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Този текст ще бъде по-личен, защото се нуждая от 
признания, за да мотивирам позицията си. Нуждая се да 
обясня защо сега съм в позицията да защитавам – ще 
кажете – каузата на националното, след като имаше 
времена, когато във Фейсбук се разпространяваха мои 
снимки с надпис отродителка заради мой текст по 
повод „Аз съм българче“, и Слави Трифонов ме беше 
нарочил в патоса си да изобличава предателите на 
националното... Но не, не това е каузата. Защото 
аз продължавам да искам да виждам българското 
като част от европейското, като надмогнало 
провинциализмите, като достатъчно гостоприемно 
към чуждестранното и усвоило прекрасната философия 
на Левинас за това как трябва да понасяме другия 
без алергия. И продължавам от дъното на душата 
си да негодувам заради партии и партийки тип 
„Възраждане“. Каузата ми обаче е езикът, българският 
език. Не от някакъв криворазбран патриотизъм, не и 
от страх, както би казал министър Денков, защото 
според него всички учени, които не приемат идеите 
му за реформа, треперят от страх за работата си, за 
титлата си, за кариерата си. Иска ми се да защитя 
българския като език, на който работим всички, които 
избрахме да останем в България и да посветим  
най-смислените си години на българския облик 
на нашите научни области. Според новите 
проектокритерии на министър Денков за академично 
израстване българската университетска научна 
продукция трябва да заговори на английски език. 

Да пишеш на български не е срамно или ненаучно, 
г-н министър. И да, писането на български може 
да не гарантира заветните наукометрии, но това 
е единственият начин да съхраним един крехък 
идентичностен белег, който все повече излинява, 
все повече бива изтласкван от калки на английски 
идиоми, клишета, несвойствен синтаксис. Езика, 
който можем да изпуснем завинаги, ако и ние в 
университетите предадем крепостта. Само че на 
развален български нито се създава литература, нито 
се правят преводи, нито се пише за всички онези може 
би презрени от Вас теми като българска литература, 
българска история, българско законодателство, които 
са важни за публиката тук, у нас. Още повече че и 
световната хуманитаристика днес се прави от все 
повече автори, които пишат на малки и непопулярни 
езици, които представят локалното, успявайки да го 
универсализират. Защото глобализацията е хубаво нещо, 
но зад нея също стоят локални истории, места, хора, 
езици. И после идват преводите. 
Нека не се връщаме в 90-те, когато колеги в СУ смятаха, 
че за школите и теориите трябва да говорим на 
английски, защото собственият ни език е недостатъчен. 
И го правиха, но не задълго, защото времето ги отрезви. 
И защото, г-н министър, език на нас не ни липсва. 
Това, което може да се окаже в недостиг, е национално 
достойнство и грижа за бъдещето.  

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Още веднъж за българския език

Снимка 
Андреа де Сантис
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Н О В О

Църковната 
перспектива 
към войната 
в Украйна е 
в центъра на 
новия брой 171 
на списание 
„Християнство 
и култура“. 

Рубриката „Войната и християнството“ включва 
текстовете на Димитър Спасов Войната и богословието 
на ненавистта, свидетелството на Яна Иванова от 
обсаденият Мариупол Когато Бог е близо до теб, 
анализът на Уил Коен Краят на „консервативния 
икуменизъм“, статията на Даниела Калканджиева 
Украйна и Украинските автокефалии (1917–1937), 
както и есето на Ивайло Найденов Всяка прилика с 
действителни лица и събития… Темата „Християнство 
и история“ е представена със статиите на Филип 
Димитров Водителите в бурните ранни дни на църквата 
и на Живко Лефтеров, озаглавена „Религията е опиум 
за народа“: употреби и превъплъщения на опиума 
като метафора. „Съвременното богословие“ включва 
текста на кардинал Томаш Шпидлик Непорочното 
зачатие в контекста на новото руско богословие, а 
темата „Християнската археология“ – статията на 
Венцислав Каравълчев Римските катакомби и началото 
на християнската археология. В рубриката „Църква 
и общество“ е представен анализът на свещ. доц. д-р 
Стоян Чиликов Възпитанието на децата според св. 
Йоан Златоуст (†407) и св. Порфирий Кавсокаливит 
(†1991), а в „Пътища“ – разговорът на Марта Монева 
със затворнически капелан от Берлин Томас-Дитрих 
Леман под заглавие В институциите иновациите идват 
от периферията, а не от центъра. В рубриката Нови 
книги Йорданка Белева представя пътеписът на Стефан 
Шваров от 1934 г. До Света гора и назад. Броят е 
илюстриран с картини на Надежда Кутева от изложбата 
„Небесни образи“.

Стогодишнината 
от рождението 
на Радой Ралин 
е темата на 
майския брой на 
сп. „Култура“. 
За измеренията 
на „явлението 
Радой“ (анализ на 
проф. Божидар 
Кунчев), откъси 
от неизвестни 
разговори с Радой 
Ралин, водени 

през годините, както и кратки спомени на Михаил 
Вешим за него. Войната в Украйна е втори тематичен 
център в броя чрез размислите на Нийл Фъргюсън, 
Константин Сигов, Джордж Фридман, Стефан 
Куртоа, Анджей Сташук, о. Яков Кротов, както и чрез 
разговорите с руския карикатурист Сергей Йолкин 
и с режисьора Кирил Серебренников. В свое интервю, 
публикувано в броя режисьорката Иглика Трифонова 
размишлява над констатацията „защото сме такива“, 
а музикантът Росен Захариев – Роко и скулпторката 
Велика Прахова описват своя „дом на вдъхновението“. 
И още: за изложбата на Никола Танев в Националния 
политехнически музей и на Текла Алексиева и Искра 
Благоева в Гьоте институт. Майя Праматарова 
представя методиката на Оскарас Коршуновас за 
театъра днес, а Гергана Димитрова анализира потенциала 
на независимата сцена. И още: Костадин Бонев за филма 
си за Гео Милев, а „Софийски солисти“ стават на 60 
години. Фотографиите в броя са на Александър Николов, 
а разказът в рубриката „под линия“ е на Емил Тонев. 

О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А д И Т Е

През последните няколко години из 
градините на родната литература 
все по-често изникват творби, 
претендиращи, че са лековити 
билки за духа на българина, разболял 
се от тегобите на съвремието, 
изгубил корените и вярата си, сляп 
за простите истини и магията на 
живота. Сред тези произведения 
се нареждат някои от книгите на 
Ивинела Самуилова като „Бабо, 
разкажи ми спомен“ и „Тъй рече 
баба Ега“, както и небезизвестната 
„Стопанка на Господ“ на Розмари 
де Мейо. Въпреки че тези книги са 
плод на огромен труд и изследвания, 
що се отнася до литературната им 
стойност обаче, те често не биват 
приемани като ранилист, цариче или 
омайниче, а по-скоро като плевел.
От подобна почва изниква и „Глина“ 
на Виктория Бешлийска. Творбата 
предизвиква читателски бум у нас, 
а наскоро излезе и нейният десети 
тираж – нещо, с което малко книги 
на български автори могат да се 
похвалят. Освен това „Глина“ се 
оказва и любима книга на президента Румен Радев и 
не без основание – Виктория Бешлийска ни връща в 
традиционното патриархално общество, което се 
бори за всеобщото благо на едно село в Трънско, а 
именно Бусинци. 
Авторката използва като основна сюжетна линия 
легенда, която гласи, че през XVII в. три коли грънци 
са били натоварени в тогавашното село Бусинче 
и закарани до султана в Цариград с молба той да 
заповяда на неговите секбани в Трънско да спрат да 
нападат грънчарите, тръгнали да продават стоката 
си. Султанът издал берат и бусинчани вече обикаляли 
без да се притесняват, че или ще остана без стока, или 
дори без главите си. 
Самата история на „Глина“ е като богата цветна 
шевица – легендата е само нейното стъбло, а 
шевицата изобилства от бродерии, шарении, брънки, 
извивки. В хода на романа се заплита любовният 
триъгълник между грънчаря Велико, овчаря Боя и 
Жара, дъщеря на знаялицата Зевна, която в началото 
на романа е току на прага на раждането на Жара, и 
намира пристан в село Бусинче, където започва да 
лекува хората. След това се озоваваме в годините на 
пътуването до Цариград, а сърцето на Жара се лута 
между двамата є възлюбени. С редица ретроспекции 
авторката ни разкрива тежкия живот на Велико, и 
досущ като парчета от пъзел постепенно допълва 
образите на главните герои чрез тяхното минало, ала в 
края оставя вратата на въображението открехната, 
за да можем ние сами да решим тяхното бъдеще.
В „Глина“ се разглеждат теми като любовта, 
семейните ценности, прошката, трудолюбието, 

връзката между майка и дъщеря, 
предателството, но романът 
не блести с оригиналност, що се 
отнася до тяхното разнищване, все 
пак това е и дебют за Виктория 
Бешлийска. Истинското богатство 
на книгата всъщност са усилията 
и проучванията, стоящи зад 
написването є и най-вече че успява 
да съживи интереса към керамиката 
и в частност тази на село Бусинци 

да препълниш стомната на словото
– след издаването на книгата 
районът е привлякъл много 
повече туристи от предходни 
години. Личи си, че Бешлийска е 
изследвала и говора на Трънския 
край, самата тя признава, че е 
написала по-голямата част от 
книгата в Бусинци – доста умела 
стратегия, за да се потопиш 
напълно в атмосферата и езика 
на историята. Откриваме 
любопитни и оригинално 
използвани елементи от фолклора 
като например вграждането на 
сянката в чешма или мост, както 
и богати описания на носиите 
от това време, на посудата, на 
къщите; като предизвикващи 
интерес можем да посочим и 
баянията, въпреки че за някои 
читатели те товарят излишно 
текста. 
Всъщност най-отчетливият 
проблем на „Глина“ е самият 
текст. От една страна, 
Виктория Бешлийска е позната 
на широката публика със своя 

успешен проект „По дирите на думите“, в който 
тя „разказва“ значенията на остарели думи, наскоро 
издадени и в „Словник“ (също от издателство 
„Софтпрес“). Разбира се, „Глина“ е вдъхновена и от 
тези търсения на авторката, естествено е по-
старите думи да взимат превес, не само заради това, 
но и понеже историята се развива през XVII век. По-
наблюдателните обаче няма как да не забележат, че в 
книгата изникват и думи като „план“ например, които 
нямат място в подобен текст. В края на романа пък 
е поместен речник на архаичните думи, а самата 
Бешлийска признава, че много от читателите не се 
обръщат към него,  но това не пречи на разбирането на 
текста. 
Стилът на авторката издава богатството на нейния 
изказ, самата тя е филолог по образование. Изпъстря 
текста с множество метафори, като например, 
че на небето се вижда само „отрязаният нокът на 
луната“. Те са оригинални, но липсва мярата в тяхната 
употреба. В първите няколко страници тези метафори 
гъделичкат приятно езиковото любопитство на 
читателя, но в един определен момент толкова 
утежняват текста, че той заприличва на гоблен, 
чиито начални очертания отдавна са се изгубили под 
некоординираната шарения от конци, забучени някъде 
просто за цвят. Изрази като „водата є отвърна на 
драго сърце“ буквално те карат да се удавиш в текста, 
спъват самия ход на четене. 
Все пак Виктория Бешлийска заслужава поздравления 
за своя труд и оригинални хрумки. За половината от 
хората, прочели „Глина“, тя е вдъхновяваща и топла 
книга, която сгрява душите на по-чувствителните. 
Проблемът е, че другата половина или оставят 
книгата непрочетена, или я прочитат, ала сякаш са 
погълнали буркан свръхсладък словесен петмез, от 
който едва ли не им е прилошало. 
А вие… обичате ли сладко?

МАРТИНА дРУМЕВА

Виктория Бешлийска, „Глина“, изд. „Софт-прес“, 
2020

Всебългарски 5-ти конкурс  
„Награда Лъчезар Станчев за сонет – песен 2022“ 

от Община курорт Вършец

За участие и съгласие за публикуване чрез псевдоним или лично, изпратете до 17 юли 2022 към 
е-поща FundLachezarStanchev@gmail.com файл (.doc) съдържащ един непубликуван 

сонет в 14 стиха. Журито оценява анонимно. Сайт: „Бивалица“. 

Жури на Конкурса: Кристин димитрова – председател, 
Атанас Капралов и проф. Румяна Л. Станчева. 

Награди: Първа награда – 300 лв., Втора награда 100 лв., две Отличия 
и Публикация в сборник „Лъчезарни сонети 2022“ на 15 творби, избрани от ФЛСП. 

Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ – съорганизатор, 
Национален литературен музей, БНР „Радио Видин“, Алманах „Огоста“ 

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и вестник „Вършец“. 
Награждаване от кмета на Община Вършец на 4 август 2022 г., четвъртък, 11:30 ч. 

пред Народно читалище „Христо Ботев – 1900 град Вършец.

К О Н К У Р С

С подкрепата на 
Столична община
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Т ъ й  Р Е Ч Е  Р Е д А К Т О Р ъ Т

Н Е П Р Е М ъ Л Ч А Н О

Дали Рома Акимов е чел Достоевски? За мене този 
въпрос е отворен, и такъв ще си остане завинаги. 
Като всеки, който е учил единайсет класа в типично 
руско училище, Рома е нямало как да не „минава“ 
Достоевски по програма. Но минаването е едно, 
а четенето е друго. Може Рома Акимов дори да е 
скалъпил някой реферат – за щастието на света и за 
детската сълзичка например. Или на тема: „Аз твар 
трепереща ли съм, или имам право?“.
Нито аз, нито който и да било някога ще узнае. 
Пък и дали трябва да узнаваме? Какво общо има 
тука Достоевски с проектите си за превземане на 
Константинопол и контрол на проливите?
А Рома Акимов какво общо има? Какво ни интересува 
Енисейският край, в който Рома е преживял толкова 
краткия си живот? Почти целия си живот, ще 
добавя. Защото го е завършил много далече от 
родния си Енисейски край и от родния посьолок1 със 
смешното руско название Шапкино.
За не твърде жизнерадостния хаарактер на 
споменатата местност свидетелства дори 
само това, че училището, в което Рома е учил, 
е единственото в Шапкино, а при завършването 
класът на Рома, заедно с него самия, е наброявал едва 
четирима ученици. Допускам, че ако някой случаен 
пътешественик по неведоми пътища се окаже в 
малката родина на Рома, би се изказал недвусмислено: 
не дай Боже да се родиш в такова затънтено място!
Но Рома Акимов си се е родил в него, защото човек 
не може да си избере къде да се роди. А щом е така, 
значи се е наложило и да отрсне в места, от които 
един поет от тогавашната, още съветска Русия, се е 
оплакал в стихотворни редове: „Много добрых людей 
на Руси – // Никуда не ходи, ничего не проси“ („Много 
добри хора има в Русия – // никъде не ходи, нищо не 
моли“2).
Сред такива добри хора и Рома Акимов няма как да 
не е станал добър човек. „Рома беше много добър и 
светъл. Никога никого не е обидил, защитаваше по-
малките, уважаваше по-възрастните“ – спомня си за 
момчето майка му Евгения. Е, добре, майките винаги 
хвалят синовете си. На майките им е позволено. Още 
повече на майката на Рома, още повече сега.
Поведението му в училище било винаги отлично. Не 
пушел, не пиел. Внимателен, любезен. Ходел на риба. 
Знаете ли как се лови риба в Енисей? Представа 
нямате. Много отговорен, честен, принципен. 
От детски години четял книги – предимно на 

Балада за войничето
военноисторически теми. (Аха! Тук малко ще си 
пофантазираме върху майчините спомени – кои 
точно „военноисторически“ образи са запленили 
Рома Акимов от ранните му години. Ами ако в 
далечното си Шапкино е мечтаел за превземането на 
Константинопол? За контрола на руското оръжие 
върху Босфора и Дарданелите?)
От военно дело Рома се увлякъл по наследство. 
Таткото на Рома е десантчик, затова 2 август 
всяка година е голям празник в тяхното семейство. 
(За тези, които не знаят: 2 август е ден на 
въздушнодесантните войски на Русия.) Цялата 
страна празнува, пие водка, мокри момичетата 
във фонтаните, и семейство Акимови заедно с нея. 
Патриот до мозъка на костите си.
Но как от такова затънтено място да се промъкнеш 
в големия живот? Как да не киснеш цял живот на 
риболов край Енисей?
С една дума, на Рома Акимов крайно му бил необходим 
социален лифт. И той – защото е съобразително 
момче! – го виждал съвсем ясно. Защото руските 
момчета от посьолките нямат други лифтове, 
освен да станат силовици3. Ако не искаш да си 
пропилееш живота – марш във войската, във ФСБ4, 
при ченгетата – там разните ОМОН-и5 и СОБР-и6 с 
лопата да ги ринеш. Смисълът на живота не е в това 
да бачкаш като ш*бан н*гър, а в това да облечеш 
държавна униформа. Защото „работи където и да е, 
само да не работиш“.
Рома завършва единайсети клас през лятото на 2021 г. 
След това едвам дочаква пълнолетието си. А едва-
що дочакал го – веднага, през декември – се хвърля 
към мечтата си: към армията, към контракта. 
Разсъдливото момче е знаело със сигурност какво да 
направи – не като наборник, а като контрактник7! 
Плащат пари, придобиваш опит, не се гърчиш в 
казармата като другите слабаци, не ходиш по нужда в 
кофа, а след годна-година и половина получаваш зелена 
светлина към висше военно училище, към офицерски 
чин.
През февруари се обажда на майка си с добра новина – 
скоро тръгват на учение.
На 15 март съобщава, че всичко е наред. Намират се 
край Харкив.
На 31 март от Енисейския военен комисариат канят 
майката да даде слюнка за изследване на ДНК.
На 10 април є съобщават, че ДНК съвпада на 99,8%.
На 14 април докарват затворен ковчег, който не 

съветват да се отваря – може да узнаят как изглежда 
90% термично изгаряне на тялото.
„Байрактар“? Навярно.
Рома Акимов преживял своя ад още на земята. Обаче 
едва ли е попаднал в рая заради това.
А какво общо има с това Достоевски? Ами нищо.
Защото е казано: когато говорят оръдията, Пушкин 
може и да замълчи.
А, вярно, това беше друг писател.

06.05.2022   

ЮРИй АНдРУХОВИЧ

Превод от украински: АЛБЕНА СТАМЕНОВА

Преводът е направен по: https://zbruc.eu/node/111776
    

1 рус. посёлок – в Русия и други страни от постсъветското 
пространство – малко населено място (което може да е или да 
не е в периферията на някой град) или обособена част от град. 
Може да е от селски или от градски тип. – Б. пр.
2 Стих от руския поет Николай Рубцов (1936–1971). – Б. пр.
3 рус. силовєк – представител на правоохранителните органи, 
разузнавателните организции, въоръжените сили и други 
държавни структури, на които държавата е делигирала 
правото за прилаагане на сила. Такива организации е прието да се 
наричат „силови министерства“, „силови ведомства“, „силови 
структури“. – Б. пр.
4 Федеральная служба безопасности (ФСБ) (рус.) – Федералната 
служба за сигурност на Руската федерация. – Б. пр. 
5 Отряд мобильный особого назначения (ОМОН) (рус.) – 
Мобилен отряд със специално предназначение. Специално 
подразделение на Росгвардията, което осигурява обществения 
ред и обществената сигурност, в частност по време на масови 
акции и събития и масови безредици. Подразделенията на 
ОМОН са въоръжени по-добре от полицията и сътрудниците 
им преминават специална подготовка. – Б. пр.
6 Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) (рус.) 
– Специлен отряд за бързо реагиране. Едно от специалните 
подразделения на Росгвардията. – Б. пр.
7 контрактник (рус.) – човек, който работи или служи по 
контракт, договор, в частност военнослужещ на контракт, 
наемен войник. – Б. пр.

На съвременната българска литература все още не є 
достигат теми, които да я правят по-конвертируема. 
И под конвертируемост нямам предвид само преводи, 
а имам предвид синхронизиране с това, за което пишат 
и от което се вълнуват големите световни писатели 
– проблемите на днешния ден: кризите, Брекзит, 
тероризмът, бежанските вълни, предчувствието за 
екологична катастрофа, предстоящото изместване на 
човешкото от машините… Разбира се, изключения има 
– извън Георги Господинов и Теодора Димова ще спомена 
Георги Тенев, Захари Карабашлиев с „Опашката“... И най-
важното, радостно е, че започват да се появяват млади 
писатели, които опровергават това ми твърдение – те 
пишат книги, които не са регионални в хубавия смисъл 
на думата. В последния конкурс „Роман на годината“ 
на Национален дарителски фонд „13 века България“, 
макар и за мое огромно съжаление да не попаднаха сред 
номинираните, имаше най-малко две такива книги 
– романът на Момчил Миланов „Лято в Бурландия“ 
и „Нас, които ни няма“ на Антония Апостолова. 
Интересното е, че и двете книги са по някакъв начин за 
детството, за порастването, за сложните отношения 
с родителите и за децата в разделените семейства. И 
също така са за миналото, което с носталгия викаме, 
за миналото, което е имало вкус, мирис и тях са си 
наложили да предадат писателите. С език, който умее 
да улавя това преживяване на паметта.
Романът на Антония Апостолова обаче е и за любовта, 
за първото истинско влюбване и начина, по който то 
ни белязва, за търсенето на себе си през другия, който 
ценим и искаме повече и от себе си. Докато го четях, 
точно в духа на казаното, аз не си мислех за български 
книги и автори. Мислех си за Сали Руни, за Марийке 
Лукас Райнефелд, защото романът на Апостолова 
е някак европейски, нищо че в него има много 
разпознаваеми реалии. Ще кажете, той е за България, за 
Бургас от 90-те, със знаковите места там, с жаргона, 
с авторите си, с образа си на град на поезията, място 
за влюбени. И ще сте прави, но и не съвсем. Защото 

Между локалното и универсалното
въпреки локалните маркери романът е и глобален, той 
успява през локалното да адресира универсалното. А 
това вече е белег на майсторство, на постижение – 
така правят много от добрите писатели. 
В момента в някои страни един от бестселърите 
в сферата на нонфикшъна – видях го в английските 
книжарници в Нидерландия – е книга от изследователя 
на световната литература Дейвид Дамрош – Around 
the World in 80 Books (2021). Книга пътешествие през 
световните градове чрез описания от национални 
писатели, по модела Париж на Хемингуей или Дъблин 
на Джойс. Казвам това, за да подплатя тезата си, че 
един град може да се превърне в символ, в локация на 
универсалното.
Какво още ми хареса много в „Нас, които ни няма“? 
Нещо, което също надскача традиционните линии в 
българската литература. 90-те на Антония Апостолова 
не са годините на мутрите, прехода, акцент не е 
недоимъкът, макар и някак да е загатнат. Акцентът 
е вътрешният живот на едно поколение, което вкусва 
свободата, което наследява паметта на родителите 
си (има препратки към годините на социализма), което 
живее с музиката, научната фантастика, за което 
физиката, астрономията са структуриращи не просто 
поуките и пътищата, но личните духовни траектории 
и мислите. И което вярва във връзките до степен, че не 
може да си представи, че ще надживее своите близки и 
ще трябва да заживее с липсите и загубите.
Макар и от по-ранно поколение, аз повече се разпознавам 
в романа на Апостолова, отколкото в много други, 
защото – пак ще кажа – той е за миналото като 
дух, интелектуална история, памет за близките, за 
липсите, които са ни белязали, но и за срещите. И за 
писмата, които сме си писали, защото така по-лесно сме 
изразявали себе си. В този смисъл автобиографичността, 
за която авторката говори в интервюта и която не 
крие, е една трансцендирана автобиографичност, от онзи 
тип, който чертае историята на цели поколения.
Разбира се, можем да кажем – както вече се загатна, 

– че това е и роман 
за преживяването 
на времето, 
за разпадите, 
за самотата, 
мълчанието, 
смъртта и траура, 
за флуидността 
на аза, за 
себеусещането, 
че нищо от нас и 
от света ни не 
може да се върне 
същото. Роман, 
който казва – 
повторителност 
няма. Може да 
си мислим, че 
нещата, че 
историята се повтаря, 
но това е илюзия и всеки нов акт е вече различен. 
И накрая. Романът на Антония е бавен – и като 
разказване, и като психология, и като наслагване на 
красивия, нестандартен език, който е постижение. 
Никога няма да се уморя да повтарям, че за да 
имаме стойностна литература, тя трябва да е 
написана на език, който да е надскочил клишетата, 
елементарността, предвидимостта, както е 
тук. Затова и „Нас, които ни няма“ се нарежда до 
представителните текстове от последните години 
и разширява посоките, по които тръгва българската 
литература.

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Антония Апостолова, „Нас, които ни няма“, изд. 
„Жанет 45“, Пловдив, 2021
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джон Грийн, „Антропоцен: Есета 
за човешкото въздействие върху 
земята“, прев. от английски Иван 
Златарски, изд. „Анишър“, 2022, 270 с., 
16,90 лв.

Есетата в тази книга, които са 
продължение на подкаста на Джон 
Грийн “The Anthropocene Reviewed”,  
съдържат размисли на различни теми – 
от Халеевата комета до пингвините от 
Мадагаскар, от рисунките в пещерата 
Ласко до интернет, Си Ен Ен, чумата и 
глобалната пандемия. А обединяващата 
линия във всички тях като че ли е 
търсенето на отговора на въпроса какво 
означава да живееш в свят, „в който 
имаш властта да ликвидираш видове 
с хиляди, но можеш да бъдеш свален 
на колене – или довършен – от една-
единствена нишка на РНК“.

Мария Келберт, „Живей щастливо“, изд. 
„Колибри“, 2022, 236 с., 20 лв. 

Мария Келберт, която българската 
публика познава като Мария Станкова, е 
едно от знаковите имена в съвременната 
българска женска проза. Сред по-известните 
є текстове са „Наръчник по саморъчни 
убийства“, „Трикракото куче“, „А Бог се 
смее“. В новата є книга са събрани новели 
и разкази, които развиват обичания от нея 
криминален жанр, допълват емигрантските 
сюжети, подхванати в „И Бог се смее“ 
и затвърждават вкуса є към абсурда и 
иронията. 

джон Бойн, „Невидимите фурии на 
сърцето“, прев. от англ. Владимир 
Молев, изд. „Лабиринт“, 2022, 534 с., 
24,99 лв.

Критиците казват, че това е най-
личният роман на едно от знаковите 
имена в съвременната ирландска 
литература – Джон Бойн, вече 
познат на българската публика с 
„Момчето с раираната пижама“. 
Роман, който разказва за детството, 
за порастването, за любовта, за 
търсенето и изграждането на 
собствената идентичност, за 
свикването с различието, за сблъсъците 
с жестокостта и неприемането…

В И Т Р И Н А Н А  Б А Л К О Н А

Робърт Егърс не иска да харесвате героите 
му. Филмите му представят кошмарни 
визии на светове, с които сме запознати 
от популярната ни култура, но нюансите 
на действителността тогава винаги са 
ни убягвали. Отдаден на историческата и 
културна точност, Егърс винаги се старае 
да изгражда пълноценни, реалистични 
светове, но използва този реализъм като 
началната крачка към един по-мрачен 
сюрреализъм. Филмите му ни изпълват с 
чувство за параноя и клаустрофобия, за 
отчаяние и безнадеждност, за допира до 
свещеното и евентуалното му корумпиране. 
Героите му винаги са точно такива, 
каквито биха били в действителност – 
Егърс никога не захаросва нищо. За него най-
интригуващото пространство в човешката 
душа е грозната, заблудена част от 
всички нас, която движи инстинкта ни за 
оцеляване. Няма нужда да го харесваме, казва 
ни Егърс чрез киното си, но то е там.
Но творчеството му става истински 
смущаващо, когато осъзнаеш, че той никога 
не съди героите си. Може и да не ги харесва, 
но това далеч не значи, че ги съди. Филмите 
на Робърт Егърс ни представят това, 
което много хора наричат „баналността 
на злото“ – никой от героите му не е зъл, 
но повечето от тях извършват злини, 
опитвайки се просто да живеят живота си 
и да оцелеят в тежките светове, в които 
са се родили. В сърцето на цялата тази 
ирония стои перверзният интерес на Егърс 
към животинското в човешката душа и как 
нашата „цивилизованост“ служи, за да го 
замаскира в по-лесна за преглъщане обвивка. 
Гледайки „Викингът“ (The Northman), най-
новия филм на Егърс, в мрачния киносалон, 
една мисъл влезе в главата ми и не ме остави 
на мира през целия филм – това, което 
виждам, е най-ниската точка на човешката 
цивилизация. Никога не е имало общество, 
където жестокостта, алчността, 
предателството и чистата животинска 
варварщина са били такава централна част 
от битовата действителност на всеки 
един човек. Гледайки ранната сцена, където 
викингският принц Амлет (Александър 
Скарсгард) и племето му от варвари 
изпълняват ритуал около огъня, който да 
въплъти духа на Вълка в телата им, за да 
могат да завладеят и разрушат невинно 
село, истински ужас нахлу в тялото ми. И 
той беше засилен от факта, че зрителят 
изпитва и някакво перверзно удоволствие 
от този показ на чист тестостерон 
(когато Амлет хвана копието, летящо към 
него, и го захвърли обратно към врага си, 
дъхът ми спря за секунда) – сякаш филмът 
те кара да се чувстваш виновен, че се 
възхищаваш на тази жестокост. 
Това, което видях във „Викингът“, 
беше култура, където цивилизованото 
съществува редом с животинското, 
макар и далеч да не са равни. Но от двете 
цивилизованото е това, което изглеждаше 
истински злобно. Когато Амлет призовава 
кучетата в селото, имитирайки техния 
вой, за да тероризира чичо си Фьолнир 
(Клайъс Бенг) (който години по-рано 
убива баща му, за да завземе контрол над 
царството му), това бива третирано от 
филма почти като героичен момент. Но 
когато в по-късна сцена Гудрун (Никол 
Кидман), майката на Амлет, прави 
признание пред сина си, тя представя 
Орвандил (Итън Хоук), бащата на Амлет, 
като зла, варварска фигура. И филмът (без 
да съди нито един от героите) се съгласява 
с нея. В Орвандил виждаме как системите, 
от които са изградени обществата, не 
винаги ни избавят от животинските ни 
инстинкти, а понякога им дават още по-
лесен начин за изява. Като крал той седи на 
върха на една такава система, но използва 
силата си, за да ограбва села, да изнасилва 
жени и да поробва всеки, когото си избере. 
Но отново Егърс не го съди за това. Дори 
това зло е представено като „банално“ – 
Орвандил не е зъл, той живее така, както 
се очаква от него във времето, в което 
се е родил. Тази корумпирана представа за 
цивилизованост е по-зла, по-плашеща и по-
голям повод за срам от всичко друго, което 

Филмите на Робърт Егърс
мога да си представя в цялата човешка 
история. 
Въпросите, разглеждани тук, са свързани 
директно със същността на човека. 
Човешкото и животинското различни ли 
са? Колкото по-цивилизовани ставаме, 
толкова повече се развиваме като хора ли, 
или просто бягаме от природата си? Губим 
ли потенциала си, ако в нас все още има нещо 
животинско? Губим ли себе си, ако няма? 
Робърт Егърс разглежда тези въпроси в 
трите си филма, които почти се връзват в 
тематична трилогия.
Първият му филм, „Вещицата“ (The Witch), 
разказва за пуританско семейство през  
30-те години на XVII в., което бива изгонено 
от селото си и трябва да живее само 
в долинка, заобиколена от тайнствена, 
зловеща гора. Носейки подзаглавието 
Фолклорна приказка от Нова Англия (A 
New-England Folk Tale), филмът представя 
параноичните религиозни страхове на 
семейството от вещици и дяволи като 
абсолютна реалност, изграждайки хорър 
дилема, базирана около конфликта между 
вярата на членовете на семейството 
един в друг и вярата им в Бог. В този 
филм системата за цивилизованост 
е религията, чиито ритуали и догми 
определят всяко решение в живота на 
героите. Злото, от другата страна, се 
въплъщава в животинското. Постоянен 
мотив е един заек, най-вероятно служещ 
на вещицата, който сякаш наблюдава 
героите и е там винаги, когато ще създаде 
най-голяма параноя с присъствието си. 
Имаме и козата Филип, която „общува“ 
с най-малките деца в семейството… и 
може би е въплъщението на дявола. Самата 
вещица, на която е кръстен филмът, живее 
в гората и манипулира жертвите си чрез 
най-примитивните им инстинкти – Кейлъб 
(Харви Скримшоу), синът в семейството, 
който тепърва навлиза в пубертета, бива 
примамен от измамната є красива форма. 
Егърс винаги снима гората по такъв начин, 
че да изглежда както далечна, така и 
потискаща. Родителите Уилям и Катрин 
(Ралф Инесън и Кейт Дики) дори забраняват 
на децата да ходят там. 
Ако трябва да го представя чрез метафори, 
фермата, в която живеят героите, 
представлява знак на цивилизования прогрес, 
където семейството да живее мирно и 
спокойно под Божията закрила, а гората е 
животинското в тях, което избягват, но 
то се опитва да пробие фасадата им и да 
ги погълне. Иронията в ситуацията обаче 
е, че то няма нужда да нахлува отвън, а ги 
разяжда отвътре. Конфликтът започва от 
най-голямата дъщеря, Томасин (Аня Тейлър-
Джой), която създава съмнение у другите 
членове на семейството, че тя е вещицата. 
Това, което следва, е параноичният разпад 
на цялата семейна структура, породен 
от недоверието, егоизма и неразумното 
мислене на всички герои. Започнатото като 
опит за овладяване (или поне усмиряване) 
на природата, се превръща в примитивна 
борба за оцеляване между хора, които 
би трябвало да се обичат и подкрепят. 
Вещицата и останалите религиозни ужаси 
стоят на фона на действието и провокират 
психологическия разпад на жертвите си. 
Като представя религиозните фантазии 
като реалност, Егърс не оправдава 
религията като форма на социален ред, а 
я представя като слабостта на героите, 
която ги унищожава. Може би вещицата 
нямаше да съществува, ако те не вярваха в 
нея. 
Във втория си филм, „Фарът“ (The 
Lighthouse), Егърс прави нещо подобно, но и 
напълно различно. Филмът разказва за младия 
Ефраим (Робърт Патинсън), който става 
помощник на Томас (Уилем Дефо), пазача 
на запустял фар в средата на бурно море. 
В началото на филма Ефраим е скитник, 
който е изморен от обществото и търси 
спокойствие в прикритието на самотата. 
Но пристигайки на фара, той открива 
нещо много по-страшно от това извън 
него. За разлика от „Вещицата“, където 
цивилизоваността е представена като едно 
лицемерие, тук човекът е представен като 

същество, нуждаещо се от логика и разум, 
от някаква функционираща система, за да 
може да живее пълноценно – с други думи, 
във „Фарът“ човешкото е цивилизованото. 
Ефраим, който мисли, че външният свят 
е твърде тежък за него, скоро започва да 
се влияе от Томас, който живее в един 
вакуум от ядене, пръдни, мастурбация и 
прост физически труд. Той сякаш настоява 
животът във фара да бъде примитивен 
и колкото и да се бори с него, Ефраим 
започва да се поддава. Чрез множество 
експресионистични подходи, като например 
използването на сенки, за да деформира 
реалността, или квадратната форма 
на изображението (съотношението на 
кадрите е 1,19:1), която създава чувство за 
клаустрофобия, Егърс ни изгражда портрет 
на човек, който бавно губи представата 
си за реалност и съзнанието му се разпада. 
Океанът тук играе същата роля като 
гората във „Вещицата“, но разликата е, че 
Ефраим е истинска жертва на външното 
влияние, докато Томасин и семейството є се 
унищожават сами. Ефраим се опитва да се 
бори с животинското (например с чайките, 
които неспирно му досаждат, докато той 
не убива една по почти комичен начин), но 
накрая то надделява и го съблазнява – от 
океана се появява русалка, която е също 
толкова смущаваща, колкото и красива, 
но въпреки това обладава ума му. Ако се 
беше потрудил, за да живее цивилизовано, 
главният герой можеше да избегне тази 
съдба.
И това ни връща към „Викингът“. Ако 
другите му два филма представят 
две полярни представи за човешкото 
(животинското и цивилизованото), 
третият му филм разширява полезрението 
му и е може би още по-песимистичен. Както 
отбелязах по-рано, филмът в различни 
точки представя и животинското, и 
цивилизованото както като добро, така и 
като зло. Да вземем за пример религията, 
която тук пак играе роля под формата на 
митологичните вярвания на викингите. В 
някои случаи тя е катализатор за насилие, а 
в други носи душевен мир и смисъл в живота 
на Амлет – с други думи, Егърс не взима 
толкова конкретна позиция. И отново 
виждаме тази „баналност“ – без значение 
какво мисли режисьор-сценаристът за 
случващото се, той не го представя като 
добро или зло, а просто като реалността, 
в която живеят героите. Сякаш се е 
примирил с факта, че хората просто 
функционират по този начин. В края на 
филма, в последните мигове на живота си, 
Амлет получава видение, че се издига към 
Валхала, носен от величествена валкирия 
към небесата, което му доставя неописуемо 
щастие. Но това не значи, че Робърт Егърс 
вижда религията като прекрасно нещо, 
имайки предвид всички ужаси, причинени от 
нея по време на филма (викингите са имали 
твърде много ритуали, в които някой е 
трябвало да умре). Но идеята за смъртта 
и вечността ни плашат толкова много, 
когато не ги разбираме, че ако най-доброто 
нещо, което можем да измисли Амлет, за 
да умре в спокойствие, е, че жена, яздеща 
летящ кон, ще го отнесе при боговете, то 
нека бъде така.
Гледайки филма, си мислех, че може би 
човешката същност се намира в конфликта. 
Всички герои се борят за нещо и това 
за какво се борят и как се борят за него 
ги определя като хора. Може би това е 
тъжната реалност – съдбата ни е винаги 
да воюваме, да се мразим, да търсим 
отмъщение и власт. Човешката история 
определено не може да го отрече. Но накрая 
нещата се променят. По време на филма 
Амлет се запознава с робинята Олга (Аня 
Тейлър-Джой). Двамата се влюбват и тя 
забременява. Накрая той продължава да се 
бори, но прави избора да се бори в името на 
неродените си деца. Вече не се бори за смърт, 
а за живот. И може би тогава човешкото 
е истински смислено – когато съществува 
заради себе си. Може би това е баналната 
истина, която Робърт Егърс иска да видим в 
кошмарите на въображението му. 

 КОНСТАНТИН ЧЕРГАНОВ

Какво „Вещицата“, „Фарът“ и „Викингът“ разкриват за животинското в нас
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Франсоа-Анри дезерабл, „Мой властелин 
и покорител“, прев. от френски Радостин 
Желев, изд. „Аквариус“, 2022, 243 с., 
16,99 лв.

Дезерабл е носител на Голямата награда за 
роман на Френската академия за 2021 г. Той 
е познат на българската публика с романа 
си  „Някой си господин Пекелни“, както и 
от личното му участие в СМЛФ. Новият 
му роман отново предоставя на читателя 
възможност да прави интертекстуални 
препратки, да следва нещо като 
литературен детектив, да се наслаждава на 
езика и игрите с времената и паметта. И 
ако цитираме критиката, „забавният стил 
е смесица от свръхелегантност и ерудиция, 
суровост и разговорност. И до самия край 
се питаме дали историята ще завърши 
като трагедия, или като фарс“.

Мирослав дачев, Андрей Янев, „Атон 
в рисунки и фотографии“, Център за 
семиотични и културни изследвания, 
2022, 272 с.

Този албум обединява рисунките 
и фотографиите от изложбите, 
посветени на Атон и както признава 
Мирослав Дачев, целта му е не просто 
да запознае със Света Гора, но и да 
подготви зрителя за лично духовно 
общуване с нейните необятни и 
съкровени пространства.

Здравка Евтимова, „Резерват за хора 
и вълци“, изд. „Жанет 45“, 2021, 296 с., 
20 лв.

Ето как Милена Кирова представя 
романа: „Това е книга за любовта, която 
е по-силна от всичко. Хората и вълците 
– човешкото и вълчото – обитават един 
общ свят – метафоричния резерват, в 
който се срещат човешкото общество 
и вълчият характер. Тук навлизаме в 
неподражаемия свят на Здравка Евтимова. 
Очевидно пернишкият регион намери своя 
голям певец. Действието се развива в 
Радомир, в квартала Старо село: тук се 
сблъскват отделни групи персонажи: бедни 
и нещастни хора, образи от циганския 
етнос, но и силни, митично-фолклорни 
жени (гадателки, лечителки) и глупави 
мъже. Прототипът на подобен тип мъже 
са още в митологията, а през 90-те години 
у нас това са мутрите – силни мъжаги, 
но глупави. Здравка проектира и погледа 
на детето, за да се вижда светът извън 
стереотипа – детето възвръща приказното 
в човешкия свят, сглобява 
света, преди да попаднем в 
калъпа на цивилизацията. 
Любим персонаж на Здравка е 
и фаталната жена“.

В книгата, спечелила наградата 
„Гонкур“, мистериозно събитие 

поставя под въпрос представите ни за 
реалността 

В първата глава на този роман наемен 
убиец говори на себе си: „Изобщо не 
си представяте колко много дължат 
наемните убийци на холивудските 
сценаристи“. Но откъде авторът 
знае това? Текстът ни увлича със 
своята искряща духовитост, словесни 
фойерверки, находчив хумор, поименно 
представяне на персонажите в ритъма 
на драматичен телевизионен сериал 
от стримийнг платформа. Ерве 
Льо Телие е настоящ президент на 
експерименталния литературен кръг 
„Улипо“ – френска „работилница за 
потенциална литература“, в която 
са преподавали Реймон Кьоно и Жорж 
Перек. Неговата книга би доставила 
удоволствие на предходниците му със 
своята парадоксална природа: авторът 
е написал бестселър, който спечели 
наградата „Гонкур“ и вече е достигнал 
до над един милион читатели на 
континета.
В началото на всяка глава в първата 
част от романа се запознаваме с някое 
от действащите лица, главно французи 
или американци, представено в различен 
повествоватален стил. След наемния 
убиец Блейк се срещаме с писателя 
Виктор Мисел, филмовия редактор 
Люси, архитекта Андре, музиканта 
Слимбой, шестгодишната Софи и 
нейната жаба, адвокатката Джоана и 
математиците Ейдриан и Мередит. 
Историята на Виктор е забавна 
сатира на парижката литературна 
сцена: двата му романа, които не се 
радват на особена популярност, носят 
заглавията „Планините ще дойдат при 
нас“ и „Неуспелите провали“; в същото 
време той превежда „развлекателни 
англосаксонски бестселъри, които 
придават на литературата статут 
на непълноценно изкуство за 
непълнолетни“.
Другите участници на свой ред са 
впечатляващи и забавни: Слимбой е 
нигерийски поп певец, който се чуди 
дали може да разкрие факта, че е гей; 
Дейвид е диагностициран с рак; Андре 
и Люси някога са били двойка. Ейдриан 
и Мередит флиртуват пияни на 

факултетско парти в Математическия 
факултет на Принстънския 
университет, където „в зала „Тюринг“ 
има текила, в шкафа зад кутиите с 
маркери“. Ето как Мередит преценява 
Ейдриан: „За пробабалист е твърде 
мечтателен, ако съдиш по зелените му 
очи, можеш да го вземеш за специалист 
по теория на числата, въпреки че косата 
му е дълга като на специалист по 
теория на игрите и че носи троцкистки 
очила със стоманени рамки като логик 
и стари прокъсани фланелки като 
алгебрик“.
Началните блестящи 100 страници 
представят накратко емоционалните 
проблеми и комични премеждия в живота 
на всеки един от персонажите преди 
решаващото събитие. Самолет на „Ер 
Франс“, летящ от Париж за Ню Йорк, 
внезапно изплува от облаците след силна 
неочаквана буря. Хората от контрола 
на въздушния трафик са шокирани и 
той е пренасочен към тайна военна база. 
Защо? Защото същият този самолет със 
същите пътници на борда вече е кацнал 
на летище „Джон Ф. Кенеди“ след подобна 
буря преди три месеца. Познайте какво 
свързва всички персонажи, с които сме 

се запознали до този момент? Всички те 
са на борда на този самолет – появяват 
се двойници на Блейк, Виктор, Люси, 
Джоана и всички останали – с изключение 
на Ейдриън и Мередит, които са извикани, 
за да консултират американското 
правителство, докато пътниците от 
самолета чакат изолирани в хангар на 
холивудско студио. 
Сформираният мозъчен тръст, който 
трябва да разреши тази загадка, 
заключава, че живеем в симулиран свят. 
Не като в „Матрицата“, където хората 
са реални същества, поробени от машини; 
ние не сме нищо повече от компютърни 
програми, казват специалистите, в 
рамките на голяма симулация, наблюдавана 
от чужда цивилизация, разполагаща с 
невъобразими за нас технологически 
възможности. Хората, опитващи се да 
разгадаят тази мистерия, се позовават 
на книга на оксфордския философ 
Ник Бостром, макар и да откриваме 
редица сходства на тази хипотеза с 
пангалактическата религия „Истината“, 
представена в научнофантастичната 
вселена на Йеин М. Бенкс.
Ако това е истината, какво се крие зад 
внезапното дублиране на самолет, пълен с 
хора? Може би това е тест, предполагат 
персонажите. Как човечеството ще 
разбере дали се е провалило в това 
изпитание? Докато военните и хората 
от специалните служби продължават 
да спорят, персонажите се срещат със 
своите двойници. Би ли споделил живота 
си с някого, който смята, че е човекът, 
който си ти? Можеш ли да заявиш, че 
двойникът е твой близнак, който отдавна 
си загубил. Или двойниците трябва да 
изчезнат? Льо Телие описва свят, сплескан 
от непосилната лекота на образа. Дали 
авторът закачливо допуска, че великият 
бог Нетфликс се е превърнал в основно 
средство за интерпретиране на света? 
Правата за филмова адаптация на 
книгата вече са продадени и това е съвсем 
естествено. „Аномалията“ израства 
върху основите на телевизионната драма; 
нормално е да се върне към нея. 

СТИВъН ПУЛ

Превод от английски:
РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 14 януари 2022 г.

„Аномалията“ от Ерве Льо Телие – 
концептуален сензационен роман

Снимка 
Андреа де Сантис
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

Любомир Медвєд

Високопоставеният 
френски политик 
Талейран, министър в 
правителството на 
Наполеон, предвиждайки 
поражението на 
императора във войната 
с руския цар, установил 
с царя продължителна 
тайна връзка, която му е 
свършила добра работа, 
когато поражението 
на Франция станало 
очевидно. Той (ако вярваме 
на научната коректност 
на академик Тарле) 

използвал неуместна в дипломатическия език формулировка 
– според мен фатална за бъдещето на Европа: „Руският 
народ не е цивилизован, но неговият владетел е цивилизован. 
Френският народ е цивилизован, но неговият владетел-
император е нецивилизован. Съответно руският владетел 
трябва да бъде приятел на френския народ“ (свободен 
превод от оригиналната версия на Тарле).
 Защо този непредпазлив израз на Наполеоновия министър 
става фатален? Защото може не без основание да 

остави впечатлението, че тази линия 
на поведение на французите по време 
на преговорите с победителите, преди 
всичко с московския самодържец, спасява 
Франция от възможното разчленяване, от 

Разкажете как се роди идеята за издателство и 
защо го кръстихте „Лемур“?
Идеята да създам издателство узряваше в мислите 
ми много дълго. Книгите винаги са били моята страст 
още от ранна детска възраст и колкото повече години 
минаваха, толкова повече време мечтаех да им отделям. 
Професионалното ми развитие обаче беше в съвсем 
различна посока и да оставя една вече изградена кариера, 
за да последвам романтичните си въжделения, ставаше 
все по-трудно. Някъде след раждането на третото 
ми дете започнах все по-често да си спомням дните, 
прекарани в библиотеката, в която работеше майка 
ми, и докато правехме ежедневната си разходка в 
Софийския зоопарк размишлявах за живота ми досега и 
какво искам да постигна с този пред мен. Там осъзнах, 
че имам нужния кураж. Точно там за първи път видях 
лемури и се влюбих в тях. Тези толкова различни, 
одухотворени, загадъчни, екзотични и за съжаление, 
изчезващи животни са олицетворение на това, което 
търся и в литературата – оригинални, запомнящи се 
сюжети, написани и завършени красиво. 

Какво е специфичното при вас, това, което ви 
накара да влезете в конкуренцията на издателския 
бизнес?
Книгоиздаването действително е много конкурентен 
бранш. Но аз, като читател на различни езици, често 
попадах на прекрасни творби, неиздадени на български. 
Разбрах, че в океана от заглавия не е лесно да откриеш 
онези, които си заслужават усилията, защото понякога 
са скрити като малките, съвършени острови от 
мечтите ни. Особено ако още не са преведени на 
английски, вероятността да ги срещнем на нашия 
пазар намалява многократно. Това ме провокира да 
се насоча към по-нестандартен подход при подбора 
на книги и когато намеря съкровище, полагам усилия 
да го обработя по най-добрия начин – залагам на 
високо качество в превода, редакцията, коректурата 
и полиграфията. Прилагам този метод както в 
преводната литература, така и при работата с 
български ръкописи. В нашия каталог ще видите основно 
неанглоезични заглавия с разнообразна художествена 
тематика, сред които международно признати 
италиански, португалски, бразилски, датски и немски 
автори. Важното е да са стойностни и да се отличават 
като стил и сюжет.

За какви публики работите, над какви проекти? 
Натоварвате ли книгите и с друг тип мисия извън 
тази да развиват въображението и да ни пренасят в 
алтернативни светове?
Ние издаваме художествена литература, която е широко 
понятие и в този смисъл е насочена към широката публика, 
която обича да чете и търси интересни романи. Аз вярвам, 
че читателският вкус се развива, колкото повече книги 
минават през ръцете ни, толкова по-придирчиви ставаме и 
ни е все по-трудно да бъдем развълнувани, дори разтърсени 
от написаното. Ние целим две неща с книгите, които 
издаваме – да предлагаме произведения, които да грабнат 
и взискателния читател, и същевременно да накарат 
всеки, който се докосне до тях да се замисли, да помни, да 
научи нещо, дори да почувства необходимост да промени 
света. Можете да забележите например, че немалко от 
произведенията ни са исторически романи или са базирани 
на реални събития от нашето съвремие. Именно защото 
чрез книгите е по-лесно да разберем и осмислим случващото 
се около нас, да питаме защо, но и да се обърнем към самите 
нас, да опознаем човешката същност. Любимият ми герой 
Малинверно от едноименния роман, който излезе тази 
година, дописва и така променя края на известни класически 
произведения от своята библиотека. Иска ми се хората, 
които се потапят в нашите книги, да се почувстват 
провокирани и те да са част от историята, да извлекат от 
нея нещо, което да пренапише бъдещето им. 

Кои са последните заглавия на пазара, които носят 
вашата марка, и защо решихте да ги издадете?
Ще се спра на три от последните ни заглавия: 
„Като се върна“ от Марко Балцано е изключително 
актуална книга, която засяга темата за 
източноевропейските емигрантки, които отиват на Запад 
да се грижат за болни възрастни хора или деца, оставяйки 
собствените си деца и родители да се гледат сами. 
Историята е представена през различната перспектива 
на майката, принудена да осигури прехрана и бъдеще на 
семейството си и през очите на двете є деца, които се 
чувстват по свой начин изоставени. Съдбата на „белите 
сираци“, като наричат тези деца, и гледачките по принуда 
е болезнено познат и значим въпрос, по който обаче рядко 
се говори, а разгледан под майсторското перо на Балцано, се 
изживява неповторимо.
„Зимата на лъвовете“ от Стефания Аучи е продължението 
на историята на знаменитата фамилия Флорио, която 

Читателският вкус се развива, колкото повече книги 
минават през ръцете ни
Разговор с основателката на издателство „Лемур“ Соня Хачикян

започна в първата част от сагата „Сицилианските лъвове“, 
издадена миналата година. Двата романа разказват живота 
на едно семейство, което започва от нищото и променя 
облика на Палермо, но и на италианската икономика в 
периода от края на XVIII до средата на XX в., развивайки 
търговски отношения с останалия свят и цялата 
индустрия на сицилианския остров. Истинската съдба на 
прочутите производители на вино Марсала завладя Италия, 
където книгите оглавяват класациите от излизането си, 
превеждат се в над 30 страни и по тях се снима сериал.
„Белези от рая“ от Добри Станчов е последното ни 
българско заглавие, което излезе на 24 май в знак на нашата 
любов към българската писменост и култура. Романът, 
написан на езика на изчезващото добруджанско село, е 
базиран на една легенда от Североизточна България и ще 
докосне дълбоко почитателите на Елин Пелин и Йордан 
Йовков. Това е книга за стремежа към истината, силата на 
любовта и белезите, които всички носим в душите си.

Имате ли вече наложени сред българската публика 
автори? Имате ли свои жанрови ниши?
Най-добре познат на българския пазар е португалският 
писател Жоао Пинто Коелю, автор на романите 
„Попитайте Сара Грос“, „Лудите от улица „Мазур“ и 

П А М Е Т

Позабравените уроци на историята
краен разгром. Очевидно все пак е свършил работа: вината 
е прехвърлена върху „нецивилизования“ Наполеон, който, 
между другото, с действията си след Френската революция 
в края на ХVІІІ в. защитава идеята за абсолютизма на 
императорската власт, което не е могло да не се хареса 
както в Русия, така и в Австрия. Това е детайл, но важен. 
Фаталната формула на Талейран се оказва исторически 
пагубна именно затова, че поражда възприемане в Европа 
на един своеобразен „култ“ към Русия. Не след дълго, след 
някакви си петдесет години, този култ се превръща 
в опасна епидемия. Тъкмо Франция става носител-
инициатор на споменатото явление: руската литература, 
непосредствено сродена с квазифилософското възприемане 
на действителността, придобива, без преувеличение, 
култов авторитет. Заедно с него в Европа пристига така 
нареченият „руски реализъм“ със скритата в основата 
му „загадъчна руска душа“ и нейното мисионерско 
предопределение – първоначално за цялото източно, 
византийско православие, а впоследствие и за бъднините 
на Европа. Следователно идеята „Москва – трети Рим“ 
се прокарва като непредотвратима. Особено значение се 
придава на „руската култура“, въпреки нейните скрити и 
явни корени във все по-твърдия месианизъм и дълбоката 
близост на този месианизъм с различни разрушителни 
инициативи – нихилизъм, радикализъм, революционизъм („ще 
разрушим до основи“, „наш, нов свят ще построим“1) и др. 
Незабелязано, тайно и коварно на Европа є се насажда 
комплекс за малоценност под формата на чувство 
за някаква добродушна безпомощност пред руския 
авторитаризъм, деспотизъм и непредсказуемост на 
поведението – накратко, пред „руската мечка“, с която 
е по-добре да хитруваш, отколкото достойно да се 
съпротивляваш. „Мечката“ последователно разклаща, 
дискриминира, потиска европейските цивилизационни 

1 Част от текста на „Интернационалът“ в превод от руски 
език. – Б. пр. 

ценности – християнската вяра, демокрацията, свободата, 
човешкото достойнство, системата и реда... И това не е 
най-важното. Най-важното е, че се презира Доброто и се 
утвърждава Злото като пълноправен принцип на живота, 
като инструмент, начин на поведение, Злото като новия 
Идол. И западната цивилизация, прекалено обсебена от 
развитието на своите капиталистически постижения, 
от придържането към трудните, често пъти силно 
противоречиви принципи на демокрацията, свободата и 
гражданските свободи,  от осигуряването на обществено 
благосъстояние, е все по-уязвима за експанзията на Злото. 
(По този повод да си спомним Разколников на Достоевски 
с неговата готовност да извърши убийство в името на 
маниакалната си идея.) 
В крайна сметка споменатата фатална формула на Талейран 
не става еднозначно първата грешка в развитието на 
европейската цивилизация и инструмент за продължително 
разрушително действие. Тази опасна склонност към 
подценяване на заплахата от далекоизточната орда, а 
следователно и от нейната московска модификация, както 
и предишното недостатъчно внимание на Европейския 
запад към пълноценното установяване на силната 
държава Киевска Рус на източния праг на Европа, имат 
непривлекателна историческа канава (или традиция). 
Съчетанието от кризисни тенденции в развитието на 
Киев, свързани с изчерпването на немско-норманския 
организационен ензим, както и по-късното занемаряване на 
грижата за европейските цивилизационни кълнове в Киев 
имат решаващо значение за укрепването на могъществото 
на Московия. Ако не беше станало така, днес линията 
на цивилизацията нямаше да минава през територията 
на многострадалната украинска земя, а може би щеше да 
минава по линията на Урал. 
Благоденствието се нуждае от Ред и Защита; бедността 
и несвободата се организират от коварно целенасочено 
внушение от нашепващата власт: Това (доброто, 

Соня Хачикян
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Как решихте да се насочите към 
професията на библиотекаря?
Дълго време си мислех, че е по стечение 
на обстоятелствата. Завърших 
„Книгоразпространение“ в Колеж по 
библиотечно дело и най-удобната 
възможност да получа бакалавърска 
степен бе да завърша „Библиотечно-
информационни дейности“ в Софийския 
университет, дълбоко съмнявайки се, 
че бих работила в библиотека, по онова 
време сърцето ми беше в книжарския 
и издателския бизнес. Няколко 
години по-късно, когато се омъжих 
в Димитровград и единствената 
работа, която можех да започна беше 
в библиотеката, пред очите ми много 
ярко и живо изникна един спомен. 
Буквално се видях като малка, може 
би в първи или втори клас, как стоя 
пред бюрото на библиотекарката в 
читалищната библиотека в Тетевен, 
където тогава живеех, чакайки реда си. Ясно си спомних 
как в този момент много силно си помечтах да съм на 
нейното място – посредник между книгите и хората, 
които обичат книги! Този спомен дойде като откровение 
до мен и вече нямах съмнение, че съм на прав път. И така 
– вече 15 години работя това, което обичам.

Отскоро сте и директор на Градска библиотека 
„Пеньо Пенев“ в димитровград. Какво се промени в 
отговорностите Ви? 
Истината е, че не се промени много, тъй като няколко 
години преди това бях главен библиотекар, а по-късно 
и временно изпълняващ длъжността директор. В 
целия си трудов път в библиотеката съм се стремяла 
да работя така, че да се повишава имиджът ни и 
да въвеждаме иновативни и релевантни услуги за 
нашите потребители. Ставайки директор, се наложи 
да разработя цялостна концепция за развитието на 
библиотеката. Предизвикателството сега е да постигна 
очакваните резултати, лавирайки между необичайните и 
непредвидени ситуации, в които съвремието ни поставя 
– пандемия, война, криза.

В библиотеката Ви има много нови книги, 
как успявате и как изобщо се справяте с 
предизвикателствата? Какви практики, заимствани 
от други държави, сте въвели?
Безспорно почти всичко дължим на подкрепата на 
общината и в частност на кмета ни – г-н Иво Димов. 
Смея да кажа, че Димитровград е една от малкото 
общини, в които грижата за културния сектор е 
видима  и осезаема. Разбира се, търсим и всякакви други 
възможности за дофинансиране чрез проекти, дарения, 
награди. Постоянно следим динамиката на читателските 
търсения и настроения и се стараем своевременно да 
отговорим адекватно на тях. Следим и световната 
практика и заимстваме това, което смятаме за 
приложимо при нас. Пример за това са разнообразни игри 
с цел насърчаване на четенето, обособяване на тийн-зона, 
специално обозначаване на книгите в зависимост от 
жанра им. Друга услуга, която се радва на популярност 
сред децата е среща с библиотечния хамстер Хари. 
Те знаят, че той е от специална порода и расте не 
само като се храни, а и когато му се чете. Целта е 
да се насърчат деца, които изпитват затруднения 
при четене, да ги преодолеят, тъй като Хари е добър 
слушател, който никога не би се присмял или пришпорил. 
Осигуряваме им тихо и спокойно място, където могат 
да му почетат.  Взехме тази идея от практиката на 
финландските библиотеки, които си имат „библиотечна 
котка“ или куче.

Кои са най-преданите читатели при вас? Какви книги 
се четат най-много?
Най-редовните ни читатели са тези в пенсионна възраст, 
може би заради наличието на достатъчно свободно 
време. Голям е процентът и на хора в работоспособна 
възраст. Търси се най-вече художествена литература 
– трилъри  и по-леки романи, литература по психология 

и за самопомощ, а поради близостта ни 
с Тракийския университет и големия 
интерес към учителската професия 
напоследък, често се търси и литература 
по педагогика. Прави впечатление, че 
в доста от случаите хората идват 
подготвени за това, което искат да 
четат, правили са търсене в електронния 
ни каталог. Стараем се да осигуряваме 
хитовите заглавия и автори, защото има 

Трябва да създаваме читатели  
от най-ранна детска възраст
Разговор с Валентина Терзиева

П А М Е Т

благоденствието) е Там. Свикнали сме да не се замисляме 
върху древния инструмент на автокрацията от всякакъв 
вид – московско-имперски или монголско-ордински, 
предназначен да поддържа окаяното съществувание на своя 
верноподанически зомбиран народ. Бедността, съчетана с 
митологизма, позволява на императорите автократи да 
поддържат готовността на своите угнетени поданици 
към  експанзия, към нахлуване в набелязаната среда, 
където има благоденствие. Поданиците служат за таран; 
потреблението на заграбеното благоденствие е запазено за 
управниците, преди всичко за мафиотския главатар (крал, 
генерален секретар и др.).
 „Трябва да се борим с невежеството и бедността, защото 
това е средата, в която прораства комунизмът“. Това 
са думи на един от най-видните американски държавни 
секретари. За да перифразираме, нека заменим покойния 
комунизъм с автокрация, където неограничената власт е 
съсредоточена в ръцете на един определен човек. И колкото 
по-голям е цинизмът и произволът на този човек, който в 
съвременния свят може да държи в наркотично опиянение 
цялото човечество, толкова по-голяма е възможната 
трагедия на човечеството. 
Именно това обстоятелство цивилизацията трябва 
сериозно и своевременно да вземе под внимание и след това 
да реагира на него съзнателно, с хладен ум и решителност.
За съжаление, гасенето на пожара в днешния ден 
започва, когато огънят вече е погълнал цялото здание на 
Цивилизацията, изградено чрез тежък труд и горчив опит.

29.III.2022

Превод от укрански: ОЛЯ БОЖЕКОВА

Редактор: АЛБЕНА СТАМЕНОВА

Любомир Мирославович Медвєд (1941) – украински художник, 
професор, „заслужил деятел на изкуствата“ на Украйна, 
академик на Нациионалната академия по изкуствата на 
Украйна.

„Време за преструвки“. Той е също така преподавател 
и изследовател на Холокоста, което е отразено в 
книгите му, посветени на преследването на евреи, на 
нехуманното отношение към различните от нас, на 
предизвикателството да оцелееш и запазиш себе си в 
абсурда на войната. Но аз бих го определила преди всичко 
като психолог на човешката душа, защото рови дълбоко 
и достига неподозирани кътчета, кара ни да се замислим 
как един нормален човек се превръща в злодей или герой, 
да се погледнем в огледалото и да се запитаме как бихме 
постъпили в екстремни ситуации. Почитателите на 
неговите незабравими персонажи имаха възможност да се 
срещнат лично с Пинто Коелю по време на Пролетния базар 
на книгата и на 4 юни да слушат на живо представянето на 
новата му книга „Време за преструвки“, която ни пренася в 
миналото на едно тосканско градче. 
Не бих казала, че сме ограничени жанрово, но повечето ни 
заглавия могат да се причислят към съвременната проза и 
историческите романи, като издаваме също криминални 
романи и трилъри, семейни саги, биографични романи, 
магически реализъм.

Поддържате и онлайн книжарница. Какво се чете и 
купува, какви книги се търсят най-много?
В нашата онлайн книжарница предлагаме заглавия от 
повечето български издателства. Нашите наблюдения са, 
че напоследък най-много се купуват детски книги и романи 
от български автори. Намираме това за благоприятна 
тенденции и ако си обясняваме търсенето на детски 
заглавия с желанието на родителите да възпитават 
четящи деца, то интересът към родните автори вероятно 
се провокира от желанието за разнообразие, каквото по 
същество е съвременната българска литература, от една 
страна, и преоткриването на красотата на българското 
слово, от друга.

Какво предстои в „Лемур“?
С оглед на предстоящите книжни събития в София, 
Пловдив и Варна подготвяме много интересни заглавия от 
нови и вече познати наши автори. Няма да разкривам все 
още най-голямата изненада, която предстои тази година, но 
мога да споделя за читателите, които се вълнуват, някои 
от предстоящите заглавия – една сравнително съвременна 
история за любов и приятелство по време на управлението 
на Берлускони, „Годината на нашата любов“ от Катерина 

Бонвичини, първата книга от криминалната 
поредица на Илария Тути „Цветя над ада“, 
следващите романи от сагата „Тъкачната 
вила“ на Ане Якобс и новата книга от 
Сара Нович, автор на „Момиче на война“, 
посветена на живота на глухите.

Разговора води  
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

подчертан интерес към тях. Работим изключително 
усърдно с детската аудитория и това дава резултат – 
от началото на годината имаме над 350 регистрации на 
деца повече, отколкото предходната.

А какъв читател сте самата Вие? Какви автори и 
жанрове харесвате?
За съжаление, не ми остава толкова време за четене, 
колкото ми се иска. Стремя се да следя голяма 
част от книгите, които купуваме и предлагаме в 
библиотеката, обичам да съм „в крак“ с книжния 
пазар и предпочитанията на читателите. Мъчно ми 
е обаче, че в много от случаите, въпреки прекрасните 
корици и интригуващите анотации, съдържанието 
не е на очакваното ниво. Все по-често се случва да се 
намират фрапиращи правописни грешки в текстовете и 
разочароващи преводи. Лично аз смятам, че създаването 
на една книга е изкуство и това търся в нея. Утешавам 
се в класиката, често посягам към поезията, а напоследък 
преоткривам майсторството на разказите.

Разкажете малко повече и за научните си занимания, 
Вие сте и автор.
През миналата година излезе книгата ми „Прослава 
на православието – църкви и параклиси в община 
Димитровград“,  която е своеобразен пътеводител за 
всеки, който иска да разгледа тези светини, част от 
които са строени преди Освобождението. Предстои ми 
да напиша дисертация на тема „Създаване и развитие на 
културните институции в Димитровград и мястото и 
ролята на Градската библиотека в социалната динамика 
на населеното място“. Развълнувана съм за това, защото 
градът ни има специфична история и доколкото разбирам 
от изследванията си досега – е имал специфичен, дори бих 
казала уникален културен живот. Предизвикателство 
за мен е да го представя максимално истинно и 
всеобхватно, така че да остане памет и спомен за 
идните поколения. 

Как според Вас можем да стимулираме четенето?
Смятам, че преди всичко трябва да създаваме читатели 
от най-ранна детска възраст. Четящият човек е 
мислещ човек. Затова имаме разнообразни програми и 
подходи, насочени към детската аудитория. Колкото до 
възрастните – стремим се да поддържаме разнообразие 
на жанрове и автори, така че да задоволяваме техните 
търсения, но също така и да ги провокираме да излязат 
от зоната си на комфорт и да протегнат ръка към друг 
тип литература.
Имено на нас, работещите в библиотеките, до голяма 
степен се пада отговорността да възродим любовта 
към книгата и четенето. Мисля, че макар и трудно, 
това е напълно постижимо. Трябва да се заложи на 
традиционната любознателност, присъща на всеки 
българин. Усърдната работа на библиотеката ни в тази 
посока не остава безрезултатна – доказателство за 
това са немалкото регистрирани нови читатели през 
последната година. 

Въпросите зададе АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Валентина 
Терзиева
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На 31 май във Варна беше открито 30-ото юбилейно 
издание на Международния театрален фестивал „Варненско 
лято“. На 2 юни гостите и варненската публика видяха 
като част от българската селекция „Опашката“ от 
Захари Карабашлиев в сценичната версия на Явор Гърдев, 
продукция на Плевенския театър. 
Предлагаме ви част от интервюто на режисьора във 
фестивалния блог по повод представянето на спектакъла.
   
За втори път поставяте български роман, който сам 
адаптирате за сцена. Смятате ли за нужно и важно да 
се представя съвременната българска литература на 
театралния зрител и какво Ви накара да се обърнете 
към това произведение?
Първо и преди всичко тази драматизация е комбинирана, 
тоест в своята основа тя има не само романа, а и 
едноименната пиеса на Захари Карабашлиев, която той 
беше написал преди романа. Тази пиеса имаше няколко 
версии. След това излезе романът и това, което в момента 
е на сцената, е версия, съчетаваща двете произведения: 
драматургичното и белетристичното. След като излезе 
романът, обогатихме сюжета с мотиви и от него. Това е 
принципът на драматизацията.
Разбира се, смятам, че хубавата съвременна българска 
литература не просто си заслужава, а и трябва 
приоритетно да бъде поставяна. Приемам това не като 
някакво задължение, а по-скоро като шанс за мен, какъвто 
рядко се отваря. Аз чета много, но съвсем не всичко е 
подходящо за сцена. Малко неща намирам за достатъчно 
добри, а пък още по-малко от тях са и подходящи за 
драматизация. Има множество обстоятелства, които 
правят тази работа не особено лека. Когато е налице 

такъв роман и когато в неговата основа 
има солидно драматично разположение и 
развитие на характери и събития, този 
шанс си струва да се използва.

В началото на месец юни тази година започва 16-ото 
издание на „Световен театър в София“ в един специален 
хибриден вариант със спектакли на живо, на кино и онлайн. 
Сгъстена за по-малко от десет дни, програмата ще 
представи сериозна селекция от класика в съвременния 
танц, през режисьорски театър, до осъвременяване на 
класиката в спектакъла „Тартюф“, посветен на 400 години 
от рождението на Молиер. 
Акцент в програмата тази година са и два уъркшопа, 
посветени на творчеството на две от големите 
фигури, чиито произведения са включени в програмата 
– знаменитата френска хореографка Маги Марен и 
постмодерния немски драматург Хайнер Мюлер. 

Първото гостуване на компанията  
на Маги Марен в София
Началото на „Световен театър в София“ тази година се 
поставя на 7 юни с гостуването на „May B (Може Би)“ 
на компания „Маги Марен“ – Франция от 19.30 часа в 
Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Маги Марен, 
една от грандамите на съвременния танц, е надарена с 
невероятна фантазия и с усет към абсурда. Родена в Тулуза, 
тя изучава класически балет, по-късно става част от 
балетната трупа в Страсбург, а след това се присъединява 
към школата „Мудра“ на хореографа Морис Бежар в 
Брюксел. През 1984 г. основава собствена компания, с която 
създава повече от 50 спектакъла. Носител е на наградата 

Платформата „Световен театър в 
София“ (7–20 юни 2022): между Бекет, 
Молиер и Том Стопард

„May B (Може Би)“, компания „Маги Марен“, Франция

на Американския танцов фестивал през 2003 г. и е отличена 
от Венецианското биенале за танц с наградата „Златен 
лъв“ за цялостен принос.  
„Мау B“ e спектакъл от историческо значение, създаден 
през далечната 1981 г. От тогава до днес той є донася 
международно признание и не слиза от световните сцени. 
Вдъхновен от творчеството на Самюъл Бекет, „May B 
(Може Би)“ интерпретира неговия абсурден свят по богат 
и неочакван начин със средствата на танцовия театър и 
въздействащи образи.  Спектакълът гостува ексклузивно 
в София само в платформата „Световен театър в София“ 
с подкрепата на програма „Театроскоп“, инициирана от 
Френското министерство за Европа и външните работи, 
Френското министерство на културата и Френския 
институт в Париж, както и на Посолството на Република 
Франция / Френски институт в България.

Спектакълът „Мъртвият идва за любимата 
си“ на йерней Лоренци гостува на живо
На 9 юни от 19.00 часа в Театър „Българска армия“ 
софийската публика ще може да гледа на живо „Мъртвият 
идва за любимата си“ от Светлана Макарович по мотиви 
от словенския фолклор на режисьора  Йерней Лоренци. 
Спектакълът на Йерней Лоренци, копродукция на  Театър 
„Кран“ и Театър „Птуй“ – Словения, съчетава песни, 
поетични сказки и символни образи, сближавайки театъра 
с традицията на разказването на истории и с идеята за 
лечебната сила на музиката. Той се представя на водещи 
фестивали в Югоизточна Европа и печели редица награди, 
сред които наградата за най-добър спектакъл, определена 
от Асоциацията на театралните критици в Словения. 
Йерней Лоренци придоби широка популярност и признание 
и в България, след като на „Световен театър в София“ 
гостуваха забележителните му постановки по „Буря“ от 
А. Островски, „Бесният локомотив“ по Ст. Виткевич – 
Виткаци и „Илиада“ по Омир. Йерней Лоренци подготвя 
премиера и за новия сезон на Народния театър „Иван 
Вазов“.

„Леополдщат“ на Том Стопард
Един от важните акценти тази година е филмираният 
спектакъл „Леополдщат“, част от платформата NT Live, 
който ще бъде прожектиран на 11 юни от 18.00 часа в Дома 
на киното. Написана от класика на съвременния английски 

театър Том Стопард, пиесата е режисирана от друг голям 
драматург – Патрик Марбър. 
В началото на ХХ век Леополдщат е стар еврейски 
квартал във Виена. Херман Мерц, собственик на фабрика 
и евреин, е женен за католичката Гретел и се издига в 
живота. Спектакълът представя историята на неговото 
семейство в продължение на половин век с участието на 40 
актьори. Това е едновременно епичен и интимен прочит на 
поколенията, времената и отношенията.
Том Стопард е признат за един от най-големите съвременни 
британски драматурзи. Филмовият му сценарий на 
„Влюбеният Шекспир“ получава наградата „Оскар“ за най-
добра адаптация, носител е на американските театрални 
награди „Тони“, а най-новата му пиеса „Леополдщат“ му 
носи през 2020 г. за пореден път британската награда 
„Оливие“. Известният драматург и режисьор Патрик 
Марбър („Отблизо“) я поставя в театър „Уиндъм“ в 
лондонския Уест Енд.

„Тартюф“, прочетен от  Иво ван Хове
На 16, 17 и 18 юни от 18.30 часа във Френския институт 
в София ще има специални прожекции на „Тартюф, 
лицемерът“ на режисьора Иво ван Хове, спектакъл на 
„Комеди Франсез“, с който се отбелязват 400 години 
от рождението на големия френски класик Жан-Батист 
Молиер през 2022 г.  Водещият театър във Франция 
посвещава целия сезон на този юбилей с нови постановки 
по негови знаменити пиеси. Сред тях е и „Тартюф, 
лицемерът“, за която е поканен световноизвестният 
режисьор Иво ван Хове. Той разкрива оригиналната версия 
на пиесата, преди тя да е цензурирана от крал Луи XIV през 
1664 г. ден след премиерата є. В спектакъла участват едни 
от най-добрите актьори на „Комеди Франсез“.  
Иво ван Хове е от най-интересните режисьори в 
съвременния театър. Роден в Белгия, неговата кариера 
започва да се развива основно в Холандия. Добива 
популярност с ярките си съвременни интерпретации на 
класиката и мащабни сценични продукции, съчетаващи 
театър и кино. Той поставя из цял свят – от Ню Йорк през 
Париж до Буенос Айрес и е носител на много престижни 
награди.

дЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА

„Световен театър в София“ се провежда с подкрепата на 
Столична община и е част от Календара на културните 
събития на Столична община за 2022 г.

„Опашката“ от Захари Карабашлиев, сценична адаптация 
и постановка Явор Гърдев, Драматичен театър – Плевен, 
фотограф Стефан Н. Щерев

Явор Гърдев за спектакъла си „Опашката“
по романа на Захари Карабашлиев

„Опашката“ се появи във време на политически 
размирици в световен мащаб.  Как тематиката 
на постановката рефлектира върху съвременното 
общество?
Постановката по-скоро се занимава с един проблем, който 
е вътрешнобългарски. Разбира се, поставен в контекста на 
една всеобща тенденция, но все пак ние се интересуваме 
от неговото особено българско измерение. Самият Захари 
Карабашлиев се интересува именно от тази особеност – 
как всичко случващо се има своя интерпретация в България, 
където контекстът е особен. Има много неща, които си 
приличат със случващото се навън и се случват сякаш по 
същия, но все пак по уникален български начин. Акцентът 
ни е върху този уникален български начин в политически 
план. Пиесата е не просто съвременна, а тя използва 
контекста на случващото се в момента на неговото 
случване. Тя се появи няколко месеца преди президентските 
избори и попадна изцяло в контекста им. Това беше не 
само предвидено, но беше и преследвана от мен цел. Имаше 
конкретни препратки към настоящия политически 
живот, спрямо които променяхме и определени реплики 
на актьорите. Да кажем, има реплика, в която кандидат-
президентът уточнява колко още време остава до 
кандидатпрезидентската кампания. Променях тази реплика 
съобразно времето, което оставаше реално до края на 
реалната кандидатпрезидентска кампания в страната. 
Референциите бяха съвсем преки.

Как този спектакъл се вписва във Вашите естетически 
търсения?
Моите естетическия търсения не са предварително 
зададени. Отдавна вече преминах фазата, в която обслужвах 
програмните си търсения. Сега се интересувам по-скоро от 
феномени, които възникват и които отварят перспектива 
за изработване на нови и специфични естетически 
конфигурации. Това обаче не е целево, тоест не е за да 
обслужвам своя предварителна естетическа програма. 
Когато драматургичната основа на някаква възможна 

естетика, в случая политическа, ми даде възможност, 
аз се възползвам от нея в сценичната интерпретация. 
Разработвам естетическо решение за конкретния случай. 
Затова не очаквам материалът да се вписва в моята 
естетическа програма, а аз самият вписвам естетическа 
стратегия в контекста, който дадена драматургия или 
дадена белетристика ми предлагат, за да разработя такава 
програма.

За втори път се спирате на Плевенския театър. Какво 
Ви провокира да поставите „Опашката“ там?
Най-вече това, че в Плевен се оформи много добра млада 
трупа. Тя се занимава с театър по начин, който ми допада. 
С необходимата степен на концентрация и отдаденост, 
което, за съжаление, вече не важи за всички театри в 
страната. В редица от тях театралните ангажименти 
стават просто един от множеството мимолетни 
ангажименти в пренатоварените програми на актьорите. 
В този смисъл отделянето за концентрирана работа за 
мен е много полезно. То е изолация от общата шумна среда. 
Такъв тип изолация винаги помага за добрата концентрация 
върху определен материал. Аз съм привърженик на този тип 
отделяне. Това беше и причината да се обърна към трупата 
в Плевен.

Въпросите зададе дЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА
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Али Смит

Според Али Смит Първата световна война принуждава 
Катрин Мансфийлд и Вирджиния Улф да отхвърлят 

установените конвенции. Носителката на нагарадата 
„Оруел“ задава въпроса дали днешните конфликти 

изискват подобен радикален отговор

„След тежка мъка, чувстваш официално“1. Миналата 
седмица бях на литературно четене – Клаудия Дурастанти 
чете откъси от своите мемоари/роман/есе, Strangers I 
Know. Тя изтъкна желанието за промяна на формата в 
цитирания стих на Емили Дикинсън, който е и епиграф 
на книгата є. Слушайки я, се чудех какви творчески 
трансформации ще изисква днешният ден, белязан от 
дълбоки промени – Брекзит, демагогията на Тръмп, Ковид, а 
сега и нахлуването на Русия в Украйна.  
Наскоро имах шанс да прочета три големи романа на 
нашето: Small Things Like These на Клеър Кийган – твърде 
радикална книга, макар да изглежда традиционна на пръв 
поглед; блестящия роман на Мишел дьо Крецер, Scary 
Monsters, представящ наратив, разделен на две части 
– минало и бъдеще; и оригиналния Sterling Karat Gold на 
Езабел Уайднър. И трите книги са посветени на опасни 
времена, разглеждат социални и институционални форми 
на изключване и въздействието им върху човешкия дух, 
както и начините на разказване и възможностите, които 
те предлагат. „Официални чувства“: не мога да спра да 
мисля за една от най-важните срещи между две писателки в 
историята на литературата, както за текстовете, които 
се раждат, точно преди столетие, от силната болка и 
дълбоките социални промени. 
В средата на Първата световна война новозеландската 
писателка Катрин Мансфийлд, която в краткия си живот 
успява да промени радикално традиционната структура 
на разказа, живее между Лондон и Корнуел. Брат є загива 
по време на инцидент в армията. Тя е съкрушена от 
загубата, за първи път се установява на едно място и 
започва сериозно да работи – в негова памет. В този 
момент Вирджиния Улф, която не след дълго ще се превърне 
в един от най-големите новатори в литературата, вече 
е публикувала първата си книга  – „Далечно плаване“, един 
очевидно традиционен роман, и работи върху „Нощ и ден“. 
Двамата със съпруга є Ленард са основали издателството 
„Хогарт Прес“ и търсят книги за публикуване.
 „Ще се срещна с Катрин Мансфийлд, ще поискам от нея 
текст за публикуване“, пише Улф до сестра си Ванеса Бел 
през април 1917 г. „Изглежда доста е лудувала, откакто е 
навършила 17 години – това събужда интереса ми; също 
смятам, че има по-ясна представа за писането в сравнение 
с много други автори“. Тя се среща с Мансфийлд и двете 
обсъждат издаването на един от нейните шедьоври, 
повестта „Прелюдия“. Улф обаче изразява и презрението си 
към класовите различия, които поставят преграда между 
тях, примесвайки обичайната си язвителност с неочаквано 
благоговение: „Бях шокирана от нейната обикновеност на 
пръв поглед... Все пак, когато това впечатление отшуми, 
разбираш, че е интелигентна и загадъчна...“. 
Но да оставим настрана нейното противоречиво 
отношение и ужасното високомерие на членовете на 
кръга „Блумсбъри“, които виждат Мансфийлд като човек 
„донякъде белязан от своята колониална среда“, като 
претенциозна стока, изложена на ръчна количка на пазара 
(да перифразираме Клайв Бел2), Улф знае, че повестта 
„Прелюдия“ притежава „жива мощ, свое независимо 
съществуване като художествена творба“. Едновременно 
привлечена и отблъсната, тя усеща, че австралийската 
писателка е уязвима и крехка; Мансфийлд е болна от 
туберкулоза, която в онзи момент не е диагностицирана, 
но скоро ще прекърши живота є (приятелството между 
двете писателки продължава шест години).
До този момент Улф рядко е срещала писател, особено 
жена, който е толкова добър. „Откривах у Катрин това, 
което не бях забелязвала при други умни жени – чувство 
за лекота и любопитство… което се дължеше на нейната 
дълбока отдаденост, макар и твърде различна от моята, 
на нашето ценно изкуство“. Чувството за конкуренция е 
налице; на моменти в дневника си Улф ликува след изяви на 
Мансфийлд, определени от нея като литературни/социални 
гафове. След като прочита разказа є „Блаженство“, 
публикуван в English Review през 1918 г., тя пише: „Край с 
нея! И наистина не виждам как, след едно такова писание, 
можем да имаме вяра в нея като жена или писателка… 
мозъкът є наподобява твърде тънък пласт почва… 
„Блаженство“ е достатъчно дълъг разказ, за да є даде 
възможност да се задълбочи. Вместо това тя се задоволява 
с повърхностно остроумничене“3.
Мансфийлд е също толкова хаплива (и покровителствена!); 

1 Откъсът от стихотворението на Емили Дикинсън е в превод 
на Цветан Стоянов. – Б. пр.
2 Английски изкуствовед (1981-1964), свързан с кръга 
„Блумсбъри“. – Б. пр.
3 Цитатите от „Дневник на една писателка“ на Вирджиния Улф 
са в превод на Мариана Неделчева. – Б. пр.

семейство Улф скоро стават Woolves4 в писмата є, а 
Клив Бел е наречен „тази закръглена тиквичка“. Но макар 
и да презира снобизма на хората от кръга „Блумсбъри“, 
писателката настоява, че Улф е различна: „Единствената 
сред тях, с която някога ще се срещна… тя се отнася 
сериозно към писането, подхожда честно към него и то я 
вълнува. Не можем да искаме повече от това“.
И за двете това е ценно приятелство: „Колко рядко 
можеш намериш човек, който споделя твоята страст 
към литературата, желае да e педантично честен с тебе 
и да ти отдаде заслуженото без никакви резерви“, пише 
Мансфийлд в едно ласкателно мило писмо през юни 1917 г., 
очаквайки подобен отговор от Улф. През август є праща 
друго писмо, в което изразява възхищението си от разказа 
„Белегът на стената“. Няколко дни по-късно Улф є показва 
друг свой разказ – „Кю Гардънс“. Докато се възстановява 
от болест, която е изпила силите є, и работи бавно върху 
конвенционалния, остроумен и реалистичен роман „Нощ 
и ден“, Улф пише и разкази, с неочаквана лекота, както 
никога не є се е удавало преди. Накъсан наратив, близък до 
потока на съзнанието – това отличава разказа „Белегът 
на стената“, който измества фокуса на читателските 
очаквания и е първият литературен опит на Улф за по-
вярно пресъздаване на усещането за присъствие в „свят, 
който можеш да разсечеш с мисълта си, тъй както рибата 
пори водата, пасе стъбла на водни лилии, виси неподвижно 
над гнезда с морски яйца“5. „Кю Гардънс“ предизвиква също 
толкова удивителна промяна на фокуса: животът в парка 
е видян през гледната точка на насекомо и безгръбначно, 
живота на листо в цветна леха, хора, които преминават 
оттам без следа, погълнати от своите грижи. Този подход 
носи признание на Улф и є вдъхва нов живот и енергия, като 
„да те издухат през тунелите на подземната с петдесет 
мили в час – озоваваш се на другия край, както си дошъл 
на света! Изстрелва те в божиите нозе гол-голеничък! 
Премята те през зелени ливади като празна книжна кесия! 
Косата ти се вее като опашка на състезателен кон!“6

„Толкова много харесах този разказ“, казва Мансфийлд за 
„Белегът на стената“. Когато прочита „Кю Гардънс“, 
тя пише на Улф, че този разказ не просто обновява езика, 
той го прави първостепенен и поставя под въпрос всяко 
значение. Тя пише хвалебствена рецензия за него в списание 
„Атенеум“ през 1919 г. и заявява, че Улф е твърде далеч от 
писателите „драскачи“, които определят съвременната 
литературна среда, и е със статута на писател от друга 
епоха – бъдещето. „Тя започва оттам, където другите 
са спрели и са се отказали… сама, без усилие… нейният 
разказ се къпе в [лекота], сякаш е светлина… огряваща 
значимостта на всичко“.

Когато се запознава с романа „Нощ и ден“ обаче, докато 
е в Италия заради бързо прогресиращата туберкулоза, 
Мансфийлд е ужасена. Тя излива негодуванието си в 
писмо до съпруга си Джон Мидълтън Мъри: „Това е вредна 
самозаблуда. Войната никога не е съществувала, това е 
посланието… романът не може да пренебрегне войната… 
Усещам го така силно – вече нищо не може да бъде същото 
и ние като артисти сме предатели, ако мислим по различен 
начин… В книгата има второстепенна сцена, в която 
сияещо очарователно младо създание свири на флейта: тя 
наистина ме стресна…“. Мансфийлд осмива естеството на 
тази сцена, пресъздаваща живота на една затворена класа. 
„Това аристократично пренебрежение към всичко, което е 
извън нейния малък кръг, изумлението, скептичността, че 
други хора са чували за Уилям Шекспир“.

4 Игра на думи с фамилията Woolfes (‘wolves’ означава вълци). – 
Б. пр.
5 Откъсите от разказа „Белегът на стената“, публикуван в сп. 
„Съвременник“, бр. 1, 2012 г., са в превод на Жени Божилова. – Б. 
пр.
6 Цитатът е от „Белегът на стената“. – Б. пр.

В този отзив, публикуван през ноември 1919 г., тя отново 
приписва на Улф статус на писател от друга епоха, този 
път от миналото. Дали романът умира, или е жив? Така 
започва рецензията. „Ако романът умира, трябва да 
даде път на друга форма на изразяване; ако е жив, трябва 
да приеме истината за един нов свят“. Уф! Това, което 
Мансфийлд не знае, е, че „Нощ и ден“ е творба, родена в 
страдание, в период на възстановяване от болест, че е 
убежище за своя автор през годините на войната. Улф е 
дълбоко наранена от тази рецензия, въпреки че я споменава 
мимоходом в дневника си и в две писма. 
Когато Мансфийлд се връща в Лондон следващата 
пролет, Улф очаква да бъде потърсена. „Писах на Катрин. 
Нямаше отговор“. Тогава в края на май получава „суха и 
официална бележка“, в която Мансфийлд є благодари за 
нейната „мила картичка“ и є съобщава, че би се радвала 
да се видят. Двете се срещат. „Смущаваща сдържаност 
и студенина в началото... не забелязвах удоволствие или 
вълнение от факта, че ме вижда... И тогава започна да 
говори за самотата и разбрах, че споделя мои чувства, 
както никога до този момент не бяха изговаряни“, пише 
Улф. Нещо повече: по време на тази среща Мансфийлд заяви, 
че нейните рецензии са просто „драсканици“... Тогава ме 
помоли да напиша разкази за „Атенеум“. Отвърнах є: „Но 
аз не зная дали мога да пиша разкази“.... След което тя се 
обърна към мен и каза, че никой друг не може да пише разкази 
освен мен – „Кю Гардънс“ е „точният „жест“; отправната 
точка... Още веднъж, силно както винаги, почувствах 
дълбоко разбирателство между нас“.
Към края на 1920 г. от Франция Мансфийлд изпраща писмо 
на Улф, което ще се окаже последно. „Питам се дали знаеш 
колко много означаваха за мен нашите срещи – и колко много 
ми липсват. Ти си единствената жена, с която жадувам 
да говоря за работата си. И никога няма да има друга. Но 
класите ни разделят“.
Улф е потънала в работа по следващия си роман, който е 
написан до голяма степен в модуса на онези разкази, които 
я зареждаха с енергия и бяха възхвалявани от Мансфийлд: 
кратки, експериментални, плътни, припламващи, с накъсан 
наратив, импресионистични, експресионистични. Той е 
противоположен, във всяко едно отношение, на „Нощ и ден“. 
Войната не е пряко засегната като тема на книгата, но е 
причината за смъртта на главния персонаж. 
Дали голямата майсторка, обновила формата на разказа, 
Катрийн Мансфийлд, е прочела „Стаята на Джейкъб“ 
(1922), първия новаторски роман на нейната приятелка,  
която ще се превърне в един от най -великите модернисти 
и експериментатори? Не знаем. Нямаме никакви данни за 
това. 
През януари 1923 г. прислужницата на Улф съобщава 
новината за смъртта на Мансфийлд по време на 
сутрешната закуска; прочела е съобщението във вестника. 
Две години по-късно Улф завършва следващия си роман 
„Мисис Далауей“, който се превръща в следващия є 
голям успех – пореден триумф в една дълга поредица от 
новаторски книги, които променят разбирането за романа 
и неговото възприятие: „Орландо“, „Към фара“, „Вълните“, 
„Между действията“.
Дали Улф е доволна от успеха на „Стаята на Джейкъб“? 
Писателката е унила и обезверена. „Какъв е смисълът, пише 
тя в дневника си, Катрин няма да го прочете“. Тежка мъка, 
чувстваш официално.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 26 март 2022 г.

 „Романът не може да пренебрегне войната“:  
Али Смит говори за прозата във времена на кризи

Вирджиния 
Улф, 1902 г.

Катрин Мансфийлд
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Алисън Флъд

След публикуването на последния є роман, “Reputation”, 
и филмовата адаптация на бестселъра є „Анатомия 

на един скандал“, излъчена по „Нетфликс“, разговаряме 
с бившата журналистка за властта, привилегиите и 

нейните стряскащо далновидни романи.

Сара Вон трябва да благодари на Борис Джонсън за неговия 
„принос“ в създаването на популярния є трилър „Анатомия 
на един скандал“. Бившата журналистика е дежурна в 
редакцията на „Гардиън“ през ноември 2004 г., ден след 
изгонването на Борис Джонсън от предната скамейка в 
парламента. Този акт е провокиран от неговите неверни 
твърдения след избухването на скандала с извънбрачната 
му връзка с Петронела Уайт. Джонсън се свързва с нея 
по телефона. „Порази ме фактът, че нямаше никакви 
угризения, че е излъгал“, казва Вон. „Чух много празни 
приказки и самохвалства, на моменти говореше неразбрано 
и смесваше всякакви теми. В крайна сметка потвърди, че 
разпространените факти, предизвикали скандала, са верни, 
но не изрази съжаление. За първи път разговарях с политик, 
който признаваше, че е излъгал, но не се тревожеше от 
това“.
През октомври 2014 г. футболистът Чед Евънс е освободен 
от затвора, където излежава присъда за изнасилване. След 
обжалване и преразглеждане на случая той е признат за 
невинен. Наблюденията върху тези два случая са в основата 
на историята на персонажа є Джеймс Уайтхаус, министър 
и оксфордски възпитаник, обвинен в изнасилването на 
съветничка в парламента, с която е имал връзка. Романът, 
публикуван през 2018 г., става бестселър, а адаптацията на 
„Нетфликс“ ще излезе на екран през април. 
„Романът се занимава с въпроса за правата и скандалите, 
свързани с тях“, казва Вон. С острия си нюх на бивш 
журналист тя изрично поставя акцент върху факта, 
че Борис Джонсън „не е Джеймс по никакъв начин“. „Не 
смятам, че е извършил сексуално престъпление. Това, 
което ме интересува, е отношението му към истината. 
Както Тереза Мей наскоро каза в парламента, „той или не 
е запознат с правилата, или не ги разбира, или не смята, 
че важат за него“. Персонажът ми Джеймс споделя в 
„Анатомия на един скандал“: „Казах истината, почти. Или 
истината, както аз я виждам“. 
Публикуваният преди четири години роман, изследващ 
темата за съгласието при сексуален акт, както и въпроса 
за привилегиите, е поразяващо актуален. Предстоящият 
четвърти роман, Reputation, вероятно ще го задмине в 
това отношение. Той започва със сцена, в която тялото 
на журналист, работещ за таблоид, лежи в основите на 
стълбище, и разказва историята на Ема Уебстър – самотна 

Дейвид Робсън

Какво означава да бъдеш „12% машина“? Бивш войник, 
който губи и двата си крака във войната в Афганистан, 

разглежда последиците от напредъка в медицинските 
технологии

Преди 13 години Хари Паркър губи и двата си крака във 
войната в Афганистан. Наред с физическата болка през 
последвалите седмици, месеци и години той трябва да се 
справи и с дълбоката промяна в начина, по който възприема 
себе си. Сравнява преживяното с опита на Грегор Замза от 
„Метаморфозата“ на Кафка – „странността да не бъдеш 
този, който си свикнал да бъдеш, да си превърнат в нещо, 
което те отдалечава от другите“.
Днес, снабден с две високотехнологични протези, Паркър 
може да ходи, държейки за ръка съпругата си и носейки 
децата си на рамене. Гледайки отстрани, можем лесно да 
заключим, че се е адаптирал забележително добре. Той обаче 
се чувства различен човек, с „нова идентичност и ново 
тяло“, от което „12% е машина“.
Това е трансформацията, която изгражда емоционалната 
и интелектуалната сърцевина на увлекателния нов роман 
на Паркър „Хибридни хора“. Книгата изследва най-новите 
постижения на медицинските технологии и влиянието 
на това развитие върху нашата идентичност. Авторът 
съчинява понятието „хибриден човек“ – то е по-приемливо 
за него от много други възможни определения – от „човек с 
увреждане“ в едната крайност до „киборг“ – в другата. 

Терминът звучи футуристично 
за много читатели, но 
хибридните хора съществуват 
още от антично време. Нека си 

майка и представител на Лейбъристката партия в 
парламента; Ема е подложена на безжалостен тормоз, след 
като започва кампания срещу т.нар. „порноотмъщение“. 
Тя се опитва да предпази дъщеря си от възникналото 
напрежение, но усеща, че започва да губи контрол над 
живота си. 
Вон описва в смразяващи детайли ужаса на Ема и стъпките, 
които героинята предприема, за да се опази. Бутилка вода 
на бюрото в случай на атака с киселина. Стол, поставен на 
място, където би могъл да възпрепятства потенциални 
атаки, проверки на чанти за оръжие. Авторката се 
запознава с интервю на парламентаристката Джес Филипс, 
която споделя, че има няколко допълнителни брави на 
външната си врата и паник стая в кабинета си. Така є 
хрумва идеята за романа. Приблизително по същото време 
Ана Субри е нападната от протестиращи заради своята 
позиция срещу Брекзит, а Лусиана Бърджър, която е член 
на парламента до 2019 г., става обект на поредица от 
антисемитски атаки. 
 „Чудех се: „Какво ли е да живееш по този начин? Как 
заплахите могат да променят мисленето ти, как би 
реагирал при такова ниво на напрежение? Имам дъщеря 
тийнейджър и съм наясно, че децата също са изложени на 
различни форми на тормоз в социалните мрежи. Обидите 
в Туитър се срещат под различна форма и в Снапчат, и в 
Инстаграм. Реших, че трябва да пиша за това“.
Скоро след като завършва романа, депутатът Дейвид 
Еймис е намушкан с нож в църква в Есекс. „Получавала съм 
много директни съобщения в Туитър, чиито автори питат: 
„Кристална топка ли имаш?“. Отговарям им, че прекарвам 
твърде много време в Туитър, четейки новини, и слушам 
ненаситно Радио 4, докато готвя“.
Далновидността на Вон вероятно се дължи и на опита є 
като журналист. Тя учи английска литература в Оксфорд, 
където среща момчета, които също като Джеймс от 
романа є „Анатомия на един скандал“ „се държат така, 

Сара Вон: Някои писатели ме питат дали имам 
кристална топка. А аз просто чета новини

сякаш е сигурно, че ще излязат на първа линия и светът ще 
бъде техен“. Работи година като сервитьорка, докато се 
опитва да натрупа опит като журналист в пресата. „За 
мен това беше бойно кръщение, казва тя – отразявахме 
истории като атентата в автобуса в Олдуич през 1996 г. 
и скандала около предполагаемата афера на ръгбиста Уил 
Карлинг с принцеса Даяна.
В продължение на 11 години е политически репортер и 
кореспондент в „Гардиън“ (използвайки истинското си име 
Сара Хол). Напуска вестника през 2008 г., след като ражда 
второто си дете. Работи на свободна практика и започва да 
пише първия си роман, когато е на 40 години и по-малкото є 
дете тръгва на училище. През 2014 г. е публикувана първата 
є книга – The Art of Baking Blind, а след две години излиза 
от печат и вторият є роман, The Farm at the Edge of the 
World. „Първата ми книга е посветена на майчинството, но 
разглежда и въпросите за принудата и сексуалното насилие. 
Във втората се сблъскваме с депресия, самоубийство и 
избегната на косъм смърт. Още тогава вероятно съм 
тръгнала в определена посока“.
Издателство „Саймън & Шустер“ плащат седемцифрено 
число на авторката за Reputation и друг нов роман, който 
ще бъде адаптиран за екран от колектива, създал филма 
„Анатомия на един скандал“. Вон е уверена, че не би могла да 
пише без опита си на журналист, който є дава възможност 
да проследява съдебни дела, „последиците от привилегиите 
на работещите в Уестминстър, властовите дисбаланси и 
права“.
 „Следейки жадно новините през изминалия почти четвърт 
век, ставах свидетел на двуличие, безскрупулност и морална 
двусмисленост“, казва тя. „Събирайки опит от кухнята на 
политиката и правейки репортажи от нашумели процеси, 
виждах публични фигури с голямо его, които продължават 
да затвърждават властта си, въпреки че са сгрешили и 
трябва да се оттеглят“.
Репутацията е ключова тема за Вон. Четвъртият є 
роман, Little Disasters, поставя тази тема в контекста на 
семейните отношения. „Съществуват двойни стандарти 
в начина на възприемане на жените. Само погледнете 
Меган и Хари. Или дори Кари Джонсън, съпругата на Борис 
Джонсън – тя със сигурност ще бъде наказана и ще стане 
изкупителна жертва за поведението на съпруга си”. Вон 
предрече това в началото на февруари, малко преди да излезе 
биографията First Lady от лорд Майкъл Ашкрофт, в която 
са отправени още обвинения към Кари Джонсън. Храна за 
бъдещ роман? „Вече съм започнала новата си книга; мога да 
кажа само, че както винаги новинарският дневен ред за мен 
е вдъхновяващ“, казва писателката. 
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спомним Табакетенмут, дъщеря на египетски свещеник, 
която живее преди около 3000 години. Тя вероятно губи 
големия пръст на единия си крак от гангрена, което твърде 
много затруднява ходенето (големият пръст на крака носи 
около 40% от тежестта на тялото ни при движение). 
За да се разреши този проблем, е снабдена с протеза, 
привързана за крака, която е направена от дърво и кожа. 
Междувременно древните римляни създават протези от 
бронз и дърво. 
Стилът на Паркър е изящен и наситен с лирични нотки. 
Особено убедителен е, когато описва психологията на 
хибридността – как съзнанието приема машината. Чували 
сме, че мозъкът може бързо да разшири създадената от него 
карта на тялото, за да включи сечиво или инструмент и да 
създаде усещането, че той е част от нас. Това е причината, 
поради която шофьорите внезапно се свиват, когато 
колата им преминава под ниска бариера – в известен смисъл 
те и машината са станали едно цяло. Дори обект като 
смартфона може да се превърне в разширение на нашето 
съзнание – тъй като разчитаме на неговата памет и го 
ползваме като инструмент за общуване. 
Тази невронна гъвкавост е присъща за всички човешки 
същества. „Програмирани сме да се адаптираме бързо“, 
казва Паркър. Но емоционалната връзка между човек с 
ампутирани крака и протезите, които ги заместват, е 
много по-силна в сравнение с преживяванията на повечето 
хора, които използват технологични изобретения. Краката 
му не са от плът, но са от ключово значение за неговото 
съществуване. „Когато бях без тях, се чувствах по-малко 
жив“, пише той. 
Забележителни научни постижения правят възможен 
настоящия живот на Паркър. Дясното му коляно например 
е контролирано от микропроцесор с чувствителни 
сензори, който измерва прецизно силите, упражняващи 
въздействие върху крака, и направлява неговите движения. 
„Сякаш, казва той, имаш друг мозък в своя крайник“. 
Паркър ни запознава и с други удивителни резултати от 

развитието на авангардни технологии: приложението на 
екзоскелетите, които помагат на парализирани хора да 
ходят отново, или роботизирана кожа, снабдена със сензори, 
която възстановява усещането за допир при пациенти с 
наранявания на гръбначния стълб. 
Тези постижения са прекалено шумно рекламирани в 
медиите, но Паркър избягва този капан. Вестници и 
сайтове възхваляват използването на бионични очи, които 
позволят на хората с нарушено зрение да прогледнат 
отново. Авторът изтъква обаче, че резолюцията им е 
твърде ниска. В най-добрия случай човек, който използва 
това средство, може да различава сенки, които му 
помагат да се ориентира при движение. Съществуват и 
рискове. Бионичните очи използват метални електроди, 
имплантирани в мозъка, и електрическият разряд може да 
повреди нервната тъкан. Възможно е учените да намерят 
решения за подобни проблеми, но напредваме с малки 
стъпки, а не с големи скокове. 
За разлика от редица други автори, пишещи за 
технологичния прогрес, Паркър поставя акцент върху 
важен негов аспект – въпроса за социалното неравенство. 

Сара Вон

„Хибридни хора“ от Хари Паркър – човекът и машината        в хармония



  Литературен вестник 8-14.06.2022      11

Ширин Кейл

Когато писателката става лекар, не си представя, че 
ще работи по време на пандемия. Ежедневно се среща 

със смъртта и записва своите преживявания

През февруари 2020 г., когато Рупа Фаруки започва 
да пише новата си книга, коронавирусът все още е 
„смътна заплаха, която витае във въздуха“. „Отивахме 
всеки ден на работа в болницата, но не бяхме съвсем 
наясно какво се случва; вършехме работата си насляпо, 
ден след ден, пациент след пациент. Усещахме угрозата 
от коварна болест, но не знаехме до каква степен ще 
ни засегне и промени“.
Сестрата на Фаруки Кирън току-що е починала от 
рак. Била е на 48 години. „Болестта беше в ремисия“, 
казва Фаруки. „Вярвахме, че Кирън я е победила“. За да 
се справи със страха и загубата, Фаруки прави това, 
към което винаги се обръща от детска възраст: сяда 
да пише. „Преди да си тръгне от този свят, сестра 
ми разбра, че пиша за нея. Не се противеше. Винаги се 
тревожиш обаче, когато пресъздаваш живота на човек, 
с когото си толкова дълбоко свързан“.
Седмици по-късно, съкрушена от загубата, Фаруки 
се озовава на предната линия в борбата срещу 
пандемията в болница в югоизточна Англия. Вечер 
се прибира у дома, уморена до смърт, опитва се 
да отдели няколко ценни минути за общуване с 
четирите си деца, на възраст между 9 и 14 години, и 
пише през нощта, събуждайки се често с глава върху 
клавиатурата. Мемоарната книга, която създава, 
„Всичко е вярно“ е опит да осмисли един объркан и 
ужасяващ период от живота си, в който страда за 
любимата си сестра и осъзнава, че може да бъде един 
от многото здравни работници, които губят живота 
си по време на първата вълна на пандемията.  
Говорим по Зуум – Фаруки ми казва, че е изтощена 
и не се чувства добре, макар и това да не личи от 
пръв поглед. Това е първият є почивен ден след 9 
последователни дни в болницата; има опасения, че 
развива ковид симптоми; един от колегите є наскоро 
е имал положителен тест, „така че всеки работещ 
в отделението брои часовете до поредната проява 
на симптоми“. Разговаряме в момент, когато във 
Великобритания се надига новата вълна, причинена 
от Омикрон. По-късно, когато отново се свързвам с 
нея, Фаруки споделя, че нейната болница е на ръба на 
възможностите си. „Няма свободни легла, казва тя, 

Националната служба по здравеопазване не може да купува 
най-модерните протези – затова те се използват само от 
богати пациенти. Някои смятат, че необходимите за това 
фондове биха могли да функционират чрез застраховки или 
финансови компенсации, но ако си роден беден и си с вродено 
увреждане, е съвсем вероятно да не успееш да се възползваш 
от технологичните постижения до края на живота си. 
Авторът изтъква, че хората с вродени заболявания, които 
имат най-голяма нужда от иновативно лечение, често не 
могат да си го позволят; така измъкването от капана на 
бедността става още по-трудно. 
Някои последователи на трансхуманизма – философско 
движение, което защитава идеята за преодоляване на 
ограничените възможности на нашите умове и тела 
чрез нови технологии – споделят неговия скептицизъм. 
Трансхуманистите планират създаването на мозъчни 
импланти, които дават достъп до богатите запаси от 
знания или ни свързват с други съзнания. Част от тях се 
надяват, че технологиите ще ни помогнат да надвием 
смъртта, като прехвърлим съзнанието си на компютър. 
Засега това са смели мечти. Днес Паркър не се тревожи 
за възможните проблеми и предизвикателства, свързани 
с тези технологии; той не смята, че това са цели, към 
които трябва да вървим. „Не съм способен да си представя 
болката, объркването и безсилието, които ще изпитва едно 
съзнание, качено на твърд диск – как ли ще се чувствам, 
ако не мога да усетя дъжда, който пада по лицето ми, 
или дълбоката емоционална връзка с близките ми, когато 
седим прегърнати на дивана“. А смисълът, който смъртта 
придава на живота? Книгата е пътешествие из света на 
научния авангард, но фокусът є е върху човешките чувства, 
мисли и преживявания.
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новоприетите пациенти трябва да чакат с часове в 
приемната, докато се освободи някое легло. Тревожно 
голям брой от тях не са ваксинирани, а някои са на 
възраст между 20 и 40 години“.
Преди да се преквалифицира, през 30-те години на живота 
си Фаруки е написала осем книги. Работи върху първия 
си роман Bitter Sweets, който е добре посрещнат от 
критиката, докато е бременна с първото си дете и 
ремонтира къщата си във Франция. Книгите є, които 
често изследват сложната, променяща се динамика на 
семейните отношения, провокират сравнения с Моника 
Али и Зейди Смит. Три пъти писателката е номинирана 
за Женската награда за литература, но въпреки 
признанието кариерата на писател не засища амбициите 
є. „Всъщност винаги съм искала да бъда лекар“, казва тя. 
„Това беше едно от нещата, които не бяха възможни 
за мен, когато бях млада“. Фаруки печели стипендия за 
частно училище с хуманитарна насоченост. „С оценките 
от такова училище не можеш да кандидатстваш за 
медицинско образование“.
През 2014 г. Фаруки смята, че публикува последния си 
роман – The Good Children. „Беше ми трудно да мисля 
за писането на художествена проза в този момент. 
Нуждаеш се от пространство и ясна мисъл, за да 
създадеш и населиш един въображаем свят“, споделя 
писателката. Децата є вече ходят на училище и 
медицината се превръща в постижима цел. „Взимах 
от библиотека учебници по физика, биология и химия в 
продължение на няколко месеца, казва тя с гордост и се 
явих на приемния изпит за медицина“.
 „Всичко е вярно“ е книга с фрагментарен наратив 
– откъсите, посветени на въображаеми разговори с 
починалата є сестра, се редуват с описания на детайли 
от работата є в Ковид отделението и диалози със 
съпруга є, притеснен от високия риск за семейството 
им. На моменти стоически борещият се медицински 
персонал рухва пред ужаса от видяното. „Смъртта беше 
навсякъде около нас“, пише тя, след като жертвите 
на болестта надхвърлят 40 000. „Въздухът трептеше 
от напрежение. Звукът от замлъкващите сърца беше 
оглушителен“.
Мемоарите проследяват 40 дни от първия локдаун. 
„Докато хората стояха у дома, готвеха и влизаха в Зуум, 
ние отивахме в болницата, казва Фаруки, ден след ден“. 
Тя пише тази книга за „собствения аз от бъдещето, 
който не би повярвал, че това се е случило. Мисля, че 
създадох този текст за човека, който би забравил този 
ужас, както често забравяме трагични събития. Както 
забравяме и болката по време на раждане. Направих го, за 
да ми напомня за тези страшни времена, защото е важно 
да свидетелстваме за тях“. 
Не е имала намерение да публикува мемомарите. „Това 
беше излияние, което носеше катарзис“, казва тя. 
„Създадох ги за себе си. Започнах да пиша за сестра ми и 
след това текстът се отприщи сам, връхлетя ме като 
прилив. Донякъде намерих утеха в опитите си да придам 
смисъл на едно безумно време“. „Страхувах се, че ще 
забравим“, казва тя. „Ще забравим как се чувствахме, 
ще забравим да търсим отговорност. Търсех тази 
отговорност и от себе си. Казвах си: „Това бяха нещата, 
които направих в този безпрецедентен момент. Дали 
беше достатъчно. Не зная“. 
Фаруки непрекъснато е в съприкосновение с вируса, 
приемайки пациенти в отделението. „Косата ти се 
напоява с него като сюнгер“, пише тя. „Заразяваш се 
– това е неизбежно“. Осигурените ни лични предпазни 
средства не бяха достатъчни. „Това, което определяха 
като подходяща екипировка, зависеше от наличностите 
в момента“. 
Неизбежно тя се заразява с Ковид-19, дори обсъжда със 
синовете си планове за погребението, ако не оцелее. 
„Спомням си, че изпитах известно раздразнение, но и 
огромно облекчение от факта, че разискват този въпрос 
спокойно“, споделя писателката. Казваха: „Добре, мамо, 
щом искаш да обсъдим погребението ти, каква торта 
предпочиташ? Нека го изясним“. Мислех си: „Боже, вие 
сте чудовища“, но и: „Ето какво направи пандемията – 
можем да приемем смъртта и да говорим за нея“.
Фаруки отхвърля баналните метафори, свързани с 
бойно поле, които политиците използват толкова често 
по време на пандемията, както и сантименталните 
думи за жертвата на лекарите и сестрите. „Ние не 
сме войници“, казва тя. „Заклели сме се да се грижим за 
хората... И целият този наратив за нашата смелост... 
Ние не сме смели. Бяхме в тази позиция заради кариерата, 
която сме избрали, защото такава е професията ни и 
никога не бихме допуснали човек да се влоши и да умре, 
ако можем да предотвратим това“.
Смята, че аплодисментите за здравните работници е 
перформативен напразен жест. „Той не означава нищо“, 
казва тя. „Това е начин да заявиш, че правиш нещо, без 
всъщност да се налага да вършиш нещо конкретно. 

Актът е символичен за хората, които аплодират, но не 
означава нищо за тези, за които е предназначен“.
Фаруки пише, че някои лекари симулирали, че са болни, 
за да избегнат работата в най-опасните отделения, 
а други планирали да се откажат от тази професия. 
Доминираща тема е гневът на лекарите, принуждавани 
да дават дежурства седмици поред без почивен ден, 
докато мениджърите не спирали да защитават правото 
си на почивка. Писателката си спомня думите на своя 
колежка: „Изобщо не исках да идвам днес. Искам да 
напусна“. Да, умората беше непоносима“.
Не се колебае да документира напрежението, което 
пандемията създава в личния є живот. „Бащата 
на децата ми се страхуваше… Гневно заявяваше: 
„Поставяш живота ни под риск“, пише тя. Спомня си, 
че сестра є е допускала, че ще се разделят. Дали още 
са женени? „Все още сме заедно“, казва тя. „Имаме 
четири деца. Това беше невероятно трудно време за 
всеки от нас… всички преживяхме моменти, в които 
отношенията с близките ни бяха достигнали критична 
точка“.
Най-разтърсващите епизоди от текста са в главите, 
посветени на пациенти, които не успява да спаси. 
Не всички губят живота си заради Ковид. С болка 
авторката пише за скритите жертви на пандемията 
– за човека, който не доживява животоспасяваща 
трансплантация на черен дроб или за възрастна жена, 
която отлага влизането си в болница, за да не натоварва 
болничната система в такъв момент. 
Фаруки описва себе си като човек, който не се 
интересува особено живо от политика; тя обаче изразява 
неудовлетворението си от начина, по който се управлява 
пандемията и от бавната реакция на правителството. 
„Можем да говорим за лоша комуникация и слаб 
мениджмънт“, казва тя. „Хората, които имаха 
информация, не правеха достатъчно или не действаха 
навреме“. Разтревожена е от факта, че повече от 
година след началото на пандемията политиците на са 
научили урока си. „Все още се взимат решения, без да се 
използват всички знания“, казва писателката. „Все още се 
учим как да запознаваме хората с реалните рискове, как 
ефективно да се грижим един за друг и да се справяме с 
нарастващите опасности за малцинствените групи“.
Въпреки че по време на първата вълна на пандемията 
Фаруки потъва в мъглата на крайно изтощение, една 
новина успява да я порази: приемът на Борис Джонсън в 
интензивно отделение. „Не бих искала да критикувам 
решения на лекарите, отговорни за неговото здраве… 
но от ограничения си опит в интензивни отделения мога 
да кажа, че човек не трябва да заема такова легло, ако се 
нуждае единствено от кислород“, казва тя. „Това беше 
друг пример за несправедливост. За тях има едни правила, 
а за нас – други“. 
Докато пише „Всичко е вярно“, Фаруки вярва, че 
пандемията ще е затихнала, когато книгата излезе от 
печат. Близо две години след това тази надежда изглежда 
трогателно наивна. „Пандемията не е приключила. Само 
преди няколко дни мои колеги се заразиха. Дъщеря ми даде 
положителен тест. Има нови варианти. Не знаем изобщо 
дали някога ще приключи. Все още живеем под угрозата 
на смъртоносната болест“.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 22 януари 2022 г.

Аплодисментите за здравните работници не означават 
нищо: писателката, която става лекар, разказва за 
преживяванията си на предната линия в борбата с Ковид-19

Рупа Фаруки
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Дейвид Белос

Четейки Кадаре, дейвид Белос открива целия 
свят, въплътен в литературна форма: майсторска 

комбинация от митове, фолклор, портрети на 
местни реалности, съвременно мислене и изкусен 

горчив хумор. 

Кадаре е голям майстор в разказването на истории и 
това е основната, първостепенна причина да четем 
книгите му. Той ни предлага толкова много чудесни 
истории. 
В определени аспекти можем да го сравним с Балзак. 
Балзак обаче се ограничава до едно място, наречено 
Париж, и до един период, 20-те години на XIX в. (с 
няколко изключения, когато ни представя френската 
провинция и пресъздава времето на Ренесанса), докато 
Кадаре ни отвежда навсякъде: в Древен Египет, 
съвременен Китай, курорт на Балтийско море, Москва, 
Австрия или Османската империя. До голяма степен той 
притежава способността на Жул Верн да пътува из целия 
свят. 
Ако четете Исмаил Кадаре, ще се върнете във всички 
епохи от времето на създаването на писмеността 
до днес: от Хеопс, построил Великата пирамида, до 
споровете за наследството на Енвер Ходжа през 80-те 
години в Албания или събитията в Западна Европа след 
рухването на комунизма. 
Най-многобройни са неговите истории, посветени на 
XIX и XX век. Действието в „Посърналият април“ се 
развива през 30-те години на миналия век, в „Генералът 
на мъртвата армия“ –  през 50-те, в „Дъщерята на 
Агамемнон“ – през 70-те. Тези текстове ни позволяват 
да проследим историята на Албания – и на света – 
през призмата на фикцията. Кадаре е създал паралелна 
вселена, дълбоко свързана със света, в който живеем. В 
литературна форма е побрал целия свят. 
Освен разказвач на истории Кадаре е драматург и 
есеист, а от известно време работи като журналист 
и редактор. В началото на своята дълга писателска 
кариера се радва на рано сполетялото го признание 
на голям поет – талантливият поет на съвременна 
Албания. Тези обаче, които го четат на английски, могат 
да го опознаят единствено като автор на проза. Това не 
е толкова голяма беда, тъй като романите заемат най-
голямата част от творчеството му. 
Кадаре създава разнообразни прозаични форми. Някои от 
историите му са съвсем кратки, само пет страници, 
като „Куриерът на мечти“; други са обемни саги, които 
достигат или надхвърлят 500 страници. Помежду тях 
виждаме дълги разкази като „Дъщерята на Агамемнон“ 
или повести, които авторът нарича „микроромани“, 
като „Полетът на щъркела“. Следват стандартни по 
дължина романи като „Посърналият април“ и семейни 
хроники като „Концертът“ и „Голямата зима“. 
Обичайно е да четем Кадаре като автор, който на 
практика говори единствено за собствения си живот 
в Албания по времето на режима на Енвер Ходжа. 
Вероятно има някаква истина в твърдението, че 
различните места и времена, включени във вселената на 
Кадаре, са отместени образи на едно определено място и 
време. Не ни е нужно обаче да знаем това, когато четем 
неговите текстове. Той може да прикове вниманието ни 
със своите разкази за призраци, булки, които изминават 
стотици мили на летящ кон, трупове, които се надигат 
от гроба... и всякакви други неща, които не винаги се 
нравят на рационалния съвременен читател като мен. 
Майсторски създадената сплав, съчетаваща митове и 
фолклор със съвременно мислене и местни реалности, 
ни омагьосва. Вселената на Кадаре има много равнища, 
включващи ирационалното, трансцендентното и 
необичайното.
Една от най-забележителните и трайни характеристики 
на света на Кадаре е присъствието на древногръцките 
митове: не цялата древногръцка митология, а онези 
митове, които драматизират ненавистта в семейните 
отношения и интоксикиращия, корумпиращ и страховит 
ефект на близостта с властта.
Втората ярка черта на фикционалната му вселена 
са фолклорните приказки от Балканите. Наричам ги 
„балкански“, а не албански, защото тези приказки са 
познати на много други езици  в този регион. Писателят 
драматизира въпроса за етническите корени на 
балканските култури именно в „Досието на Н.“ – една от 
най-пленителните му истории, базирана на изследвания 
на американски фолклористи из граничните области на 
Албания през 30-те години. 
Третата доминираща черта, която искам да спомена, е 

изследването на отношението 
между лично и политическо. Не 
става въпрос за отношението 
към актуални събития или 

Защо трябва да четем Исмаил Кадаре

партийно-политически въпроси, а за политическото в по-
широк смисъл – как групи от хора или отделни личности 
манипулират другите, за да упражняват власт над тях. 
Друга характеристика на света на Исмаил Кадаре – нека 
го наречем Кадария – е метеорологичното време, което 
функционира почти като отделен персонаж. Времето в 
Кадария винаги е ужасно – в сравнение с него климатът 
в Шотландия изглежда лековит и приятен, също като на 
Италианската Ривиера. Като читател веднага долавяш 
комичните измерения на неговата климатична система 
от условни означения (мъгла, ситен дъжд, силен дъжд, 
сняг, студ, облаци), тъй като климатът в Албания е по-
близо до този на Италианската Ривиера, отколкото на 
бреговете на шотландско езеро. Това не е правдоподобна 
среда за която и да е сцена, в нея откриваме знаците, 
подсказващи развоя на историята, находчив начин 
да изразиш критична позиция в общество, в което 
критиката не е високо ценена.
Много от неговите персонажи често се колебаят дали 
са будни или спят. Типичното въведение към техния 
вътрешен свят започва така: „Струваше му се, че…“, 
„той не беше съвсем сигурен дали…“ и т.н. Границата 
между способността да виждаш ясно и невъзможността 
за това никога не е ярко очертана. Затова, когато 
читателят завърши четенето на един роман, без 
значение дали той преразказва легенда – „Призрачният 
ездач“, или представлява квазиисторическа 
реконструкция – „Генералът на мъртвата армия“, 
не е съвсем наясно дали е сънувал или не. Писателят 
ни принуждава да се съмняваме в разликата между 
бълнуване и будно състояние, провокира ни да мислим за 
моментите, в които животът е като сън, а кошмарите 
са картини от живота. 
Така че не е изненада, 
че „Палатата на 
сънищата“ е главният 
стълб на неговия 
всеобемащ фикционален 
свят: в центъра на този 
роман е институция, 
част от диктаторско 
зловещо общество, 
която манипулира 
сънищата. Ако всичко 
това ви плаши, ако 
не бъдете привлечени 
веднага от свят, 
изпълнен с объркани 
персонажи, които с 
лекота прекосяват 
границата между 
реалност и съновидение, 
искам да добавя, че 
книгите на Кадаре са 
твърде забавни. Трябва 
да потънете в тази 
паралелна вселена и щом 
веднъж го направите, ще 
усетите неговата тънка 
ирония и горчив хумор, 
който е едновременно 
ситуационен и вербален. 
Кадаре многократно е 
заявявал, че не е нужно 

да обръща толкова голямо внимание на контекста. В 
подкрепа на този подход към книгите му ще кажа, че 
начинът на разказване и естеството на историите 
му остават неизменни през последните 60 години, 
въпреки че социалният, географският и политическият 
контекст се е изменял до неузнаваемост. Сякаш целият 
въображаем свят е бил напълно оформен в самото начало, 
а множеството творби, написани оттогава, са само 
фрагменти от едно по-голямо, кохерентно цяло.
Системната повторна употреба на места, обекти, 
истории и препратки подчертава кохерентността 
на неговия фикционален свят. Във „Великата стена“ 
откриваме символ, който ни връща към „Мостът 
с трите свода“; в „Досието на Н.“ виждаме 
странноприемница, появила се в няколко други истории; в 
„Заслепяващият ред“ срещаме млад мъж, който по-късно 
се появява в „Палатата на сънищата“… Този похват ни 
напомня на „повторно появяващите се“ персонажи на 
Балзак в поредицата „Човешка комедия“, но при Кадаре 
той свързва не толкова отделните сюжети, колкото 
цялостната тъкан, изградена от алюзии и препратки. 
Уви, на английски език са преведени около една трета 
от неговите творби. Това е добра причина да учим 
френски, ако ни плаши усилието да научим албански, за да 
можем да четем майстора на съвременната европейска 
литература в оригинал. Нека се надяваме, че наградата 
„Нюстад“, връчена на големия албански автор, ще бъде 
стимул за множество нови преводи на негови книги. 

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: World Literature Today, Зима 2021

Исмаил Кадаре

Илюстрация Уилям Блейк
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По време на церемонията по връчването на 
„Нюстад“ на 21 октомври 2020 г. дейвид Белос 

прочете английския превод на лекцията на Исмаил 
Кадаре, удостоен с литературната награда. Чрез 

Зуум хора от цял свят можаха да чуят този текст. 

Чувствам се поласкан и щастлив от факта, че 
церемонията, организирана в чест на моето удостояване 
с „Нюстад“, съвпада с 50-годишнината от основаването 
на наградата. 
Историята на литературата винаги е била съпътствана 
с много въпроси. Чуваме често и това питане: нуждае 
ли се светът от литература? То извиква в съзнанието 
ми клишираните въпроси от телевизионни шоута, 
които се опитват да разпалят дебат, който всъщност 
се води от хиляди години. Очевидно има две страни, 
които защитават различни позиции – за и против 
литературата. 
Литературата се ражда заедно със своето отрицание и 
ограничения. Макар да изглежда странно на пръв поглед, 
ако помислим върху отговора на въпроса, можем да 
заключим, че отрицанието по някакъв начин є подхожда 
и дори е съвсем естествено. Литературата и нейното 
отрицание са едно цяло. Вместо да е рожба на ангели, тя 
е дело на демони. 
Нека опростим нещата. Литературата, във формата 
на ранна устна поезия, често разглежда темата за 
завръщането от дълго пътуване, разказва какво се е 
случило там, край далечните граници на държавата, 
в пустинята или в самия свят на смъртта. Първите 
пътешественици, връщащи се от далечни земи, 
всъщност са първите автори. Прибирайки се в родните 
си места, след самотата на дългото пътуване, 
реконструират преживените случки по начин, който би 
бил интересен за слушателите. Така, докато вървят по 
своя път, в съзнанието им възникват диалози, събитията 
стават по-вълнуващи, цветовете – по-ярки, някои случки 
изникват на повърхността, а други потъват в забрава. 
Въпреки че пътешествениците носят в себе си тези 
истории, героите на техните разкази остават далеч. 
Те отсъстват, винаги са отвъд, отвъд държавните 
граници или отвъд живота. По този начин смъртта 
и отсъствието заемат специално място в света на 
литературата от самото начало. Литературата 
навлиза в територията на смъртта, без да търси ползи 
и благосклонност – сблъсква се с нея като равен с равен. 
Във величествения Епос за Гилгамеш тя осъзнава напълно 
силата на смъртта и все пак си позволява да я цензурира. 
Гилгамеш е победен от смъртта, но чрез епоса част от 
него все още се изплъзва от хватката є. С други думи, 
ако използваме съвременното пустословие, можем да 
кажем, че това е договор. Само голямото изкуство 
може да сключи договор с невъзможното. Литературата 
продължава да черпи сила от смъртта и нейните 
помощници: кошмара, съня и вината.
От самото начало на съществуването си литературата 
е свързана с жертвоприношението. Троя първа е 
принесена в жертва на нейния олтар. След това стотици 
събития, теми, персонажи и сцени, напоени с кръв и 
мъка, захранват репертоара на това изкуство. След 
като албанският поет Фан Ноли превежда „Ватерло“ на 
Виктор Юго, казва, че единствената му утеха по време 
на работата над тези трагични страници била мисълта, 
че самият той е жив и поемата ще се роди отново чрез 
него. 
Смъртта, сънят и вината ни напомнят за времето на 
нощта. То винаги е свързвано с отрицанието на мисълта. 
Но ние казваме това прибързано, без да си даваме сметка 
колко ужасен би бил този свят, ако нощта не ни разделя, 
неотменимо, ако календарите просто отразяват един 
безкраен ден. До този момент никой не е изследвал 
ролята, която играе нощта за укротяване на нашия 
нрав и чувства. Без нейната намеса, без въздържане и 
прекъсване, злото у човека, тревогите и гневът ще се 
умножават с катастрофална скорост.  
В началните фази на своето развитие литературата 
познава опасностите, застрашаващи човешкия живот: 
изличаването и забравата. Рапсодите пеят, хората ги 
слушат, появяват се нови певци, за да изпълнят нови 
песни, които умират заедно със своите изпълнители 
или скоро след това. По-късно литературата се изправя 
срещу рисковете, които идват от друга сфера – от 
обществото и държавата. Това прави театърът – 
вероятно защото събира хората в центъра на градовете, 
той пръв провокира практиката на цензурирането. 
Така преди повече от 2500 години се ражда официалната 
цензура, която създава множество проблеми на 
литературните гиганти от това време – великите 
автори на трагедии. 
Цензурата неизменно съпътства литературата. Преди 
създаването на писмеността в Акадо-Шумерската 
държава усилията за контролиране на устната 

поезия не са последователни. Владетелите не канят 
свободомислещите рапсоди в дворовете си и това е 
всичко. Появата на писмената литература на културния 
хоризонт е невъобразимо земетресение. От една страна, 
писмеността отваря нови хоризонти, но от друга, 
задушава, убива и мумифицира литературата. Преди 
новата фаза от развитието си, в съзвучие със строгите 
си правила, литературата винаги изисква тежък данък 
от авторите. Те трябва да се откажат от своята 
спонтанност, а идеите им – да преминат през тежката 
машинария на синтаксиса. Историята на литературата 
е преди всичко история на опасностите, с които се 
сблъскват нейните автори.
Някои съвременни фрази са свързани с това: „тази книга 
може да те изгори“ или „да се надяваме, че с тази творба 
няма да си навлечеш голяма беля“ стават учудващо 
ясни, когато си спомним за глинените плочки, на които 
шумерите записват своите мисли. Когато изпечените 
плочи трябва да се извадят внимателно от пещта, 
писателят би могъл да изгори ръцете си. Или дълъг разказ 
може да покрие цяла стена и един ден плочата, на която е 
изписан, да падне върху писателя и да го затисне – защото 
не е добре закрепена, защото не е добре изпечена или при 
земетресение. 
Като всяко ново начинание литературата носи 
множество подобни рискове. Есхил напуска Атина и това 
е първото от редица други отшелничества. Есхил и Омир 
са най-великите писатели до петото столетие пр. Хр. 
Поне единият от двамата е принуден да напусне дома си. 
(Казвам поне единият, защото не можем да изключим 
възможността понятието за отпътуване изцяло да е 
загубило значението си за постоянно скитащия рапсод.)
Изгнанието на писателите се превръща в част от 
генетичния код на литературата. Но се променя през 
вековете. Изгнаничеството на Овидий изглежда е най-
болезнено, тъй като за разлика от прогонването на Есхил, 
предизвикано от гнева на други писатели, е резултат от 
натиска на държавата. Репресиите срещу писателите, 
които продължават до наши дни, започват с неговия 
случай. 
В него откриваме черти на бъдещия тоталитаризъм: 
осъждане без ясна причина, репресия на потисническа 
държава, без дори да знаеш защо си заклеймен. Този 
необясним терор ще остане едно от ключовите 
средства за насилие до ХХ век, когато комунизмът, 
който развива свои собствени инструменти за терор, 
напомнящи за машината на Кафка, рухва заедно с него. 
След своето оттегляне от обществото големи писатели 
като Есхил и Данте Алигиери търсят път към онази 
зона, климат и хаос, в които се ражда литературата. С 
други думи те се стремят да преживеят положението 
на полусмърт, ако не и бездната на самата смърт. Този 
стремеж вероятно е присъщ за изкуството, част е от 
един велик ритуал, който подсказва на Данте, че преди 
да опише своето пътешествие в ада, трябва по някакъв 
начин да се отдели от живота. 
В същото време трябва да кажем, че във времето преди 
епохата на Данте към писателите се отнасят като към 
знатни хора дори когато са изпаднали в немилост. По-
късно диктаторските режими разбират, че уронването 
на обществения статус на хората на словото е по-
ефективна атака. Затова превръщат в обичайна 
практика действия, които до този момент не са били 
привични: хвърлят писатели в затвора, в комунални 
клетки, интернират ги, опозоряват ги, местят ги от 
лагер в лагер, превъзпитават ги чрез физически труд и 
така нататък, и така нататък. 
При комунизма, както при никой друг диктаторски 
режим, виждаме особена телепатична връзка между 
тиранин и народ: задушаваща, дразнеща, ужасяваща, 
приспиваща и отравяща.
Комунистическият режим, повече от всеки друг, гледа 
сериозно на битката си с литературата. Комунизмът 
и литературата просто не могат да съществуват 
заедно. Отричането на литературата не е от по-късен 
етап, то е присъщо на комунизма. Повърхностните 
параграфи на Маркс за древната литература или Шекспир 
са само алиби за прикриване на последващи престъпления. 
В марксистката визия за бъдещия свят няма място 
за литературата. Статията на Ленин „Партийна 
организация и партийна литература“ има толкова 
жестоки последствия, колкото някои от яростните 
изстъпления на Чингис хан. Една червена нишка свързва 
отношението към литературата в комунистическите 
режими – от статиите на Ленин до екзекуциите, 
поръчани от Сталин, патологичната ненавист на Мао 
към писателите, кланетата на писатели и техните 
читатели, извършени по време на управлението на Пол 
Пот.
Тоталитарният режим бързо разбира, че не може да се 
разправи с литературата само чрез терор. Проумява, 
че само кланетата няма да свършат работа, че се 
нуждае от определен вид самоубийство, за да разреши 
окончателно този проблем. Комунизмът се опитва да 
превърне автоцензурата – тази отдавнашна болест, с 

която литературата се сблъсква, но превъзмогва – в 
истинска чума.
И успява да го направи, по един или друг начин. Хиляди 
писатели, повечето от тях посредствени, заобикалят 
храма на литературата от всички страни; техният брой 
непрекъснато нараства, също като броя на истинските 
писатели, които се стремят да опазят свещения огън, 
който гори в него. 
 
Никога преди литературата, създавана на територия, 
заемаща половината от земното кълбо, не се е сблъсквала 
с такава опасност. При тоталитарните режими 
литературата и другите изкуства са подлагани на 
изпитания, непознати до този момент в световната 
история. Знаем какви са наказанията за писателите 
преди тези режими: цензура, затвори и лагери. Но 
сталинизмът отива още по-далеч. Той не се задоволява 
със забраната на добре известни произведения, творбите, 
които наричаме „литературни катедрали“. Тази система 
се стреми да унищожи необработения материал, с който 
се градят тези катедрали. Опитва се да създаде нова 
порода писатели, които с нетърпение биха се заели със 
заличаването на литературата. Донякъде успява в това. 
Тези от нас, които останаха верни на литературния 
храм, бяхме малцинство сред безкрайната и безнадеждна 
пустиня на социалистическия реализъм.
Така писателите бяха разделени на две групи: тези, които 
предадоха храма, и авторите, които му останаха верни. 
Възможни са два отговора на предполагаем въпрос към 
писателите от Изтока: „Какво направи ти, Адаме? 
Принизих себе си и литературата, съобразявайки се с 
правилата, наложени от комунизма. И вторият отговор: 
продължих да пиша както преди, сякаш комунизмът 
не съществува. Когато ми задават някой от често 
отправяните въпроси към писатели, работили в бившата 
комунистическа империя (а именно: как продължихте 
да пишете нормално във време и на място, където 
това беше невъзможно?), им отговарям така: вярвахме 
в литературата и тя ни се отплати за вярата и 
отдадеността с тази благодат и защита.
Доверието в литературата е вяра в една по-висша 
реалност. Знаеш, че правителството, което управлява, 
полицията, която те наблюдава, парламентът, 
администрацията, самата тирания, са отшумяващ 
кошмар, мъртва материя – в сравнение с величествения 
порядък на друга реалност, в която си въведен. 
За да не досадя, ще повторя нещо, което съм казвал 
на друго място във връзка с епизод от „Божествена 
комедия“. Докато прекосява ада, Данте е уплашен от 
наближаваща буря, но учителят му Вергилий казва: „Не 
се страхувай, това е мъртва буря“.
Да видиш ураганите на режима като мъртви бури е 
необичайно умение. Никога не е било лесно за писателя 
да се чувства жив сред заобикалящата го смърт. Много 
пъти е казвано: да мислиш нормално в умопомрачения 
комунистически свят, е забележително постижение. Да 
говориш нормално безспорно е героичен акт. 
Комунизмът рухва, без да осъзнае напълно своята 
перверзна мечта. Посрещнахме края на предишното 
хилядолетие без него. Нашата литература съществува 
в този свят от три хилядолетия. Първото от 
тях е здраво и светло. Второто, за съжаление, не е 
толкова плодотворно: сякаш човечеството е искало 
да си почине. И тогава идва третото, онова, в което 
живеем, хилядолетието, което дава нов живот на 
художественото слово. Нека се надяваме, че четвъртото 
няма да повтори второто, следвайки една фатална 
симетрия. 
В тези трудни дни, когато цялата планета 
преживява бедствието на глобална пандемия, искам 
да изразя съжалението си, че не мога да присъствам 
на церемонията, съвпадаща с 50-годишнината на тази 
престижна награда. Поради невъзможността ми да 
съм сред вас, искам да изразя своята признателност на 
журито. За мен е голяма чест да бъда избран за наградата 
сред най-известните писатели в света.  
Благодаря на невероятната авторка Капка Касабова, 
която ме номинира за тази награда. Благодаря на 
Робърт Кон Дейвис-Ундиано, изпълнителен директор 
на World Literature Today, за високата оценка на моето 
творчество. Благодаря на моите талантливи преводачи 
Дейвис Белос и Джон Хаджсън. Специални благодарности 
на семейство Нюстад за ангажираността и щедростта, 
с която подкрепят световната литература. 

Тирана, август 2020 г.

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
 

Мъртви бури и нови литературни хоризонти
Лекция при връчване на наградата „Нюстад“
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Ясен Калайджиев е роден през 1965 г. в Хасково. 
По образование е лекар, акушер-гинеколог. Автор 

е на стихосбирките „Ключови думи“ (1999) и „От 
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поощрителна и трета награда от конкурса за кратка 
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награда от националния поетичен конкурс Нова Загора 
(2021), номинация в конкурса за разказ на сп. „Алтера“ 
(2006) и др. Негови стихове и разкази са публикувани в 
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цикъл стихове от втората му поетична книга. 

Ясен Калайджиев

Логиката на нещата

поисках телефонния є номер
но ми отказа
както се подразбира
беше красива
затова недостъпна
като непревземаема крепост
нещата си имат логика
няма с какво да я изкушиш
да я превземеш
освен че е получавала всички предложения на света
красавицата се задоволява с малко
с малките си рокли например
онези little black dress 
и храна не повече от лъжичка-две хайвер или трюфели
затова в токшоутата по телевизията
винаги казват че са щастливи
липсва и една причина на света която да ги натъжи
и нищо което да не им достига
на всички тези Милоски и миски
минималистки са милите 

Любовни науки

понеже се интересуваше от физика
нейната най-вече
безспирно изучаваше
цялата є география
хълмовете на север
падината на юг
съвършени творения на биологията впрочем
докато нея я вълнуваше само химията
има ли я между тях
в контекста на икономиката
по-точно разделът финанси
неговите
и заради биологическия си часовник
превръщаше всичко в математика

останалото е история

Вероника Иванова

Майките

Песента на майките
останали без синове

Заглушава с тишина сирените.
Техните  флагове

са с изтрити цветове.
Черното поглъща всичко.

и само  песента
в  майчина молитва се превръща.

Майките останали без синове
отново ги прегръщат

на границата
между световете…
И после сирените

ще засвидетелстват
за  последния палач на съвестта

срещу която няма убежище.

Гергана Златкова

24.02.2022

Предстояха пости,
молби и молитви 
за Прошки...
Но колелото на времето 
сякаш се бе завъртяло назад...
Сякаш не предстоеше Пролет,
сякаш беше Ноември...
Небето – в сивкавобяла пелена,
невидимо, сякаш изгубено...
Потънало...
Дълбоко...
в мъгла и облаци...
А Земята – облечена в киша,
от сняг и рядка кал...

Като на Архангелова задушница...

През февруари там,
на север, 
на около 700 км от нас,
крилете на Ангелите
подгизнаха
от сълзи и кръв.

Несръчно стихотворение

какво се случва ако децата ти 
мечтите твои не постигнат
дори не опитаха
да станат компютърни гении
или футболисти
колкото и да ти го предричаше 
феята – циганка пред родилното
значи няма да са богати на 25 
няма да спят никога с плеймейтка
няма тълпи фенове да скандират имената им
и като ВИП гости на нощните клубове
да се качват по масите със своите миски
във вихъра на танца
та всички да видят колко са диви и щастливи
децата ти никога не ще посмеят 
да изразят по този начин щастието си
най-много да се усмихват в шепа 
ако са от обслужващия персонал 
понеже са ти обявили че искат да са поети
а един поет не може да се изхранва само от писане
та какво се случва питам
нищо горчивината си остава за теб 
напластява се пропива в клетките ти
безсилен си да направиш каквото и да е 
примиряваш се преглъщаш приемаш го
като присъда 
докато четеш несръчните им стихове
в които тяхно притежание е целокупният космос 
и жонглират
със слънца луни небе земя
а ти си помисляш само за миг
че може би през цялото време си грешал

Най-щастливият ден от живота ти

не бе ли когато тълпата скандираше 
името ти след онзи гол
и твоето аз беше върхът 
в мъгла от слава 
щастието изглеждаше
просто
си качен на нечии рамене

или

бе потъване щастието всъщност
в целувката на онова момиче
в гънките на любовта є
качена на твоите рамене
є беше опора 
стволът 
ти 
бе разлистен от допира
в прииждащите вълни
на щастието

или

най-щастливият ден от живота ти бе
когато детето ти каза за първи път
обичам те тате
какво се случи обаче
че никога не се повтори

Снимка Джеймс Ковин

Снимка Ариел Пилото
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Васил Габор

ОПАСНАТА ВОДА. Влизаш във водата и тя те 
очиства, измива от тялото ти мръсотията и 
умиротворява душата ти. Но водата може да бъде и 
опасна, разрушителна и да вселява в човешките души 
неописуем страх. Така става с онези, които не умеят 
да плуват, а измерват с крака дълбочината на морето, 
реката или езерото и винаги се боят да не паднат в 
дълбокия вир. Ако държиш в ръцете си също и дете и 
заедно с него изведнъж се потопиш с глава във водата и 
около теб никой не забелязва това, – тогава панически 
ужас сковава тялото и разума ти.  
Бог тогава бе милостив към мен, защото аз току-що 
се бях научил да плувам в плитката вода и смело влязох 
в морето с внука си на ръце и на няколко метра от 
брега неочаквано пропаднах в дълбоката вода. Ужасът, 
че заради моето неблагоразумие, глупава глава, ще се 
удави и невинното дете, светът ще изчезне за нас 
двамата, ми придаде толкова сила, че аз отхвърлих 
от себе си внука си към брега: един чичо, който 
плуваше наблизо, хвана изплашеното дете и го изнесе 
на брега. После не можех да му се отблагодаря, а той 
безразлично махна с ръка, казваше, това е дреболия, 
която не заслужава внимание… 

ЗАПОЗНАНСТВО НА ДЪРВОТО. Всички се смели 
весело, когато врачката казала на баба, когато тя била 
още малко момиче, че ще се срещне с бъдещия си съпруг 
на едно дърво. Точно така и станало.
А нашият дядо, тогава бил вече момък, случайно 
видял в съседното село едно момиче покрай прясно 
белосана къща близо до гробището и тя много му 
харесала. Това е била нашата баба. Оттогава, докато 
минавал с велосипеда си през селото, той незабелязано 
наблюдавал момичето, което всички наричали нежно 
Паранка, и си мислел, че тя би могла да му стане 
добра съпруга. А когато момичето пораснало, решил 
да се запознае с нея. Празнично облечен пристигнал с 
велосипеда си в съседното село и попитал свои познати 
къде би могъл да намери Паранка, която живее близо до 
гробището.
– Тази Паранка ето там помага на съседите си да 
берат вишни! – казали познатите му и му показали 
пътя.
След като поздравил стопаните, дядо видял на 
вишната своята Паранка и веднага се качил на 
дървото, за да се запознае най-накрая с нея. 
– Добър ти ден, Параня – поздравил момичето и 
попитал: – Може ли да ти помогна да береш вишни?
А тя страшно се изчервила и не могла да изрече и една 
дума. 
От тази минута и до последния си дъх той бил заедно 
с нея.  
Ето така се сбъднало предсказанието на врачката.     

ДВАМА ПРИЯТНИ ДУШИ. Често си спомням двама 
приятни души, мъж и жена, които радостно, като свой 
роднина, ме поздравяваха и разпитваха дали задълго съм 
дошъл при родителите си и как си прекарвам времето 
в града. Тази двойка винаги беше заедно, или работеха в 
лехите през ранна пролет, или привързваха в началото 
на лятото доматите, или беряха през късна есен 
узрялото грозде. Те имаха две деца, момче и момиче, 
много учтиви и благородни. Вероятно по-късно те 
живееха отделно от родителите си, имаха си своите 
дела и грижи, затова рядко ги посещаваха.
А една година не видях на двора мъжа и жената. 
Портата им беше завързана с ръждясала тел, а 
непрекопаните лехи обраснаха с буйна трева. От 
родителите ми разбрах: жената починала някак 
внезапно, а мъжът, понеже се затъжил за нея, отишъл 
на оня свят след няколко седмици.

ПТИЧЕТАТА, КОИТО БЯХА ПАДНАЛИ ОТ 
ГНЕЗДОТО. Като прелиташе от дърво на дърво, в 
парка силно кряскаше сойка, а между дърветата, 
по прясно окосената трева, тичаха мъж и жена и се 
опитваха да хванат неоперените птичета, които 
бяха паднали от гнездото. Мъжът и жената сложиха 
уловените птичета на различни дървета между 
широките им дънери. Навярно те не знаеха къде е 
гнездото на сойката, затова избираха по-клонести 
дървета, на които би било по-безопасно за птичетата, 
тъй като можеха на земята да станат лесна плячка за 
бездомните котки.  

СВЕТЪТ НА НЕЩАСТНИТЕ ХОРА. Често ги виждам 
тримата: мъж и жена на преклонна възраст, които 
се разхождат с болния си син. Той върви между тях, 
наведен, с отсъстващ поглед и отворена уста, от 
която като тънък сопол тече слюнка, която жената 
от време на време избърсва с кърпичка. На момчето 
това не му харесва и той раздразнено се сърди и клати 
глава. Той сигурно е над четиридесет, но изглежда 
преждевременно остарял, почти като родителите му.
Те са бедно облечени и имат много бледи лица. Винаги 
вървят бавно, постоянно спират да си починат, 
облягат се на стената на някоя сграда и дишат тежко.  
„Какво ще прави той, когато си отидат родителите 
му? Навярно ще умре от глад или ще замръзне от студ 
– мисля си понякога за момчето. – Дали ще намери поне 
стена, на която ще може да се облегне?...“  

ЗА ТАЙНИТЕ НЕЩА. След като е преживял много 
години, човек изведнъж узнава за многолетната тайна 
на семейството си. Научава, че е имал по-голям 
брат, за когото никога нищо не е чувал. Получил 
е писмо, в което се съобщавало за кончината му. 
Човекът тръгнал за погребението и попаднал в дом 
за душевноболни в едно затънтено село. В тази 
болница, оградена с висока мрежа, неговият по-голям 
брат е прекарал целия си живот. Тогава човекът си 
спомнил, че докато бил жив баща му, винаги ходел 

Светът, който изчезва…

някъде на празниците, казвал, че е бил при едно далечно 
семейство, а се оказва, че е посещавал болния си син. 
А после беше погребението, всичко беше сякаш в 
кошмарен сън. Беше мрачен есенен ден, на тънки нишки 
се изливаше студен дъжд и само една жива душа – 
душата на този човек – вървеше зад ковчега, който 
возеше върху каруцата си един селски чичо, загърнат 
презглава с брезентов шлифер, а зад тяхната тъжна 
траурна процесия ситнеше бездомен пес.  
„Свещеникът ще дойде на гробището, свещеникът 
ще дойде на гробището…“ – си повтаряше мислено 
човекът чутите от някого от лекарите думи.
Студени сълзи от дъжд капеха върху боровия ковчег... 

ДА МИНЕШ НА ДРУГИЯ БРЯГ… Не ни се искаше да 
преминаваме реката през брода и решихме да завием 
към моста. А за да го преминем, трябваше да влезем в 
тясната будка на пазача и да помолим за разрешение. 
И ние бавно се изкачихме по стълбите до будката, 
напомняща къщичка за скорци, и започнахме да чукаме 

на вратата. Но никой не бързаше да я 
отваря. Изглеждаше, че пазача го нямаше 
в будката. И когато се осмелихме да 
отворим вратата, видяхме все пак 
пазача. Той по нещо ми напомни някого 
от селяните, но аз не можах да си 
спомня кого точно. 
Започнахме да го молим за разрешение 
да преминем през моста, но той изобщо 
не реагираше на думите ни, сякаш не ни 
чуваше или се правеше, че не чува. Но в 
този момент ми се стори, че пазачът 
искаше чрез своето мълчание нещо да ми 
каже, но нямаше право. На това място 
изведнъж се събудих и веднага си спомних 
на кого приличаше пазачът. На съседа, 
който отдавна вече беше починал, и 
едва сега разбрах защо той мълчаливо 
ни гледаше и не искаше да отговаря. 
Защото не искаше да преминем на другия 
бряг. 
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Преди да започнат сериозния си разговор, Панкадж Мишра 
и Камила Шамзи обсъждат скорошната раздяла на Мишра 
с крикета – и като играч, и като зрител; Шамзи, която 
е запалена почитателка на този спорт и е интервюирала 
някои от големите легенди в крикета, с престорен ужас 
приема новината, че Мишра, който навърши 53, вече 
предпочита тениса. Той заявява, че десет минути на корта 
са далеч по-удовлетворяващи от цял ден край линиите на 
игрището за крикет. „Това е драматична промяна, казва 
през смях Шамзи, доброволно оттегляне в изгнание“.
Като оставим настрана разногласията относно 
спорта, можем да кажем, че това, което обединява 
двамата събеседници, е дълбоката им вяра в силата на 
литературата – въпрос, който обсъждат по време на 
този разговор. Шамзи, на 48, е авторка на седем романа, 
включително „Изпепелени сенки“ и Home Fire – съвременна 
интерпретация на мита за Антигона, – който спечели 
Женската награда за литература през 2018 г. Новата є 
книга Best of Friends ще бъде публикувана през септември. 
Вторият роман на Мишра, Run and Hide, излиза тази 
седмица, 20 години след неговия дебют – The Romantics; 
в този период той написа няколко книги с документална 
проза, които получиха висока оценка от критика и 
читатели, сред които са: Temptations of the West, Age 
of Anger и Bland Fanatics, както и множество есета и 
журналистически изследвания. Във фокуса на първия му 
роман е животът на група приятели, които се срещат в 
Индийския институт по технологии и по-късно заемат 
високи позиции в глобални технологични компании и 
финансови институции. 
К.Ш.: Искам да поговорим за твоето завръщане към 
художествената проза. Забелязах, че много от въпросите, 
които поставяш в първия си роман, са разгледани и в 
по-късните ти нехудожествени книги. Чудя се дали 
фикцията би могла да направи неща, които са непосилни 
за документалната проза, или просто дълго си чакал, за да 
уловиш подходящ момент за писане на втори роман.
П.М.: Обърнах се към документалната проза след 9/11 – 
появи се потребност от повече информация за ситуацията 
в Пакистан и Афганистан, а аз можех да откликна на тази 
нужда. Донякъде това беше професионално решение, но до 
известна степен бе продиктувано и от обстоятелствата. 
Все пак чувствам, че тези текстове не могат да 
представят в дълбочина моралните дилеми в живота 
на хората, които описвам, както и силата на техните 
чувства.
Връщането към художествената проза беше толкова 
освобождаващо. Изведнъж намерих сила да оставя 
настрана всички правила за писане на статии и коментарни 
текстове. Хората често изпитват дълбоки вътрешни 
колебания относно идеите, които защитават, а 
поведението им никога не съответства изцяло на начина, по 
който се представят пред останалите хора. 
Няколко неща ме доведоха до това решение и едно от тях 
беше въпросът за идентичността. Когато прекарваш 
голяма част от времето си на Запад и се опитваш да 
отблъскваш крещящите предразсъдъци и предварителни 
нагласи към света, от който идваш, изграждаш определена 
идентичност. Наричат те полемист. Това е дума, която 
постоянно ме преследва. В един момент осъзнаваш, че 
истинският ти ангажимент е към големите политически 
промени, които се случват в онази част от света, в която 
прекарваш по-голямата част от времето си. За мен това 
е Индия. Преди седем години човек, обвинен в масово 
убийство [Нерендра Моди], стана министър-председател. 
Това беше травматично събитие за много от нас. И трудно 
може да се преработи. Как е възможно страна, която беше 
една от малкото демокрации в Азия, изведнъж да вземе 
такова решение? На този въпрос не можех да отговоря в 
документалната си проза. 
В един момент забелязваш тази ситуация на много други 
места: в Пакистан дойдоха популисти на власт, тук 
станахме свидетели на Брекзит, избраха Тръмп – това се 
превърна в глобално явление, което оказва влияние върху 
живота на всички. Вероятно и ти усещаш същото?
К.Ш.: Така е. А художествената проза е удобно 
пространство, ако по-скоро искаш да зададеш въпроси, а не 
да даваш отговори. Не е нужно да защитаваш определена 

гледна точка и обстойно да излагаш 
аргументи, възможно е да бъдеш измъчван 
от противоречиви идеи и позиции, да 
проявяваш съчувствие към хора, които 
защитават враждебни възгледи, или да 
откриеш, че си направил избор, с който 
всъщност не си съгласен, макар и да 
разбираш причината за своето решение. 
П.М.: Мисля, че и двамата се опитваме 
да поддържаме разговора между двата 
различни свята, в които живеем. Единият 
е страната, където сме израснали. 
Другият – мястото, където живеем 
сега, имаме различна идентичност или 
другите ни виждат по различен начин. 
През последните 4-5 години, паралелно с 
идването на власт на Тръмп и Джонсън, 
се наложи един нов дискурс, който се 
фокусира върху жертвите на историята 
и историческите несправедливости. Това 
бе едно от нещата, което ме мотивира 
да напиша тази книга. Смятам, че този дискурс трябва да 
бъде допълнен с въпросите за класовите различия, които са 
важни за творчеството на двама ни. Тук, в Обединеното 
кралство, сме приемани като представители на хората с 
тъмна кожа или на азиатската култура и регион. Всъщност 
ние сме част от привилегированите класи и касти. А това 
не е ясно за хората тук. Ние обаче знаем, че сме продукт на 
една несправедлива система у дома. 
К.Ш.: Тук се сблъскваме с едно опростено разбиране за 
хората, които не са бели или принадлежат на малцинства; 
сякаш сред тях не съществуват класови различия, като че 
ли някои от нас не са дошли в това общество благодарение 
на привилегированата си позиция, която ни е дала 
възможности, с които не разполагат много други хора. 
П.М.: Художествената проза не отговаря директно на 
въпросите, свързани с репрезентацията, за които всъщност 
говорим сега… по-скоро тя усложнява картината. Нека 
дам един пример: разглеждах брой на „Ванити Феър“, на 
чиято корица стоеше индийската филмова звезда Приянка 
Чопра. Това е показателна илюстрация за начина, по който 
работи механизмът на репрезентация. Би трябвало да 
приветстваме факта, че жена с тъмна кожа от Южна Азия 
се е появила на корицата на списание, където обикновено 
виждаме бели хора или известни личности, родени в тази 
част на света. Но този избор прикрива факта, че тази 
актриса, която подкрепя в социалните мрежи движението 
„Животът на чернокожите има значение“, е приятел и 
поддръжник на господин Моди и позициите є по отношение 
на политиката, обществото и културата в Индия са 
дълбоко проблематични. Да, въпросът е как да бъдат 
оспорени тези крайно елементарни представи за расата, 
класата и пола. Литературата може да направи това. 
К.Ш.: Когато реших да използвам „Антигона“ като текст-
източник за Home Fire, започнах да изследвам различните 
интерпретации на пиесата. Осъзнах, че през 20. век 
повечето опити за „пренаписване“ на „Антигона“ се случват 
в контекста на диктаторски режими и по-специално на 
фона на гражданския бунт срещу тях. В 21. век моята 
Антигона е в Британия, а Antigonick (2012) на Ан Карсън 
засяга ситуацията в лагера в Гуантанамо и управлението 
на Джордж Буш. Фигурата на Антигона, олицетворяваща 
съпротивата срещу един несправедлив владетел, всъщност 
възкръсва в изкуството, създавано в западните либерални 
демокрации. Порази ме фактът, че вече не се появяват 
текстове, посветени на хунтата в Аржентина или 
апартейда в Южна Африка. Сега Британия и Америка са 
видени като страни, които налагат нехуманни закони. 
П.М.: Явления в културата бяха фактор за засилване на 
токсичния популизъм в света. Широкото разпространение 
на определени истории за мюсюлмани в десните медии 
създадоха отровна атмосфера, в която прославата на 
хора като Борис Джонсън стана възможна. Всъщност 
политиката не може да бъде отделена от литературата, 
интелектуалния климат и популярната култура. 
КШ: Станах гражданка на Великобритания през 2013 г., а 
се преместих тук няколко години преди това. Преди две 
седмици мой приятел ми каза: „Когато стана гражданка 
на тази страна, едва ли си имала представа в каква 
неприветлива държава ще живееш в бъдеще“. А аз си 
помислих: никой мюсюлманин в тази страна в началото на 
века не би могъл да направи подобно изказване. Спомням си 
9/11, 7/71, ужаса и нелепостта на тези времена. Тогава се 

1 Датата на бомбените атентати в Лондон през 2005 г., 
извършени от ислямски екстремисти в три влака на метрото 
и в автобус. – Б.пр.

чувствах много по-зле. Навсякъде ме посрещаха с думите: 
„Ти всъщност не си мюсюлманка“ и ме питаха замислени 
и тъжни: „За какво става въпрос в този ислям?“. Това бе 
форма на ислямофобия, която усещах като атака срещу 
себе си. Не мога да кажа, че ситуацията се е променила 
особено много, но напрежението е спаднало. Беше ужасно 
да си мюсюлманин в Британия в онзи момент. Хората, 
които не са мюсюлмани или не са живели в близост до тях, 
едва ли са разбрали колко задушаваща и потискаща беше 
атмосферата тогава. А линията между отнемането на 
граждански свободи, което стана приемливо тогава, и 
отнемането на гражданство, което се случва днес, е ясно 
очертана. 
П.М.: Културната война, която се води в глобален мащаб, 
е отражение на чувствата на хора, които усещат, че са 
обсадени и открито предизвикани. Те разбират, че техните 
представи за нравствен и интелектуален порядък губят 
силата си и изпитват нужда да възстановят усещането 
си за сигурност. Забелязвах същия рефлекс сред хора от 
моята привилегирована каста в Индия – те се приютиха в 
демагогията, за да се чувстват защитени от това, което 
виждат като тълпа, състояща се от възкръснали левичари 
и либерали. 
К.Ш.: Спомняш ли си онова интервю на Мартин Еймис [в 
„Таймс“ през 2006 г.]?
П.М.: Разбира се. 
К.Ш.: Беше като удар в стомаха. В общи линии той каза 
следното: ако мюсюлманите не подредят собствената си 
къща, ще трябва да ги накараме да страдат достатъчно 
дълго, за да го направят. Така че, можем да им забраним 
да пътуват. После, година по-късно Еймис се оправда с 
думите: „О, това бе мисловен експеримент, вероятно 
не това беше пътят, по който трябваше да тръгнем“. 
Днес хората, които се оплакват от „кенсъл културата“, 
сигурно смятат, че това е било златно време, тъй като 
писателите са могли открито да споделят такива позиции. 
П.М.: Едната гледна точка към този въпрос защитава 
тезата, че „кенсъл културата“, ако искаме да използваме 
този несполучлив израз, винаги е присъствала в 
обществото. Хората на власт постоянно задушават 
свободното изразяване на мнения, които не искат да 
чуват. Не искам да звуча мелодраматично, но от самото 
начало на писателската ми кариера на Запад се сблъсквам 
с една или друга форма на остракиране. Когато през 2001 г. 
започна войната в Афганистан, с огромни усилия убедих 
моите редактори в Обединеното кралство и в САЩ да 
публикуват текст, в който се споменаваше, че тази война е 
грешна стъпка. В този момент доминираше атмосфера на 
мачистко втурване към война, отмъщение и насилие – беше 
много трудно да се опълчиш на тази преобладаваща нагласа. 
К.Ш.: Ти говори много за нещата, които можеш да 
направиш в художествената проза, но искам да те питам 
и това: процесът на работа върху един роман не е ли по-
забавен, отколкото писането на документална проза?
П.М.: Абсолютно. Несъмнено. Наистина е ободряващо. 
Работата върху художествен текст е стимулиращо 
предизвикателство, за разлика от писането на още 
страници за лъжите на Джонсън или провалите на Джо 
Байдън. Не можеш да си представиш колко деморализиращо 
е това.
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