец“ 
да гони някой плах крадец, 
тогава бързо слагам крак 
на запъхтения селяк.
Уж зло на никой нe желая 
за кражбата като нехая, 
но умните не ме търпят, 
да следвам по-различен път. 
И всеки, щом е оскърбен,
без куците, подгонва мен.

И без да съм пророк голям 
отлично участта си знам. 
Намерят ли въже за клуп, 
набързичко ще стана труп.
Уж зло на никой не желая, 
като не се стремя към рая, 
но умните не ще простят, 
че следвам по-различен път.
Ще гледат всички в този ден – 
без слепите – как бесят мен. 

Превод от френски:
АтАНАС СУГАРев

Крадецът

Мой обирачо вещ, мой принце на крадците, 
ти, който – за късмет – промъкна се у нас, 
дордето пеех вън куплети шеговити, 
чуй, друже, съчиних за теб таз песен аз.

На тръгване от нас, грабителю изтъкнат, 
ти входната врата затвори – честен жест! 
Скиталци да не би и друго да отмъкнат. 
Почтените крадци се срещат рядко днес.

Най-нужното си взе от къщи без забава 
и даже взор не спря на гнусния портрет – 
подарък за деня на моята поява; 
хитрецо, с малко шанс би бил изкуствовед...

Друг белег, че не си обсебен от поквара: 
на труженика благ труда зачете свят – 
не ми отне, сполай, безценната китара.
Спогодба на творци с различен занаят.

Така че, драги мой, за всичко ти прощавам, 
без умисъл, след зрял и щателен разбор.
Онуй, което взе от къщи, ти го давам.
Попадна то в ръце надеждни, няма спор.

Самият аз дори, прехранващ се със песни, 
ако не бях пробил със моите творби, 
щях също като теб сега дела нечестни 
да върша, твой ортак да бъда може би.

Ти плячката продай, но пазари се зорко, 
недей да правиш дар на никой укривач.
Да плащат скъпо! Знай, че стара поговорка 
гласи: по-зли са те от всеки обирач.

Но не мисли, че щом не викнах полицая 
тогава, пак у нас си длъжен някой ден 
да дойдеш, всеки нов грабеж – ще ти призная – 
ще накърни безкрай добрия спомен в мен.

Приятелю, дано имотът ми ти служи, 
дано Меркурий бди над твойта свобода.
И хич не се коси, начисто с теб сме, друже – 
дължах ти песен аз и – никаква вражда.

Накрая, послепис: щом кражбата остава 
единствен твой талант, твой страстен занаят, 
купи си дом, в дюкян трофеите продавай – 
ченгетата дори от теб ще пазарят.

Превод от френски:
МАРИО ДОБЧев
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гражданска метафизика

облаците се изплъзват
между пръстите
всяка дума е паметник 
на незнайния воин

кратка история на човека 

само Бог знае езика
на който мълчим 
и сънува 
как умираме като звезда 
притеглена в обратното на тишината 

марширувахме под радиоактивния дъжд

Дева Мария е самотна майка 
честит 8-ми март 
на тайната вечеря има само жени 
детството е моето гробище 
тишината ме задушава 
като непозната посока

толерантност

линията между живота и смъртта 
е краен софийски квартал 
където минутите минават 
по-бавно от края на света
а времето е върха на игла 
зашила крилата на слънцето  

(през зимата всички сме равни)

отвъдното е обществена сграда 
където вечно чакаш реда си 
на гишето с надпис - 
светът е в почивка 

някой носи очите ми 
небето прилича на мен 
и не познавам човека 
открил себе си

клуб 27

дните се трошат 
и дори не показват сезона 
опитомил оставащите разстояния

на 18 демоверсията свърши
погледът се спуска
в нищото на очите

безкрайността е пожар 
който е все по-малък

асоциална дистанция

Oh starry starry night! This is how
I want to die.
             Ан Секстън 

последните секунди безсъние
са най-свирепи  
увисват на светлината 
и страхът че всеки те гледа
хищно затяга въжето

животът е честен за всички 
малката кибритопродавачка
гори на клада 
като древни сънища 
опитомени в модерния свят 

алгоритъма не дискриминира 
всеки иска да умре 

това не е посмъртно стихотворение 

сезонна атрофия 

в очите на баба 
още виждам дядо 
на младини 

Н О в А  Б ъ Л Г А Р С К А

постпандемичен период 

в деня на мъртвите 
трия имена  
от телефона 

дезинформация 

гробът ми е безименен камък 
хвърлен 
милиони години назад 

ретроспекции

броим наобратно дните 
в паметта ми 
няма оцелели

*
моля се на детето в мен 
всеки път когато заспи 
да е за последен път

преписвам болката 
на всички езици 
защото на този свят 
обичаме само мъртвите

светът като воля и представа

в петък вечер
животът ми подава ръка
бавно изливам небето
обратно в чашата

биполярно разстройство

дълбаеш в нищото 
и потъваш в себе си
там сянката изчезва 
и заключва вратата отвътре 
с надпис 
забранено за посетители

(вкъщи наричаме смъртта  
семейни проблеми)

тъмнината не остарява 
с годините кожата є прозира
като пролетно слънце
обелило рана в небето 
над мъртвите сгради
преливащи времето
за 18 разрушителни обиколки 
на вечния студ

Александър Арнаудов



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

РеДАКЦИОННА КОЛеГИя:  Амелия Личева (гл. ред.)
 Пламен Дойнов, Йордан ефтимов, Ани Бурова, 

Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова,  емануил А. видински 
Малина томова   

Печат: „Нюзпринт“

ISSN 1310 – 9561

***
Едно дърво се разлиства в мен,
клоните му опъват жилите на ръцете ми,
короната му изпълва гърдите ми
и мога ясно да видя, да вдишам
разтварянето на всяко листенце.
Едно дете обръща поглед към мен,
ръцете му се протягат в молба за прегръдка,
очите му преливат от сълзи и страх,
то е голо и мръсно, сякаш част от дървото – 
моето неосъществено момче.
Това дърво ме обгръща цялата. 
Сякаш ставам самото дърво.
И едновременно съм и имам
короната,
стъблото,
детето
и корена.

***
Събирам думи – дъждовни капки по асфалта.
Те падат от необята и се превръщат
в реки от натежала неизказаност.
Отдавна искам да ти кажа,
че те откривам във водовъртежа им.
Живееш в мен като вклеймено слово,
което ритуално се повтаря,
повтаря се,
запомня се,
остава.
С теб се разказвам като случване,
звуча като любима песен, 
като стих.
Увличам се и плувам по тротоарите
на неизречените думи – истини,
на истини,
неистини,
признания.
Не мога да не искам да узная
с коя от всички думи ме описваш,
коя да приютя завинаги 
и да превърна в своя същност.
Ще я положиш ли на устните ми?
Не мога да не проследя с поглед
(небето впрочем е красиво)
първопричината на думите.
Харесва ми да гледам как се стичат
на малки водни петънца, на срички
по листа ми – трамвайното стъкло.
Обичам да ти посвещавам всички,
които съумеят да се слеят.
Ти никак не приемаш прозаичното,
но от асфалта,
от тротоара,
от стъклото
събирам своите най-честни стихове.
И в този смел водовъртеж на думите
намирам тяхната първопричина,
смирявам се пред всяка неизказаност,
съзнала същността на необята –
 
живееш в мен.

Лавина

В подножието на тази истина е самотно.
А на върха є се блъскат виелици.
И трупат пласт след пласт върху себе си
една вековна, една извънобхватна лавина.
Ела с мен, да се разходим из нея,
да станем част от лавината и в някой миг
сами да бъдем такава лавина.
Да ни боли от измръзване,
да ни души и тежи на гърдите,
като непосилен сизифов камък,
но върху раменете атласови,
любовта – тази скромна измислица.
Да се разтворим в лавината
и тя да стане наша реалност.
Един свят непонятен, но близък,
където всичко мое е на един дъх от теб,
а всичко твое е отдавна предвидено
да бъде мое до всяка подробност.

Н О в А  Б ъ Л Г А Р С К А

И преди да изчезне или да се стопи,
разходи се с мен през лавината.
Повърви в душата ми тихо
и тръгни, позволявам, отивай си.
Ще изчакам снегът през зимата
да затрупа удобно следите ти.
Ако все пак решиш да останеш,
постой в подножието на моята истина
и не смей да поглеждаш нагоре.
На върха є се срещат виелици
и зараждат по-тежка лавина…

Филип Проданов

Благодаря ти, Венера
Осъмнах с идея за безкрай.
До вечерта две от точките бяха избледнели.
Потърках и последната,
поне недовършено да бъде моето изречение.

Не мърда.
Черното стои и завършва моя взор.
Не мърда.
Черно стои и завършва моя опит за свобода.

Осъмнах, плаващ в море, като герой.
В ден с така ясна Луна,
а до вечерта беше напълно избледняла.
Потърках очи,
поне да беше там, а аз да не я виждам,
поне взорът ми да беше нарушен, а не реалността.

Няма я.
Черното стои и завършва моя взор.
Няма я.
Червеното стои и завършава моя опит за свобода.

Само Вечерницата беше там.
Плака с мен и остана да ме пази до сутринта.

Няма красота

София е нощно заведение.
Музика кънти,
а никой не я чува.
Глухи сме,
но как да го разберем, като отдавна не си говорим.

София е нощно заведение.
Мъглата изчезва само когато някой я търси.
Всички сме я виждали и я мразим,
а всеки издишва дим. 

София е нощно заведение.
Парите никога не стигат,
а в дима е пълно с „горди“ сенки.
Красотата е на почит.
Няма(та) красота.

Sweet lies 

След всеки спор оставяш кървав отпечатък върху 
                                                                       гърдите ми.
Не викам за помощ.
От помощ се нуждае яростта ти.
Ти мълчиш,
а тя крещи думи груби, неподбрани, 
които ритат без посока, без цел. 

Стане ли тъмно,
лампата изгасне, 
тишина настане. 
Аз, скрит в мрачен ъгъл, си намествам душата. 
Разглеждам я отблизо, да не би нещо в думите ти 
                                                                          да е вярно. 

Стане ли тъмно, 
мълчанието пада и къса жили повече от думите зловещи. 

Стане ли тъмно,
всеки сам се лекува с лъжи, осъзнати или не.

* * *
Есента дойде като влак: не по разписание
и закри и последните крехки лъчи над замръзващата гара.
Никой не се качи – този влак бе товарен.
На съседния перон очакваха влака „Лято“, който 
                                                               така и не дойде.
Пореден железопътен проблем бе насочил „Зима“ 
                                   срещу мимолетния топъл сезон,
изваждайки го с единичен трясък извън релси.
А тук на малката гара „Настояще“ някой трябваше 
                                            да каже на радостната тълпа, 
че няма да се ходи на море.

* * *
Скитам се сред безсмислените нощни светлини.
Софийската мъгла превръща всичко в пастел.
Давя се в цветове и влага – влагата на живота.
Хващам ръжда.
Ходя все по-бавно, все по-приведен.
Страшно стържене от нозете ми се чува и червени 
                         стърготини се разпръскват и искрят.

Имам един стремеж велик. Стремеж към покрайнините, 
към тъмнината.
Търся място, за да заляза,
за да мога да бъда неоткриваем – нещо невъзможно дори 
                                               в най-мрачната Софийска нощ.

* * *
Било нетипично за поета да ходи на парти,
да се радва, да танцува. 
Това не било за „извисените“. 

Било нетипично за поета да е щастлив. 
Смята се, че щастието го прави безгласен. 

Било нетипично за поета да търси приятели в тълпата.
Поетът или е сам, или търси други като него, 
                                                 за да са сами заедно.

Много правила, на които той някак все не отговаря, 
нито се стреми, но нещо в него вечер гложди. 

Чувства се еднакъв с всеки познат:
обикновен човек, спадащ към клас „клюкари“ – 
напрестанно споделящ неща, за които никой 
                                                                 не го е питал.

Атанаска Илинчева


