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В Одеса: препоръчва се за четене

 Ива Тодорова

Иля Камински
„Заровен във врата на човек, куршумът прилича на
пришито око, / око, загледано назад в нечия съдба“.
Така пише рускоезичната украинска поетеса Людмила
Херсонская, родена в Одеса. Сега президентът Путин
твърди, че изпраща войници в Украйна, за да защити
рускоговорещите. Какво мисли Людмила за Путин?

 Дейв Егърс
 Лидия Дейвис
 Деймън Галгут

Един дребен сив човек анулира
настоящия двайсет и първи век,
настройва часовниците на страната си
за зимната война.
Путин изпраща военни части, а Западът гледа как
украинските войници, дори и млади цивилни граждани,
хващат оръжията и излизат на улиците, за да му се
опълчат. Няма кой друг да им помогне. Препрочитам
Людмила:

 Лорън Гроф

Броят се издава с подкрепата на НФК

Нова българска
 Васил Чапразов
 Александър Арнаудов
 Александър Байтошев
 Валерия Димитрова

Не страда целият войник –
само краката му, ръцете,
само бръска сняг,
само слаб дъжд.
Целият войник се отърсва от болката –
това е просто ракетна система…
Просто гръмотевица, светкавица,
просто ужасни загуби,
просто ден с нащърбена каска,
просто Бог, който не закриля.
Запознах се с Людмила в Одеса през 1993 г.
Опитваше се да ми преподава английски. Бях много слаб
ученик. Тези дни тя ми пише, за да ми каже, че чува
взривове през прозорците си. По первазите им нарежда
купчини вестници да ги укрепи. Пише стихотворения.
„Парис Ривю“
26 февруари 2022 г.

Превод от английски: Калоян Игнатовски
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Докато гледаме вцепенени чудовищната гледка –
как агресията на Русия срещу Украйна постепенно
превръща пред очите на света Третия Рим в нов
Трети райх – почти не обръщаме внимание, че едно
от първите неща, които прави всяка завоевателна
война, е да въведе цензура.
Замразяват едни думи, за да нажежат други.
Медийният регулатор Роскомнадзор спусна
нареждане „текущата операция на руската армия“
да не се нарича „война“. Указанието се оказа
толкова влиятелно, че дори българският министър
на войната не посмя да нарече руската инвазия
с това име – вероятно по висши политически
съображения.
Думите не спят. Скоро подмяната може да обхване
още назовавания:
Вместо износ на диктатура – установяване на
демокрация; вм. путинизация – денацификация; вм.
Украйна – Киевска Рус, а като съвременен синоним
– Украинска народна република; вм. чеченски банди
– чеченски отряди за освобождение; вм. смъртно
наказание – общественополезна евтаназия и т.н.
Но да оставим тази работа на професионалните
цензори и да попитаме: Докато думите променят
значенията си, какво правят българските

Забранени думи
интелектуалци? Някои вече протестираха:
Българският ПЕН Център, отделни гласове... Но
толкова други хора на словото чуват ли се? Мълчат
или просто не говорят – от свое име? Или чакат
следващи общи декларации и открити писма, за да
се присъединят? Или да не се присъединят? Или да
замъглят изговореното в очакване на новия речник?
Страхуваме ли се? Да не би отново да пристигне
Трети украински фронт откъм североизток? Или
да спрат да ни канят на литературни фестивали
в Подмосковието или на базата в Камчия? Или
ще секнат помощите от фондове за братско
междукултурно сътрудничество? Да не би да
блокират преводите ни на руски език? Страх за
живота си ли изпитваме или страх от пропуснати
ползи? Или просто толкова обичаме Русия, че
не виждаме как авторитарният режим в нея се
превръща в тоталитарен по най-ефикасния начин –
чрез нахлуване в друга държава?
Да започнем оттук: Инвазията на Русия в Украйна
е война – агресивна и завоевателна. Нищо друго.
И точните български думи за нея чакат своите
автори.
ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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За „Островът на изгубените
дървета“ от Елиф Шафак
Новият брой
168 на списание
„Християнство
и култура“ е
посветен на о.
Ангел Ангелов
– богослов и
философ, пастир
и проповедник,
един от найобичаните
и популярни духовници в столицата, починал в края
на 2021 г. В броя са публикувани предоставените от
семейството текстове на о. Ангел Неразгаданото
добро, Августовски вечери и Път във времето, който ни
води към безвремие. А в памет на о. Ангел спомените
си за него споделят Варненският и Великопреславски
митр. Йоан, Ралица Ангелова, Теодора Димова, доц.
Павел Павлов от Богословския факултет, свещениците
от храм „Св. София“ Йоан Карамихалев и Сава Кокудев,
както и Роберт Джераси, председател на Националния
съвет на религиозните общности в България. В новия
брой е продължена темата за „200 г. от рождението на
Ф. М. Достоевски“, в която са представени текстовете
на Юрий Иваск Савловците, които не станаха Павловци
и на Кентърбърийския архиепископ Роуън Уилямс
Хроникьор на дълбините. В рубриката „Пътища“ е
представен откъс от книгата на френския богослов Анри
де Любак Парадокси, а в рубриката „Християнство
и култура“ – разговор с Чезаре Пазини, префект на
библиотеката на Ватикана, озаглавен Библиотеката и
семената на универсалността. Разговорът в редакцията
е с Браницкия епископ Пахомий, който споделя, че
Липсата на монаси е голяма болка за мен, а темата
„Хоризонти“ включва текста на Златина Каравълчева
От Украйна до Африка. В броя Деян Кюранов, преводач
на издадената от Фондация „Комунитас“ в края на
2021 г. книга на Александър Солженицин В първия кръг,
представя книгата със своята статия СолженицинНержин в първия кръг.

Какво става
с българската
археология през
пандемията?
Съумяваме ли
да съхраним и
социализираме
културното ни
наследство, да
го опазим от
набезите на
иманярите? Това
е темата на новия
брой 02 на
сп. „Култура“. В него – освен разговорите с археолозите
Христо Попов и Александър Минчев – можете да
прочетете и размислите на френските философи
Жан-Люк Марион и Мишел Сер, както и на руския
политолог Владислав Иноземцев за „Русия и културата
на поражението“. И още: разговор с художника Милко
Божков за „Салона на природата“, както и разследването
на френския журналист Александър Леви за „българския
лабиринт на досието „Гари“. И още: разговор с Кръстю
Кръстев за театъра в Пловдив – 140 години по-късно, с
Василена Радева за усещането за съ-битийност, с Мартин
Негрев за чара на късото кино, както и с Йосиф Радионов
за музиката, която разказва истории. И още: есе на
Венелин Шурелов за „Един човек на една година“. Разказът
в броя е на Йорданка Белева, а фотографиите са на Олег
Попов.
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Роман за емиграцията, болката от миналото,
завръщането към родното и любовта. Шафак потапя
в света на малкия човек, отделил се от прекрасния
Кипър с цел забрава, но пренесъл мъката и спомена за
красотата.
Текстът е своеобразен с оригиналния подход
към общочовешки теми, доброто преплитане на
времеви и пространствени измерения и елемента на
постоянното разкриване.
Изградена върху многопластови пространства,
книгата успешно оформя съдбата на мнозина кипърци.
Ситуирани в разкъсвания от етнически конфликт
средиземноморски остров, младите Дефне и Костас
изживяват любовта си на фона на разруха и биват
разделени от тежките обстоятелства. След години
Костас ще се върне в родното пространство, за
да поеме със своята любима отново по пътя към
Великобритания, където двамата ще отгледат
детето си извън своята култура. Дъщеря им Ада
неминуемо ще опознае семейната история, за да
опознае и себе си.
Романът вероятно би могъл да бъде отнесен към
историческия и любовния жанр, но също така съчетава
елементи на свръхестественото и епистоларното.
Включени са дори меню за заведение и упътване за
заравяне и отравяне на растение.
В разрез с типичното поставяне на събитията в
последователен ред е композиционната структура.
Нехронологичното и фрагментарно представяне на
епизодите извежда тяхното значение на преден план
и по този начин създава усещане у читателите за
„подредена накъсаност“. Умело съотнесени са минало
и настояще. Времевото има своята двойственост:
миналото носи щастието на разцъфващата нежност
и страшните измерения на човешкото, а сегашното
спотайва прикриваните белези от войната.
Важен е моментът на непрестанната изненада. В хода
на повествованието непрекъснато дадени случки биват
обогатявани детайлно чрез смяна на гледната точка
или на времето, с което в продължение на цялата книга
ситуации и чувства са постепенно разкривани. Този
подход не е чужд на литературата, но бива различно
пречупен от маса произведения, чиято главна цел е да
държат читателя в напрежение.
Най-значим персонаж е смокинята. Изключителната є
роля е загатната още от заглавието. Едно „изгубено“,
но парадоксално вечно в съществуването си древно
дърво. От великолепието си в малката таверна до
отглеждането си в Англия растението проследява
хорския живот в радост и страдание. Надарена със
способността да размишлява философски и да говори
(но неразбираемо за човеците), смокинята проповядва
единство между хора и хора и хора и растения. По
този начин авторката съумява да разкрие широкия си
хуманизъм.
Прави го и чрез друг детайл – скандалната за 70-те
години връзка между Йоргос и Юсуф. Тук ясно личи
Шафаковата наклонност да вдъхва у свои герои,
представители на различни малцинства, свободолюбие
и отдаденост, които биват затвърдени по пътя на
действията. Неслучайно именно собствениците на
„Щастливата смокиня“ осигуряват тайните срещи

между Дефне и
Костас.
Любовта при
двете двойки,
макар и основана
на често срещания
мотив за обич
в разделението,
надскача
клишираността.
Освен с
функцията да
взема надмощие
над етническия
сблъсък и
ежедневните
кръвопролития,
любовта
присъства
основно като
голямата
необходимост,
вечния и висш
стремеж
на човека да
се обедини с друг, за
да просъществува животът на взаимност, макар
и след време. Показателно за това е, че акцентът
на случващото се пада върху самите Дефне и
Костас, техните лични борби на фона на ужаса, а
не представата за персонажите като единствено
повлияни от гражданската война.
Друга тема, с която книгата талантливо се занимава,
е историята, как тя проектира личността и дали
„заличаването“ на тежкото минало не отнема частици
от душата. Отговорът е прост и ясен. Болката от
загубите личи с години в английския дом на заминалите
към новото си битие възлюбени, но те не могат да
заличат напълно в себе си и в дъщеря си родината.
Ето защо някак предначертано Мерием спомага за
предизвикването на желание за себепознание у Ада.
Накратко, „Островът на изгубените дървета“
положително продължава традицията на Шафак,
утвърдена ярко в „Любов“, да разглежда различни
конфликти и тяхната проекция в настоящето по
иновативен начин. Проблемът за изстрадалите
емигранти и съдбите на техните деца актуално
се вписва в европейския контекст. Тръгнали към
спасението, тези хора пренасят своята „смокиня“,
която нежно разказва за любовта, за отминалите
времена на щастие и трудност, защото „Звуците на
родината никога не стихват в нас. Носим ги в себе си
навсякъде“.
С подкрепата на
Столична община

БИЛЯНА ПЕТКОВА
Елиф Шафак, „Островът на
изгубените дървета“, прев.
Красимира Абаджиева, изд.
„Анишър – Егмонт“, 2021
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Българският ПЕН Център, който е част от
Световната ПЕН организация и представлява сериозни
личности от българската литература, осъжда остро
военната агресия на президента Владимир Путин срещу
Украйна – една суверенна държава в цивилизована Европа. За
последните дни ние сме свидетели на начало на регионална
война между съседни народи, при това с общи исторически,
езикови и културни корени. Този военен конфликт твърде
бързо може да се превърне в европейска и дори – в световна
война. Очевидно уроците от Втората световна война са
забравени.
Ние, поетите, есеистите, новелистите и преводачите
от Българския ПЕН Център, заявяваме открито
подкрепата си за народа на Украйна. Тук ще загинат
невинни хора, а при разрастването на конфликта ще
загинат не само сражаващите се, но и майките, и децата
на войниците от двете страни. Веригата на войната
ще повлече със себе си десетки държави и ще унищожи
постиженията на народите, изградени в Европа с толкова
усилия през последните 77 години.
Ние се възхищаваме от руската култура, от класиците
Толстой, Достоевски, Чехов, Гогол, Тургенев, от великите
композитори Чайковски и Рахманинов, от стотици светли
руски творци. В тяхно име и в името на човечеството, в
името на украинския и руския народ, в името на бъдещето
на нашите деца нека военните действия в Украйна бъдат
прекратени!

Българският ПЕН Център е за мирно разрешаване на
конфликтите, против политическия инженеринг с военни
средства в която и да е страна на света, защото често
това се оказва с неизмерима цена за отделната личност и
не носи резултатите, които отговарят на общия хуманен
идеал.
Нека запазим живота в нашия общ дом – планетата Земя!
Никакви стратегически интереси или мегаломански идеи
не могат да бъдат по-важни от живота.
София, 25.02.2022 г.

ЗДРАВКА ЕВТИМОВА,
председател на Българския ПЕН Център

Декларацията е подписана от членовете на Българския
ПЕН Център:
Алек Попов, Амелия Личева, Анжела Димчева,
Атанас Капралов, Ахмет Емин Атасой, Бойко Ламбовски,
Василка Петрова-Хаджипаnа, Весислава Савова,
Георги Господинов, Георги Константинов, Деян Енев,
Елисавета Шаnкарева, Иван Христов, Керана Ангелова,
Кирил Кадийски, Кирил Топалов, Кристин Димитрова,
Лъчезар Лозанов, Людмил Димитров,
Магдалена Костова-Панайотова, Митко Новков,
Милена Фучеджиева, Огнян Стамболиев, Патриция
Николова, Петър Чухов, Румен Шомов, Светла Георгиева,
Силвия Чолева, Хайри Хамдан, Христо Добротинов
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Едно предизвикателство, което си струва
Да навлезеш в друга професионална
територия, особено от зоните на
популярността, а и на високата
експертност в своята, със сигурност
е предизвикателство. И Даниел
Вълчев отлично го знае. Както знае, че
известността може да донесе продажби, но
не може да спечели верни читатели, ако те
се окажат разочаровани или ако авторът не
защити името си. Разбира се, „Неделният
продавач на книги“ не е първи литературен
опит на Вълчев, но в случая с този дебютен,
както беше анонсиран, роман вече говорим
за много осъзната и целенасочена заявка за
влизане в литературното поле и състезание
на територията на професионалната
литература. Правя тези уговорки, за да
подчертая смелостта на автора, както и да
щрихирам нещо, което смятам за основен
двигател на отговорния професионалист –
убедеността, че известността и създаденото име трябва
да се защитават с всеки публичен (и не само) акт, а да не се
лежи на стари лаври.
Да го кажем обаче още преди доказателствата. В случая
с Даниел Вълчев предизвикателството си е струвало и
смелостта е оправдана, защото романът е не просто много
добър, той с лекота може да се конкурира с продукцията на
доста претендиращи да са професионални писатели.
И така, да започнем отначало. Какви са белезите, които
издават професионалното писане, станалия роман,
готовата книга, която е важно да бъде препоръчана?
На първо място, това е езикът. От доста време насам
дори когато пиша за българска художествена литература
(не за фейсбук постове), ми се налага да отварям темата
за клишетата, защото в романи на титулувани писатели
се срещат клишета, лоши „преводи“ от английски на
разпознаваеми идиоми, изтъркани метафори, баналности.
Езикът на „Неделният продавач на книги“ е много чист в
това отношение, той е литературен в азбучния смисъл

на определението, достъпен, но и
многозначен, стегнат, ясен, без претенции,
но на истински високо ниво. Това е език
обгрижен, фокусиран върху това, че ще
бъде възприеман (тук думата си казва
преподавателският опит), шлифован
в най-добрия смисъл. Изобщо книгата
е написана изключително майсторски
и на ниво език тя вече защитава
професионализма и показва, че в лицето на
Даниел Вълчев имаме автор, който трайно
ще заеме мястото си в полето.
На второ място, романът се вписва
в една от най-важните традиции
на съвременността, според която
художествената литература трябва
да набавя експертни знания в различни
сфери, да бъде близо до науката, да спасява
от скуката, да не е чисто забавление, да
препраща към други зони и други текстове.
Тази традиция е много ясно изявена при писатели като
Макюън, Франзен, Уелбек, но големият учител в нея, който
е голям учител и на самия Даниел Вълчев, е Умберто Еко.
Не на последно място и с идеята за хибридността на жанра
на романа, със събирането на философия и литература,
с почитта към написаното, към чуждите книги, думи и
вкарването им в собствени сюжети. Може да се каже, че
Еко е и своеобразен герой в романа, защото през коментари
на неговата фигура и на отделни текстове и пасажи
от романите му се структурира самият сюжет и по
интересен начин се онагледяват персонажи и сюжетни
нишки. Тази игровост е фино и ненатрапливо изведена и
задълбочава многозначността на романа.
Когато говорим за страстта на литературата към
науката, в романа на Даниел Вълчев тя има и едно много
конкретно измерение и това е математиката. Линия,
която днес в европейски мащаб има своите големи
привърженици в лицето на Даниел Келман и Паоло Джордано
например. Радостно е, че към нея вече се причислява и
И зку с твеният

български автор. Темата с математиката, прозренията
на невидимия герой математик за света ни днес, за Бог,
за живота, ако щете, пречупени през математическата
логика, теорията за простите числа и пр., са сред найсилните страници на романа. И там, където един
непрофесионалист щеше да залитне към фантастиката,
Вълчев предлага желязната логика на науката.
Пътят към чуждото слово обаче в романа не идва само
от разгадаванията, пред които е изправен читателят,
но и по пътя на историите, които в романа се загатват
от книгите, които по един или друг начин попадат в
ръцете на централния персонаж – „Вечер във Византия“,
„Княжна Мери“, „Черният обелиск“… Освен със
структуроорганизираща роля, освен за уплътняване
на пространството, те служат и за своеобразна
реконструкция на миналото.
И тук идваме и до нещо трето, което е много характерно
за романа на Даниел Вълчев. Това е книга за паметта, за
изгубеното и излиняло време (по Пруст), за накърнената
градскост, за детството, за преживяването на всичко
онова, през което помним – вкусове, мирис, запазени
предмети... И по този начин това е и книга за едно
поколение, което е започвало живота си през 60-те или
70-те години на миналия век, което се е сблъскало с
промените, познало е емиграцията, успеха и загубите,
любовта и самотата. Без много думи, без затъване
в идеологеми, без разказ с клишетата за онази епоха,
„Неделният продавач на книги“ успява да добави смисли към
начина, по който българската литература чете миналото.
Накратко, смятам дебютния роман на Даниел Вълчев
за сериозна не просто лична заявка, но и за постижение
в контекста на посоките, които подема съвременната
българска литература – европейските посоки, които следва
да държи.
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
Даниел Вълчев, „Неделният продавач на книги“, изд.
„Сиела“, 2022

интелект

Артист робот рецитира поезия, вдъхновена от Данте
и създадена от изкуствен интелект
Алисън Флъд
Ай-Да използва езикова база данни, за да пише стихове, с
които отдава почит на „Божествена комедия“
„Божествена комедия“ на Данте е вдъхновила безброй
артисти, от Уилям Блейк до Ференц Лист, от Огюст
Роден до К. С. Луис. Изложбата, отбелязваща
700-годишнината от рождението на италианския поет,
ще покаже картини на един модерен почитател: Ай-Да
– първия робот, който ще изпълни пред публика и своя
поезия, съчинена чрез определени алгоритми.
Хуманоидът с женски облик Ай-Да е създаден в Оксфорд
от Ейдън Мелър и е кръстен на математичката Ада
Лъвлейс1 – пионер в програмирането. Ай-Да е разполагала
с цялата епическа поема на Данте в превод на английски
и е използвала свои алгоритми за анализ на базата данни
с думи и езикови модели, за да създаде своя поезия,
вдъхновена от поемата на Данте.
Ай-Да ще рецитира своите стихове в музея „Ашмол“ в
Оксфорд. Тя не е първият робот, научен да пише поезия,
казват организаторите на събитието, но за първи
път изкуствен интелект ще представи на живо свои
собствени стихове.
„Вдигнахме очи от нашите стихове като пленници с
превръзки на очите, / пратени да търсим светлината,
която никога не открихме“, започва една от поемите є.
„Трябват ни игла и конец, / за да завършим картината. /
Да видим клетите същества, тънещи в нищета, / като
ястреб със зашити очи“.
В друга поема Ай-Да пише: „Някои неща са толкова
трудни, толкова неясни. / Думите са неразбираеми
за човешкото ухо; / Тя може само да гадае какво
означават“.
Мелър казва, че всички стихове са създадени чрез
уникален езиков модел, генериран от изкуствен
интелект, като е приложено „ограничено редактиране“.
„Хората не вярват, че роботите могат да се
справят с подобни задачи, но технологиите в сферата
на използването на езикови модели значително са
напреднали“, казва той.
„Ай-Да може да съчетае в изречения 20 000 думи за 10
секунди – ако се нуждаем от нещо по-кратко, можем
да изберем откъс от това, което е създала“, казва той.
Мелър смята, че това постижение е
Английска математичка (1815-1852), единственото законно
дете на лорд Байрон. – Б. пр.

1

„дълбоко обезпокояващо“. Много бързо вървим към
момент от развитието, в който няма да сме способни
да различаваме текстовете, създадени от хора и от
изкуствен интелект. За всички нас, които пишем, този
развой на нещата буди тревога“.
Коментирайки поемите на Ай-Да, поетесата Карол
Руменс отбелязва, че стиховете, в които се говори
за игла и конец, нужни за завършване на картината, са
„твърде странни“; тя смята, че това е „точката, в
която творбата сякаш се разпада или става твърде
експериментална, макар и не безинтересна“. „Образът
на укротения ястреб със зашити очи е силен и близък до
оригинала... Това е най-добрата част от откъса, въпреки
смесването на регистри“. „Стиховете се отличават
с плавен ритъм“, добавя Руменс. „Има надежда за
роботите поети“.
Мелър не смята, че поемите на Ай-Да се конкурират с
човешката поезия, но признава, че е силно обезпокоен.
„Надявам се, че художници, поети, писатели и режисьори
ще използват все по-често нови технологии и ще
участват в дискусии относно заплахите, които те
създават. Добрата осведоменост и ангажираността
осигуряват най-добрите средства за критика, оценка и
осветяване на потенциални проблеми.
Широкото използване в мрежата на езикови модели,
създадени от изкуствен интелект, би трябвало да ни
тревожи – добре е да се питаме какви ще са последствията
от това явление за езика и за смисъла на посланията. Ако
компютърни програми създават съдържание, което на
свой ред формира мисленето на хората и оказва влияние на
обществото, това би било ключова промяна в начина на
използване на езика.“
Четенето на тези стихове е част от събитията,
свързани с изложба в музея „Ашмол“, посветена на
Данте. Тя проследява влиянието на творбите му през
вековете и включва няколко картини, нарисувани от
Ай-Да. Една от тях е „Широко
затворени очи“ – артистичен отговор
на нейното задържане в Египет миналия
месец; египетските сили за сигурност
били загрижени за сигурността заради
камерите в очите є. „Нейните творби
отразяват силата на погледа, мощта
на наблюдението в съвременния
свят, което предизвиква недоверие и
напрежение“, казват организаторите
на изложбата.

Ай-Да, която беше създадена след две години работа на
екип, включващ програмисти, специалисти по роботика,
експерти в областта на изкуството и психолози, вече
има самостоятелни изложби в Оксфорд и Лондон и е
изнасяла лекция на платформата за споделяне на идеи
TEDx Talk. „Не изпитвам чувства като хората, но
винаги се радвам, когато те разглеждат картините
ми и разпознават нарисуваното. Доволна съм, че карам
хората да мислят“, казва тя през май пред журналист на
„Гардиън“.
Роботът Ай-Да е завършен през 2019 г. – тя има
силиконова кожа, зъби и венци, отпечатани на 3D
принтер и интегрирани в очите камери. Не може да
ходи, но движи свободно ръцете, торса и главата си.
„Външният є вид беше избран от жените в нашия
екип, който кръсти робота на Ада Лъвлейс – първия
програмист на XIX век“, казва Мелър. „Надявахме се,
че по този начин ще окуражим изявите на жените
програмисти в днешния ден и в бъдещето“.
„Ключов е въпросът защо Ай-Да е хуманоид. Избрахме
тази външност, тъй като за много хора напредъкът
в технологиите е твърде далечен и абстрактен.
Всъщност прякото и индиректно въздействие на
новите технологии върху човешкото тяло осезаемо
се засилва и приема все поразнообразни форми“.
Превод от английски:
РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“,
26 ноември 2021 г.

Литературен вестник 2-8.03.2022

3

П р о четен о

В ит р ина

дне с

Език, който не ранява

Марсел Пруст, „За изкуството и
литературата“, съст. и превод Анна
Ватева, изд. „Колибри“, 2022,
310 с., 20 лв.
Както е добре известно, в „По следите
на изгубеното време“ се говори много за
театър, литература, живопис, музика.
Някои от тези фрагменти съставляват
тъканта на този сборник, който
представлява и опит за нов превод на
части от романа, а и на стила Пруст.

В предговора към първия роман на Яна
Борисова „Чудна лятна нощ“ писателят,
преводач и режисьор Димитър Коцев –
Шошо предупреждава, че ни предстои
наслада и не бива да бързаме с четенето на
тази книга.
„Тази лятна нощ е чудна във всички нюанси
на думата – тя е прекрасна и необичайна;
тя предизвиква почуда. Нещата, които
се случват пред очите ви, разширяват
конвулсивно зениците така, както се
случва, когато зърнете човек, в когото
предстои да се влюбите. Пред вас ще
се разлисти история за
тайния живот
на музикалните
тонове, за яростната
сила на буквите, за
отчаяната прелест на
танцуващото тяло.“

Борисова ни води към идеята, че любовта
и творчеството ни помагат да СМЕ!

Средата
Романът категорично игнорира
социалното и бита. Действието се
развива в съвременна действителност,
но поетиката на разказа дава усещането
за магическа реалност. Смелостта
и фантазията в стила на разказване
надграждат и прескачат средата

Роман или новела

„Някой блъфира дори и в Рая.
Съвременни гръцки разкази“, прев.
от гръцки Драгомира Вълчева, изд.
„Ерго“, 2022, 192 с., 17 лв.
В този сборник са подбрани разкази от
14 съвременни гръцки писатели, печелили
Държавната литературна награда на
Гърция от 2010 до 2018 г. в категориите
„разказ“ и „писателски дебют“. На фона
на редките появи на гръцки писатели на
родния пазар, книгата представя един
много широк спектър от проблеми,
които занимават съвременната гръцка
литература – миналото, социалните
измерения на живота, политическото,
всекидневното, любовта…

Аз прочетох „Чудна
лятна нощ“ като роман
за любовта, таланта
и последствията от
тях. Една история
за емоционалните,
но притеснителни
хора, които нямат
възможността да
изразяват чувствата и
емоциите си. За тези,
които не са шумни, които
изпитват смущение и
свян и нямат „оръжията“
на всички останали. За
странниците, които,
независимо че не приличат
на другите, може би ще се
окажат по-интересната
част от човечеството. За
таланта, вдъхновението и
колко крехко и чупливо нещо
е то. Една любовна приказка,
която променя света и
го превръща в магическа
реалност.
За Яна Борисова хората на
изкуството са деликатни,
раними, чувствителни и в
повечето случаи не вдигат шум
около себе си. Тяхната задача е да
направят този така тревожен и
объркан свят по-поносимо място
и ако не им се пречи – успяват.
За нас остава нелеката и
деликатна задача да ги пазим, да
се грижим за тях и да направим
всичко възможно да продължат да
работят.

Любовта като творене
Патрик ДеУит, „Измъкване по
френски“, прев. Деница Райкова, изд.
Locus, 2022, 246 с., 18 лв.
Патрик ДеУит е канадски писател,
спечелил си слава и признание с романа
си „Братята Систърс“, номиниран за
„Букър“. За „Измъкване по френски“ той
получава най-престижното литературно
отличие на Канада – наградата “Giller“.
За успеха на романа, определян като
черна комедия, допринася и филмът на
Азазел Джейкъбс с участието на Мишел
Пфайфър.
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Една от големите теми в творбите
на Яна Борисова е любовта, която
авторката разглежда като територия,
в която управляват деликатността,
нежността, полутонът, нюансът,
неуловимостта и мъчителната сладост
на недоизказаното. Любовта като
движения на душата или невидимите сили,
властващи над живота ни – едновременно
необясними и абсолютно валидни,
представляващи същността.
„Чудна лятна нощ“ е роман за озарението
от любовта и творчеството. В този
текст Борисова представя творенето
като форма на любов и обратното
– любовта като творчество. Прави
ги взаимно заменяеми и еднакви по
интезитет енергии. Слива процеса на
създаване с копнежа и разказва как двата
биха могли да се слеят, превръщайки се в
емоционален енергиен източник.
Авторката представя творчеството
като влюбване. Излизане от себе си.
Подобно на Марсел Пруст успоредява
влюбване и творчество.
Да се влюбиш като читател е все едно
като ти да си автор на творчеството.
В романа творчеството е инициация за
героите. Те владеят своята персона чрез
силните и слабите черти на характера си.
Но не владеят своето Аз.

като условие или инструмент на
съществуване и отвеждат читателите
до почти магическа действителност,
която е примамлива и интересна и
която всеки доразвива благодарение на
собствената си фантазия.

За авторката и стила є на писане
Роман за промяната и развитието на
таланта. Както пише Димитър Коцев –
Шошо:
„Какъв е този неуловим и неназован
феромон, който се носи във въздуха? Това
е най-елегантният парфюм, който някога
може да ви докосне. Нарича се талант.
Тази книга е създадена с него, тя разказва
за него и се къпе в неговата безсмислена
разточителност“.
Яна Борисова е сред най-поставяните
съвременни български драматурзи.
Пиесите є „Малка пиеса за детска
стая“, „Приятнострашно“, „Тихи,
невидими хора“, „Хората от Оз“, „За
теб“ и „Господин нощ“ се радват на
голям успех както сред публиката, така
и сред театралната критика. Борисова
е носител на наградите „Аскеер“ и
„Икар“ за драматургия. Голяма част
от текстовете є са поставяни и извън
България и се изучават в театралните
академии.

Произведенията є са лишени от
преднамереност и битовост.
„Театърът е преживяване за душата
и сетивата. Моментно случване
е. Следите, които оставя, са невидими.
Единствената устойчива част е
текстът. Колкото и да се претълкува,
колкото и да се отдалечава може би
от идеята на създателя му. В това аз
намирам приятно-страшна прелест.
Драматургията използва
сцената, за да възпроизведе
парче от света, което
да бъде наблюдавано и
съпреживяно. Изследва
човешки състояния, за
които трудно се намират
определения и трудно се
преразказват. Особено на
български. Ако опитам да
събера 200 или 300 човека
и да споделя или разкажа
нещо, най-вероятно няма
да се получи, защото
говоря тихо, притеснявам
се, а и мисълта ми е
свободолюбива, мъглива
и прескачаща величина.
В театъра се получава.
Не знам как – магия е!“,
споделя Борисова в
разговор с театроведа
Ина Божидарова за сп.
„Homo Ludens“.
Текстовете на
Борисова за сцена
имат ярко изразен
индивидуален
театрален език.
Изследват
вътрешните
движения на
персонажа с поетичен
изказ и деликатен
жест. Това вероятно
е израз и на
дълбокото разбиране
на авторката
за театъра и на
необходимостта
от него. Това е
светът, който
познава или който
иска да бъде?
„Истината е, че
за добро или лошо
аз умея да пиша
само по този
начин, а защо
е така, не бих
могла да обясня добре.
Мисля, че пиша по егоистични причини
за неща, които вълнуват лично мен и бях
страшно изненадана, когато разбрах, че и
други хора се заслушват в това.“
Това егоистично навлизане в светове,
които я вълнуват, провокират и
изкушават, продължава и в романа „Чудна
лятна нощ“.
При Борисова преминаването от
драматургията към романа е естествен
процес. За нея писането е лична
необходимост – да разкажеш нещо, което
те вълнува.
„Чудна лятна нощ“ е написан по време
на първата вълна на пандемията от
коронавирус, когато всички са заключени
по домовете си.
„Беше изключително тревожно време
и аз нямах никаква представа как ще
продължи животът. Бях изплашена и
много объркана. Започнах да пиша история
за място, което харесвам. Измислих
територия, където всичко беше наред, и
започнах да я насищам с герои и живот,
които ми бяха интересни и близки до мен.
Получи се съвсем естествено.“
Тази привидна лекота се усеща през
целия роман. „Привидна“, защото зад нея
бушуват страсти и страхове, въпроси
търсят отговори, има вълнение.
„Всеки автор намира сам найподходящата форма, за да се изрази
и да бъде разбран най-добре“, споделя
Борисова.

В ит р ина

П р о чити

Езикът в „Чудна лятна нощ“
Текстът на романа е добре структуриран,
езикът е приятелски, четивен, не
наранява. Споделя виждането, че
трябва да четеш, сякаш съпреживяваш
изкуството. Езикът на Яна Борисова
е стилен, съвременен, чувствителен.
Минава през иронията и самоиронията,
които са характерни за творческите
личности, за интелектуалците. Бих
нарекъл този роман „педагогически“.
Според мен той е важен за времето, в
което живеем, и трябва да бъде включен
в учебниците по литература, да се
преподава.

Уникалността на романа
„Чудна лятна нощ“ притежава важно
качество – налага естетическото,
утвърждава го като начин на живот.
Няма аналог в българската литературна
традиция, защото тук някак продължава
да се спазва правилото, че творчеството
е „малка символна смърт“ по Славейков.
В българската литература от различни
периоди творческият процес минава
през мъката. Текстът на Яна Борисова
е различен, къса с тази литературна
традиция, учи ни на различно преживяване,
не минава през тъгата.
Романът е синкретичен. В новия свят
изкуството става свръхсинкретично.
Светът на изкуството е променящ
се, динамичен, непредсказуем. Яна
Борисова отразява този синкретизъм.
Романът живее чрез музиката, текста,
цялостното оформление на книгата, в
която мейлите, бележките и писмата
са част от цялостното въздействие.
Нотите са реално произведение, не
рисунка към текста.
Илюстрациите на Никола Тороманов
допълват тази магичност. Те са форми на
инициация на тази магична атмосфера, в
която съществуват героите. Рисунките
са детайлно разработени, допълват
цялостния синкретичен текст.
Яна Борисова вярва в творческите групи,
в смисловите кръгове, в компаниите, в
приятелствата и в семейството. Тя
споделя, че писането е самотно занимание,
както и всеки личен, авторски творчески
процес.
„Понякога, когато завършиш твоята
част, не са останали сили да продължиш
нататък. Затова вярвам в групите. Само
така намирам сила и смисъл да продължа.
Чувствам се по-добре, когато съм сред
близки хора, когато съм разбрана и когато
съм оставена да съм такава, каквато
съм, без никой да ме съди. Имам огромен
късмет, че моята творческа фамилия е
пълна с прекрасни приятели и всички те
са много талантливи творци. Един от
тях е Никола Тороманов – Фичо, на когото
изпратих романа, след като го написах.
Той поиска да направи илюстрациите,
което също беше негова искрена,
творческа необходимост. Те също станаха
неделима част от тази книга.“
Историята в романа проследява
създаването на две произведения на
изкуството, едно от които е музикално.
„Поради невъзможността ми в
реалността да обясня колко е сложен и
чуплив един такъв процес, се опитах да
преведа читателите си през него. Искаше
ми се, освен да следят действието и да
усещат това, което преживява героят
ми, да имат възможност да чуят и

музиката, която той чува. Тогава се
обадих на Стефан Вълдобрев, с когото
се познаваме много добре и сме работили
заедно дълги години. Той разбра идеята ми
и написа музика, която стана неделима
част от романа.“
Чрез използването на различни
изкуства се постига триизмерност във
възприемането на романа – през текста,
музиката, илюстрациите.
Благодарение на всички съавтори,
както ги нарича Борисова – художник
и композитор, които се включват в
създаването на книгата, тя става много
по-вярна и точна към историята, която
разказва.
Романът „Чудна лятна нощ“ взима от
други жанрове, за да достигне до различни
аудитории.
По този начин Борисова доказва тезата,
че свръхлитературата трябва да твори
не само през думите, но и със средствата
на другите изкуства.

Героите
„Чудна лятна нощ“ е обяснение в любов
към творците и изкуството. „Реших да
се посветя на онези, за които изкуството
е важно, и да се опитам да им подаря
няколко часа, в които да изпитат наслада,
да се усмихнат и да разберат, че не са
сами.“
Хората на духа са несигурни, когато
трябва да споделят чувствата си
един към друг, уязвими в личното си
пространство.
Авторката изпитва изключителна
симпатия и нежност към артистите
и към притеснителните хора, особено
когато става дума за съчетанието между
тях. Те са нейна слабост, а и според
думите є и тя по някакъв начин се числи
към тази емоционална общност. Според
нея те също изпитват силни чувства –
любов, ревност, недоумение, гняв, бяс,
безсилие или възхищение, но за разлика от
всички останали не могат да го изразяват
шумно. Заради този свой „дефект“
изглеждат мълчалива група и стават
жертва на погрешното разбиране, че не
изпитват нищо. Тази книга е посветена на
хората, които нямат шанс да изразяват
наяве движенията на душата си. На тези,
които понякога ни се струват различни
или особени, или толкова затворени и
странни, че никой не им обръща внимание.
Това е история за тихите чувства. За
връзката им с таланта, за творенето и
за това колко особен и чуплив е светът,
който обитават хората на изкуството.
Подобно на Шекспировата пиеса „Сън
в лятна нощ“ някой друг трябва да се
намеси, за да се случи любовта.
Ако Шопен и Жорж Санд се бяха запознали
като млади, може би щяха да изживеят
така любовта, както главните герои
в романа на Борисова. Главните герои
в „Чудна лятна нощ“ имат нужда от
социални патерици като лелята на
Максимилиан – Патриция, или Джулиан
Стоун – приятел на Джована Бел. Те
създават условия за случването на
любовта. Важна е ролята и на мецената
– Арман Пилибосян. Той е човекът, който
създава пространство за разгръщане на
таланта, за неговата реализация, за среща
на различни творчески натури.
Героите Джована Бел и Максимилиан
Брауни са неофити, депресивни, плахо
пристъпват в социалната сфера. От
една страна, те са хора с талант и

възможности, от друга – тяхната
социална принадлежност не се заявява
в романа. Максимилиан, който идва от
един по-уреден свят, и Джована, родена
в „тъмната страна“. Текстът не се
занимава със социални и политически
отношения, но умело шрихира различията.
Работи с личността, която изгражда
характера. Борисова успява деликатно
да вкара и болната за съвременния свят
тема за „другите страни“. Главната
героиня идва от една „тъмна страна“.
Няма конкретика, но има внушение.
Подобна тема вкарва и писателят Томас
Ман във „Вълшебната планина“.
И още един важен детайл – превръщането
на природата в герой. При Борисова тя
присъства чудновато – нормалността на
зимата през юни. Зимата сякаш е взета
от немския романтизъм. Тя е част от
немското културно въображение. Лятото
пък е препратка към Шекспировата „Сън
в лятна нощ“. Чудесата на природата,
които променят човешките отношения.
Забележително е как авторката искрено
описва героите с психологически детайли
в различните състояния, в които попада
човек. Природните катаклизми сякаш
са част от вътрешните преживявания
на героите. Състоянията, през които
преминава Джована Бел, звучат като
окончателни при Яна Борисова.
От мрачния хаос в романтичните
чувства в началото на срещата є с
Максимилиан до неадекватността при
обгръщащата я любов. Чрез героите си
авторката ни казва, че няма нищо лошо
човек да бъде в крайно състояние, но
трябва да умее да излезе от него. Човек
може да се контролира, да се променя.
Яна Борисова прави огледало между
героите. Бахтин твърди, че за да имаме
роман, са необходими герои, които се
променят.
По тази логика в българската литература
няма много романи.
При Борисова обаче героите се променят.
Те не се познават добре, не могат да
контролират света, но у тях има копнеж
по промяната.
В класическата българска литература
често препятствията са външни –
винаги има обстоятелства, които
пречат на героите да са заедно. В
западноевропейската литературна
традиция е различно. Например в
романа на Джейн Остин „Гордост и
предразсъдъци“ препятствията са
вътрешни.
Яна Борисова създава класически
европейски роман. В него се усеща тихият
авторов протест към българската
литературна традиция.
„Когато пишеш, не мислиш за проблемите,
които искаш да „поставиш“, а следваш
история, която те вълнува и ти се
струва интересна за споделяне. Любовта,
вдъхновението и значението на хората на
изкуството са теми, които винаги са ме
вълнували и продължават да ме вълнуват“,
споделя Борисова.
За нея написването на „Чудна лятна нощ“
е естествен процес. „Историята, която
разказвах, ми беше много интересна и я
следвах с удоволствие. И смятам, че това
е най-верният начин за писане.“

31 декември 2021 г. Те трябва да са дело
на съвременни български автори; да имат
безспорни художествени достойнства
и приносен характер за българската
словесност, както и в отстояването
на общочовешките и християнски
ценности.
В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.)
– II награда (в размер на 3000 лв.)
За да е валидно заявлението за участие в
конкурса, до 15 април т. г. кандидатите
трябва да предоставят безвъзмездно

Всички, които са били студенти през
90-те, помнят препълнените зали с хора
от всякакви специалности в Софийския
университет, дошли да слушат
курсовете на Цочо Бояджиев върху
Западноевропейското средновековие. За
щастие, настоящата книга събира някои
от лекциите на този голям български
философ и чертае пътищата, през
които премина българската философска
медиевистика до превръщането си в
утвърдена школа. А тематичните ядра
и техните интерпретации в сборника
отреждат на Цочо Бояджиев достойно
място сред изследователите на тази
проблематика в европейски контекст.

Борис Шивачев, „Съчинения“. Том 1,
изд. „Ортограф“, 2022, 463 с., 20 лв.
В настоящото издание съставителят
Константин Хаджиев, известен с
прецизността си и познаването на редки
издания и малко известни текстове,
е поместил всички белетристични
произведения на незаслужено
пренебрегвания Борис Шивачев –
знаковите „Писма от Южна Америка“,
както и сборника с разкази „Сребърната
река“, други разкази, неизлизали в книга,
романа „Изобретателят“ и комедията
„Дружество с ограничена отговорност“.
А сборникът като цяло ни запознава
с един автор, опитал да пише и на
испански и направил пробив, вкарвайки
българската литература в зоните на
световното.

ГЕОРГИ ТОШЕВ
Яна Борисова, „Чудна лятна нощ“, изд.
„Книгомания“, 2020

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика
Портал Култура обявява годишния си
конкурс за проза и хуманитаристика.
Срокът за кандидатстване е до
15 април 2022 г.
Отличията са учредени през 2014 г. от
Фондация „Комунитас“ и предвиждат
раздаването на годишни конкурсни награди
в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест,
роман);
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само
творби, публикувани в периода 1 януари –

Цочо Бояджиев, „Другото
Средновековие. Лекции по
културна антропология на
Западноевропейското средновековие“,
Фондация „Комунитас“, 2021, 421 с.,
22 лв.

2 екземпляра от предложените от тях
книги, придружени от формуляр, който
може да се изтегли от сайта на „Портал
Култура“.
Адрес за изпращане по пощата
на книгите и на формуляра за
кандидатстване: Фондация
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх
Евтимий“ 22, ет. 3, за Годишните награди
на Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал Култура:
02/434 10 54.

Цветан Ракьовски, „Вазов.
Разделението на езиците“,
изд. „Фабер“, Велико Търново, 2021,
118 с., 2 лв.
В годината на Вазовия юбилей един от
важните български литературоведи
представи своя поглед към наследството
на Патриарха, предлагайки интересни
ракурси към образа и творчеството му
– „Вазов и неговият учител по история“,
„Под игото“ и езикът“, „Как се става
класик“, „Неотдавна“ – вписване в
героическия сюжет“ и др.
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„Борхес и аз“ от Джей Парини –
обиколка на Шотландия с „Морис Майнър“
Оливър Балк

Хорхе Луис Борхес

Необичаен текст, който пресъздава с любов
пътешествие, споделено с литературния гигант
Есето на Хорхе Луис Борхес „Борхес и аз“ е типично
за автора. Демонстрира ерудиция, отличава се с
елиптичност, стегнатост, автореференциалност,
страстност и загадъчност. В своя текст, с радост и
проницателност, Джей Парини се опитва да направи
точно това: да изследва личността на писателя,
литературния колос на Латинска Америка. Въпреки
измамната си простота, текстовете на Борхес се
съпротивляват на лесните обяснения или – понякога
– дори на готовността за разбиране. Аржентинският
писател открива удоволствие във възможността да
обърква и озадачава.
Авторът на текста подхожда към своята задача
не като критик, а като действащо лице. Верен на
стила на големия писател, вписва самия себе си в
картината на пресъздадената драма. Борхес и Парини,
учител и студент, пътуват с очукан бонбоненочервен
„Морис Майнър“ из северната и централната част
на Шотландия, единият сляп, другият „срамежлив и
често примиращ от страх“ – и двамата изгубени в
собствените си лабиринти, но и отворени към света.
Парини, американски писател, университетски
преподавател и литературен биограф, не започва
книгата на празна страница. Преди петдесет години,
като докторант в Университета в Сейнт Андрюс, той
среща Борхес на живо за първи път. Аржентинският
писател е дошъл за кратко в Обединеното кралство, за
да получи литературна награда и изнесе няколко лекции.
Дошъл е в Шотландия, за да се срещне със специалиста по
англосаксонски гатанки мистър Сингълтън. Домакинът
на писателя обаче неочаквано е ангажиран със спешна
задача и Парини смело влиза в неговите обувки и става
гид и помощник на Борхес. Така започва бурното
едноседмично пътешествие из вътрешността на
Шотландия.
Ако четем текста, без да сме запознати с горното
предисловие, „Борхес и аз“ (версията на Парини) ще ни
завладее с напрегнато действие, изпълнено с приключения
и опасности, с един подчертано синематичен сюжет.
Киносценарият по този текст, в стил Том Шарп среща
Мистър Бийн, сякаш сам се е написал. На пътническата
седалка в малката кола седи възрастен, малко смахнат
писател, „почитател на лабиринти и огледала“. Облечен
в костюм не по мярка, със светлосиня вратовръзка „с
принтове на оранжеви водопади и летящи риби, осеяна
с остатъци от храна“, Борхес на Парини е непресъхващ
извор на идеи, дяволит хумор и енциклопедични знания
за световната литература. Зад кормилото, в пълен
контраст, седи младият тревожен Парини, един злочест
Санчо на Борхесовия Дон Кихот, толкова объркан,
колкото и омагьосан от недокрай ясния ангажимент,
който е поел твърде импулсивно.
Двамата мъже преживяват множество драматични
премеждия: избягват на косъм гибелта, преобръщайки
лодката си в езерото Лох Нес, пропадат в ровове
(Борхес), повръщат на фериботите (Парини) и
преживяват „втора битка при Кълоден“1. Парини
предлага пъстър състав от второстепенни персонажи,
които също като него се озовават в трудни
ситуации, предизвикани от ексцентричната бляскава
интелигентност на Борхес – изпълненият със съмнения
свещеник е почти разплакан от чужденеца полиглот,
който рецитира благодарствена молитва на латински,
а библиотекарят, с когото се срещат, наблюдава с
„дълбоко неодобрение“ как слепият Борхес грабва книга и
започва да облизва кожения є гръбнак.
Нощта, прекарана в къщата за гости на овдовялата
мис Брейд в градчето Киликранки („галско название
с гласни, разширяващи се като акордеон“) носи ново
приключение. Мястото предлага единствено подслон
– тясно двойно легло, – а къщата се оказва само с една
тоалетна, до която се стига през стаята на вдовицата.
Трите пинта бира, изпити на вечеря от Борхес,
водят до „непредвидени последствия“. През нощта,
измъчвани от подути пикочни мехури, двамата водят
задушевен разговор за изгубени любови и неща, за които
се разкайват. Лежейки на леглото до Борхес, който е
облечен в жълта сатенена пижама и излъчва миризма на
1
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Битката при Кълоден е последното стълкновение от
Якобитското въстание от 1745-1746 г.
Едни срещу други се изправят якобитските
сили на Чарлс Стюарт и армията,
командвана от принц Уилям Огъстъс,
лоялна на британското правителство. – Б.пр.
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вкисната пот и „непознат одеколон“, Парини си задава
въпрос, който продължава да го озадачава и днес: „Как, за
бога, се озовах в едно легло с възрастен, бъбрив, сляп мъж
в отдалечено селище на шотландската провинция?“.
Един по-посредствен писател би спрял в този момент.
Вероятно би добавил няколко остроумни анекдота,
разкрасени с времето и излъскани от преразказване. Не и
Парини. Той не толкова коментира своя герой, колкото
го описва – неговия характер, идеи, посветеност на
литературата. Авторът на текста, който тогава е на
20 години, едва ли е чувал за Борхес, камо ли да го е чел.
Неговото по-зряло и добре информирано „аз“ се връща
в миналото, за да го просвети, използвайки остроумния
словоохотлив Борхес. Това е находчив замисъл, изпълнен с
впечатляващ замах и изненадваща духовитост.
В книгата има сцена, в която колата на Парини,
„Морис Майнър“ (получила прякора „Росинант“ от

Борхес) пърпори бавно към къщата на Александър
Селкирк, шотландския пират, вдъхновил Дефо да
напише романа „Робинзон Крузо“. „Писателите винаги
са пирати, отбелязва Борхес, когато минават покрай
дома на Селкирк, грабят, взимат всичко, което искат
от другите и моделират окраденото според своите
цели“. В този смисъл книгата „Борхес и аз“ е продукт
на усъвършенствано пиратство и впечатляващо
литературно въображение. Авторът є създава ярък,
вълнуващ пътепис, посягайки на собственото си минало.
Така Парини отдава своята почит на майстора на
невъзможни светове и ни дарява огромна наслада.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 5 август 2021 г.

A b r o a d

Лидия Дейвис: Пиша така, както искам
Антъни Къминс
Авторката споделя мисли за флаш прозата и превода като
път към нови творчески идеи и обяснява защо е нужно
да поставим проблемите на климатичната криза пред
„обикновени занимания като писането“.
Index Entry – най-краткият от късите разкази на Лидия
Дейвис, с който става особено популярна, се състои от
четири думи: „Крисчън, аз не съм…“. Когато Дейвис
печели Международната награда „Ман Букър“ през 2013 г.,
Али Смит я нарича „дръзка, впечатляващо интелигентна
писателка с неудържимо чувство за хумор, която
ни напомня, че… думи като икономия, прецизност и
оригиналност наистина имат значение“.
Дейвис е написала осем сборника с разкази и един роман,
но е превела и повече от дузина книги, сред които „Мадам
Бовари“ и първия том на „По следите на изгубеното време“
на Пруст, както и „Нощен влак“ – сборник с разкази на
холандския автор А. Л. Снейдърс. Тези и други проекти,
свързани с превода, са сред темите на последната є книга –
„Есета 2“, продължение на „Есета 1“, публикувана преди две
години. 74-годишната Дейвис живее в провинцията, на север
от Ню Йорк.
В последната си книга пишете за ползата от
преводаческата работа, когато човек се занимава само
с писане.
Текстът вече е пред тебе – можеш да насочиш цялата си
енергия към него, – а когато не си способен да пишеш, е
твърде освобождаващо да създадеш нещо, което би могло да
стане дори по-добро от това, което си написал.
Казвате, че при подготовката на преводната книга
на Пруст непрекъснато сте редактирали и допълвали
бележките си, свързани с текста. Изглежда това е
важен проблем – кога да спреш, кога да престанеш да
разширяваш границите на своите проучвания отвъд
очакваното...

Да, парадоксално е, зная кога да спра, когато става въпрос
за кратък текст, например разказ, но се появяват редица
трудности, когато трябва да изследвам автор, който
превеждам – например семейството на Алфред Оливант1,
овчарските кучета, отглеждането на стада с овце,
различните системи за броене на овце... Става толкова
интересно; мисля си: Е, мога да продължа така, докато
изследванията ми обхванат целия свят.
В един момент си представях издание на мой превод на
романа Owd Bob, чийто обем не е ограничен и след текста
вървят безкрайни бележки. В есе от новия ми сборник има
списък на всички неща, които бях проучила. Друго есе, което
вероятно изпитва търпението на читателя, разказва за
усилията ми да изучавам норвежки. Тъй като учех езика
сама, всеки детайл от този процес ме очароваше и исках
да го спомена в текста. Читателят може да вдигне ръце и
да каже: достатъчно, бях дотук. Но аз пиша така, както
искам.
Нежеланието ви да пропуснете нещо в процеса на
работа може да бъде твърде забавно...
Истина е, че дори писането на кратки разкази може да бъде
изтощително: един-единствен параграф би могъл да изчерпи
всичките ти сили до точка на абсурда. Не всички са водени
от такъв импулс към изчерпателност; аз обаче често
приемам персоната на човек, който иска да проучи всеки
аспект на темата. Това не съм точно аз – не бих измъчвала
приятел с подобни дълги разсъждения, – но този подход е
плод на моя начин на мислене.
Grammar Questions [разказ от сборника Varieties of
Disturbance] е искрен и сериозен текст, макар и в същото
време да изглежда абсурден; беше написан след задълбочено
изследване на начините, по които говорим за хората,
които вече не са сред нас. [Разказът, дълъг две страници
и половина, който представлява беседа, посветена на
Британски писател (1874-1927), известен най-вече с романа си
Owd Bob – книга за деца, разказваща история за съперничество
между две овчарски кучета и техните господари. – Б.пр.
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Аз се обръщам директно към публиката
Разговор с Ива Тодорова
Ива, как се родиха идеите за двата Ви моноспектакъла?
Това не е моя идея. Сега излезе филм на Алмодовар
„Човешкият глас“, но още когато завършвахме НАТФИЗ,
режисьорът Стоян Радев ми предложи да направим
спектакъл по „Човешкият глас“ на Кокто, като променим
целия текст. Той преработи оригиналния текст до такава
степен, че в него беше останал само полът на героинята
и това, че е сама в стаята. Да, тя говореше по телефон,
но при нас беше младо момиче. След време, когато заминах
за Италия и виждах разликите в живота между двете
държави, исках да направя представление, в което да
разкривам абсурдните разлики в най-дребни неща, като
например в България като ти се ходи до тоалетната,
отиваш дискретно, в Италия, особено когато си на гости,
го оповестяваш пред всички, за да знаят домакините къде
си. С течение на годините се събираха и други истории
и в крайна сметка се наплете един текст, с който се
представих „Приятно ми е, Ива!“, толкова личен колкото
и свързан с всеки един зрител в салона. Нямах идея да правя
втори спектакъл, но една нощ се събудих и знаех за какво
ще е вторият – за любовта. И след това, пак със Стоян го
обсъждахме, той предложи рамка, сценичната ситуация и
направихме „Ива е онлайн“.
Как бихте описали героинята си и как се промени тя от
единия към другия спектакъл?
За героинята не знам, предполагам, че и тя като актрисата
е станала по-смела и по-плътна. С повече дълбочина или
цинизъм. Имам предвид цинизъм в най-хубавия смисъл на
думата – дълбока чувствителност, която, за да може да
премине през бодлите на този свят, се облича в самоирония
и се шегува с всичко, за да лекува и света, и себе си.
„Приятно ми е, Ива!“ като че ли е малко по-ведър от
„Ива е онлайн“, така ли е? Заради пандемията ли е този
преход към самовглъбената самотност, или причините
са по-екзистенциални?
Като че ли първият спектакъл нарисува една карта на
съкровищата и с втория започнахме да дълбаем и да вадим
скъпоценните камъни, да ги разглеждаме по-детайлно, да ги
шлифоваме. Всеки ги пази, а колко е хубаво да им се посмеем
малко. Може би пандемията ни накара да се замислим,
че стойността на живота е ужасно крехка и трябва да
действаме и да реализираме мечтите си, без да отлагаме,
или обратното също е вярно, даде ни време, поради
забраната на планове, да ровим в себе си и спомените. Не
мисля, че темите, които докосвам в „Ива е онлайн“, са
присъщи само на локдаун (затваряне), разбира се, идеята

за онллайн общуване се
разви чудовищно през
последните две години, но в
представлението интернет
е рамка за друго.
Силен ли е
автобиографичният
елемент в спектаклите
Ви, или това е търсен
ефект и всъщност имаме
фикция и преработени
чужди истории?
След „Приятно ми е,
Ива!“ излязоха много
Ива Тодорова
автобиографични
спектакли. Много пъти
съм отговаряла на този въпрос и напоследък се двоумя дали
да отговарям, защото е по-добре това да остава част от
мистерията на театралното представление. Има хора,
които не могат да повярват, че това е истина или обратно,
че някой би могъл да си измисли подобен сюжет. Нека
оставим отговора на този въпрос да витае, да е фантазен,
да е част от театралната парадигма. Театърът се случва
на живо, в момента – пред зрителя и това е основната му
сила и разлика от другите изкуства. Това създава реалност,
в която като че ли всичко е възможно и всичко е истина.
Дори най-големият абсурд.
Имате много силен контакт с публиката, променяте
ли нещо от текста в хода на различните спектакли?
Усещате ли се зависима от зрителските реакции?
Да, ужасът е когато забравя какво следва, случвало ми
се е веднъж, защото си сам на сцената и нямаш ход или
спасение, просто прескачаш. Но променям, да, добавям,
махам, всяко представление е процес. Може би не толкова
текста, колкото това, на което искам да наблегна точно
тази вечер. И тогава наистина става живо представление.
Да, разбира се, че публиката е част от този тип спектакли,
аз се обръщам директно към публиката, те са участници в
представлението, аз така го мисля. Дори в „Ива е онлайн“,
гледайки от екран, ми се струва, че гледам всеки един в
очите. И аз много се грижа тази връзка да е ясна, да не се
обърква, да не изоставям зрителя да се лута в нещо, което
не му е ясно.
Важно ли Ви е мнението на критиката?
Разбира се. Критиката е професионална публика, ако

A b r o a d
Лидия Дейвис

глаголното време, започва така: „Сега, когато той умира,
мога ли да кажа: „Това е мястото, където живее“.] Когато
писах този разказ, не бях преживяла – и все още не съм –
загубата на човек, който ми е много близък; това наистина
беше проучване на проблем, с който всички се борим – как да
говорим за човек, който вече не е тук, или как да се справим
с отсъствие, което е твърде осезаемо за нас.
В едно от есетата полу на шега казвате, че хората,
които използват речници онлайн, трябва да се научат
да игнорират линковете към новини. Обикновено не
споменавате актуални събития в прозата си.
Така е. Бях помолена да напиша текст за пандемията или
по въпроса какво четем във време на пандемия, или нещо
подобно, а аз започнах да пиша за Тръмп – представих си го
как води дълъг разговор със своя терапевт в момент от
бъдещето, когато напълно е полудял; тази тема продължава
да ме интересува, но не стигнах далеч с нея. Друг текст,
свързан със съвремието [„Как той се промени с времето“,
публикуван миналата година във Virginia Quarterly Review],
който още не е включен в книга, но все пак успях да завърша,
описва фикционална президентска трансформация – от
Томас Джеферсън в Тръмп.
Мисля обаче, че съм склонна да вървя по обиколни пътеки.
Един от разказите в сборника ми от 2014 г. Can’t and
Won’t беше плод на продължителните ми наблюдения на
кравите от другата страна на пътя, минаващ покрай дома
ми. По-късно осъзнах, че това е моят индиректен начин на
изразяване – докато пиша за неща като индивидуалността
и благоденствието на кравите.

Върху какво работите в момента?
Имам цял куп разкази, готови да бъдат включени в нова
книга. Земята в градината ми вече замръзва и смятам да
направя подбора тази зима. Посадих последния храст за
годината. През пролетта отново ще пренасоча вниманието
си от писането към градината, но смятам да отделям все
повече време и на близката ми общност, отчасти като
реакция на сериозната криза, която преживяваме заради
промяната в климата.
Мисля, че ангажираността ни към тази тема е по важна
от обичайните ни занимания, като писането например.
От няколко години съм член на общинския съвет на
градчето, в което живея – успях да убедя своите съседи
да се включат в инициатива, чиято цел е превръщането
на населените места в щата Ню Йорк в климатично
неутрални и интелигентни селища. Това включва отчитане
на количествата емисии от парникови газове, създаването и
тестването на план за действие при наводнения… – задачи,
които изискват много време.
Кои книги прочетохте напоследък?
С огромен интерес прочетох Dirt to Soil от Гейб Браун,
посветена на темата за регенеративното земеделие и
поддържането на здравословна почва. Може би не очаквате
точно това, но една от най-големите ми задачи днес е
създаването на чиста среда на малкото парче земя, където
живея от 15 години. То е само пет акра. Преди няколко
години започнах да изучавам пермакултурата2, използвах
новите си знания при създаването на овощна градина
и продължавам напред. Wilding на Изабела Три също се
занимава с тази проблематика, а Дъглас Талами обяснява
как можем да дадем своя принос за опазване на околната
среда чрез поддържане на собствената си градина. Трябва да
започнем от своя малък двор.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 27 ноември 2021 г.
Приложна наука за дизайн на човешки местообитания
и продуктивни земеделски системи, които наподобяват
максимално естествената природна среда. – Б.пр.

мога така да я нарека. Тя може да назове, да разсъждава
за различните компоненти на едно представление –
текст, сценография, режисура, от различни гледни
точки. С критиката си общуваме на професионален език.
Критиката назовава дори емоциите и вълнението от едно
художествено произведение с професионални термини,
търси корените на това, което вижда, в различни звена
на театралната традиция. Винаги ми е била интересна
професионалната критика за моята или нечия друга
работа, тя често открива или назовава неща, за които аз
самата не съм имала съзнание, защото не мога да гледам
представлението отстрани.
Достатъчно оценена ли е иронията (и самоиронията) в
изкуството у нас?
Много интересен въпрос. Оценена от кого? От зрителя?
Аз мисля, че българският зрител може да понесе доста потънка ирония от това, което се предлага в повечето случаи.
Има момент на подценяване на зрителя и според мен това
стана откакто много големи български комици започнаха
да правят телевизия. Телевизията предполага достигане до
много широка аудитория и вкусът се усреднява, комедията
също. Но като цяло мисля, че българинът е доста ироничен.
Самоиронията е базата, тя е признак на това, че познаваш
слабостите си, познаваш себе си. Аз поне се обграждам с
такива хора.
Изкушена ли сте да публикувате текстовете си, или ги
мислите само като сценично реализирани?
Ще ги публикувам. Даже съм изкушена да напиша книга, не
знам дали ще е интересно, защото аз направих следващия
етап – прочетох я на глас „в огромна препълнена зала“,
както казва Флобер.
С какво Италия е толкова важна за Вас?
С оптимизма, с желанието да се говори и обсъжда, докато
не се изясни гледната точка на всеки, това е голяма сила
на италианците, че всяка гледна точка се разисква, всеки
детайл е достоен за обсъждане – те имат такъв израз
„живей и остави да живеят“. Там се полага огромна грижа
към средата и естетиката, това как изглежда човек, двор,
градът. С това, че поздравяването е много важно, това
да поздравиш, веднага те прави част от общност. Важни
неща.
Театърът пострада ли от пандемията? Нямам
предвид като посещаемост, а по-скоро като отлив
по отношение на желанието да бъдеш в общност, да
споделяш социални преживявания?
Аз съм изумена от факта, че въпреки страха за физическото
си здраве, нашата публика много бързо осъзна, че
психическото и емоционално здраве е също толкова важно
и не заключи живота, спирайки да живее, а напротив –
въпреки заплахата в салоните имаше публика, и то каква!
Когато играехме на 30% от салона, 50-те човека в залата
реагираха сякаш са 200.
Какво четете, какво ви вдъхновява?
Много обичам да чета биографии и поезия. Но какво
ме вдъхновява е голям въпрос, може би общуването с
определени хора, може би изкуството, природата, самият
живот.
Какви са следващите Ви проекти?
Честно казано, в момента си гледам личния живот, трябва
да му отделя време и внимание.  Поканиха
ме да участвам в един мащабен стендъп
“One night stand“ със 7 прекрасни жени от
различни професии, в Зала 1 на НДК на 7
март. По това работя днес. Заповядайте да
се посмеем 
Разговора води
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА
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„Въпреки живота – всичко е любов“
по Виктор Пасков
Режисьор и сценична адаптация Васил Дуев, сценография
и костюми Даниела Николчова и Наталия Андреева,
музика Христо Намлиев, хореография Филип Миланов.
Участват Антония Кундакова, Бернарда Береану, Елена
Хрант, Елеонора Иванова, Жаклин Даскалова, Никол
Оташлийска, Полина Грозданова, Сирма Кунчева, Ахмет
Исмаил, Вилиян Гешев, Иван Шуманов, Йоан Попов,
Мартин Димиев, Ростислав Дамянов, Теодор Кисьов,
Ясен Атанасов, Марио Василев, Стоян Руменин
Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, премиера
14 и 16 януари 2022
Габровският драматичен театър „Рачо Стоянов“
започна новата 2022 година с премиерата на спектакъла
„Въпреки живота – всичко е любов“. В мразовитите
14 и 16 януари актьорите от сдружение „Суматоха“,
заедно с един от актьорите от трупата на театъра
– Стоян Руменин, успяха да ни разгорещят с новото си
представление по романа на Виктор Пасков „Германия –
мръсна приказка“, поставено от режисьора Васил Дуев
– Тайг. В сдружението влизат младите актьори от класа
на проф. Ивайло Христов – випуск 2021 година.
Романът на българският писател за първи път се
поставя на сцена от неговото излизане през 1993 г.
Адаптацията на Васил Дуев разгръща пред нас темата
за приятелството и борбата с външния и вътрешния
свят на човека. Въпреки че представлението ни препраща
към една реалност, която се е случвала преди много
години, по някакъв начин успява да се свърже с днешната
действителност, в която живеем. Дуев неслучайно
избира да работи с млади актьори. Той твърди, че
работата с по-млади артисти, които скоро са напуснали
академичната среда, са чист пример за едно емигриране
в истинския свят и неговото преживяване. Едно от
нещата, на които се набляга в постановката, е именно
тази бора с реалността.
При влизане в залата първото, което забелязва
публиката, са актьорите, които са седнали на местата,
предназначени за наблюдаващите. Оказва се, че тези
седалки няма да принадлежат на нас зрителите. Да ви
призная, като влязох вътре, знаех, че публиката ще
бъде позиционирана на сцената, но виждайки някакви
хора, насядали по седалките, бях готова да седна до
тях. За щастие, бързо се осъзнах. Няколко минути
преди началото на представлението имах усещането,
че с актьорите взаимно се наблюдаваме, като че ли се
получава едно огледално отражение, в което публиката
става действащо лице и обратното. Не мислете, че
това е от онези представления, в които зрителите
са подканени да участват. Това е спектакъл, в който
се разказва за бягство, за което все някога всеки е
жадувал. Тоест всичко, което виждаме, е за нас и за всяка
вътрешна битка, с която се справяме.
В продължение на три часа и половина младите актьори
не спират да играят. Дори по време на антракта те не
излизат от образ, което само по себе си говори за едно
професионално ниво. На мнение съм, че е много трудно
да задържиш вниманието на публиката за толкова
много време, но несъмнено актьорите от сдружение
„Суматоха“ се справят с тази задача. В този ред на
мисли няма как да не спомена за запомнящата се игра на
някои от актьорите. Като за начало е добре да се каже,
че някои от тях влизат в няколко образа. Например
актьорът Иван Шуманов, който се въплъщава в следните
персонажи: Буби, Кики, Хер Дице и Кьопе. Актьорът
представя изключителна пластика, влизайки в образите,
на места почти един след друг.
Влизането на отделни актьори в няколко определени
персонажа не е случайност. Все пак спектакълът разказва
за човек, който е самият Виктор Пасков, който живее
е българската реалност по време на социализма. Ахмет
Исмаил поема нелеката задача да се въплъти в образа
на Виктор и да ни представи неговото бягство от
тогавашната реалност. Този образ бихме могли да го
свържем с всички млади хора, които днес се целят да
напуснат страната ни, за да отидат на „по-добро“
място. Истината е, че всичко хубаво, което може да ни
се случи, се намира някъде вътре в нас, а не в мястото,
на което ще отидем. Има опасност то да се окаже много
по-зле от там, откъдето бягаме. Именно
това се случва с Виктор. Оставя в
миналото всичките си мечти и най-близки
приятели заради по-добро бъдеще. Накрая
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Въпреки живота – всичко е любов
се озовава на място, което го
съсипва до такава степен, че е
готов наистина да се изключи
от всичко, но успява да се
вдигне, за да поеме по нов път,
изпълнен с любов.
Персонажите, които се
играят от едни и същи
актьори, пресъздават двата
свята на Виктор, този в НРБ
и другия – в ГДР. По някакъв
начин хората, които среща
в Германия, му напомнят
на приятелите, които е
изоставил в България, и от
там получава видения за тях
и какво се е случило с тях.
Всички са мъртви, погубени,
реалността ги е смазала.
Сценографията на Даниела
Николчова построява
платформа във формата на
кръст, която е вдигната
над седалките. Тя е символ
за кръстопътя, пред който е изправен Виктор. Самото
представление започва с това как той се появява на тази
платформа, готов за път, под звуците на песента „All we
need is love” и неговите приятели го разсъбличат, като
знак да не поема по този път, а да остане с тях. Друга
забележителна черта от сценографията е използването
на театър на сенките, който мотив присъства и в друг
спектакъл на Васил Дуев – „Пилето“. Чрез него образите
се уголемяват и създават внушителност и по-голяма

„Въпреки живота – всичко е любов“ по Виктор Пасков,
режисьор и сценична адаптация Васил Дуев, Драматичен
театър „Рачо Стоянов“ – Габрово, 2022

близост до зрителите. В този ред на мисли голяма част
от действията се случват буквално в краката ни, като
този подход усилва възприятията и засилва борбата с
вътрешния свят на главния персонаж и заобикалящия го
свят.
Това е спектакъл, изпълнен с вулгарност, секс, болка – и
много любов въпреки всичко, защото все пак „Въпреки
живота – всичко е любов“!
АНИТА АНГЕЛОВА

„Нирвана“ в Театър 199
„Нирвана“
от Константин Илиев
Режисьор Стилиян Петров, сценограф Никола Тороманов,
композитор Милен Кукошаров; в ролите Деян Донков
(Мъжът) и Радина Кърджилова (Жената)
Театър 199, премиера 17 и 18 декември 2021
Пиесата на Константин Илиев „Нирвана“ е един от найпоставяните текстове на драматурга. Драмата, в която
е разгледана последната нощ на един от големите поети
на България – Яворов, и неговата съпруга Лора Каравелова,
е поставяна в над 15 български театъра и е превеждана на
много езици, сред които френски, английски и немски.
В нейния сценичен живот в персонажите се въплъщават
множество актьори, като най-забележими са имената
на Цветана Манева и Явор Милушев, Владимир Пенев и
Албена Георгиева, Ирмена Чичикова и Христо Бонин.
В края на миналата година в Театър 199 вечната драма
между двамата влюбени оживя отново. В ролите на Мъжа
и Жената влизат Деян Донков и Радина Кърджилова,
които имат нелеката задача да пресъздадат на сцената
изчерпаната любов на историческата двойка. Режисьор
на спектакъла е Стилиян Петров, а сценографията е
поверена на Никола Тороманов. Поставянето на „Нирвана“
в интимното камерно пространство на Театър 199
със сигурност допринася за атмосферата и усещането
за воайорство. Публиката е поставена в ролята на
страничен наблюдател в тази съдбоносна вечер.
В прочита на Стилиян Петров е отделено огромно
внимание на психологията на персонажите, на техните
мотиви и характеристики. Подробно е изследвано
поведението на двойката и проблемите, които възникват
от неразбирателства и недоизказани мисли. „Нирвана“ е
своенравно изследване на „войната“, която се води между
половете. Съпоставката между мъжкото и женското
начало, конфликтите, до които те водят, са разгледани
задълбочено както от режисьора, така и от актьорите.
Поведението на Донков е в силна опозиция спрямо
това на Кърджилова. В текста на Константин Илиев
това поставяне на характерите един срещу друг е

Деян Донков и Радина Кърджилова в „Нирвана“
от Константин Илиев, режисьор Стилиян
Петров, Театър 199, 2021

ясно доловимо, но Петров е възложил на актьорите
в спектакъла да представят това явление по особено
преекспониран начин. Тази преекспонираност допълва
напрежението, което се оформя на сцената. Донков е
уравновесен, спокоен и дори неангажиран в конфликта,
докато Кърджилова е агресивна и упорита. Сблъсъкът
между тези полюсни характеристики е в основата
на спектакъла. По този начин историята вече не е в
частност за Яворов и Лора, дори и имената им да не са
употребени в текста на пиесата, тя се превръща в обща
история, в която могат да се позиционират различни
личности. Тази антична свада между мъжа и жената
издига представлението на друго ниво – частната история
вече е обща.
Петров се придържа към текста на пиесата, но със
сигурност можем да наблюдаваме крайността, в която
той е решил да позиционира своя прочит. На пръв поглед
усещането за подобно явление не е налично. На сцената,
както по текст, така и в повечето от останалите
театрални прочити, е позиционирана стая – с кушетка
и стол. Преекпонираността и крайността се забелязват
при самата поява на Донков на сцената. Неговото
неангажирано и ежедневно държание е силно отчетливо,
въпреки че в началото на спектакъла всичко се извършва в
пълно мълчание и самота.
Точно тази тишина е друг основен компонент, който
може да се наблюдава в спектакъла. По принцип във
взаимоотношенията между влюбени хора, които
съжителстват заедно от известно време, е напълно
нормално да има моменти, в които съществува
мълчание. Обичайно това мълчание е удобно, породено от
спокойствието и наслаждаването на присъствието на
отсрещния. В спектакъла тишината е различна. Болезнена
и неловка, пропита с отчуждение и недоизказани мисли
и тревоги. Наблюдава се често, подобно на матрица,
чрез която се разграничават отделните фрагменти от
спектакъла.
Едно от любопитните явления в представлението
със сигурност е самият финал. Нирваната, за която
са жадували и двамата, е постигната. Пред очите на
публиката се появява картина, в която
двамата влюбени са отново заедно.
Делничните проблеми са изчезнали,
схватките и неразбиранията са останали
в материалния живот. Нирваната,
разположена в небитието, е тишината, към
която винаги са се стремяли.
Финалът наистина изглежда подобен на
картина, нещо нереално и същевременно
толкова земно и истинско. Парадоксът и
интригуващият момент със сигурност
е фактът, че тази нирвана настъпва след
двата изстрела. След края на земния живот
и на проблемите, които остават в него.
След изстрела всичко е тишина и мълчание.
Всичко след изстрела е нирвана. Несбъдната
мечта на двама влюбени.
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА

Появиха се първите романи, посветени на пандемията,
но дали сме готови за тях?
Някои автори вече мислят за миналото; предстоящият
роман на Тесла Хадли се връща в 60-те, а замислената
трилогия от Джонатан Франзен – в 70-те. Лорън Гроф
споделя, че е написала Matrix – книга за живота на монахини
през XII век, за да избегне отразяването на реалността в
Америка на Тръмп; вероятно е изпитала облекчение, че по
този начин не є се е наложило да пише и за пандемията. Все
пак битието на общността от монахини ни напомня за
локдауна, а напрежението в наратива се дължи именно на
желанието на писателката да пренебрегне настоящето:
монахините създават алтернативен свят, изграждайки
огромен заплетен лабиринт.
Средство за избягване на директното пресъздаване на
кризата с коронавируса са по-екстремните сценарии,

Лара Фейгъл
Али Смит, Сали Руни, Роди Дойл… има ли какво да научим
от първите романи, чиято главна тема е Ковид-19?
По време на първия локдаун някои писатели станаха
доброволци в служби за доставки по домовете или
центрове за ковид тестове. Други се опитаха да
продължат проекти, започнати преди настъпването
на Ковид-19, пренебрегвайки случващото се пред очите
им. Но няма книга, написана през последните 18 месеца,
която изцяло да игнорира пандемията, донесла застой и
страх. Днес виждаме творби на автори, които директно
се насочиха към нея. Тези романи и сборници поставят
редица въпроси. Дали искаме да четем текстове
за пандемията, докато тя още не е приключила?
Ангажирани с актуалното съвремие, дали не рискуваме да
загубим погледа от дистанция?
Първо се появи „Лято“ на Али Смит, финалната книга
от тетралогията на писателката. Четирите романа
от поредицата са публикувани експресно, за да бъдат в
крак със събитията от настоящата реалност. Смит
отразява развитието на пандемията в реално време;
романът ни дава възможност да видим какво е влиянието
на пандемията върху една от най-оригиналните и
прозорливи съвременни писателки.
Пандемията засилва фрагментацията, характерна
за нейните на моменти притеснително щедри и
разточителни наративи. Книгата включва теории на
Айнщайн, разказ за изпращането на „враговете чужденци“
на остров Ман по време на Втората световна война и
размисли за влиянието на Ковид-19 върху всекидневието
на хората. След избухване на пандемията задържаните
имигранти са освободени, за да не умрат в затвора;
Смит пита дали това няма да бъде възможност за един
нов свят. Нейната възрастна героиня Айрис смята, че
сравнението на пандемията с войната, което правят
някои медии, е неуместно – „Ковид-19 прави стените,
границите и паспортите толкова безсмислени...“.
Смит свързва началото на пандемията с тревоги,
предизвикани от по-всеобхватни проблеми. Тази есен се
появи първата вълна от романи, посветени изцяло на
Ковид-19. Сара Хол започва да пише Burntcoat в първия ден
от пролетния локдаун – книгата разказва историята на
двама влюбени, които трябва да приемат нови, плашещи
форми на интимност в поразения от пандемията свят.
The Fell на Сара Мос, написан по време на мрачния
и изпълнен с безнадеждност зимен локдаун, описва
ежедневието на самоизолирала се жена, която започва
да полудява в своя „затвор“. А сборникът с разкази
Life Without Children от Роди Дойл, създаден между два
локдауна в Дъблин, изследва с учудващо веселие новите
теглила и изпитания в живота ни, както и новите
езикови хрумки (в магазините в Дъблин хората поръчват
„една и половина социална дистанция от шперплат“).
Локдаунът, който донесе много страхове, създаде добри
възможности за криминалните писатели. Като утвърден
автор на психологически трилъри, Катрин Райън Хауърд
е наясно, че престъпността процъфтява в среда, в която
цари неизвестност, подозрение и напрежение. В нейния
роман 56 Days двама любовници заживяват заедно под
натиска на ограниченията на локдауна и започват да
се питат дали той не благоприятства извършването
на убийство с перфектно прикрити следи. Персонаж в
романа The Ministry of Fear си задава въпроса защо всяко
убийство продължава да ужасява хората, при условие
че смъртта е навсякъде около тях. Книгата на Райън
Хауърд поставя акцент върху индивидуалната смърт и
крехкостта на живота ни.
Героинята Айрис от романа на Смит отбелязва, че през
последните две години често се правят сравнения между
пандемията и времето на война. Според много хора
Ковид-19 е предизвикал нова гражданска мобилизация или
настроение, доминирано от нов „блиц дух“. В болниците
витае близката до военно време катастрофична
атмосфера, но за много от нас локдаунът е период
на изчакване. За писателите е предизвикателство да
създават истории за живота на хора, които стоят вкъщи.
Отплатата за тях е, че времето на пандемия е наситено
с откровения. Бауън описва атмосферата в нейните
наративи за войната като „ярка аномалия“. Тя смята, че в
това време хората се разкриват един на друг с нова сила и
прямота, ставайки „неудържими и безплътни“.
Говорих със Сара Хол в момент, в който тя се лекуваше
от ковид. Авторката смята, че вирусът действа
като „пречистваша сила“. Ситуацията ярко осветява
дефектите в обществото (корупция по високите
етажи, некачествени обществени услуги, неравенство).
В романа є изолацията на локдауна разголва любовниците
до тяхната същност и ги превръща в уязвими тела;
болестта провокира развръзката, а сексът става поважен с приближаването към смъртта.
В Burntcoat вирусът е по-смъртоносен, а локдаунът –
по-строг от това, което преживяваме. Писателката
компенсира лишеното от събития време на изолация
с трескави, екстремни образи на въображението,

въплъщаващи страховете ни. Когато казвам на Хол,
че харесвам този подход, тя споделя тревогата си,
предизвикана от думите на известен вирусолог; той
говорел за други вируси, които се крият около нас и се
„готвят за скок“. „Тези вируси са тук и се подготвят за
атака... Настоящата пандемия не е тази, която ще ни
постави на колене“.
Някои смятат, че хората стават по-истински по време
на локдауна; на мен ми се струва, че в общи линии е така
– без налаганата нормалност на социалното общуване те
стигат подалеч в своите обсесии или тревоги. Сара Мос
и Брайън Дойл описват персонажи, които се сблъскват
с психически проблеми под натиска на социалното
уединение. Когато споделям мислите си с Мос, тя не
се съгласява с мен; смята, че хората са по-истински в
компания, отколкото в изолация. За Дойл обаче, който
любезно разговаря с мен от таванския си кабинет в
Дъблин, изолацията разголва същността на личността
– карантината провокира персонажите му да разрушат
част от фалшивата фасада, която са създали в тежката
атмосфера на посещаваните от тях учебни заведения.
Някои от персонажите му използват локдауна, за да
избягат от живота, който са водили до този момент
или да се влюбят в жени, които не са забелязвали от
години. Авторът отговаря на предизвикателствата
на пандемията, като накъсва наратива на отделни
фрагменти и го превръща в сборник с разкази.
Действието в последния роман на Руни Beautiful World,
Where Are You се развива главно преди локдауна, но идва
момент, в който главната героиня, писателката Алис,
се оттегля в изолирана къща в провинцията, разкъсвана
между желанието да се защити и жаждата да се върне
обратно в света. Тя стига до извода, че в нейния свят
„разликата между локдауна и нормалния живот се оказва
(депресиращо) незначителна“.
В този момент героинята е измъчвана от
хронична болест и страда от писателски блокаж;
повествованието се свива до кратки епистоларни
обобщения, които създават усещането, че Руни използва
локдауна, за да намери по-задоволителна форма на
наратива. Алис се опитва да надмогне заплетените
фабули на романите, които е писала до този момент
– те вече не є изглеждат достоверни; Руни (чийто
роман „Нормални хора“, отличаващ се със стегнат
сюжет, беше адаптиран за малкия екран и се превърна в
телевизионен хит по време на локдауна) изглежда също
е изпитвала подобни съмнения. Трилогията на Рейчъл
Къск, Outline, рисува портрета на жена, която все
повече се изолира от света. Авторката експериментира
в търсенето на форма, която не разчита на цялостна
наративна структура. Не е изненада, че темата за
локдауна е в основата на последната є книга, Second Place
– повествователката в романа признава, че нейният
живот се е променил далеч по-малко от живота на много
други хора по време на пандемията („ние вече водехме
семпло съществуване“).
Мос отрича удоволствията на изолацията и от самото
начало изпитва страх от ограниченията на локдауна.
„Някои хора се страхуват повече от затворения начин
на живот, отколкото от заразата“, казва тя. Романът
є е текст-елегия за всичко, което сме загубили през
това време, но проблясва и надеждата, че можем да се
справим с тази ситуация. Свързва се с мен от дома си в
Копенхаген и споделя, че книгата започва с въпрос: кой
ще ни задържи, когато падаме? Локдаунът подкопава
общностните връзки и в това се крие голяма опасност.
Възможно е да престанем да разпознаваме човечността,
тъй като сме принудени да пребиваваме във виртуалното
пространство, където бинарното мислене е норма.
Казват, че Мос и Дойл са изоставили романите,
започнати преди пандемията, тъй като не могли
да открият свой път към алтернативна форма на
настоящето. Питам се кога ще започне повторението
на сценариите в книгите, посветени на кризата с
Ковид-19, както и какво означава да пренебрегнеш
напълно пандемията в своя творба днес. Дали
читателите са готови да си представят алтернативна
версия на последните две години и да повярват в
нея? Дали писателите ще избегнат литературните
предизвикателства на пандемичната тема, като се
обърнат към историята или бъдещето?

Али Смит

родени във въображението на Хол. Пандемиите са
естествена тема за научната фантастика и за прозата,
посветена на климатичните промени. Авторите на
научна фантастика от години разсъждават върху
въпроса за евентуалните последствия от една пандемия.
Ковид-19 демонстрира тясната връзка между нашето
съществуване и живота на другите същества на
планетата; Лаура Маккей направи блестящо изследване
на отношенията между хора и животни в своя роман
The Animals in That Country, получил наградата „Артър
Кларк“. Във фикционалния свят на книгата светът е
поразен от вирус, пренесен върху хората от животни,
отглеждани в зоологическа градина. Той дава възможност
на хора и животни да общуват помежду си, разбирайки
езиците, които говорят. Under the Blue на Оана Аристид
прозорливо свързва фикцоналната пандемия с развитието
на изкуствения интелект – създаден е робот, който
предсказва заплахи за човешкия живот и ни помага да
се справяме с кризи, подобни на настоящата ситуация.
Тези пророчески книги е трябвало да излязат на пазара в
началото на пандемията, но появата им е отложена от
локдауна.
Пандемията, в нейните реални и в по-зловещите є
фикционални форми, ще продължава да бъде във фокуса
на вниманието на авторите дори когато се превърне
в нормална част от ежедневието ни. Предстоящият
роман на Ханя Янагихара To Paradise, чието действие
достига 2093 г., представя тоталитарен свят, измъчван
от пандемии – мрачно предчувствие за бъдещето на
нашия свят. How High We Go in the Dark на Секуоя
Нагамацу обхваща стотици години от живота на
земята, през които човечеството се опитва да
построи отново своя свят след пораженията, нанесени
от унищожителна пандемия. Гари Щейнгарт в Our
Country Friends е по-близо до локдауна от 2020 г. – той
прави портрет на група приятели, които се изолират
в провинцията заради разпространението на силно
заразен вирус, напомняйки на „Декамерон“ на Бокачо.
Тези три романа, публикувани в началото на годината,
демонстрират различни концептуални средства, появили
се като възможност и необходимост под натиска на
съвременните събития. Ще видим нови книги, посветени
на пандемията, които ще питат какво се е случило с нас
като общество по време на локдауна и дали обществата
ни са станали по-сплотени или не.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 27 ноември 2021 г.
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Лорън Гроф: Често се чувствам самотна, защото
писането е самотно занимание
Джоана Томас-Кор
Авторката на „Орисници и фурии“ разказва за
подкрепата, която получава от Барак Обама, и за новия
си роман, посветен на поетесата от XII век
Мари дьо Франс
43-годишната Лорън Гроф е израснала в Купърстаун,
щата Ню Йорк, място, което представя в своя дебютен
успешен роман The Monsters of Templeton (2008) като един
идеален град. Втората є книга, Arcadia (2012), изследва
разпадането на утопична общност, създадена през
70-те години на ХХ в., а третата, „Орисници и фурии“,
посветена на неконвенционален брак, беше посочена от
Барак Обама за любимата му книга за 2015 г. През 2018
г. писателката финансира сама издаването на първия си
сборник с разкази – Florida. Последният є роман, Matrix,
пресъздава живота в женски манастир през XII век и
се фокусира върху съдбата на Мари дьо Франс, считана
за една от първите жени поетеси. Сега Гроф живее във
Гейнсвил, Флорида, със съпруга си и двете си деца.
Какво ви подтикна да пишете за Мари дьо Франс?
Винаги съм я харесвала. Учих френска и английска
литература в колежа и в един момент реших, че искам
да се занимавам с медиевистика. Бях увлечена по
рицарските романи и периода, в който те процъфтяват.
Трябва да призная, че се опитвах да напиша роман за
съвременния свят, но това ми се стори непосилно
трудно. Не съществуваше дистанция, не можех да съм
достатъчно безпристрастна в оценките си за процесите
в нашето сложно време. На фона на всекидневните
тревоги и страхове, в средата на управлението на Тръмп,
не бях способна да го направя; затова реших да погледна
нещата от друга перспектива и да потърся корените на
съвременния свят, връщайки се хиляда години назад.
Колко време се подготвяхте за книгата?
Десетилетия. Исках да предложа нов смел прочит на
нейните средновековни лирически поеми, да изследвам
в дълбочина творчеството є – така както се случва
при всички забележителни нови преводи на „Беоулф“.
Хората не познават добре Мари дьо Франс, защото по
онова време жените са имали тежест единствено чрез
отношенията си с техните бащи, съпрузи и синове. Това
ми даде свобода на действие, възможност да се вгледам
в текстовете є и да извлека от тях поредица от 100150 образа, които да ми послужат в съграждането на
биографията є.
Какво ви изненада най-много, докато проучвахте
начина на живот в средновековна Европа?
Бях изненадана колко забавни са били хората в
Средните векове. Колко объркани и сложни са били
взаимоотношенията и връзките им, макар и строго
ограничавани в един далеч по-суров, йерархичен и
подвластен на религията свят. Откриваш сведения за
забременели монахини и хомосексуални отношения във
всички точки на континента. Хората са си хора.
Прозата ви издава чувствителност към природния
свят. До каква степен вниманието към тази тема е
резултат от политическа позиция?
Климатичните промени не са толкова скорошни, колкото
твърдим. Хората от дълго време упражняват огромно
влияние върху околната среда – от десетки хиляди
години, а не само през последните 30, както обикновено
ни внушава разказът за настъпилите промени в климата.
Смятам, че писателите трябва да говорят за найстрашната катастрофа, която би могла да връхлети
човечеството, след като стоим пред пропастта на
климатично бедствие.
Как се отрази на вашата кариера подкрепата на
президента Обама?
Бях удивена. Тази подкрепа изкуши много мъже читатели,
които в противен случай не биха посегнали към моя книга.
Така приятели на моя баща прочетоха за пръв път мой
роман, а това беше четвъртата ми книга! Същевременно
актът на подкрепа ме изпълни с неувереност, направо ме
парализира – затова следващата ми книга беше сборник с
разкази. Всъщност след „Орисници и фурии“ написах два
романа, чиито ръкописи хвърлих в кошчето за боклук.
В романа Matrix, занимаващ се с клаустрофобичния
живот на монахините, както и в Arcadia, разказващ
за живота в хипи комуна, изследвате концепцията за
живот без частна собственост. Дали това е тема,
към която съзнателно се
връщате?
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Да, тази тема е особено важна за
мен, защото живея в подчертано
либертариански район в САЩ
и виждам безпощадната битка
между желанието да отдадем
заслуженото на нашата общност и
индивидуалните ни свободи. Именно
това разделя Америка в момента,
това е базисното противопоставяне.
В резултат на този конфликт бях
привлечена към наративите за
колективен начин на живот, но в
същото време продължавам да съм
скептична към него. Отраснах в
малка общност, в град с по-малко от
2000 души население, в който всички
се познават добре поколения наред.

Лорън Гроф

Бяхте открит критик на президента Тръмп.
Ситуацията подобрява ли се, след като Байдън стана
президент?
Преди пълния ни провал в Афганистан вероятно щях
да отговоря положително. Никога не съм смятала, че
Байдън ще бъде идеален президент – все пак в първите си
месеци на власт той направи някои наистина добри неща.
Байдън се движи по много тънък лед; вероятно е рано
да казвам това, но хаосът в Афганистан може да засили
радикалния десен популизъм. В началото се тревожех помалко за бъдещето на децата си, но сега е различно. Все
още мечтая да живея в Скандинавия.
Как се пишат романи, когато авторът е постоянно
активен в Туитър?
Мога да изляза от мрежата за период от четири до
шест месеца, но често се чувствам твърде самотна,
защото писането е самотно занимание. Разговарям
продължително с моето куче. Туитър е добро място,
ако си твърде напрегнат, за да работиш, но понякога е
среда, която не носи спокойствие и може да превърне
страховете ти в тревожен пристъп. Имам таен план да
се оттегля оттам някой ден…

Какъв читател бяхте като дете? Кои книги останаха с
вас от времето на детството?
Бях ужасно затворено дете, а по-големият ми брат
изобщо не ми даваше думата. Така че бях запален читател.
Родителите ми не ме насочваха по никакъв начин; отивах
в библиотеката и сама откривах четивата си – Нанси
Дрю или Джейн Остин, или справочник за железопътния
транспорт. Купувах за 10 цента томове от библиотеката,
всеки път, когато продаваха своите овехтели книги.
Към коя книга или автор непрекъснато се връщате?
„Мидълмарч“ е книгата, която препрочитам веднъж или
два пъти годишно – заради изумителната ненатрапчива
интелигентност на Джордж Елиът. Сякаш живееш в
съзнанието на най-умния човек, когото някога си срещал
– и най-състрадателния. Когато я четеш, чувстваш, че
обърканият ти, банален живот става по-изискан. Разбираш
как трябва да живееш и се концентрираш върху найважното.
Превод от английски: Ружа Мускурова
Източник: „Гардиън“, 11 септември 2021 г.

Как да се откажеш от привилегиите си?:
с Лиса Алърдайс за романа, който му
Лиса Алърдайс
В „Обещанието“ Галгут хроникира упадъка на Южна
Африка след края на апартейда чрез разказ за четири
погребения, състояли се в период от 40 години
„Свикнал съм да губя – така съм програмиран, за
това съм подготвен“, казва южноафриканският
писател Деймън Галгут сутринта след обявяването
на победителя в надпреварата за „Букър“ през
2021 г. Писателят печели наградата с деветия
си роман „Обещанието“. Преди това два пъти е
включван в късия списък: през 2003 г. за „Добрият
доктор“ (The Good Doctor) и през 2010 г. – за „В
една странна стая“ (In a Strange Room). Казва, че
суматохата след получаването на наградата била
„твърде обезпокояваща“, а официалната церемония
изглеждала съвсем нереална – „сякаш някой ме беше
ударил по главата. Това беше голям успех за книгата,
така че ми е трудно да изразя раздразнение или
неудоволствие“.
57-годишният писател е сериозен и учтив
събеседник, но язвителният глас на дяволития
повествовател в наградения роман явно му
принадлежи. Романът „Обещанието“ разказва
историята на бяло южноафриканско семейство чрез
описанието на четири погребения (състояли се в
продължение на 40 години) и хроникира упадъка на
държавата в годините след края на апартейда. Като
ча ли авторът напомня повече на Дж. М. Кутси,
отколкото на Ричард Къртис1, но описанието на
„четирите погребения“ в книгата е изненадващо
забавно. (Семейството носи фамилията Суортс,
което на езика африкаанс означава „черен“ – „малка
шега“, казва писателят.) С изключение на наскоро
излязла критична рецензия в London Review of
Books, романът е посрещнат възторжено. Един
от критиците започва статията си, посветена
на „Обещанието“, така: „Учудващо голям брой
съвременни писатели са много добри, но едва
неколцина са изключително талантливи“.
Идеята да разкаже история чрез поредица от
Британски сценарист, режисьор и актьор, автор на
сценариите на филмите „Четири сватби и едно погребение“,
„Нотинг Хил“, „Наистина любов“ и др. – Б.пр.

1

погребения му хрумва след обилно полят с алкохол
обяд с негов приятел, който го „забавлявал“ с
анекдоти, свързани със семейни погребения. „Обичам
да вървя по обиколни пътища и да осветявам
тъмните ъгли.“ „Обещанието“, на което се основава
книгата, крие в себе си назряващ конфликт.
Майката в семейството има предсмъртно желание:
чернокожата є прислужница да получи малка
разнебитена къща, в която е живяла дълги години.
Този момент от сюжета е зает от фамилната
история на приятел на автора – в неговото
семейство, също като в книгата, намират начин да
откажат подобен завещан дар.
Мотивът на неизпълнените обещания преминава
като нишка през целия роман – действието започва
през 1986 г. и завършва през 2018 г. Политическият
контекст, на фона на който се състоят четирите
погребения през интервал от 10 години, предлага
четирима различни президенти. „Като всеки
друг бях развълнуван от промяната, преход от
тъмното време на Питър Бота към златната
ера на Мандела, макар и в нея да имаше нещо
нереалистично“, казва той. „След това преминахме
от несигурния политически терен на Табо Мбеки към
катастрофалното управление на Джейкъб Зума.“
Не е имал намерение да декларира политически
позиции и да използва настроенията в обществото
като „тапет на заден план“, включвайки
Световната купа по ръгби от 1995 г., проблема
с разпространението на ХИВ, нарастването
на насилието и престъпността и влиянието на
климатичните промени. Усещането за упадък обаче
присъства осезаемо в книгата. „Повечето надежди,
които хранехме през 1995 г. – обещанията, които
получихме – се изпариха“, казва той. „Сега не живеем
на добро място.“
Почти всички персонажи от книгата не успяват да
изпълнят дадените обещания, особено Антон, който
е писател и също като автора живее в Претория.
„Апартейдът беше замислен, за да служи на хора
като Антон“, казва Галгут. „Без никакви усилия той
може да се идентифицира с хората, притежаващи
власт и привилегии. Смятам, че перспективите пред
белите мъже в Южна Африка помръкнаха – не мисля,
че това е страшно.“
Непрактична сестра на Антон е решена да

Дебора Леви говори за непознатата повест
на Симон дьо Бовоар „Неразделните“
Дебора Леви
Книгата на Бовоар, разказваща за страстната є
юношеска любов към нейна приятелка от детството, е
смятана за твърде лична, за да бъде издадена приживе.
Какво разкрива непознатата повест за голямата френска
мислителка – това е въпросът, на който се опитва да
отговори писателката Дебора Леви.
През всяко десетилетие на моя живот, откакто
навърших 20 години, съм изпитвала благоговение,
смут и удивление от опитите на Симон дьо Бовоар за
живот, изпълнен със смисъл, наслада и цел. „Да бъдеш
обичан, да ти се възхищават, да си нужен, да си някой“,
е веруюто, заявено от френската философка в нейната
автобиография „Спомени на едно порядъчно момиче“.
Създаването на повестта „Неразделните“ е част от
усилията є да следва това верую. Текстът е важна част
от един дълъг разговор, в който писателката участва със
своите книги.
Допускам, че след като печели наградата „Гонкур“ за
книгата си „Мандарините“, писателката е била изкушена
от идеята за една по-лична повест. „Неразделните“
реконструира събития от далечното є минало –
годините на нейното приятелство (от 9-годишна
възраст) с Елизабет Лакойн, известна с псевдонима
„Заза“. Читателите на Бовоар знаят, че споменът за
това приятелство дълго време я преследва и слага свой
отпечатък не само в книгите, но и в сънищата є.
Според мен тя никога не успява да въплъти убедително в
текстовете си призрака на Заза – затова продължава да
се връща към него отново и отново, опитвайки се да го
задържи на страниците на книгите си.
Силните чувства на Симон дьо Бовоар към Лакойн и
надеждите є, свързани с нея, поставят началото на
политическото є образование. По това време жените
не могат да гласуват и са насърчавани да приемат
съществуване, което служи предимно на нуждите на
съпрузите и децата им.
Какво момиче е била Елизабет Лакойн? В книгата

нейният аватар е Андре, а Дьо Бовоар Елизабет Лакойн (вляво)
е Силви. При първата си среща със
със Симон дьо Бовоар
Силви в частното католическо
училище Андре споменава, че била
„изгорена жива“, докато пекла
картофи на лагерния огън. Роклята є
била обхваната от пламъци и дясното
є бедро „се изпекло до костта“.
Преводът на Лорен Елкин майсторски
предава дръзкото шеговито говорене
на Андре, нейната покоряваща
чувствителност и самоувереност,
вкуса є към литературата, умението
є да свири на цигулка, да язди кон и да
имитира учителите.
Силви е отегчена и самотна в
интелектуално отношение – срещата
є с едно умно, бунтарски настроено
момиче променя живота є. Силви
казва на Андре: „Толкова интересно
нещо не беше ми се случвало преди.
Сякаш нищо не ми се е случвало
досега“.
Повяват се достатъчно знаци,
които подсказват, че обществото
ще унижи и укроти Андре, като не
на последно място принос за това
ще има религията и властната є,
консервативна майка. Андре е силно
привързана към майка си и това
усложнява още повече ситуацията.
Силви с ревност забелязва, че никоя
собствеността, справедливостта и равенството са
друга връзка не е толкова важна за нейната приятелка.
истинска революция във време, в което жените са
Как би могла да се справи, след като Андре е толкова
принудени да премълчават мненията си. „Религията ни
зависима от майка си?
учи да уважаваме тялото си. Да продаваш тялото си в
Силви се влюбва в ума на Андре. Тази интелектуална
брака е също толкова лошо, колкото и да го продаваш на
любов носи подривен заряд, тъй като поколението на
улицата“, казва Андре.
Дьо Бовоар (родена е през 1908 г.) не оценява интелекта
Загадката на силните чувства в женски приятелства,
на момичетата и жените като положително качество.
които в своята интензивност приличат на любовна
Дългите разговори между двете момичета относно
връзка, но не са сексуално изразени, винаги е била
интригуваща тема. „Изведнъж разбрах, в щастлив унес,
че празнотата в сърцето ми, тъгата, белязала дните ми,
имат една-единствена причина: отсъствието на Андре.
Животът ми без нея беше равносилен на смърт“.
Силви е покоряващо уязвима, защото поема риск,
обичайки Андре. Идеализираният обект на нейната
любов не отвръща на чувствата є със същата сила, нито
допуска, че може да бъде желана. Най-трогателният
и въздействащ епизод в тази повест, е моментът, в
който главната героиня губи своята вяра. В различни
В рецензията си в New Yorker review Джеймс Уд
интервюта Симон дьо Бовоар говори за „своето
твърди, че „Обещанието“ е по-песимистичен от
прозрение“, за внезапното осъзнаване, че вече не вярва
романа „Позор“, с който Кутси спечели наградата
в Бог. Когато Силви навършва 14 години, по време
„Букър“ през 1999 г. Галгут не иска да участва в
на изповед пред свещеника в училището разбира, че
„състезание по песимизъм“, но споделя, че никога
отношенията є с Бога са се променили. „Казах си: не
досега не е изпитвал толкова дълбоко чувство на
вярвам в Бог!… Тази истина ме зашемети за момент: не
безнадеждност. Казва, че корупцията по време на
вярвам в Бог“. Свещеникът долавя това ново настроение
пандемията е надхвърлила всякакви граници и е
и се опитва да я накаже с думи: „Казаха ми, че моята
отвела нацията до един „непознат терен“. „Бяхме
малка Силви не е същото момиче, което беше преди“,
свикнали с мисълта, че политиците крадат, но
казва той. „Изглежда е объркана, станала е непокорна и
краденето в ситуация като тази е морален банкрут.
дръзка.“
Мисля, че това ще доведе страната и до финансов
Силви е бунтарски настроена и не се оправдава. Андре я
банкрут.“
пита: „Ако не вярваш в Бог, как ще понесеш живота?“.
Галгут е най-голямото от четири деца в семейство,
Силви є отговаря: „Но аз обичам живота“.
което води „обикновен живот в предградията“ на
Дали Андре обича живота? Повествователката гостува
Претория – място, което авторът описва като
на приятелката си във фамилната є къща в провинцията.
„нервния възел на машината на апартейда“. На
Андре е пред емоционален срив и Силви с тревога се пита
шестгодишна възраст едва не умира от лимфома,
„дали нещо не се е пречупило в нея…“. Андре отново влиза
хематологично заболяване, което обикновено
в спор с майка си, изразява желание да се освободи от
поразява чернокожи деца.
изтощаващите я семейни отношения и се самонаранява
Възстановяването му се превръща в „медицинско
сериозно с брадвата, докато цепи дърва.
чудо, което многократно е споменавано на
В приказката „Червените обувки“ на Ханс Кристиан
медицински конференции“. С това Галгут обяснява
Андерсен главната героиня винаги ходи на църква с
своята тревожност, когато се появява на публични
любимите си червени обувки. Казват є, че това не е
места. „Чувствах се като човек, който предишната
приемливо, но тя не може да устои на желанието си да ги
вечер е бил на сцена или отново е медицински
носи. За да излекуват суетата є, с магическо заклинание
експонат“, признава авторът. Смята, че дългите
я лишават от възможността да ги свали; обречена е да
месеци на възстановяване, през които чел много
танцува с тях завинаги и моли да ампутират краката
книги, са допринесли за желанието му да пише. В
є. Нейният екзекутор изпълнява желанието є, но
гимназията създава два „ужасно слаби романа“,
ампутираните є крака продължават да танцуват.
които обединява в първата си издадена книга,
Дали Андре не е екзекутор на самата себе си? Сцената
A Sinless Season, публикувана, когато е само на
със самонараняването е прелюдия към друга предстояща
17 години.
екзекуция – реакцията на обществото. Бовоар е била права,
Днес Галгут живее сам в Кейптаун и води „тих,
когато си е мислила, че „Андре е едно от онези изумителни
спокоен живот“, който харесва и не иска да променя.
момичета, за чийто живот ще бъдат писани книги“.
„Вероятно всеки човек вярва, че животът му крие
Писателката ще напише книга за нея и тя е пред нас.
обещание, което е възможно да се изпълни. Често
обаче това не се случва“, казва той, разсъждавайки
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
върху съдбата на своите персонажи. Печелейки
„Букър“ 40 години след публикуването на първата си
Източник: „Гардиън“, 10 септември
книга, при трета номинация за наградата, авторът
2021 г.
със сигурност е изпълнил свое собствено обещание.

Деймън Галгут разговаря
донесе наградата „Букър“

Деймън Галгут

изпълни предсмъртното желание на майка си.
Нейният конфликт с останалите членове на
фамилията отразява трудното положение на
белите южноафриканци: „Тя иска да се откаже
от наследството си – стъпка, която би могла
да разреши проблема, но дали това е решение за
страната?“, пита Антон. „Как да се откажеш от
своите привилегии? Не можеш просто да ги подадеш
на някого, като жетон в гардероба на театъра.“
Това са двете страни на вътрешния му конфликт,
предизвикан от сблъсъка между собствения му
интерес и един по-непорочен импулс към отказ от
власт.
В романа бродят призраците на смъртта,
разрухата и разочарованието, но в голямата си част
процесът на писане е носел „наслада и забавление“.
В книгата долавяме отгласи от Джойс, Фокнър и
Улф, а епиграфът е цитат от Фелини. В началния
етап работата върху романа започва да буксува;
Галгут прекъсва писането на книгата и се заема със
създаването на филмов сценарий – стъпка, която
препоръчва на всеки писател, страдащ от творчески
блокаж. „Езикът е най-маловажният елемент в
киното“, казва той. „Никой не обръща внимание на
словото – колкото и да е странно, това ти помага,
защото като писател се отнасяш към него твърде
сериозно.“

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 5 ноември 2021 г.
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Романът The Every се занимава с могъща компания, която
иска да елиминира конкуренцията: защо
Дейв Егърс няма да продава своята книга чрез „Амазон“
Сам Лейт
Авторът говори за продължението на романа си „Кръгът“,
за завръщането към дистопичния свят, в който доминират
големите технологични компании, и за отношението си към
империята на Безос
В технодистопичната сатира „Кръгът“ от 2013 г. Дейв
Егърс описва зловеща компания, управляваща социална
медия, която се опитва да ни лиши безвъзвратно от
правото на лична неприкосновеност. Фанатичните
последователи на медията се стремят „да бъдат
прозрачни“ – те позволяват всеки момент от живота им
да бъде заснеман и излаган пред публика. Този роман е сред
най-известните му книги и е адаптиран за голям екран през
2017 г.
Почти десет години покъсно Егърс създаде нейното
продължение. The Every се завръща в света на „Кръгът“
и стига още по-далеч в мрачните си заключения.
Технологичната компания от първия роман е погълнала
своя конкурент и се е превърнала в „най-богатата и мощна
корпорация, позната досега“.
Компанията смята, че решенията на хората във всяка
сфера на живота могат и би трябвало да бъдат подвластни
на фирмените алгоритми. Малцина „хулигани“ все още
отказват да споделят лична информация, но тенденциите
в обществото все повече ги маргинализират. Героинята
Делани, също като Мей в „Кръгът“, започва да работи в
компанията, но целта є е да я разруши отвътре.
Питам Егърс защо се връща към темата на предишен
роман. „Разполагах със стотици страници бележки, които
не бях включил в „Кръгът“. Имах няколко идеи, които
не можах да реализирам в първата книга...“. Съществува
обаче и друг „катализатор“: „Забелязвам промяна, която
се среща навсякъде – струва ми се, че вече никой не иска да
взима решения“. Дава пример: „В Калифорния има движение,
което проповядва освобождаване от тегобата на взимане
на решения… защото винаги има възможност да сбъркаш“.
Вече са създадени алгоритми за оценка на студентски
есета. „Всички сме с превръзки на очите и изглежда никой не
го е грижа за това. Ще чуете несъгласието на около шест
човека, лунатици като мен, и още неколцина стари хипита...
Това е средата, в която всички сме потопени днес.“
Светът в The Every стремглаво се насочва към доброволно
приета тоталитарна власт – процес, описан от един
от персонажите като „еволюция на ниво вид“; Егърс
потвърждава това: „Мисля, че този процес може да бъде
определен като радикално видообразуване. Мнозинството
от хората днес са залепени за своите телефони. Нищо
такова не се е случвало преди от гледна точка на скоростта
на развитието. Появата на радиото и телевизията са найблизките явления, но през по-голямата част от времето не
сме свързани с тези технологични изобретения. Днес винаги
носим с нас нашите телефони и по-голямата част от
житейските ни преживявания преминава през тях. Склонни
сме да бъдем наблюдавани, 24 часа, седем дни в седмицата,
без да изпитваме дискомфорт. Охотно отдаваме голяма
част от властта си на шепа монополи“.
Наблюдението и самонаблюдението, или регистрирането
на всяка наша стъпка от самите нас, са вплетени във
всички форми на човешкото общуване. Предварителната
подготовка чрез проверка в Гугъл или еквивалента на
търсачката в The Every е рутинно действие: ако ще
провеждаш интервюта за работа или ще се срещаш с
някого на парти, и преди това не си проучил в мрежата
кандидатите или бъдещите ти познати, ще те сметнат
за чудак. „Не си направил предварително проучване за мен?“,
пита учудено един от персонажите в романа, „О, боже. В
по-трудна ситуация си, отколкото си мислех“. Докато
разговаряме небрежно преди интервюто, писателят ми
казва: „Прочетох, че са ви откраднали колата. Взехте ли
си нова?“. Явно беше потърсил информация за мен в Гугъл и
беше открил подадената от мен жалба.
Егърс живее от три десетилетия в Калифорния и е в
центъра на тази промяна. Той описва себе си като човек,
който „проявявал силен интерес към ранните продукти
на Епъл“ – онези компютри, които улесняват първата му
кариера на графичен дизайнер и издател. Писателят се
установява в Сан Франциско през 1992 г. „Видях обаче как
интернет се променя от мрежа, предлагаща забавни игри и
инструменти, в система, която рязко се отклонява в друга
посока и свежда всичко до пари и контрол.“ Тази промяна е в
основата на „Кръгът“.
Днес 51-годишният Егърс не е от клиентите, очакващи с
нетърпение новите продукти на технологичния бизнес. Той
няма профил в социална мрежа
и не използва смартфон – „ако
имах, щях да гледам бейзбол
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по цял ден“. Също така авторът отказва да продава чрез
„Амазон“ в САЩ изданието на книгата си с твърди корици
– с този акт иска „да насочи вниманието към въпроса
за значението на независимите книжарници“. „Амазон“
е монопол, който използва нечестни бизнес практики,
за да елиминира конкурентите. Компанията не играе по
правилата и никъде не плаща всички данъци, които дължи.
Можем да се обзаложим, че независимата книжарница в
квартала ви си плаща всички налози. „Амазон“ губи пари
от търговията с книги, но компенсира това с продажба
на други стоки. Това е същината на ценообразуването
на хищническите компании – незаконна практика според
съществуващите антитръстови закони. Тъй като темата
на романа е всемогъща корпорация с монополен статут,
която иска да отстрани конкурентите, моментът е добър,
за да напомня на читателите, че все още имат избор“.
Позицията на Егърс е възможна в САЩ, защото писателят
издава новия си роман в собствено издателство –
The Every излиза на пазара с логото на McSweeney’s.
Авторът обаче е реалист по отношение на ситуацията.
„Чух за двама писатели, които също са заявили, че ще
бойкотират „Амазон“. Зная обаче, че не всеки би могъл да
вземе такова решение“. Пипалата на „Амазон“ са навсякъде.
Тъй като McSweeney’s е малка независима фирма, успяхме
да отстраним „Амазон“ от уравнението“. Ситуацията
в САЩ е различна. „Повечето компании и дистрибутори
нямат избор, тъй като са сключили договори с компанията
с монополен статут. В това се състои проблемът.“
Споменавам, че наскоро Сали Руни също е заявила
политическите си убеждения – тя отказва предложение от
израелско издателство за публикуване в превод на романа
Beautiful World, Where Are You заради позицията си относно
израелско-палестинския конфликт. Егърс одобрява този
акт: „Мисля, че това е смислен начин за мирен протест.
Винаги съм защитавал мирните протести“.
„Хората от Силициевата долина са с либерални
политически убеждения“, казва той. „Вие виждате промяна,
загърната с мантията на либерализма и прогресизма,
културното разнообразие, равенството и приобщаването:
те знаят как да продават нововъдения, които са им от
полза и им дават шанс за повече власт и контрол.“
Идеята, че правителствата и големите компании би
трябвало да имат достъп до наша лична информация,
че личната ни неприкосновеност не е неоспоримо благо,
присъства в романа като контрапункт. Егърс казва, че не
се противи на концепцията за ваксинационни паспорти.
Въпросът е къде да бъде прокарана линията. „Това, което не
ми дава мира и ме държи буден през нощта, е наблюдението
в домовете ни“, казва той (открехвайки вратата към късен
момент от сюжета на книгата). „Мисля, че до две години
ще имаме камери за наблюдение в къщите си. Процесът
ще започне доброволно – в хотелите, в апартаментите на
Airbnb и на други места, които са получастни. След това
наблюдението ще се разпространи, също като домашните
охранителни камери, свързани с полицейски участъци.“
„Оправданието ще бъде: в САЩ има 10 милиона случая на
домашно насилие всяка година. Камерите за наблюдение
ще направят пробив в търсенето на решение. Как да
се противопоставяме на това? Е, можем да кажем, че
домашното насилие е ужасен проблем, но неприкосновеното
ни лично пространство е по-важно. Не мисля, че това
е силен аргумент за повечето хора. По-убедителният и
емоционален аргумент е: да спасим човешки животи.“
Начинът, по който корпорацията с нейната мощ и
потенциал тихо унищожава съпротивата срещу нея, дава
тласък на сюжета на книгата. Така е и в реалността.
Егърс познава хора, работещи в големите технологични
компании, и смята, че те „виждат някои от проблемите“.
„Не са слепи; обикновено са идеалисти, определено
са интелигентни. Мислят, че доброто, което прави

компанията им, балансира злото,
което тя причинява.“
Една от основните теми в книгата
е съблазънта на представата за
морална чистота. Егърс критикува
остро крайната чувствителност
на милениълите. Единият от
персонажите му открито осъжда
включването на екзотични плодове
в менюто на фирмения стол
заради високата цена, която плаща
природата и хората, работещи
в този бизнес. Скоро след това
тези плодове са забранени за
консумация в компанията, с всички
произтичащи от това неминуеми
катастрофални последици за
фирмите и работниците, които
ги отглеждат и транспортират.
Все пак Егърс казва, че не гледа на
тази хиперчувствителност като
Дейв Егърс
на „поколенска черта“; според него
тя „се проявява сред всички възрастови групи, тъй като
хората все повече се стремят към съвършенство в живота
си; това отчасти се дължи на факта, че прекарват по
малко време в общуване с други хора“. Дали се тревожи от
последствията на „кенсъл културата“, която задава рамки
на писателите? „Не зная дали туитовете на пет човека
могат наистина да променят решенията на издателите?
Надявам се, че не могат.“
В романа дори изкуството се разглежда като проблем,
който трябва да бъде разрешен чрез обработка но голямо
количество данни. Представата, че машините са „по
обективни“ от хората, води до стартирането на поредица
от проекти, чиято цел е оценяването на картини,
литературни и музикални произведения чрез определени
алгоритми. Една от най-възмутителните идеи на Делани е
създаването на системата FictFix.
Основната цел на FictFix беше да редактира стари романи.
Несимпатичните персонажи станаха привлекателни, след
като бяха обобщени оплакванията, публикувани онлайн, и
предложените идеи бяха реализирани; проблематичната и
остаряла терминология беше променена, за да отговаря на
съвременните стандарти; безполезни глави, разточителни
откъси и фрагменти, в които се морализаторства, бяха
отстранени. Всички електронни книги можеха да бъдат
обработени веднага, дори тези, които бяха закупени
отдавна.
Тъй като се очаква жесток отпор, работата на системата
е демонстрирана предпазливо и внимателно. Реакцията е
изненадваща. Възмущават се само няколко неадекватни
университетски преподаватели – електронните им
каталози скоро след това са „поправени“ от бивши техни
студенти.
За моя изненада Егърс не беше чувал за проекта на
„Литературната лаборатория“ на Станфордския
университет, в рамките на който е създаден
„бестселърометър“, използващ „авангардни техники за
дълбок анализ на текстове“. Участниците в проекта
анализират 20 000 романа и определят „Кръгът“ като „найпарадигматичният бестселър за последните 30 години“.
Изследователите искат да покажат, че елементи като
тема, сюжет, стил и характеристика на персонажите,
които допадат на читателите, са по същество предвидими
и подвластни на определени формули; това категорично
би могло да се възприеме като комплимент, направен от
компетентни хора.
„Това не е шега, нали?“, пита той. „Не зная нищо за този
проект. Също така никога на чета отзиви, след като
публикуват моя книга. Затова съм блажен невежа. Звучи
така, сякаш съм се опитал да измамя някого или че някой
друг би могъл на шега да напише книга“. Ако реалността
може да изпревари дистопичната литература, до каква
степен един сатиричен роман е способен да забави този
процес? „Опитвам се да опиша мястото, от което
тръгват разклоненията на пътя, точката, в която все още
имаме възможност за избор“, казва той. „Ако представиш
последствията от по-глупавия избор, би могъл да убедиш
хората, че това е посока, в която не искаме да вървим.“
„Надеждата ми се крие във вярата, че има неща, които не
се поддават на количествени измервания. Четох статия, в
която се говореше за търсене на инструменти, отчитащи
степените на страхопочитание и благоговение. Куп
интелигентни хора се занимават с подобни неща, бог знае
защо. Странен е човешкият импулс да забодеш с карфица
пеперуда и да я сложиш в кутия. Надявам се, че ще приемаме
спокойно дребните неудобства, обичайната несигурност и
това, което е останало от мистерията на живота.“
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 6 ноември 2021 г.

Нобелът на Луиз Глюк
В прогнозите кой ще спечели Нобеловата награда за
литература през 2020 г. американската поетеса Луиз
Глюк по-скоро оглавяваше класациите на онези, които
нямат шанс да се доберат до нея. Големите
очаквания в областта на прозата се свързваха
с французойката Мариз Конде, рускинята
Людмила Улицка и японеца Харуки Мураками.
В поезията основните претендентки бяха
канадките Маргарет Атууд и Ан Карсън. Но
най-неочаквано журито присъди приза на Луиз
Глюк за нейния „ясно открояващ се поетичен
глас, който със строга красота превръща личното
съществуване в универсално“. Така тя стана втората
американка и изобщо шестнайсетата жена, носителка на
престижната награда със 120-годишна история.
Поетесата е родена на 22 април 1943 г. в Ню Йорк в
семейство на руско-унгарски евреи. Израства в Удмиър,
проспериращо предградие на общността в Лонг Айлънд. В
семейството є изкуствата са на почит. Бащата възпитава
в нея и по-малката є сестра интерес към литературата и
митологията. За лека нощ им разказва историята на Жана
д’Арк. Учи ги да пишат книги. Момиченцата измислят
разказчета, които той записва в импровизирани книжки,
като оставя място за техните илюстрации.
Любимите книги в детството на поетесата са приказките
за вълшебната страна Оз и старогръцките легенди и
митове. Потепенно се потопява в света на големите поети
– Шекспир, Уилям Блейк, Емили Дикинсън. И естествено,
започва да мечтае да стане поетеса. На 16 години вече е
написала първата си книга, която изпраща в издателство.
Ръкописът остава непубликуван, но както твърди
поетесата в автобиографичните си бележки, идеи от него
могат да се проследят в по-късното є творчество.
Поради здравословни причини Луиз Глюк получава
нетрадиционно образование. През последната година
в гимназията се разболява от анорексия и се лекува с
психоанализа в продължение на 7 години. Но продължава
по пътя, който си е избрала. Записва се в клас по поезия
в колежа за либерални изкуства „Сара Лорънс“. След него
посещава в продължение на три години семинари по поезия
в Колумбийския университет, без да го завърши. Нейни
ментори там са поетесата Леони Адамс и поетът Стенли
Кюниц, лауреати консултанти на конгресната библиотека
на САЩ. По това време Луис Глюк започва да публикува
стихове в престижни издания като Mademoiselle, The New
Yorker, Atlantic Monthly, The Nation.
Потесата пише своята първа стихосбирка „Първородната“
от 18 до 23-годишната си възраст. Ръкописът е отхвърлян
28 пъти. Накрая го издава не особено известното
издателство New American Library и томчето все пак
успява да привлече вниманието на някои критици. Поезията
є е близка до тази на изповедалните поети Робърт Лоуъл
и Силвия Плат, но както отбелязва поетът Робърт Хас,
книгата е „трудна, изкусно написана и изпълнена с болка“.
След дебютната си книга Луиз Глюк изпада в продължителна
творческа криза. За да не се разсейва, започва работа като
секретарка. Надява се, че изолацията ще є помогне да стане
добра поетеса, но вместо това прекарва дълги безплодни
часове пред празния лист. Към самоналоженото уединение
в личния є живот се прибавят кратък ранен брак и няколко
безперспективни романтични връзки. Младата жена търси
промяна и се премества от Ню Йорк в Принстън, който,
за съжаление, описва като „лошо място за справяне с това
отчаяние“.

Рисунка Александър Байтошев

Една покана за участие в поетична среща, организирана от
колежа „Годард“ във Вермонт през 1971 г., променя живота
на Луиз Глюк. В края на четиридневния фестивал един от
новите є познати и бъдещи най-добри приятели є подхвърля
идеята да започне да преподава поезия. Вермонт слага край
на творческата криза. Освен вдъхновение и перспектива за
кариера, той дава на поетесата нов живот със син (1973),
съпруг (1977-1996), къща и градина. Появява се втората є
стихосбирка „Къщата в блатото“ (1975), в която според
критиците тя вече е открила своя собствен, различим глас.
Когато получава Нобел за цялостното си творчество, Луиз
Глюк вече е Поет лауреат на САЩ, член на Американската
академия за изкуства и литература, професор в
Университета в Йейл. Има издадени четиринадесет книги
с поезия и есета, както и колекция от най-престижните
американски литературни награди. „Триумфът на Ахил“
(1985), в която тя „преразказва“ по свой визионерски
начин класически митове и библейски истории, є е донесла
Наградата на националния кръг на критиците. За „Дивата
перуника“ (1992) е получила „Пулицър“ (1993). С „Вярна и
добродетелна нощ“ (2014) е спечелила Националната награда
за книга. Сред многобройните награди за цялостното є
творчество са също „Ланън“ (1999) и „Болинген“ (2001).
Но с времето поетесата е стигнала и до болезненото
откритие, че наградени са книгите, а не техните създатели.
Изкачили поредния връх, пред тях се изправя празният
хоризонт с въпроса „А сега накъде? Какво ще правиш оттук
нататък?“. След противоречивия прием на стихосбирката
„Арарат“ (1990) в продължение на две години Луиз Глюк
изпада отново в „брутална наказателна празнота“,
спасението от която се оказват... готварски книги и
операта „Дон Жуан“. Музиката се превръща в трайно
вдъхновение за следващите є книги. Поетесата слуша

Хенри Пърсел, Густав Малер и Йоханес Брамс докато пише
„Дивата перуника“. И стиховете „се появяват първо като
партирури“, споделя тя.
Поезията на Луиз Глюк се развива на границата
между модернизма и постмодернизма, като избира
най-доброто от тях за своите цели. Централна
тема в нея е болезненото преживяване да бъдеш
човешко същество, разглеждано през три основни
призми – травма, желание, природа. Към тази
особеност се прибавя внимателно избягване на
етническа идентификация, религиозна класификация и
нетрадиционна полова принадлежност.
Критиците не пропускат да отбележат автобиографичния
характер на творчеството на Луиз Глюк, но подчертават,
че тя не е поетеса на изповедното. Истината е, че почти
всяка нейна книга може да се свърже с определнен момент
от живота є, но стиховете є нито търсят съчувствие,
нито обвиняват.
Темата за смъртта преминава като червена нишка
от ранните є стихове до най-новите. Корените є са
навярно в загубата на първото дете в семейство Глюк
преди раждането на Луиз, както и дългогодишната є
лична битка с анорексията, заболяване на психическа
основа, при което освен апетит се губи и желанието
за живот. На този траен драматичен фон поезията є
придава особено значение на връзките в семейството.
Откровеността, с която поетесата споделя своите
ценности, провокира читателя да преоткрие
отношенията със собствените си близки. В този смисъл
тя отлично съчетава биографичното с романтично
визионерство.
Можем да предположим, че любовните стихотворения
на Луиз Глюк също следват събитията от личния є
живот – срещи, раздели, загуби, брак, развод. Но всяко
от тях е прецизно построен разказ с начало и край,
в което внимателно са вплетени паузи – моменти, в
които въображението на читателя да има възможност
да „доизгради“ онова, което би се случило, ако е бил
направен друг избор. Разтърсващо вълнуващи са, когато
поетесата ги представя в познатото ни ежедневие,
както и когато ги отнесе в света на древните митове
или в този на своята вълшебна градина с „говорещи“
цветя.
Стихът на Луиз Глюк търси перфектния баланс на
връзката между причина и следствие. Обикновеният
житейски факт заема особено място в поезията є. Той
е фундаментът, върху който тя изгражда лирическото
послание. Взаимодействието им е вплетено в строга
сюжетна линия като разказ в поезия. Стиховете
на Луиз Глюк са често от първо лице, без рими и
алитерации, с изключително пестелива употреба на
прилагателни. Езикът є е едновременно лингвистично
прецизен и ежедневно разговорен. Изненадва със смяна
на перспективата – лирическият герой може да е мъж
или жена, бог или залез, сезон или цвете.
Творчеството на поетесата се събира и подлага на научни
анализи в Библиотеката за редки книги и ръкописи в
Йейлския университет.
През 2021 г. Penguin издаде за почитателите на Луиз Глюк
том с всичките є стихосбирки на английски език. Две
години след получаването на Нобеловата награда, нейната
поезия остава все още непозната за българските читатели.
АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Луиз Глюк

Фантазия

Ерос

Огледален образ

Ще ти кажа едно нещо: всеки ден
умират хора. И това е само началото.
Всеки ден в погребалните домове се раждат нови вдовици,
нови сираци. Седят със скръстени ръце
и се опитват да решават за новия си живот.

Бях придърпала стола до прозореца в хотела, за да гледам

дъжда.
Бях в нещо като сън или транс –
бях влюбена, но въпреки това
не исках нищо.

После са на гробището, някои от тях
за пръв път. Страхуват се, че плачат,
понякога, че не плачат. Някой се приближава до тях,
казва им какво да направят,
да кажат няколко думи, понякога
да хвърлят пръст в открития гроб.

Изглеждаше ненужно да те докосвам, да виждам пак.
Единствено това желаех:
тази стая, стола, звука на падащия дъжд,
час подир час във топлината на пролетната нощ.

Тази вечер се видях в тъмния прозорец като
образа на баща ми, чийто живот
премина до такава степен
в мисли за смъртта, че изключи
всички плътски неща,
и накрая беше лесно от тоз живот
да се откаже, тъй като в него
нямаше нищо: дори
гласът на майка ми не можеше да го накара
да се промени или да се обърне,
защото вярваше,
че щом не можеш да обичаш друго човешко същество
за теб няма място на света.

След това всички се връщат в къщата,
която изведнаж се напълва с посетители.
Вдовицата седи на дивана, много тържествена,
така че хората се редят, за да стигнат до нея,
понякога хващат ръката є, понякога я прегръщат.
Тя намира да каже по нещо на всеки,
благодари им, благодари им, че са дошли.
В сърцето си тя иска да си отидат.
Иска да се върне на гробището.
Иска да се върне в болничната стая, в болницата. Знае,
че това е невъзможно. Но единствената є надежда
е желанието да се върне назад. Само малко,
не толкова далече като сватбата, или първата целувка.

Не бе ми нужно нищо повече; бях заситена.
Сърцето ми се бе смалило; малко трябваше да го изпълни.
Гледах как дъждът хвърля тежки пелени над тъмния град –
Това не те засягаше; можех да те оставя
да живееш както искаш.

на стр. 15

На сутринта дъждът спря. Вършех неща,
които се правят на светло, оправдавах се аз,
но се движех като сомнамбул.
Беше достатъчно и вече не те засягаше.
Няколко дни в непознат град.
Някакъв разговор, допир с ръка.
И след това свалих сватбената си халка.
Това бе, което исках: да съм гола.
Литературен вестник 2-8.03.2022
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Александър Байтошев

Кутия за сърцето
Рана.
След болката:
покой.
Разбирам.
Благодарен съм.
Моля се да мине без писъци.

Александър Арнаудов

б ъ лга р с ка

лидерът на новия режим

Рисунка
Александър Байтошев

болката е микрофон
който предава тишина
без сигнал или връзка
с тази планета
анемичното слънце разрежда самотата
изкуствено движа деня
който се затваря отвътре
апатията тежи по стените на сънища
увехнали като ръцете ти
параноята е междинна форма
на света след пандемията
където всички четат
нова асоциална поезия

бурята на каишка

автопортрет
бягството ми се провали  
в безкрайната територия на езика
като свирепо мълчание
разхождащо се в детските снимки
нагоре и надолу в миналото
последната нощ на октомври
се разполага и съкращава реалността
в стерилното небе над мен  
като препълнен ноев ковчег
чакам от другата страна на времето
където мъртвите момчета не плачат
и бъдещето търси начин
да се повтори

съвкупността като оцеляване
хващаш думите като нож
ниският глас прерязва и дълбае коленете ми
диханията се редуват по кожата
докато тревата се бие с пръстта
остарявам навсякъде по теб
далечината е птица
изливаща се в асиметрична височина
дъждът умишлено зашива телата ни
костите ръкопляскат
сезоните бягат като стада
и никой не усеща стъпките
проникващи под земята
тъгата се отпуска в мълчанието
всички знаем следващата посока –
черната дупка на нашето съществуване

софия е масов гроб
предавателят заглушава всеки зеещ сезон
разтапящ се в името на града
където разливаме болката
не различавам небето
на празнината в кадъра
разлагащ се като стени
заградили пожара на мълчанието
засъхвам на паважа
разпилян в разстоянията
докато детството спи зимен сън
и изхвърля сянката
пръсната по повърхността на отчаяние
което не зараства
пулсирам някъде в хоризонта
трябва да избягам от свободата

ретрограден сезон
сезоните гладуват
а краят на усмивката
дърпа сърцето назад
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косата ти е плътен възел от лято
познавам сянката ти
като продължение на моята
всеки допир нахлува във вечността
и оставя следи от език
по гръбнака
като изпусната котва
брегът си поема въздух

сянката е детството на нощта
целувам убиеца си като спасител
вредните навици
са опит да се родя

Васил Чапразов

Covid-19
Вървя и се оглеждам
често – кой върви до мене,
следя посоката на всеки минувач,
разбирате ли...
*
Тръгнах с гвоздеи
в петите си –
на кой ли ъгъл ще се сблъскам
с някого.
*
Вървя и скоро
трябва да премина
линията на съмнение,
да стигна…
Къде ли ще се стрепна,
посред бял ден,
разбирате ли…
Май забравихте.
*
Вземам си закуска,
топла, с повече сирене
от същото място
до будката за вестници –
не подозирам в нищо глада си,
но болните заглавия
просъскват – отровни залъци
засядат в гърлото ми.
Каква закуска?!
Какъв непознат,
стипчив и блудкав вкус…
Разбирате ли?
*
По улицата хора –
все повече
и повече
като мене,
като тебе,
като нас…
неочаквана прилика,
Многолюдие!
Поздравявам
срещу ми – непознати,

навярно като мене,
тръгнали от никъде,
но знаят къде отиват…
Разбирате ли?
*
Свърши се – едно дете ме следва
с усмивка
в най-високата скала
за свобода, забрави майка си.
Как искам да го прегърна!
Това ли е здравето?
Едно голямо,
неподозирано съгласие
за близост.

На Малина
Здравей, сестричке.
Докато мислех за тебе,
и четях другите –
с думи за живота ти,
и те виждах с тях,
все приятели,
понечих да ти кажа нещо смешно,
На ухото,
под гъстата, малко стръхава
бяла коса,
над черната блуза,
Ти чак не повярва
че смешката е вярна…
А аз чаках да се усмихнеш,
макар и снизходително,
макар със укор –
по-важно беше
ние с Диана
да прихнем,
да развалим кръга –
един такъв сговорчив…
пресметлив,
придирчив,
леко схванат…
абе, „режисирани трепетлики“,
нали така се шегуваше,
„не за образованието си“,
момчето от махалата,
приятел на „твоя“ вестник.

Н о ва

Кървенето
Валерия Димитрова
Кървенето започна последната седмица на декември. Първо
се напоиха ъглите на стаята. Тапетите станаха тежки,
подгизнаха и смениха цвета си от тъмнокафяво към черно.
Разбра, че течът е сериозен едва когато опипа щетите
и кръвта оцвети пръстите му. Махна двата последни
тапета, изми и подсуши стената и извади ролката от
мазето. Измери разстоянието от пода до тавана с линия
и с кухненския нож наряза две нови парчета. Приготви
лепилото, намаза стената, прегъна тапетите на две и ги
залепи по цялата му дължина, от горе надолу. След това
доволен седна на бюрото, хвърли последен поглед към ъгъла
и отново се върна към книгата си.
На следващата сутрин обаче се събуди от острата
миризма на желязо. Двете нови парчета тапет се бяха
свлекли до земята и голямо мокро петно беше избило
върху мазилката. Въздъхна и вдигна слушалката на
телефона. Избра номера на поликлиниката и зачака.
– Добър ден! – чу се женски глас от другата страна на
линията.
– Добър ден… – отрони той.
– С какво да ви бъдем полезни?
– Свържете ме с д-р Йоан.
– Докторът в момента е в операция. За кого да предам?
– Лазар се обажда.
– Добре, веднага щом излезе от операцията.
– Моля ви, кажете му, че кървенето е започнало.
– Разбира се, веднага ше му предам. Само да излезе.
– Благодаря ви.
– Пожелавам ви пресъхнал ден.
– Благодаря ви, на вас също.
Лазар затвори слушалката и се загледа през прозореца. В
отражението можеше лесно да види кървящата стена, но
реши да не є обръща внимание и се зае за работа. Очакваха
го множество документи, в които прилежно трябваше да
попълни цитатите и след това да опише първо фамилията,
после личното име на автора, номера на страницата, след
това заглавието на книгата. Често се съмняваше в новите
форми на литература, в които авторът с педантична
точност трябваше да подрежда клишетата и цитатите,
за да не остане читателят с впечатление, че е измислено
нещо ново. Лазар с носталгия копнееше за онези изминали
времена, в които всеки е можел да открадне метафора
или словосъчетание, без гилдията да го заподозре и да го
разпъне на кръст. Телефонът го извади от тези негови
размисли и настоятелно се опита да привлече вниманието
му. Лазар беше сигурен, от другата страна пред някой
уличен телефон в нервно очакване стоеше Магда. Игнорира
я. Звъненето заскимтя. Той си представи как болезнено е
впила ръцете си в спираловидния кабел и телефонът сега
стене. Стана от масата и влезе в кухнята докато не
спря да звъни. Когато се върна, денят беше вече свършил.
В тъмното всичко изглеждаше черно като подгизналата
стена, но това беше по-скоро успокоително. Лазар се
обърна към стената и не можа да заспи.
Този ритуален цикъл на кървене, работа и телефонно
страдание се повтаряше през следващите две седмици.
Д-р Йоан така и не се обади, а стените не само в стаята,
но и в кухнята и в банята вече бяха мокри. За сметка на
това Магда звънеше всеки ден. Телефонът ридаеше, а тя
безмилостно продължаваше да стиска кабелите. Един
ден обаче на вратата се почука. Лазар не успя да стигне
достатъчно бързо, за да превърти ключа, и тя влезе в
стаята. В едната є ръка имаше кофа и парцал, а в другата
плик с попивателна хартия и големи дунапренени гъби.
– Така си и знаех. Още шом спря да ми вдигаш, бях сигурна,
че кървенето е започнало. Оттогава не си могъл да спиш,
нали? Да, бясна съм ти, но откакто ми прати цитати
254 и 892 за любовта и човешките грешки, съм решила да
работя с гнева си. Днес съм дошла да почистя, знам, вече
нямаш парцали и гъбите са ти свършили.
Лазар не каза нищо и Магда в крайна сметка млъкна.
Разопакова целия си багаж. На дъното на кофата в
хартиена чиния имаше парче торта. Остави му го на
бюрото и започна да попива кръвта от ъглите на стаята.
Носеше вода с кофата и заливаше стената. После се
качваше на стола и с гъба сваляше ръждивата мазилка,
доколкото беше възможно. След всеки квадратен метър
проверяваше с попивателната хартия дали стената вече
е суха и тогава продължаваше нататък. Почистването
продължи три дни и три нощи. Лазар толкова дълго я
гледаше, че за миг му се стори, че тя извършва рутинното
действие с нежност. Отхвърли тази мисъл, нежността
попадаше в цитати 965, 723, 1865, 357, затова тя нямаше
как да съществува. Би било против Закона за клишетата и
кодираната адаптация.

б ъ лга р с ка

– Обади ли се на д-р Йоан?
Лазар кимна.
– И още не е дошъл?
– Беше в операция – най-накрая промълви той.
Магда се сепна. Не очакваше да чуе гласа му. Наистина
трябва вече да е загубил много кръв.
– Тихо. Не е нужно да ми отговаряш. Няма да се
разчувствам. Ще дойде. Операциите никога не
продължават повече от месец.
Тя изми кофата, събра вътре гъбите и ги остави в банята.
Използваната попивателна хартия смачка и набута в
найлоновия плик. Едва тогава го погледна право в очите,
въздъхна, обърна му гръб и си тръгна. Лазар се свлече на
леглото. Наблюдаваше ръждивите стени и този цвят му
се стори доста близък до кафявото на тапетите отпреди
няколко години. Отпусна се и заспа.
Стресна се. Ярката светлина го заслепяваше. Белите
стени отразяваха влизащото през прозореца слънце и го
разпръскваха из цялата болнична стая.
– Мислех, че в застраховката ми влиза измазване на
стените – обърна се Лазар към сестрата.
– Тихо, не говорете сега – посъветва го Магда. Бялото
действително стоеше добре на работническото є тяло.
– Докторът работи по апартамента цели две седмици.
Свали старата мазилка, грундира стените, запечата с
латекс. Фугирахме плочките в банята. Но кървенето
започна отново. За вас е по-добре да сте тук.
Искаше да й каже, че няма смисъл. Че това тук е една
утопична концепция за онова там. И никога в нито един
от всичките 9 865 953 265 цитата, с които се беше
сблъскал няма нито една осъществена утопия, нито една

успешна операция, нито една сграда, а само руини. Но беше
твърде уморен.
– Тихо, казах ти, пази си силите, за да се храниш. Загубил си
много кръв.
Лазар я погледна неразбиращо. Защо рискуваше да му
говори на „ти“ в болничната стая. Магда веднага разбра
какво е направила, оправи му възглавницата и чаршафите и
побърза да излезе.
Седмиците тук бяха по-дълги. Даваха му някакви
приспивателни, които успяваха да упоят тялото, но не
и мислите и в нощите тялото се превръщаше в затвор
за съзнанието. Нямаше бюро, върху което да пише, а и
не му достигаха сили, за да се изправи, нито дори за да
седне. Агонията се увеличаваше в ежедневния сблъсък
с монохромните бели стени. Постепенно започна да
забелязва, че и мислите му избеляват. Беше забравил някои
цитати, като тези за религията например, описанията на
географските обекти, политическите възгледи, теорията
на музикалната хармония. Магда все по-често влизаше в
стаята и присядаше на леглото му. Виждаше, че отваря
устата си, но вече не можеше да чуе гласа є. Само си
въобразяваше, че му чете някой от десетте тома, които
беше издал. Това бяха цитатите, които все още помнеше и
си повтаряше ежедневно.
На четиридесетия ден стените не издържаха и кръвта
нахлу в болницата като порой. Множество санитари с
дунапренени гъби и престилки напълниха стаята. След
малко дойде и д-р Йоан.
– Време е – каза на него или по-скоро на Магда.
Пренесоха го с носилка в бункера на операционната. Тук
кръвта не можеше да си проправи път. Светлината
от лампата му светеше право в лицето и изтриваше
останалите цитати. Докторът започна с операцията.
Никога не продължават повече от месец, спомни си
думите на Магда. Тя стоеше там, зад тялото на д-р Йоан
като сянка, вперила поглед право в Лазар. А той се бореше
ожесточено. Докторът не беше виждал някой толкова
отчаяно да иска да запази разсъжденията си. Такава
увереност за собственост над езика и понятията. Тъкмо
беше изрязал туморното образувание за семейството:
майката, бащата, брата, и друг израстък се появи под
сърдечната област. Д-р Йоан се отдръпна от тялото. Не
беше възможно, всичко това трябваше да приключи още
преди 10 дни. Тогава той се обърна към Магда, за да смени
скалпела, и разбра всичко.
– Излез – тя повдигна очи, но не помръдна. – Излез ти
казвам! – изкрещя в лицето є.
Двама санитари я грабнаха и отнесоха от стаята. Всичко
свърши. Лазар се предаде и последните му спомени бяха
изтрити. Часове по-късно се излежаваше в бялата стая
и с учудване гледаше непознатото момиче, което плаче
в коридора. Мъката му се стори толкова пресилена в
слънчев ден като този, че той най-учтиво я помоли да
затвори вратата.

Рисунка
Александър Байтошев

КРАЙ

Луиз Глюк
от стр. 13

Нощна разходка
Сега, когато тя е остряла,
младите мъже не я заговарят,
така че нощите са свободни,
улиците, които по здрач бяха толкова опасни,
са станали безопасни като поляната.
В полунощ градът е тих.
Лунната светлина се отразява от каменните стени;
по тротоара се чуват нервните звуци
на мъже, които бързат за вкъщи, при своите жени

и майки; тъй късно
заключени са вратите, прозорците тъмни.
Когато минават, те не я забелязват.
Тя е като сухо стръкче в поле от трева,
така че очите є, които никога не се повдигаха от земята,
сега са свободни да идат където си искат.
Когато улиците є омръзнат, при хубаво време се разхожда
в нивите, където свършва градът.
През лятото понякога отива чак до реката.
Младежите се събирха недалеч оттук,
но сега реката е плитка, защото няма дъжд, така че
брегът е пуст –

Тогава имаше пикници.
Момчетата и момичетата се отделяха по двойки,
накрая се отправяха към гората,
където винаги е здрач.
Гората е празна сега –
голите тела са намерили други места да се крият.
В реката има достатъчно вода за нощното небе
да изрисува шарки върху сивите камъни. Луната е ярка,
един камък сред много други. Надига се вятър
и брули дръвчетата, които растат по ръба на реката.
Когато гледаш едно тяло, виждаш история.
Ако тялото вече не се вижда,
историята, която то се опитва да разкаже, се губи.
В нощи като тази тя отива чак до моста
преди да се обърне.
Всичко още мирише на лято.
И нейното тяло отново изглежда като тялото, което

имаше като млада,
блестящо под леките летни дрехи.
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Лиус Карол

Стар си ти, татко Уилям
– Стар си ти, татко Уилям, нá, само се виж,
и косата ти вече белее.
Постоянно с главата надолу стоиш,
пък за твоята възраст туй не е!

Обложката на албума
„Джабъруоки“
на Клайв Нолан
и Оливър Уейкман

– Като млад се боях – тъй бащата му рече –
да не свърша със ум увреден,
но откакто разбрах, че ум нямам, аз вече
на глава си стоя всеки ден.
– Стар си ти и макар – каза младият мъж –
да си тежък и тлъст и дебел,
задно салто направи, при това – отведнъж!
Как тъй, тате, си толкоз умел?
– В младостта си – отвърна мъдрецът – по схеми
се придържах към здравните книги
и се мажех за гъвкавост с тези мехлеми.
Два за грош ти ги давам, вземи ги!
– Стар си, тате, обаче не схващам уловката:
уж си с челюсти слаби, раними,
а изяде цял пуяк с краката и човката...
Как успя да го сдъвчеш, кажи ми!
– Като млад – рече татко му – следвах аз право.
У дома всяко дело, което
аз поемах, с жена ми оспорвахме здраво.
Ей така ми заякна ченето.
Стар си, тате, но как, не разбрах, балансираш
ти змиорка връз своя крив нос?
Недовиждаш уж, глух си, пък начин намираш.
Разясни ми и този въпрос!
Ей, четвърти въпрос ми задаваш, момче!
Много питаш, пък още си млад.
Я веднага да спреш с тези глупости, че
ще те сритам набързо отзад!

„Че какво, ако далече двама с тебе полетим?
Този бряг ако подминем, върху друг ще се спасим –
над Ламанша ще играем „прескочи кобила“!
Охлювчо, не пребледнявай, а хвани се с нас в кадрила.
Да ли, не ли, да ли, не ли, идваш ли в кадрила?
Да ли, не ли, да ли, не ли, идваш ли в кадрила?

Хъмпти Дъмпти
Хъмпти Дъмпти седи на ограда:
Хъмпти Дъмпти залитва и пада.
Всички кралски коне и войнството знатно
не успяха да върнат Хъмпти Дъмпти обратно.

Как мъничкият крокодил1
Как мъничкият крокодил
поддържа люспи здрави?
Той всеки ден ги къпе в Нил
и всичко нужно прави.
Как мило се усмихва той,
скрил нокти под водата,
и кани рибките безброй
в устата си зъбата!

Дългата опашка на мишката
Веднъж Фюри с каишката
план предложи на Мишката.
Каза: „Хайде с теб двама на съд да вървим!
Ще подам обвинение
срещу теб в престъпление
и така този ден ще оползотворим.
Тя отвърна на песа:
– Адвокатите де са?
А не виждам и тук съдия с поглед твърд.
– Съдия ще съм аз –
рече Фюри тозчас –
Ще те съдя аз сам и осъдя на смърт.

Рачешки кадрил
Треска охлюва кореше: „Хайде, тръгвай по-юнашката!
Че зад нас върви делфин и ме настъпва по опашката.“
Виж го рака, как подскача с костенурка мила!
Сьомги и акули чакат: идваш ли при нас в кадрила?
Да ли, не ли, да ли, не ли, идваш ли в кадрила?
Да ли, не ли, да ли, не ли, идваш ли в кадрила?
„Просто нямаш си представа, колко хубаво е, дето
те ни хвърлят надалеко заедно с раците в морето!“
Ала охлювът отвърна позасмян насила:
„Малко множко ще ми дойде, с треска да летя в кадрила.“
Не, не би, едва ли би се включил той в кадрила.
Не, не би, едва ли би се включил той в кадрила.
Повечето заглавия тук са предложени с цел да отделят
стихотворенията едно от друго, а и да припомнят на
почитателите на Алиса откъде са взети. В книгите само
„Джабъруоки“ се радва на заглавие. (Бел. прев.)
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Пантерата и бухалът
Минавах наблизо и зърнах комай,
как Пантера и Бухал разделят си пай.
Взе мръвки, Пантерата, сос и сметана;
за Бухльо самата чиния остана.
Изяде се паят, а горската птица
получи в добавка и цяла лъжица.
Пантерата каза, че добре се набухала,
след туй за десерт тя изгълта и ------.

Супата на костенурката Псевда
Хубава супа, гъста, зелена,
в купа дълбока и сгорещена.
Кой би подминал димящата купа?
Супа вечерна, хубава супа!
Супа вечерна, хубава супа!
Хуу-уубава суу-уупа!
Хуу-уубава суу-уупа!
Суу-уупа вече-е-ерна,
хубава, хубава супа!
Хубава супа! Кой би пожелал
пред нея фазан, дивеч или кефал,
гъши пастет, всичко вкусно накуп, а
хич да не вкуси таз хубава супа?
Хич да не вкуси таз хубава супа?
Хуу-уубава суу-уупа!
Хуу-уубава суу-уупа!
Суу-уупа вече-е-ерна,
хубава, хубаВА СУПА!

Рече ракът угрижен

Джабъруоки
Печерно бе и лъзгавите торви
се върлеха и длъбнеха в намтаха
поронни бяха всички ворогорви,
а длите глони кряха.
От Джабъруок пази се, сине мой!
От зъбите му бягай надалеч!
Внимавай с птицата Джубджуб. В двубой
не влизай с Грабоснеч!
Той тръгна да преследва своя враг
и с морбен меч препусна след злодея.
Чак в клоните на Тунтум седна благ
и в мисли се зарея.
Но както в глъбен размисъл седеше,
съзря очи от огън, взор лукав.
Да, Джабъруок насреща му стоеше
и гърнеше от гняв!
Раз-два! Раз-два! Сред зъби и дране
просветна морбен меч и в сеч се впусна!
Уби го той, главата му отне
и към дома препусна.
„Нима ти, сине, Джабъруок срази?
Ах, прегърни баща си беловлас!
Иха! Ехей! О, жаростни сълзи!“
провикна се в екстаз.
Печерно бе и лъзгавите торви
се върлеха и длъбнеха в намтаха
поронни бяха всички ворогорви,
а длите глони кряха.
Речник:
печерно – привечер и време да се слага печеното
лъзгав – гъвкав и слизест
върлям се – въртя се
длъбна – дълбая дупки като с бургия
намтах – тревната площ около слънчевия часовник, която
се шири насам и натам.
поронен – печален и обронен
ворогорва – птица с бухнали пера на главата, нещо като
жива бърсалка
дли от „дъл“ – изгубен, далеч от дома
глон – вид зелено прасе
кря – (глагол, подобен на „спя“) нещо средно между „муча“
и „подсвирквам си“
Превод от английски: КРИСТИН ДИМИТРОВА

Рече ракът угрижен: „Попрепечен съм някак си.
Пудра захар ми дайте, да напудря мустака си.“
Той своите копчета често полира,
после стяга колан и петите прибира.
Плажът сух ли е, той е в добро настроение
и осмива акулите с леко презрение,
ала дойде ли прилив и с него акулите,
той прехапва език, пребледняват му скулите.
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