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  Разговор с Едуиг-Рене Дро
  Сулейман Башир Диан: 

Преводът е мост между 
човешките общности

  Конкурс за превод на 
съвременна унгарска 
литература 

  Стефан Хертманс
  „Синелибри“, Жаклин 

Вагенщайн и изкуството 
като начин на живот

  Специално интервю  
за българската публика  
с Хавиер Мариас от 2011 г.

  Ласло Ф. Фьолдени
  Джулиан Барнс
  Сали Руни  

за Наталия Гинзбург
  Боян Биолчев  

за Александър Секулов
  Разговор с Иван Богданов
  Цветелина Симеонова
  Отеса Мошфег разговаря  

с Кармен Мария Мачадо
  Размисли за преподаването  

на световна литература

1978

конците на еспадрилите от онова лято
са разплетени в пръст
вървях по раковска с нажежена кожа
слънцето ослепяваше бъдещето
нямах идея за нищо
най-вече за себе си
освен нажежената кожа
яростното слънце на юли
трамвая на граф игнатиев
скърцащ по релсите за да буди 
спящите следобеден сън
които не сънуваха нищо
освен ослепеното бъдеще
бяхме заедно в кома

война

прелита скелетът на мъртъв гларус
гигантска перка на акула-зомби
пори мъглата над морето
заслонило поглед под дланта опъната
взира се чудовището 
в онази малка синя точка
процепена през облаците
там сме ние
трептящи беззащитни смели
не го виждаме ни чуваме 
дори името му не помисляме
а то е тук много преди да е дошло
зло 
война 
и легион

Милена Фучеджиева

Рисунка Александър Байтошев
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Н О В О

В центъра на 
новия брой 173/
Лято на сп. 
„Християнство 
и култура“ е 
проблемът 
„Християнство 
и истина“, 

разгледан в текста на о. Николаос Лудовикос Лицето, 
което замества благодатта и наложената другост. 
Критика на богословието на митрополит Йоан Зизиулас 
и на Юзеф Бохенски Ценността. Темата е продължена 
и в рубриката „Християнство и философия“, която 
включва статиите на Георги Каприев Вечност, еон, 
време. Структури на времевото и трансвремевото 
във византийската философия и тяхната система; 
на Василен Василев Николай от Куза: между 
онтотеологията и феноменологията на невъзможното 
и на Кристиан Станков Реабилитацията на свободата 
в съвременната философия. Рубриката „Християнство 
и история“ включва текста на Николае Щайнхард 
Три изхода. Политически завет, а „Християнство и 
съвременност“ – статиите на Сава Славчев Пропукване 
и на Александър Кънев Бележки към историята на 
систематичното зло. В рубриката „Проблеми на 
православието“ присъства анализът на митрополит 
Григорий Папатомас Автокефалната система и 
упражняването на халкедонското предюрисдикционно 
право пред предизвикателството на етнофилетизма, 
а в „Християнство и изкуство“ – текстът на Слава 
Янакиева Тялото – в плът и в сенки. Броят е илюстриран 
с фотографии на Стратос Калафатис от изложбата 
„Атон – цветове на вярата“.

Паисий 
Хилендарски 
и неговата 
„История 
славянобългарска“ 
са водещата тема 
на новия брой 07 
на сп. „Култура“. 
Над „образа на 
Хилендарския 
монах“ (300 
години след 
рождението му) 
размишлява проф. 
Кирил Топалов, 
а д-р Димитър 
Пеев, автор на 
новия превод на 
новобългарски на 
„Историята“, се 

опитва в светлината на новооткрити документи да я 
„мисли в диалог“. В броя можете да прочетете и есетата 
на Александър Балабанов и Цветан Стоянов, посветени 
на отец Паисий. И още: Ан Апълбаум – „Хипотези за 
изхода от войната в Украйна“, Андрей Зубов за „манията 
на събирачите на земи“ (от Наполеон до Хитлер) и Заал 
Андроникашвили за „културата на насилието в Русия“. 
„Целият човек в цялото битие“ – така е озаглавено 
юбилейното интервю с Маргарита Младенова и Иван 
Добчев, посветено на театъра и вътрешната свобода в 
представлението. Оперната певица Стефка Евстатиева 
вдига завесата пред спомените си от сцената, а Юлия 
Спиридонова – Юлка размишлява над феномена „детски 
книги за родители“. И още в броя: 59-ото Венецианско 
биенале, видяно от Мария Василева, както и поглед към 
изложбата на Греди Асса „Деца на въображението“. 
Актьорът Малин Кръстев се пита защо „все по-малко 
са любопитните провокации“, а легендарният джазмен 
Паоло Фрезу споделя какво означава Tempo di Paolo. В 
броя може да откриете още анализи и на Театралното, 
и на Музикалното варненско лято, както и разговор 
с Петър Тодоров, директор на Националния филмов 
център. Фотографиите в броя са на Николай Дойчинов, 

а разказът е на Чавдар Ценов. 

Н А Г Р А Д И

A B R O A D

Романът на Здравка Евтимова „Зелените очи на вятъра“, 
публикуван в България от издателство „Жанет-45“ през 
2018 г., беше публикуван от Fomite Press, САЩ, със заглавие 
„Приют за мъже и кучета“ на 13 септември 2022 г.  като 
традиционна  книга, отпечатана на хартия,  както и като 
електронна книга.
Amazon.co.jp: Asylum for Men and Dogs (English Edition) 
eBook : Evtimova, Zdravka: Kindle Store
Това е петата книга на българската писателка, публикувана 
от Fomite Press след публикацията на следните нейни 
белетристични творби:
1. Романа „Една и съща река“ със заглавие на английски език 
You Can Smile on Wednesdays („Може да се усмихваш в 
сряда“), Fomite Books, 2020
Amazon.com: You Can Smile on Wednesdays: 9781947917385: 
Evtimova, Zdravka: Books

2. Романа „Арката“ със заглавие на 
английски език In the Town of Joy and Peace 
(„В града на радостта и мира“), Fomite 
Books, 2017
https://www.amazon.com/Town-Joy-Peace-
Zdravka-Evtimova/dp/1942515707
3.     Романа „Четвъртък“ със заглавие на 
английски език SINFONIA BULGARICA, 
Fomite Books, 2014
https://www.amazon.com/Sinfonia-
Bulgarica-Zdravka-Evtimova/dp/1937677591
 4. Сборника с разкази „Стари коли и други разкази“ с 
английско заглавие Carts and Other Stories, 2012 
https://www.amazon.com/Carts-Other-Stories-Zdravka-Evtimova/
dp/1937677028

„Награда Лъчезар Станчев  
за сонет – песен – 2022“     
от община Вършец
Поетесата Кристин 
Димитрова – председател 
на журито, заедно с Атанас 
Капралов и проф. Румяна Л. 
Станчева, избра победителите 
измежду 91 кандидати, пред 
възторжената публика, на 4 
август 2022. Кметът инж. 
Иван Лазаров, след поетичния 
рецитал, обяви лауреатите: 
Първа награда – 300 лева на 
Нели Станева за „Втори 
емигрантски сонет“; Втора 
награда – 100 лева на Валери 
Станков за „Безсмислен 
сонет“; Отличия с грамоти на  
Милчо Петров  за „Влакът към детството“ и на Цветелина 
Маринова за „Сонет за любовта“. В канал „Бивалица“ са 
представени видео и сборник „Лъчезарни сонети 2022“, с 
творби от конкурса.  

Конкурс за анотация  
„Четвърта корица“
Четете ли анотациите за книгите, поместени на четвърта 
корица? Ръководите ли се от тях при избора? Харесвате ли 
ги? Във връзка с предстоящия си брой, посветен на Италия, 
ЛВ обявява експресен конкурс за анотация „Четвърта 
корица“! Предлагаме на вашето внимание  италианските 
заглавия от каталога на издателство „Лемур“. Търсим 
анотация за някое от тях, която: да Е информативна, 
ефектна, балансирана; да НЕ Е бъбрива, патетична, 
клиширана. Изпратете ни вашата версия! Жури от екипа 
на вестника и издателството ще посочи своя фаворит 
на представянето на италианския брой и ще награди 
победителя със слава,  годишен абонамент за ЛВ и набор от 
заглавия на изд. „Лемур“ :) Очакваме предложенията ви до 
15 октомври на адрес litvestnik@gmail.com. 
Илария Тути, „Цветя над ада“, 2022 
Катерина Бонвичини, „Годината на нашата любов“, 2022 
Стефания Аучи, „Зимата на лъвовете“, 2022 
Доменико Дара, „Малинверно“, 2022 
Марко Балцано, „Като се върна“, 2022 
Стефания Аучи, „Сицилианските лъвове“, 2021 
Марко Балцано, „Оставам тук“, 2021
Фулвио Луна Ромеро, „Сред хълмовете на Просеко“, 2020 

Н А Г Р А Д И К О Н К У Р С

АЛБЕНА БАКРАЧЕВА – Награда за ярки постижения 
в областта на превода на хуманитаристика за превода 
от английски език на Кейп Код от Хенри Дейвид Торо, 
издателство Кръг;
АНА ДИМОВА – Награда за ярки постижения в 
областта на превода на художествена литература за 
превода от немски език на романа Изповед на един убиец, 
направена за една нощ от Йозеф Рот, издателство Лист;
ДЕЙВИД МОСЪП – Специална награда за 
изключително високи постижения в областта на 
превода на хуманитаристика за превода от български 
на английски език на България и Македония. История 
и политика – Първа част от авторски колектив на 
български учени с научен ръководител акад. Георги 
Марков, издателство ТАНГРА ИК;
ДИМИТЪР АТАНАСОВ – Награда „Елена Мутева“ 
за ярки постижения на млад преводач в областта на 
превода на художествена литература за превода от 
португалски език на романа Лудите от улица „Мазур“ от 
Жоао Пинто Коелю, издателство Лемур;
ИВАН ТОТОМАНОВ – Награда за цялостна дейност в 
областта на превода за неговите вдъхновени преводи на 
значими произведения на руската и рускоезичната проза 
от ХХ и ХХІ век, за дългогодишната му и всеотдайна 
работа като редактор, за завидния му професионализъм 
и невероятното владеене на възможностите на родния 
ни език, допринесли за обогатяването на българската 
култура;
ИГЛИКА ВАСИЛЕВА – Награда за ярки постижения в 
областта на превода на художествена литература за 
превода от английски език на романа Синята китара от 
Джон Банвил, издателство Лист;
КАЛОЯН ИГНАТОВСКИ – Награда за ярки 
постижения в областта на превода на художествена 
литература за превода от английски език на романа 
Шъги Бейн от Дъглас Стюарт, издателство Лабиринт;
КАТЯ ДИМАНОВА – Награда за ярки постижения в 
областта на превода на хуманитаристика за превода 
от испански език на автобиографичния роман Зовът на 
племето от Марио Варгас Льоса, издателство Колибри;
КИРИЛ  КАДИЙСКИ – Специална награда за 
изключително високи постижения в областта 
на превода на художествена литература (поезия) 
за превода на Ад (първа част от епическата поема 

Годишни национални награди  
на СПБ за превод – 2022 

Божествена комедия) от Данте Алигиери, издателство 
Колибри;
КРУМ КРУМОВ – Награда за ярки постижения 
в областта на превода на хуманитаристика за 
превода от полски език на книгата с философски 
есета Чувствителният  разказвач от Олга Токарчук, 
издателство Ай Си Ю;
ЛЮБОМИР  ИЛИЕВ – Специална награда за 
изключително високи постижения в областта на 
превода на художествена литература (проза) за 
превода от немски език на романа Избраникът от Томас 
Ман, издателство Лист;
ЛЮДМИЛА ГРИГОРОВА (посмъртно) – Почетна 
грамота за особено големи заслуги за развитието 
на теорията, историята и критиката на превода 
в България за обективната и проникновена оценка на 
високата българска литература, отразена в огледалото 
на западноевропейските литератури.
МЕГЛЕНА БОДЕНСКА – Награда за ярки постижения 
в областта на превода на художествена литература 
за превода от шведски език на романа Коларят на 
смъртта от Селма Лагерльоф, издателство Лист;
НЕЙЧО ТОДОРОВ – Награда за цялостна дейност в 
областта на превода за неговия професионализъм и за 
дългогодишната му висококвалифицирана работа като 
синхронен преводач с английски език и по повод неговия 
юбилей;
ОЛГА СТОЯНОВА – Награда за цялостна дейност 
в областта на превода за нейната дългогодишна 
висококвалифицирана работа като синхронен преводач и 
като преводач в ефир с английски, руски, френски език и 
по повод нейния юбилей;
ПРОКОПИ АНДРЕЕВ – Награда за цялостна 
дейност в областта на превода за цялостната му 
преводаческа дейност на специализирана научна и 
техническа литература на английски език и по повод 
неговия 80-годишен юбилей;
СИЛВИЯ БОРИСОВА – награда за ярки постижения 
в областта на превода на хуманитаристика за 

превода от полски език на Нобеловата 
лекция на авторката в книгата с 
философски есета Чувствителният  
разказвач от Олга Токарчук, издателство 
Ай Си Ю.



  Литературен вестник 5-11.10.2022      3

Т Ъ Й  Р Е Ч Е  Р Е Д А К Т О Р Ъ Т

К А У з А Т А  Н А  К Н И Г И Т Е

Едно от най-стойностните български заглавия през 
годината за мен е сборникът „Живей щастливо“ на 
Мария Келберт, която българските читатели познават 
като Мария Станкова. Ще попитате, как така 
жанрова литература, криминални истории могат да се 
определят като събитие? Ами могат, защото зад наглед 
непретенциозната заявка всъщност сборникът не просто 
демонстрира виртуозно писане, но и отваря българската 
литература към теми, които надскачат регионалното.
И така, „Живей щастливо“ събира и обобщава онова, 
което в годините направи Мария Станкова едно от 
знаковите имена в съвременната българска проза 
– умението увлекателно да се разказват истории, 
които спокойно можем да наречем литературни, а не 
автобиографични; овладян, богат, майсторски език; 
почерк, който се разполага отвъд клишетата и залага 
на абсурда, неочакваното; талант да се трансцендира 
жанровото писане; вкус към актуалното и въвеждане 
на проблематика, която, както се спомена, надмогва 
регионалното; изявена пристрастност към хумора 
и иронията, които така липсват на съвременната 
българска литература. 
Още с последния си роман „И Бог се смее“ Станкова 
вкара в полезрението темата за миграцията, направи 
сурова дисекция на едни процеси, които текат в Европа 
и които свенливо назоваваме „Европа на две скорости“. 
Може би първа в родната литература тя отвори към 
темата ние и Европа тук и сега, българското и чуждото 
в сферата на всекидневното живеене в миграция, при 
това българското, олицетворено не от студентите или 
айти специалистите, а от нископлатените мигранти, 

които гледат възрастни и болни, които стават берачи на 
плодове, с две думи – гастарбайтерите, които високото 
обикновено не забелязва. В новата є книга това родно 
като че ли е отстъпило, но това не значи, че темите 
за възрастните, както и за мигрантите, готови на 
всичко, за да оцелеят, за срещата на Източна и Западна 
Европа, за жестокостта на нищетата, не са на дневен 
ред. При това на фона на историята на европейския ХХ 
век с всички превратности, престъпления, поражения и 
травми от миналото.
Но родното отстъпва и по друга причина. То изтънява 
разбира се не защото Мария Келберт от години не живее 
в България. То отсъства, защото сме изправени пред 
новели и разкази, които по най-добрия начин онагледяват 
идеята за универсалността – онази универсалност, 
която и когато стъпва на локални маркери, въвежда 
теми и персонажи, които са разпознаваеми за 
читателите навсякъде по света. Затова и ще нарека 
писането на Мария Келберт автентично универсално. 
То не търси някакви изкуствено модерни конвертируеми 
сюжети, а залага на традицията на най-добрите образци 
на социалното и политическото и предлага истории и 
персонажи, в които читателите в България, в Германия, 
в Европа могат да се разпознаят и идентифицират. 
Миксът от нации, проблемите на застаряваща Европа, 
както и визията за живота като плод на случайности и 
причудливости, на трагизъм и комизъм, на тайнствени 
механизми и постоянни, чоплещи въпроси, които 
структурират връзките, белязват света в тези новели 
и разкази. Колкото до последните, те по някакъв начин 
намигват и към градската, европейска, но непродължена 

Пиша от… не знам откога пиша. Буквите научих 
в първи клас, но и отпреди това измислях истории. 

Естествено, нашите ме наричаха лъжец и често ми 
се караха заради тях, но това не ме отказа. Сега се 

хвалят с мен – „Той е писател“, но всъщност няма много 
разлика. Аз измислям светове. Чел съм… Какво ли не 

съм чел. Огромната библиотека от няколко хиляди 
тома на родителите ми изчетох като ученик. След 

това продължих да купувам книги и да чета. Изчел съм 
повечето нашумели съвременни автори. Имам любими 

жанрове като фантастиката, но тези книги чета за 
удоволствие. Другите ги чета, за да се науча да пиша. 

защо пиша? В началото пишех, за да изкарам демоните 
от себе си. После започнах да разговарям с тези 

демони, те ми разказваха най-различни истории. По-
интересните записвах. После започнах и да ги издавам. 

Издал съм три стихосбирки, с които не се гордея, и два 
романа за Самотата, които цитират постоянно из 

Фейсбук. Но най-много се гордея с книгата си „Пътят 
на книгата (Как в България да напишем, издадем и 

продадем книга)“.

Г-н Богданов, разкажете малко повече за сайта 
„Буквите“, както и за издателската си политика.
Фондация „Буквите“ е създадена през 2001 г. с цел 
подпомагане и издаване на българска литература. За 21 
години откакто съществуваме сме издали над 1000 книги на 
български автори, провели сме стотици конкурси, премиери, 
национални турнета.
Целта ни е българската литература да е конкурентна на 
преводната западна литература в нашите книжарници.

Какви автори издавате и какво е по-различното във 
Вашата подборка и Вашите цели изобщо?
Както отговорих и в горния въпрос – издаваме само 
български автори. Първоначално подбирахме автори, 
печелили наши конкурси, но бързо си дадохме сметката, че 
повечето от тях искат само да пишат, а не да изминават 
„дългият път на книгата“. Започнахме да търсим автори, 
които имат желание да станат професионалисти. Такива 
готови, естествено няма, затова разработихме система 
за обучение на автори. То включва всичко, което се случва 
след написването на една книга – как да съберат фенове в 
социалните медии, какви постове да пускат, за да задържат 
вниманието, как да говорят пред камера/публика, какво да 
говорят и най-вече как да издържат този дълъг уморителен 
маратон, който следва след издаването на книгите.

С кого се конкурирате? Имате ли амбицията да 
задавате някаква алтернативна линия в съвременната 
българска литература?
„Алтернативна линия“ създават най-вече пишман 
издателите, които не могат да издадат продаваеми книги. 
Реално не се конкурираме с никого, защото целта ни не е 
да сме „по-по-най“, а да създадем книги, които привличат 
вниманието на читателя. С добрите издателства на 

български автори сме приятели (да издаваш български 
автори е много по-различно от издаването на преводни 
книги), споделяме мнения, идеи, ресурси, книги по 
щандовете на изложенията и много други неща. Много 
грешно се приема конкуренцията в този бранш като 
„издателство срещу издателство“ или още по-често 
срещания є вариант „автор срещу издател“. Реалността е, 
че автори и издатели работят заедно, за да издадат книга, 
адекватна на пазара и конкурентна с преводните (като се 
има предвид, че в България се издават най-добрите западни 
книги).
Противно на мнението на Ентелектуалците, успехът на 
една книга се определя единствено от пазара и на това 
наблягам в „Пътят на книгата (Как в България да напишем, 
издадем и продадем книга)“ (2016) и „Как да издадем книга“ 
(2022).

Новият Ви проект е със заглавие „Как да издадем 
книга“. Какво целите с него и към каква аудитория е 
насочен? Можем ли да търсим някакви аналогии на 
Вашата книга с книги като тези на Даниел Пенак или 
Пиер Баяр?
Имам една любима мисъл на Пикасо: „Много е тъпо да 
ходиш на сбирки на критици. Там говорят глупости – за 
тенденции, за стилове, за мода, за концепции. Хубаво е да 
ходиш на сбирка на художници. Там говорят къде можеш да 
си купиш хубава боя, къде се намират хубави рамки и други 
полезни неща“.
Аз по образование съм компютърен инженер (и то добър, 
продължавам сам да си пиша сайтовете). В издателския 
бизнес влязох случайно през 1992 г. и вече 30 години се 
занимавам с това. От 2001 г. издавам само български 
автори и установих, че повечето автори нямат никаква 
представа какво се случва с написания текст и какво да 
правят, за да станат успешни автори.
Първо започнах с колонки в нашия сайт, след това събрах 
тези колонки в „Пътят на книгата“. Тя излезе през 2016 г. 

и имаше невероятен успех. И то не само търговски, много 
успешни книги се издадоха на базата на наученото от нея. 
Книгата се обсъждаше много, мастити издатели, живеещи 
основно на грантове, обясняваха „те нещата не се правят 
така“. Даже се е обсъждала и в катедра „Книгоиздаване“ в 
СУ.
В тази книга съм описал от практическа гледна точка 
какво трябва да направи един автор, за да си намери 
издател, фенове, да си направи име, как да сметне „цената 
на книгата“, дори отвлечени за един автор въпроси 
с фактурирането, плащането на данъци и търговски 
отстъпки.
Не съм чел и двамата френски автори, но не виждам и 
причина. Книгоиздаването в България е много различно от 
това в останалия свят. Най-вече – книгоиздаването на 
български автори е безкрайно различно от издаването на 
преводни книги и нищо от чуждестранния маркетинг не 
работи.
Преди няколко дни излезе от печат новата ми книга „Как 
да издадем книга“, която се явява развитие на предната. 
В нея е отделен голям раздел за работа със социалните 
мрежи (за последните няколко години от издаването на 
предната книга те се развиха много). Добавени са много 
глави по въпроси на автори, както и много факти относно 
издаването, които не предполагах, че не са известни. 
Книгата е добро помагало както за прохождащи, така и за 
вече издавали автори. Честно казано, хубаво е и колегите 
да я прочетат, защото за повечето издаването на книга се 
състои в отпечатване, пускане по книжарници без всякаква 
съпътстваща реклама и силна молитва в духа на „Боже, 
дано да се продава…“.

Какво е мястото на хумора във вашата работа и на 
какво все пак искате да научите прохождащите в 
бранша?
О, мястото на хумора е основно! Много често се 
самоиронизирам, докато водя обучение, и най-вече карам 
авторите да гледат на това като на работа, да внасят 
хумор в постовете си, а не да приемат всяка критика към 
книгата като лично посегателство.
Искам да науча прохождащите в бранша на следното: 
„Професия писател“ съществува, но издаването на книга и 
налагането є на пазара е дълга, продължителна и често не 
толкова приятна работа. И че е работа като всяка друга, в 

която, за да си успешен, трябва да отделяш 
всеки ден време за общуване с фенове, 
повишаване на квалификацията и какво ли 
още не. 
„Мечтите искат много труд“.

 Разговора води  
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

линия в българската 
литература, чиято 
емблема е Светослав 
Минков. 
Според един от 
важните съвременни 
литературоведи, 
разсъждаващ върху 
процесите в днешното 
романово писане и 
световната литература 
по принцип, в идеалния 
модел едно произведение 
е световно, ако загърби 
националните специфики 
и предположи обобщен 
читател, който не трябва 
да полага усилия или да 
демонстрира особени 
познания. Такова произведение става общодостъпно 
и универсално в смисъла на ненационално. И понеже 
последните констатации важат за текстове като 
тези на Мария Келберт, можем само да се надяваме, че 
„Живей щастливо“ ще се появи на немски, английски или 
италиански... 

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Мария Келберт, „Живей щастливо“, изд. „Колибри“, 
С., 2022 

Успехът на една книга се определя единствено от пазара
Разговор с Иван Богданов

Надскачане

Иван Богданов
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Джойс Каръл Оутс, „Блондинка“, 
прев. от английски Елена Кодинова, 
изд. „Бард“, С., 2022, 766 с., 29,99 лв.

Тази книга беше едно от големите 
световни събития в книгоиздаването 
преди няколко години, оглавяваше 
множество класации и беше по витрините 
на книжарниците в почти всички 
европейски държави. За щастие, въпреки 
закъснението, появата є е факт вече и у 
нас. 
Романът на една от най-големите живи 
писателки на нашето време не се опитва 
само да говори за мита Мерилин Монро, 
нито просто да се впише в традицията на 
знаковите биографии на жени, променили 
света, но и да улови всичко онова тъмно, 
тайнствено, скандално, но и дълбоко 
трагично, което белязва съдбата на най-
голямата звезда в киното, а и на Холивуд. 

Мишел Уелбек, „Унищожение“, прев. от 
френски Александра Велева, изд. „Факел 
експрес“, С., 2022, 643 с., 33 лв.

Новият роман на Уелбек излиза на 
български само половин година след 
появата му във Франция. И този път 
скандалният френски писател представя 
своята идея за бъдещето, насищайки 
романа не просто с антиутопични 
елементи, но и с прогнози, които по-
скоро вещаят край и смърт и пророкуват 
изчезването на човека. Но наред с 
политическия елемент, както винаги 
Уелбек поставя героите си и в крайни 
ситуации, в които те са принудени да 
преосмислят живота си и да започнат да 
разсъждават върху смисъла, връзките с 
другите, смъртта.  

Агустина Бастерика, „Деликатесен 
труп“, прев. от испански Лилия 
Добрева, изд. „Рива“, С., 2022, 214 с., 
12 лв.

Книгата е носител на аржентинската 
награда „Кларин“ за роман за 2017 година и 
се вписва в духа на знаковите антиутопии 
на нашето време, които вещаят едно 
бъдеще, в което човекът губи ценностите 
си и постепенно предава човешкото.

В И Т Р И Н А Н А  Б А Л К О Н А

Въпреки че читателите на ЛВ добре 
ви познават, нека заради съвсем 
младата публика на изданието все пак 
да ви помоля да се представите на 
читателите ни.
Казвам се Жаклин Вагенщайн и съм 
издател в издателство „Колибри“, 
което в момента управлявам. То е 
семейно издателство вече с 32-годишна 
история и без съмнение едно от най-
престижните български издателства 
с огромно портфолио и над 150 книги 
годишно. Също така съм директор, 
основател и селекционер на фестивала 
„Синелибри“, който създадох преди осем 
години и тази година има своето осмо 
издание. Той е единственият фестивал 
в света, посветен на адаптациите 
и на взаимодействието между 
литературата и киното. Кинофестивал 
е, но показва основно филми, които 
почиват на литературна основа 
или по някакъв начин са вдъхновени 
от литература или обвързани с 
литературата.

Бихте ли ни разказали как протече 
подготовката на фестивала, тъй 
като има участие на много филми 
и голямо присъствие от екипите на 
филмите?
Трескаво протича подготовката на 
фестивал! По принцип това е едно 
изключително голямо събитие, което се 
провежда 23 дена с над 300 прожекции в 
София и прожекции в още седем града. 
Фестивалът се открива в Зала 1, 
където се очакват около 3000 човека. 
Оттам нататък протича във всички 
кина в София. Ще представим 62 филма. 
Повечето от тях са съвсем нови, със 
световни или национални премиери. 
Пристигат при нас от най-големите 
фестивали в света – Берлинале, Кан, 
Венеция, Торонто. Качеството от 
гледна точка на подбора на филмите 
е абсолютно безкомпромисно. Ще 
представим наистина най-доброто 
от изминалата година в различни 
жанрове. Паралелно има 35 специални 
събития – срещи с екипите на филмите, 
създателите, авторите, писателите. 
Ще се представят много нови книжни 
издания като например новата книга на 
Аманда Стерс, която ще ни гостува и 
книгата „Обещания“, книгата на Оливие 
Бурдо – „В очакване на Боджангълс“, 
както и новото издание на новата му 
книга „Флорида“. Ще се отбележат 
100 години от рождението на Жозе 

Сарамаго, който е най-големият 
португалски писател и нобелист. Ще се 
отбележат 100 години от рождението 
на Анжел Вагенщайн заедно с преиздание 
на ключовите му книги, ще се излъчат 
някои от най-добрите му филми. Ще се 
отбележат 100 години от рождението 
на Джуди Гарланд с „Магьосникът от 
Оз“ и с книгата „Вълшебникът от Оз“ 
в новия превод на Жечка Георгиева. Ще 
има гали на всички държави партньори, 
които участват тази година с филми. 
Ще има обучителни семинари, един 
изключително любопитен workshop 
с Владимир Тодоров – наш аниматор, 
който живее и работи в Холивуд, 
и Александър Чобанов – известен 
български сценарист и писател. Ще 
има още една голяма церемония на 
21 октомври в Зала 1 на НДК заедно 
с връчването на наградите за 4 
конкурса. Заедно с пълнометражен и 
късометражен филм има за първа година 
международен документален конкурс и 
конкурс за костюми. В Зала 1 на НДК ще 
излъчим филма на драматурга Флориан 
Зелер, който адаптира собствените 
си пиеси. Филмът се казва „Синът“. 
Самата пиеса се играе в Народния 
театър. Може би за широката публика 
е известно произведението „Бащата“, 
което не само се играе в Народния 

„Синелибри“, Жаклин Вагенщайн  
и изкуството като начин на живот
В изкуството, също като в живота, 
всичко е свързано. Представяме 
предстоящото осмо издание на 
кино-литературния фестивал 
„Синелибри“. След това  ще ви срещна 
с главния „виновник“ за случването му –   
харизматичната Жаклин Вагенщайн. 
На 19 септември се състоя първото 
събитие относно фестивала „Синелибри“ 
и не мога да не спомена, че след него 
вече отброявам дните до началото на 
8 октомври (деня на откриването). 
Страстта, отдадеността и желанието 
на организаторите изпълваше залата. 
Всичко е в детайла, а доколкото разбирам, 
дори плакатът за фестивала е пожънал 
успех на реномирано плакатно изложение. 
Още тук организаторите показват, че 
са решени да потопят публиката в нещо 
незабравимо.
Фестивалът „Синелибри“ ще продължи от 
8 до 30 октомври 2022 г. Под шапката си 
събира 62 филма, 4 конкурса и 35 специални 
събития. Мотото, под което ще се 
проведе, е „Преоткритото време“. Така 
организаторите отбелязват 100 години 

от смъртта на Марсел Пруст. за първи 
път фестивалът ще бъде открит 
с български филм, а именно „Ф1.618“ 
с режисьор Теодор Ушев и сценарист 
Владислав Тодоров. Лентата е създадена 
по романа „Пумпал“ на Владислав Тодоров. 
Прожекцията и официалното откриване 
ще се състоят в Зала 1 на НДК. 
Организаторите споделиха, че специално 
е работено върху звука на филма, за да 
бъде изцяло съобразен със спецификата 
на мястото на предстоящата му 
прожекция. Произведението също така ще 
вземе участие и в конкурсната програма. 
Журито на конкурса за пълнометражен 
филм ще се състои от Камен Калев, 
Аманда Стерс, Ясмин Пучи, Марио 
Григоров и Оливие Бурдо. 
Предстои конкурс за късометражен 
филм в рамките на фестивала. Към 
„Синелибри“ за първи път ще има и 
конкурс за документален филм. Един от 
гвоздеите на програмата ще е филмът 
„Шекспир като улично куче“ с режисьор 
и сценарист Валери Йорданов. Ще има 
посветени галавечери на участващи със 

свои филми държави като Италия, Дания, 
Япония, Испания, Франция, Ирландия и др. 
По време на фестивала на 17 октомври 
предстои и 100-годишен юбилей на Анжел 
Вагенщайн. След като бъде връчена 
наградата за костюми и лауреатите 
от гореспоменатите конкурси бъдат 
наградени, ще се излъчи премиерата на 
филма „Синът“, с режисьор Флориан 
Зелер, на 21 октомври в НДК. Съвместно 
с Държавния културен институт 
към министъра на външните работи 
във фестивала „Синелибри“ има панел 
за Холокоста под заглавието HOMO 
HOMINI LUPUS („Човек за човека е вълк“).
Фестивалът има паралелно онлайн 
издание в NETERRA.TV+ като така се 
предоставят повече възможности на 
всеки, който иска да отдели време и да 
се докосне до богатата му програма в 
домашна атмосфера. Можем единствено 
да пожелаем успех на участниците в 
конкурсите и да очакваме събитията, 
които са ни приготвили от екипа на 
„Синелибри“ тази година!

ДАЛИА ДАВИДКОВА

Жаклин Вагенщайн за „Синелибри“  
и какво да очакваме тази година

театър с Владо Пенев в главната роля, 
но и беше номинирано за „Оскар“ с 
Антъни Хопкинс в главната роля

Вие лично с какво искате да 
запомните фестивала тази година?
Искам да запомня този фестивал с пълни 
зали след две ковидни години. С много 
пълни зали, с много щастливи гости, с 
много щастливи зрители, читатели, 
с много творческа енергия, която да 
протича между публиката, гостите. 
Изобщо наистина времето, което е 
заложено в тематиката на фестивала 
ни, да придобие друго измерение и 
ако ще – така да замръзне в хубави 
емоции и съприкосновение с наистина 
забележителни творби.

Какво е изкуството за вас?
Почти всичко. Освен любовта и 
семейството, може би изкуството 
е най-важното нещо в живота 
ми. То заема най-голямата част 
от ежедневието ми. Естествено, 
изкуството е страст. Изкуството е 
призвание. Изкуството е саможертва. 
Изкуството е труд. Изкуството е 
непреходно.

 Въпросите зададе  
ДАЛИА ДАВИДКОВА

Жаклин Вагенщайн
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Деймън Галгът, „Обещанието“, прев. 
от английски Калоян Игнатовски, 
изд. „Лабиринт“, С., 2022, 258 с., 
18,90 лв.

Деймън Галгът е един от най-интересните 
писатели на Южна Африка. Сравняват го 
с Дж. М. Кутси, У. Фокнър, Тони Морисън. 
Гласът на онеправданите, конфликтите 
в южноафриканското общество, 
поетичността и метафоричността 
на изказа, разказването по ръба на 
тукашното и упоритото вглеждане в 
„технологията“ на смъртта е само част 
от онова, заради което се налагат 
аналогиите със споменатите писатели в 
този запомнящ се, силен роман, неслучайно 
донесъл „Букър“ на своя автор.   

Елиза Шуа Дюсапен, „зима в Сокчо“, 
прев. от френски Радостин Желев, 
изд. „Алтера“, С., 2022, 113 с., 13 лв.

Елиза Шуа Дюсапен е френска писателка, 
която живее в Швейцария. Майка є е 
южнокорейка, а баща є – французин. „Зима 
в Сокчо“ е нейният дебют, за който 
получава многобройни литературни 
награди. Неслучайно и самата книга 
се занимава с темата за срещата на 
своето и чуждото, както и с проблема за 
взаимопроникването на културите.

Дърмът Болджър, „Неизречени тайни“, 
прев. от английски Мирела Христова, 
изд. „Амат-ах“, С., 2022, 259 с., 18 лв.  
 
Дърмът Болджър е един от най-
известните поети, драматурзи и 
романисти на съвременна Ирландия, 
когото критиката определя като 
„перо с особено изразена социална 
чувствителност“. Носител е на 
множество награди, сред които 
наградата „Самюъл Бекет“ и наградата 
„Коментатор на годината“ на 
ирландските печатни издания за 2012 г. 
Сборникът „Неизречени тайни“ за първи 
път събира на едно място някои от 
най-добрите негови разкази, писани през 
десетилетията.

Сали Руни

за авторката на „Нормални хора“ 
романът на Наталия Гинзбург, 

публикуван преди 70 години, e тайна, 
която очаквала да разгадае цял живот 

Когато преди няколко години за първи 
път прочетох книга на Наталия Гинзбург, 
се почувствах така, сякаш чета текст, 
написан за мен, текст, роден в моята 
глава или сърце. Удивих се, че никога преди 
не съм попадала на нейно произведение: 
че никой, който ме познава, никога не е 
говорил с мен за нейните книги. Сякаш 
творчеството є беше някаква важна 
тайна, която цял живот съм очаквала 
да разгадая. Твърде далеч от всичко, 
което самата аз съм написала или дори 
опитала да напиша, думите є изразяваха 
дълбоки истини за моя житейски опит и 
за самия живот. Това трансформиращо 
общуване с един литературен текст 
беше изключително рядко преживяване за 
мен, съприкосновение със същността на 
човешкото съществуване. Затова реших 
да напиша няколко реда за писателката 
Наталия Гинзбург и романа є „Цялото 
ни вчера“. По-специално искам да насоча 
този текст към други читатели, които 
очакват своята първа и специална среща 
с нейното творчество. Гинзбург е родена 
с името Наталия Леви в Сицилия през 
1916 г. – баща є е евреин, а майка є – 
католичка. Израснала е в Торино в оживена 
интелектуална светска среда. През 
1938 г., на 22-годишна възраст, Наталия 
се жени за антифашисткия деец Леон 
Гинзбург и ражда от него три деца. През 
1942 г. публикува първия си роман, La 
strada che va in città („Пътят към града“). 
Тъй като е забранено да се публикуват 
еврейски автори, книгата излиза под 
псевдонима Алесандра Торнимпарте. По 
време на войната семейство Гинзбург е 
осъдено на вътрешно изгнание в южната 
част на Италия заради политическата 
дейност на Леон; двойката обаче пътува 
тайно до Рим, за да работи по изданията 
на антифашистки вестник. През 1944 г. 
Леон е хвърлен в затвора и измъчван до 
смърт от фашисткия режим. Войната 
приключва година по-късно – тогава 
Гинзбург още не е навършила 30 години, 
а вече е овдовяла майка на три малки 
деца. Този опит – нейното детство и 
юношество, бракът є, майчинството, 
смъртта на съпруга є, политическата 
и морална катастрофа на войната – 
оформят творчеството на Гинзбург до 
края на живота є.

„Цялото наше вчера“, третият роман на 
писателката, първоначално е публикуван 
в Италия със заглавието „Всички наши 
вчерашни дни“ през 1952 г. Книгата, 
чието действие започва в годините 
преди войната, проследява живота на 
семейство в малък град в Северна Италия. 
Семейството се състои от овдовяла жена 
и четирите є деца, а до тях неизменно е 
сеньора Мария. През улицата, в къщата 
отсреща, живее собственик на фабрика за 
сапун, със съпругата и децата си, и „един 
човек, за който не сме съвсем сигурни кой 
е всъщност“, на име Франц. Постепенно 
на сцената на трескаво оживени и 
комични семейни сблъсъци започва да 
се откроява главният персонаж: най-
малката дъщеря на вдовицата – Ана. 
Романът следва развитието на нейните 
отношения с членовете на семейството 
є, с обитателите на „отсрещната къща“ 
и със стария семеен приятел Ченцо Рена – 
преди и по време на войната. 

Но статусът на Ана като протагонист 
често се разколебава. Нерядко 
повествователят ни отдалечава от 
нея без предупреждение, разказвайки 
събития, на които тя не е свидетел, 
описвайки с неочаквана съпричастност 
мисли и преживявания на други на вид 

второстепенни фигури. Емоционалната 
сила на този роман извира от дълбините и 
истините на всеки един от персонажите. 
Постепенно опознаваме и силно обикваме 
Ана, но не спираме да харесваме и нейния 
своенравен баща, красивия є меланхоличен 
брат Иполито, терзаещата се сеньора 
Мария и всички останали сложно 
устроени, интересни личности, които 
населяват света на книгата.  

След смъртта на бащата на Ана 
Иполито се сприятелява с Емануеле, 
едно от момчетата от отсрещната 
къща. Двамата се отдават на дълги 
дискусии, но „никой не знае какво точно 
обсъждат, защото ако присъства друг 
човек, Иполито и Емануеле започват 
да говорят на немски“. Скоро към тях 
се присъединява Данило, обожател на 
сестрата на Ана – Кончетина. Ана е 
замаяна и озадачена от това развитие 
на нещата: дали и Емануеле е влюбен в 
сестра є? Защо прекарват толкова време 
заедно с Иполито, говорейки немски? Брат 
є Джустино се опитва да даде отговор 
на тези въпроси, прошепвайки в ухото 
є дума, която ще промени посоката на 
развитие на романа и живота на Ана: 
„политика“.
Ана се разхожда из градината на къщата, 
сред розите на сеньора Мария, и си 
повтаря думата наум. Тя е закръглено 
момиче, бледо и вяло, не много високо за 
14-те си години. „Политика“, повтаря 
тя бавно и изведнъж започва да разбира... 
Иполито, Емануеле и Данило са дисиденти 
антифашисти, които тайно се събират, 
за да разменят и обсъждат забранена 
политическа литература. Скоро Данило 
е хвърлен в затвора, а Иполито и 
Емануеле търсят помощ от Ана. Те я 
молят да изгори вестниците и книгите, 
които са скрили зад пианото. Войната 
в Европа избухва и в света на книгата 
нахлува бруталността на фашизма 
и неизразимият ужас на Холокоста. 
Иполито изпада в дълбока депресия, след 
като научава, че Германия е окупирала 
Полша и германците отвеждат хора 
на смърт в концентрационни лагери… 
– „волята му за живот го напусна 
при мисълта за тези лагери, където 
германците гасят цигарите си в челата на 
затворниците“.

Във втората част на романа Италия 
вече участва във войната, Ана е омъжена 
и е станала млада майка, която укрива 
издирвани от фашисткия режим на тавана 
в къщата си. За нея „политика“ вече не 
е неясна дума и фантазия, родена сред 
розовите храсти на градината – тя е важен 
етически императив. Във времена на криза, 
научава тя, няма морал без политика. 
Смятам, че творбата на Гинзбург преди 
всичко е ангажирана с въпроса за морала. 
„Цялото ни вчера“ подхожда към този 
въпрос интелектуално и идеологически, 
разглеждайки развитието на моралните 
теории и системи от убеждения, както и 
от практическа и хуманна гледна точка. 
С други думи писателката поставя 
два проблема с еднаква значимост: как 
разбираме кое поведение е морално?, Как 
можем да живеем с това знание?

След много изпитания 
персонажите в книгата 
стигат по различни 
пътища до отговора 
на тези въпроси. Тъй 
като войната навлиза 
все по-дълбоко в живота 
им, някои от тях са 
принудени да правят 
ужасни компромиси, 
за да оцелеят. Други 
губят живота си. 
Сред тях има и хора, 
които отстояват 
непоколебима морална 
позиция, въпреки 
че са подложени на 

невъобразим натиск и са обградени от 
хаос и насилие. Това не са хора, които 
носят по рождение високи етични 
качества, които с лекота проявяват 
смелост и благородство. Ние вече ги 
познаваме: знаем добре, че са също 
толкова раздразнителни, себични и 
мързеливи, колкото сме и ние. Съпругът 
на Ана казва: „Смелостта не е даденост, 
придобиваш я стъпка по стъпка – това 
е дълга история, която продължава 
почти цял живот“. Гинзбург ни разкрива 
потенциала за този кураж, свидетелства 
за една възможност; четейки книгата 
є, ние опознаваме тази възможност и 
започваме да вярваме в нея. 

Това не е книга, която отвръща лице 
от злото. Като всеки друг разказ за 
Втората световна война, е пропита 
с непоносима скръб, с болката от 
загубата, с насилие и несправедливост. 
Но романът разказва и история за 
възможността да живееш със знанието 
за морал и почтеност независимо от 
последствията. Проявяваме разбиране 
към персонажите във всичките им 
човешки прояви; за момент или два 
тяхното мъжество осветява, като 
внезапно проблеснало сияние, смисъла на 
човешкия живот. В последните глави 
на романа, посветени на времето след 
края на войната, Гинзбург фокусира 
вниманието си върху сериозните 
трудности пред онези, които са 
оцелели. Това са персонажи, от които 
войната е взела много, почти всичко. 
Предизвикателството пред тях е да 
намерят смисъл в света без война, свят, 
в който героичните актове на смелост 
вече не са нужни или дори възможни.

За мен „Цялото наше вчера“ е съвършен 
роман. Той е точно това, което се 
е опитвал да бъде и нищо повече – 
неподправена, интелигентна проза, която 
показва колко голям и същевременно колко 
малък може да бъде един роман. Неговите 
залози са толкова високи, колкото бяха 
и тези на най-големия катаклизъм на ХХ 
век, и толкова ниски, колкото е залогът 
на сватбата на една млада жена. Книгите 
на Гинзбург успяват да разкрият дълбокия 
смисъл на сложните отношения между 
интимните светове на персонажите и 
радикалните социални и политически 
промени. Това постижение е възможно 
заради дълбокото разбиране на човешката 
същност, великолепието на прозаичния 
є стил и преди всичко категоричната є 
морална позиция. Този роман е сред най-
добрите книги на своя век, а Гинзбург 
се нарежда сред най-големите му 
прозаици. Нейната творба оказа огромно 
въздействие върху мен като читател, 

писател и човешко 
същество и промени 
живота ми.

Превод от английски:  
РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 
30 юни 2022 г.

Това е съвършеният роман: Сали Руни споделя 
мисли за книгата, която променя живота є

Наталия Гинзбург 
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I N  M E M O R I A M

Георги Илиев: Вашата трилогия шедьовър беше 
включена в каталога на издателство „Алтера“ за 2011 
г. Първият том вече е издаден и привлече вниманието 
на множество български културни медии. Сега на 
книжния пазар излиза и преводът на втория том. Ето 
защо ние ви молим да отговорите на няколко въпроса и 
да коментирате няколко теми, които да подпомогнат 
разбирането на българските читатели.
Първият ми въпрос засяга връзката между вашето 
произведение и литературния канон, най-вече 
отношението между „Лицето ти утре“ и „По следите 
на изгубеното време“ на Пруст. Някои коментатори 
правят този паралел още за първия том. Дълги разговори, 
разговори, които продължават седмици, месеци, години; 
сложен и задълбочен психологически анализ – всеки ще 
се съгласи, че вашият роман е образцово постижение 
в жанра на психологическия роман. Забелязва се също 
така, че почти половината от подчинените изречения 
описват състояния на ума – какво хората чувстват, 
как са склонни да постъпват, какъв тип хора са. 
Вербализацията на вътрешния живот е проведена по 
виртуозен начин, но тези пространни психологически 
коментари и класическото красноречие като че ли са 
изчезнали от мисленето на нашето съвремие. Можем ли 
да кажем, че „Лицето ти утре“ репрезентира борбата за 
оцеляване на определен тип психологическо описание?

Хавиер Мариас: Всъщност изобщо не бих нарекъл нито 
един от моите романи „психологически“, още по-малко 
„Лицето ти утре“. Мисля, че днес се бърка с „психология“ 
онова, което правя и неведнъж съм наричал „литературно 
мислене“, което, естествено, не се състои в размисли за 
литературата или литературни проблеми, а в това да 
мислиш литературно за нещата. Така, разбира се, пише 
Пруст, но също и Шекспир или Монтен, а по свой начин 
и Фокнър, Конрад и Хенри Джеймс. Литературният 
начин на мислене има някои предимства по отношение на 
други (например философския, научния, психологическия, 
икономическия и почти всеки друг начин на мислене): не 
е необходимо да се доказва, нито да се следва някаква 
логическа аргументация, а човек може да си противоречи. 
Някои поети широко са практикували това, например 
Рилке, Елиът, които са цитирани или парафразирани 
на много места в „Лицето ти утре“. Това мислене се 
проявава много често под формата на светкавица, 
на проблясък, на „просветление“. Днес не са много 
писателите, които се решават да пишат така и може 
би това е причината да се търси „психологическата“ 
страна на това мислене, тъй като в един роман има 
разсъждение, отстъпление, изобщо мислене. Но ако се 
вгледате добре, няма и следа от психологически анализ на 
Уилър, нито пък на Тупра, или на Луиса, та дори не и на 
Деса. Фактически това е роман, който се занимава със 
способността на няколко от тези герои да приписват на 
хората (произволно, както обикновено правят авторите 
на романи) намерения, особености и дори характер. 
Никой от тях не се основава на истинско изучаване или 
познаване на хората, а само на онова, което те долавят 
или отгатват, гледайки отвън.

Г. И.: Сега по въпроса за шпионажа. Участието 
в разузнавателна дейност е, разбира се, въпрос на 
отговорност. Съставянето на добри разузнавателни 
доклади често пъти изисква човек да удържа своите 
емоции и своята интуиция. Вашият главен герой обаче 
твърди тъкмо обратното: че тази дейност предполага 
дълбинна безотговорност и необуздани пориви на 
фантазията. Усещането за велики дела освобождава 
съвестта и човек е готов на всичко, дори то да е зло. 
Не е ли това един от крайъгълните камъни на този 
роман – превръщането на шпионските игри в онирично 
приключение? От определена гледна точка всичко това 
са фантазии и фантазми – мисията, методът за четене 
на хора, гигантската конспирация, преплетена със съвсем 
реални личности от съвременния политически живот и 
реални исторически позовавания. 

Х. М.: „Шпионите“ в този роман нямат почти нищо 
общо с обичайните шпиони или с представата за тях. 
Деса дори не знае за какво служи онова, което той прави. 
От него искат „да тълкува“ хората (което винаги 
изисква доста фантазия и „залагане“)  и той се ограничава 
с това, всъщност като на шега, както правят авторите 
на романи. Не се чувства отговорен чак до средата на 

третия том, когато открива, че тази 
според него невинна и безполезна дейност 
може да бъде използвана и да доведе до 
тежки и нежелани последствия. Когато 
открива включително, че може би 

невинаги работи за държавата или за кралицата, както 
той смята. И той самият се променя, вършейки тази 
работа, постепенно разбира колко опасно е да разказваш 
и да говориш дори и само измислици, „фикции“. Със 
сигурност в романа няма нищо „онирично“. Ненавиждам 
ониричното в романите и щом някой автор или герой 
започне да разказва съня си, просто го прескачам. Щом е 
сън, не ме интересува.

Г. И.: Романите за Джеймс Бонд се смятат от мнозина 
за пример за съмнителен вкус. През комунистическия 
период в България литературните критици даже бяха 
възприели прилагателното „джеймсбондовщина“, което 
би трябвало да означава литературно хулиганство, 
лош вкус или Бог знае какво. Как Джеймс Бонд намира 
място във вселената на „Лицето ти утре“? Възникват 
ли противоречия от гледна точка на вкус и стил? 
Какво е истинското значение на позоваванията към Ян 
Флеминг? Само орнаменти ли са те, или също и примери 
за добре изграден наратив? И за шпионските романи в 
цялост: Героят на Джон льо Каре професорът по немска 
литература Джордж Смайли (също така и шпионин) е 
в много отношения подобен на вашия Жак Деса, като 
изключим факта, че Смайли познава литературата доста 
по слабо от него. 

Х. М.: Позоваванията на Флеминг и Бонд са шега.  Като 
„шпионски роман“ „Лицето ти утре“ изобщо не би 
могъл да си представи Бонд. Романите на Флеминг все 
пак не са напълно лишени от литературни качества, 
понякога, както е видно от един цитат в романа ми 
относно образа на Роза Клеб. Моите „шпиони“ не са хора 
на действието, едва в края на романа се проявяват като 
такива, те са кабинетни хора, които прекарват живота 
си в гледане на видео и наблюдаване на други хора през 
стъклена преграда и в „тълкуването“ им, наблягам на 
последното. Затова е забавно Уилър, който впоследствие 
„вербува“ Деса, да е имал връзка с Ян Флеминг (за това 
се говори повече в третия том). Колкото до Смайли, 
не зная: никога не съм чел роман с този георй. Всъщност 
много малко съм чел Льо Каре.

Г. И.: Вашият прекрасен роман въвежда едно доста 
специфично понятие за фашистка литература. Само 
веднъж съм срещал подобна идея в произведения на 
друг автор. Имам предвид „Нацистката литература 
в Северна и Южна Америка“ на Роберто Боланьо и 
множеството нацистки писатели в другите му романи. 
Можете ли да обясните накратко коя литература 
смятате за фашистка и как това се свързва с културата 
на държавите, които са преминали през режими на 
диктатура като Испания и България?

Х. М.: Не си спомням много добре този коментар в 
романа ми. Що се отнася до Испания,  използвам го 
не толкова по отношение на тематиката, колкото 
на стила, и то малко произволно. Става въпрос за 
една помпозна, претенциозна, безвкусна и кичовска 
литература едновременно, каквато пишат много 
испански писатели по време на франкизма, а немалко 

продължават да пишат и днес. Това е изпразнена от 
съдържание, орнаментална проза, която очаква след 
всяка фраза читателят да викне „Оле“, сякаш вижда 
тореадор, разиграващ бика на арената. Не зная дали това 
го има в други страни, може би в Италия, от тези, които 
познавам. Това е литература, която си поставя за цел 
единствено да се показва и кичи: остаряла, превзета, тя 
се опитва да заслепи читателя, но не с истинска красота, 
нито с дълбоки мисли, нито пък с истини, които човек 
„разпознава“ като истински, а с фойерверки. Бих могъл 
да ви посоча имена на испански писатели, но едва ли ги 
познавате. Макар че нобеловият лауреат Камило Хосе 
Села понякога също проявява такива черти. Нямам какво 
повече да ви кажа.

Г. И.: Образът на бащата присъства силно в „Лицето ти 
утре“ както и в други ваши романи. Става дума за човек 
преживял война и политическо преследване, човек, чийто 
морал е различен от нашия. Повечето от нас не са били 
преки свидетели на войни и не са воювали. Какво трябва 
да знаем за насилието и от какво трябва най-много да се 
боим? 

Х. М.: Образът на бащата на Деса, също и на Уилър, 
принадлежи на едно вече изчезващо от лицето на земята 
поколение. Твърди и последователни хора, които не се 
оплакват, хора, които придават значение на значимото 
и не обръщат внимание на незначителното, точно 
обратното на това, което прави днес по-голямата част 
от човечеството. Хора, които са преживели войни и 
изключително тежки моменти и които именно поради 
това не понасят днешната липса на свобода, към която 
скришом се насочва съвременното общество, хора, които 
не толерират глупостта, нито злите намерения, нито 
злите мисли. В много голяма степен насилието, което 
днес ни залива, идва от филмите и телевизията (макар да 
знаем, че това е реално съществуващо насилие). Самият 
факт, че го гледаме на екрана, отслабва въздействието 
и ужаса от него и кара хората да кокетират с насилието 
повече, отколкото трябва. Реалното насилие, което 
виждаме около нас, няма нищо общо с другото, което 
гледаме в хола си. Реалното насилие винаги е страшно, но 
днешните поколения имат късмета да не го познават. 
И все пак е опасно да се подценява значението му, а още 
повече страхът от него. На всичкото отгоре така се 
оказваме абсолютно неподготвени за него. Пред реалното 
насилие днешните поколения ще приличат на агнета.

Г. И.: Благодаря ви.

Х. М.: И аз благодаря, сърдечни поздрави.

Въпросите зададе: ГЕОРГИ ИЛИЕВ 

Превод от испански: ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА

Интервюто е взето за издателство „Алтера“ преди 
публикуването на втория том на романа „Лицето ти утре“, 
2011 г. Разговорът не е публикуван досега.

Пред реалното насилие днешните поколения  
ще приличат на агнета
Разговор с Хавиер Мариас: „Лицето ти утре II: Танц и сън“

Хавиер Мариас
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Н О М И Н А Ц И И

Н А  Ф О К У С

Белгийският 
писател Стефан 

Хертманс е живял 
в продължение на 

две десетилетия в 
някогашната къща 

на един от най-
злите фламандски 

националсоциалисти, 
без да знае за това. 

Във „Възходът“, 
книгата му по тази 

тема, той проучва 
въпроса, свързан с 

това защо някои 
хора съзнателно 

решават да бъдат 
зли – но и как в 

лоши времена 
човек запазва 

благоприличие.                                     

Какъв човек е бил този фламандски сътрудник на 
нацистите Вилем Ферхулст, за когото става въпрос в 
новата Ви книга „Възходът“?
Стефан Хертманс: Еснаф. Но първоначално и 
симпатичен млад мъж. Изкусител. Съблазнител на 
жените. Абсолютен Нарцис. Импулсивен човек, който с 
удоволствие е искал да прави положително впечатление 
на хората и който е бил честолюбив. Спомням си 
как преди около 20 години прочетох книгата „Мъжки 
фантазии“ от Клаус Тевелайт, в която той прави 
прекрасна психограма на младия нацист, такава, каквато 
се намира в нацистката литература от 30-те години 
на миналия век. И там се създава образът на един млад, 
амбициозен мъж, най-често чувствителен, в повечето 
случаи от ниската прослойка на средната класа, и често 
дете на хора, които не са направили голяма кариера, но 
са искали най-доброто за своя син. Ето такъв човек е 
Ферхулст.

Това звучи относително нормално. Как се е превърнал 
в прословутия есесовски наемник от Гент?
Чрез този „коктейл“ от ревност, честолюбие и 
намерението да бъде считан за симпатичен, в сексуално-
еротично отношение той е искал да прави впечатление 
на жените. Видях негови снимки, на които е 20-
годишен. В средата на 20-те години на миналия век е 
бил с дълга коса – изглеждал е като Нийл Йънг. Могъл 
е да се превърне в обикновен човек или дори в боец от 
Съпротивата. Но при Ферхулст има известна празнота 
в характера, на мястото на която обикновените хора 
имат морална способност за преценка. Не мога да си 
го обясня. И ако Ферхулст продължава да занимава 
читателя след прочитане на книгата, то това е 
така, защото човек не получава отговор на въпроса 
за злото. Рюдигер Сафрански е написал хубава книга 
за злото, в която казва: „Злото всъщност е загуба на 
трансцендентността“. Ферхулст е човек без способност 
за трансцендентност или някъде я е загубил, или я е 
превърнал в честолюбие. Това е Ферхулст. И това е 
нещото, което Хана Арент е усетила при Адолф Айхман: 
че човек всъщност не получава отговор, не получава 
мотивация, нито самокритика, само един вид баналност.

В процеса на четене се сетих за книгата на Джонатан 
Лител „Сухото и влажното“ за Леон Дегрел, лидера 
на валонските фашисти по същото време. Също 
еснаф, при когото може да се наблюдава следното: в 
момента, в който им се даде малко власт, вече губят 
мярка и не могат да се спрат.
Някъде във времето съществува повратна точка. 
Този въпрос ме занимаваше дълго – къде се е състоял 
повратът при Ферхулст? Кога точно през 30-те години 
на миналия век е решил да се присъедини тайно към 
фламандските нацистки групи? Може да се предположи, 
че причината е била Гриет Латом.

Неговата възлюбена.
Да. Вероятно той дължи сътрудничеството си с 
нацистите на честолюбието и на потребността си да 
впечатлява жени. Това означава, че неговият нарцисизъм, 
този еротичен стремеж да бъде признаван от другите, 
е оформил политическата му кариера. А и типично за 
един еснаф е също фактът, че обича да се прави на важен 
пред другите, но спрямо по-високопоставените от него 
е съвсем, съвсем незначителен. Когато един физически 
не толкова силен мъж като Ферхулст получи униформа, 
то тогава той може някак да представи този вид 
мачизъм, който самият той не притежава. И тогава се 
превръща в човек, който е в състояние да направи всичко. 
И тъй като напълно се подчинява на нацистката военна 
власт, защото би желал да се гордеят с него, тъй като 

е покорен, тази военна власт се превръща в метафора 
на изгубения баща. Всичко това дяволски го преобразява. 
Затова тази книга не е само за фламандски съучастник на 
нацистите, а е и книга като „Престъпление и наказание“ 
от Достоевски. Човекът е бездна, когато някой погледне 
в него, както казва Войцек във финала1.

Разкайвал ли се е някога Ферхулст?
Не. Това ми каза и дъщеря му Лета: не е преживял 
катарзис. Никога през живота си не е поглеждал назад и 
не се е запитвал: „Какво всъщност направих?“. Очевидно 
не се е питал и какво се е случило с жертвите в неговите 
списъци. Това също е аспект от характера на такава 
личност – има хора, на които им се удава да не си задават 
никакви въпроси за собственото си поведение. Те казват: 
„Нямам нищо общо с това“. Както Айхман.

Минтие – жената на Ферхулст, много благочестива 
нидерландска пацифистка, която отглежда три деца, 
докато Ферхулст избягва с нацистката си любов 
Латом, в течение на сюжета все повече се превръща в 
същинския главен герой. Каква жена е била тя?
В началото ми беше противно, че трябваше да пиша 
книга за Втората световна война във Фландрия, след 
като в книгата си „Война и терпентин“ вече бях писал за 
Първата. Но тази история ме увлече. Адриан, синът на 
Ферхулст, бе мой преподавател в университета. Питах 
се: „Как пиша тази история, без да стана моралист?“. 
Защото моралистичната литература е второразредна 
литература. Не е работа на писателя да раздава етични 
и морални присъди. Не съм Бертолт Брехт, а Брехт е 
най-добър в това, че оставя самите нас като читатели 
да почувстваме, че не е лесно да се реши кое е добро и кое 
– лошо. И така постепенно ми стана ясно, че Минтие бе 
хуманистичният глас, от който ние като читатели се 
нуждаем. В известна степен бе и Антигона – казала е „не“ 
на патриархалния закон на бащата, който не е искал тя 
да се омъжи за Ферхулст. И тя плаща прескъпо за това, 
но е героиня. Напълно ясно.

Сега в Европа отново има голяма война и често 
се чуват мнения, че това било завръщането 
на историята. Дали обаче изобщо някога си е 
заминавала?
Разбира се, че не. Винаги е била тук. При нас във Фландрия 
осем до десет процента от хората, избиратели 
на партията „Фламандски интерес“, смятат, че 
фламандското съучастничество в нацизма е било 
единствено грешно управляван идеализъм. Тоест една 
част от населението отказва да приеме истината, че 
навремето фламандците напълно са се компрометирали. 
За тази група десетилетия наред смятахме: „Е, винаги 
ще има десет процента, с които не може да се говори“. 
Но сега чувстваме, че това може да се разпространи 
като епидемия. Моето поколение на бумърите никога 
не си е представяло, че демокрацията би могла да бъде 
толкова крехка.

През 1979 г. във всяка следваща глава на книгата 
Вие се изкачвате с нотариуса от етаж на етаж в 
някогашната къща на Ферхулст. Какво означава за 
Вас днес тази малко призрачна зловеща сграда? 
Напуснах я през 1990 г., защото жена ми не можеше 
да свикне с Гент. Липсваше є Брюксел. За мен това бе 
изтръгване. Страхувах се да напусна къщата. За мен 
това бяха 70-те и 80-те години на Гентския авангард 
от миналия век. Свирехме свободен джаз. Пушехме си 
джойнтове – дори веднъж заедно с Арчи Шеп. Това бе 
едно невъобразимо весело, хубаво време. В моя дом всеки 
бе добре дошъл. Студентите ми често ме посещаваха 
след лекциите, за да дискутираме, след това до среднощ 
седяхме в кръчмата, а на следващия ден отново бяхме в 
аудиторията. Във всеки случай си представях, че в тази 
история нотариусът е, така да се каже, Вергилий, а аз, 
разказвачът – Данте, и че всъщност играем „Божествена 
комедия“, която е Човешка комедия, и че тази алегория 
на човека, който трябва да се изкачва все по-високо, е 
пародия на божествена справедливост. На таванското 
помещение няма рай – само един гълъб като алегория на 
ангелите.

В трилогията Ви „Война и терпентин“, 
„Непознатата“ и сега „Възходът“ става въпрос за 
места, на които са се случвали ужасяващи неща. В 
тази връзка австрийският автор Мартин Полак 
говори за „контаминирани пейзажи“.
Това е много интересна мисъл. Във финала на „Война 
и терпентин“, в един красив, природно защитен 
пейзаж селянин казва на баща ми: „Тук тревата е мазна 
от труповете“. Това е цинизмът на пейзажа – че 
продължава. И че труповете от войната служат като 
тор за бъдещето. Пейзажите не само са контаминирани, 

1 Отнася се за финала на книгата „Фонтанелата. Не забравяйте 
бездната“ от Стефан Хертманс. – Б. пр

но те напомнят и за историческата ни вина. Отгоре пак 
пониква трева и хората забравят историята. Вероятно 
писателите са тези, които отново трябва да изтръгнат 
тревата, за да кажат: „Погледнете, тук има нещо, което 
сме потиснали и забравили“.

Господин Хертманс, може ли да Ви попитам...

1... дали понякога сте съчувствали на есесовеца 
Ферхулст, който като дете е бил тормозен?
Не. Създадох книгата си така, че читателят да 
изпита съчувствие и симпатия към бедното малко 
момче. Моите френскоговорещи читатели често са 
напълно шокирани и казват: „Но в началото той беше 
толкова симпатичен!“. Тогава им отговарям: „Това бе 
намерението ми – да усетите как извървява своя път“. 
На всяка цена исках да избягам от образа на холивудски 
нацист. Защото това сякаш е калвинисткото схващане 
– злото е извън нас. Това не сме ние.

2... дали вярвате в духове, след като сте живели 20 
години в къщата на нацист?
Не. Смятам, че ние ги създаваме. Камъните говорят, 
както хората добре са казали. Но те не говорят, когато 
няма кой да зададе правилните въпроси. В другите 
си книги също се опитах да поставя въпроса дали 
на определено място човек отново може да отвори 
времевото измерение.

1951
Стефан Хертманс се ражда в Гент. Следва германистика и 
през 70-те години на миналия век свири като китарист в групи 
за свободен джаз.
1979 
Хертманс купува стара къща в квартала Патерсхол в Гент. 
Живее там две десетилетия, без да знае, че есесовецът с лоша 
слава Вилем Ферхулст е живял в нея.
2013
Излиза романът „Война и терпентин“ (публикуван на немски, 
както и всички негови творби в издателство „Диоген“), 
разказващ историята на дядо му – награден с орден „Герой от 
Първата световна война“, чиято голяма любов умира през 1919 
г. от испанския грип.
2016
„Непознатата“ разказва за реалната история на млада 
нормандка от Руан, която в края на XI век се влюбва в сина на 
равин, сменя вероизповеданието си и избягва в Египет.
2021
„Възходът“ разказва за Ферхулст и къщата в Гент.

Превод от немски: ДИАН ГЕНУРОВ

Моралистичната литература е второразредна
Разговор със Стефан Хертманс на Оливър Грим
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Номинации за годишните награди 
на Портал Култура (2 кръг)
В съответствие с регламента на конкурса журито 
номинира следните творби (по азбучен ред на 
авторите) в разделите проза и хуманитаристика:

ПРОзА
Алек Попов, „Мисия Туран“, „Сиела“, 2021
Антония Апостолова, „Нас, които ни няма“, „Жанет 45“, 
2021
Захари Карабашлиев, „Опашката“, „Сиела“, 2021
Момчил Миланов, „Лято в Бурландия“, „Аквариус“, 2021

ХУМАНИТАРИСТИКА
Вили Лилков, „Доблест и наказание. Народният съд и ДС 
срещу спасителите на българските евреи“, „Сиела“, 2021
Георги Борисов, „Откаченият вагон“, „Фабер“, 2021
Георги Господинов, „В пукнатините на канона“, „Жанет 
45“, 2021
Камелия Спасова, „Модерният мимесис“, УИ Св. 
„Климент Охридски“, 2021

Имената на победителите в конкурса ще бъдат 
обявени на официална церемония на 1 ноември, в Деня 
на Народните будители.
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Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА Един драматург  

с „Народът на Вазов“ в Театъра на Вазов 

Драмата на Александър Секулов „Народът на Вазов“ 
първоначално се разгръща като любопитна раздробеност. 
И  това е рисков, но успешен ход, защото задържа 
зрителското внимание към сюжетния пъзел и много скоро 
поражда усещането за съчетано единство, пренася като 
осколки от взрив неотлъчната им взаимосвързаност. 
Разгърнато е постигнато художествено още нещо 
съществено – очакването на следващото не само като 
продължение, но и като изненада. Вътрешният ритъм се 
зарежда с нова енергия. Драматургичната завършеност е 
споена с ясна визия и чист тон и няма и сянка от съмнение, 
че е търсена някаква „непременна“ оригиналност или 
заявка за експеримент. Сюжетната многопосочност е в 
калейдоскоп, в който всеки цвят запазва видимостта си, 
допринасяйки автономно за пъстроцветието. Героите 
се увеличават като сценично присъствие, от групи 
прерастват постъпателно с всеки епизод към художествена 
множественост и при кулминацията на финала драмата 

„Народът на Вазов“ от драматургично заглавие се 
претворява в синоним на национална историческа панорама, 
съхранявайки същевременно за зрителя усещането за 
споделено с него авторско откровение.
Силно впечатление прави обединението на всички 
пластове на социалния форум – равноправието за мястото 
на  човека, независимо от това на кое стъпало му е 
съдено да се бори с живота. Миналото ни в сценичното 
пространство не се ограничава само чрез исторически 
отчетеното, утвърденото признание на известните, на 
героите, а докосва всички, които са вградили анонимно  в 
него своите  радости и поражения. Драмата внушава, че 
ако прескочим  незначителния или неудобния детайл, ще 
накърним истинския образ. От това живее политиката, 
но умира изкуството. Счупеният зъб на Иван Вазов носи 
симетрична болка с болката му от профанските опити да 
бъде съборен от пиедестал, който не е строил той сам, 
въпреки заявенатата (ала Пушкин) декларация чрез стиха 
„И мойте песни все ще се четат...“. Издигнат е на този 
пиедестал от безапелационния прием на  неговото слово 
в българската свяст. А тя, високата българска свяст, не 
задържа в себе си персонални амбиции и аматьорски инерции 
на злободневието. 

Не липсва в тази творба усмивката. Чувството за хумор  
и потресът от тъгата присъстват в автентичните си 
параметри. И тук особено сполучливо е откроена познатата 
от историята на литературата ни отмъстителност 
на амбициозните творчески анемии. Секулов обвързва с 
въже вкупом носителите є, за да онагледи със ситните 
им, колективно кръгови стъпки  непосилната страст към 
стръмнината след надскочилия ги ореол на автентичния 
талант. 
Очевидна е мярата на Секулов да  не спестява нищо от 
истината, без да изпада в патриотарство, без да залита 
в ксенофобия. И затова категоричната картина за 
народностните страдания не внушава омраза, а хуманна 
болка и размисъл за жестокостта и човещината като 
двуяйчни близнаци в човека, за индивида и общността 
като трудно осъществимо житейски и незаобиколимо 
исторически двуединство. Апокалипсис вчера, 
Антиапокалипсис днес.
И  така „Народът на Вазов“ и „Вазов на Народа“ се 
извисяват в художествена единосъщност.
                                                                                                                       

БОЯН БИОЛЧЕВ

Р Е Ж И С Ь О Р Ъ Т  з А  С В О Я  С П Е К Т А К Ъ Л

С този текст на режисьора Петър Денчев на страница 
„Сцена“ в „Литературен вестник“ стартира новата 

рубрика „Авторът за своя спектакъл“, в която ще 
публикуваме коментари на създателите – режисьори, 

драматурзи, актьори, сценографи, хореографи, 
танцьори, визуални артисти – за техни театрални 

постановки преди или след премиерата им. Намерението 
е дебатът за тези спектакли или за повдигнати от 

тях важни за съвременния човек и за обществото днес 
теми да продължи в последващи критически текстове и 

дискусии.

„Дездемона“ на Пола Вогъл ме привлече режисьорски не 
само като интересен драматургичен факт, но и като 
потенциална възможност за пълнокръвен спектакъл. На 
първо място, защото текстът, написан преди почти 30 
години (1993 г.) се оттласква от класическия сюжет на 
Шекспировата пиеса „Отело“, без да го отрича, и развива 
своята фабула през трите основни женски персонажа – 
Дездемона, Бианка и Емилия. Три жени, които стигат 
до болезнена интимност. Това ново фабулиране на Вогъл 
беше първичното предизвикателство пред създаването 
на сценичния разказ, но и един добър експеримент при 
овладяването на различни регистри на сценичното 
разказване през позициите на социалното, без това да 
звучи назидателно. Тежестта на това основно падна върху 
разработката на актьорското присъствие в лицето на 
трите актриси – Яна Георгиева, Мария Манолова и Вяра 
Начева.
На второ място ми се видя много атрактивна 
привидността на пиесата. На повърхността изглежда, 
че класическата сюжетна структура в текста (а и в 
спектакъла) уж не е нарушена, а впоследствие се оказва, че 
драматургията  играе нарочно със зрителските нагласи и 
очаквания спрямо вече създадената иконография на тези 
женски образи, известни ни от пиесата на Шекспир. По 
този начин Вогъл хитро ни заблуждава, че пише пиеса, чието 
действие се развива по време на Късния ренесанс на о-в 
Кипър, а всъщност дава напълно модерна перспектива на 
централния женски персонаж. Дездемона тук е жена, която 
открито желае да еманципира и себе си, и тялото си, а и 
социалната си роля през сексуалния експеримент. Тя не желае 
да бъде съпътстваща сянка на своя съпруг. И така наистина 
се превръща в „злополучна“, ако трябва да сме верни на 
етимологията на името є, което е антоним на Евдемона; 
а евдемонията заема централно място в Аристотеловата 
етика като най-висшето благо, превеждано на съвременен 
език като благословия или щастие.
Така за мен беше много важно да бъде показана 
драматичната страна на тези бушуващи копнежи и желания 
през призмата на един схоластичен мъжки свят, в който 
жената има ясно посочено място спрямо патриархалните 
норми (които дори според Вогъл се оказват много гъвкави). 
Дездемона в спектакъла не е търсена като невинна жертва, 
а като жена, която благодарение на своята социална 
позиция на аристократка живее с еманципираното съзнание 

за своята сексуалност. Веднъж открила 
привилегията сама да избира своите 
партньори още в ранна възраст, тя намира 
верен съюзник в сводницата Бианка, когато 
се озовава на остров Кипър, доведена от 

„Дездемона“ от Пола Вогъл 
Превод Харалампи Аничкин, 
режисьор Петър Денчев, 
сценография и костюми 
Петър Митев, музика Христо 
Намлиев.
Участват Вяра Начева, Мария 
Манолова, Яна Георгиева 
Драматичен театър „Стефан 
Киров“, Сливен, премиера 
13.09.2022 г., камерна сцена 
„Слави Шкаров“

своя екзотичен съпруг Отело. Дездемона обаче се заблуждава 
за Бианка – идеализира я като модела за „новата жена“ (а и се 
надява тя да є помогне, за да избяга от ревнивия и мнителен 
Отело), а всъщност на финала се оказва, че сводницата 
копнее за мъж, дом и да ражда деца. Запленена от своята 
нова приятелка Бианка, Дездемона смята, че трябва да 
отвори очите на своята слугиня Емилия за заблудите на 
мъжкия свят. Затова и Емилия, която поради бедността 
не може да се отдаде на свободното опознаване на тялото 
си, трябва да бъде присъдружна на своя Яго, чрез когото се 
надява да получи така желаното социално израстване. Този 
асансьор обаче се оказва заседнал между етажите, тъй като 
благоволението на Дездемона да препоръча Яго за адютант 
на Отело случайно е паднало върху Касио.
Едно от основните качества на текста на Вогъл е, че той 
не гледа на феминизма като на идеологическа ситуация, а 
като на отчаян романтичен жест, който уж е възможен 
за всички, а заедно с това се оказва класова привилегия. В 
този смисъл той е и утопичен хоризонт, а и парадоксален 
феномен, както всичко измислено от човека. Тази по 
същество сатирична история захранва актьорите, а и 
постановъчните решения с една много сочна зрелищност 
(на места дори физиологична), противопоставяща 
романтиката на сексуалния експеримент срещу 
закостенелия консерватизъм, с надеждата, по думите на 
самата Емилия, че „жените могат да се издигнат само чрез 
мъжете си“.
Мнозина биха се запитали защо е нужно на един мъж да 
прави спектакъл по такъв сюжет, но трябва да призная, 
че след построяването на действието и разработката 
на взаимоотношенията човек си дава сметка, че това е 
история, която носи внушения отвъд бинарните полови 
опозиции, отвъд еротичното напрежение и доминиращото 
желание за „вътрешно освобождаване“. Подзаглавието на 
пиесата е „пиеса за една кърпичка“ и наистина, непрестанно, 
особено в първата половина на действието, загубената 
от Дездемона кърпичка циклично се търси. В случая на 
Вогъл кърпичката се експлоатира драматургично точно 
в Шекспировия регистър – това е движещата интрига в 
един свят, изграден от лъжи, лицемерие, изневери, сексуално 
подчинение, но Вогъл преобръща този знак във втората 
половина на пиесата, защото кърпичката е дадена от Касио 
на Бианка като знак за джентълменска вярност, а болезнено 
наивната сводница е повярвала на това обещание. Нима това 
е новата жена, за която говори Дездемона?
Основните трудности пред реализацията на пиесата и 
превръщането є в пълнокръвен спектакъл беше изместената 
перспектива на образите и как трябва да бъде формулирана 
вярната позиция, от която актрисите да влязат в кожата 
на своите персонажи. Феминизмът е чужд на нашата 
културна среда, с изключение на академичните кръгове, и 
адаптирането на тези теми към нашия контекст бяха 
предизвикателство не само за да заживеем с разбирането 
за женската роля, но и в търсенето на верния регистър 
в нашия културен контекст. Самата пиеса предлага 
различни жанрови подходи, но е невъзможно, по мое мнение, 
да бъде заобиколен сатиричният момент, сблъсъкът на 
конфликтните гледни точки през призмата на социалните 
докси.
Още повече, пространство на представлението придава една 
физиологична интимност на цялото общуване – според Вогъл 
действието се развива в пералното помещение на двореца 
на о-в Кипър. Затова с художника Петър Митев избрахме 

Петър Денчев: „Дездемона“, или защо женските 
персонажи също заслужават своите заглавия*

обединяващ подход. Без да бягаме от битовото описание 
на прането, ние предприехме стратегията на своеобразна 
естетизация, придавайки на това перално помещение 
чертите на кланица, на изповедалня и спалня едновременно. 
Всяко едно от тези внушения в пространството може 
да бъде проследено в избора на различните елементи, от 
които е изграден сценичният образ – голям, несвойствено 
разположен балдахин, дървения, боядисана в матово червено, 
големи кошове с мръсно пране, малък олтар и изповедалня. 
Още повече че търсенето на този образ не можеше да избяга 
от усещането за епоха, за време, което седи на категорично 
отстояние от днешния ден. Така и композиторът 
Христо Намлиев създаде музика, която напомня по 
своите стилистични избори на нещо от миналото, не 
съвсем определено, но вписваща се в съвременния разказ на 
спектакъла.
Признавам, че не бях докрай убеден в успеха на този 
спектакъл, който посвещава една голяма част от своята 
съдържателна част на критика на брака като контролираща 
патриархална институция, но и съдържащ перспективата 
на контрапункта – какво би бил един свят без мъже? Как 
би пътувала тогава Дездемона през „световете“, ако не са 
мъжете, на които тя се отдава, експериментирайки? В 
реда на тези мисли трябва да кажа, че актрисите подходиха 
много отговорно, дори отбелязвайки, че ако този сюжет 
беше изигран от „мъже“, би бил една обикновена и дори леко 
досадно пошла пиеса.
Реализацията на едно камерно представление само с 
ограничения кръг на трима персонажи винаги съдържа риска 
някой от актьорите да се съпротивлява на общия замисъл и 
по този начин да повлече цялата конструкция. В този случай 
смея да кажа, че реализацията на актьорската работа 
защитава режисьорския замисъл и се опитва да „потъне“ 
в него. Ако трябва да говорим за рецепцията, публичната 
реакция на спектакъла е повече от любопитна, включваща 
засегнати от сюжета мъже и жени, които задълбочено 
и сетивно оставят фабулата да се разгърне през тях (на 
втората премиера един свещеник излезе от спектакъла, 
отправяйки предупреждението: „Господ прощава, Шекспир 
– не“). Не на последно място, бих отбелязал и възрастовия 
фактор – младата публика, която не е обременена от 
„патриархалщината“, приема сетивно и рационално 
спектакъла с целия спектър на проблемите, които поставя. 
Какъв живот би имал оттук нататък? Предстои да видим.

Не ми се струва излишно да кажа, че според първоизточника на 
сюжета на „Отело“ – разказа „Смуглият капитан“ на Джовани 
Батиста Джиралди – Чинтио от 1565 г., единственият 
персонаж, който е назован по име, е Дездемона. Смята се, че 
разказът е основан на реално случили се събития във Венеция 
през 1508 г.
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(откъс)

Ласло Ф. Фьолдени

Ласло Ф. Фьолдени (1952) е унгарски естет и 
литературен историк, носител на унгарски и 

чуждестранни награди. Неговите книги и есета са 
преведени на много езици, авторът се радва на голяма 

популярност в Германия, където е добре познат със 
своя брилянтен стил и широтата на културните си 

познания.
Есеистичната му книга „Меланхолия“ е претърпяла 

няколко издания в Унгария (1984, 1992, 2003, 2015), 
издадена е на немски, испански, френски, полски, 

словашки, чешки и английски. През 2020 немското 
издание на „Меланхолия“ получи авторитетната 

Лайпцигска награда за европейско разбирателство. 
„Меланхолия“ проследява развитието на понятието 

през вековете въз основа на богат литературен, 
изобразителен, философски материал върху 360 

страници. Противоречията не плашат писателя, той 
влиза в диалог с произведенията и техните автори. 

Есеистичният стил му дава свобода при разработката 
на темата, текстът е изящен и убедителен. Той 

тръгва от Античността и през Средновековието 
и Ренесанса стига но новото време. Разкрива с финес 
сложната материя на меланхолията, двойствената 
є природа, с вълнуващи примери от всички сфери на 

изкуството.
Книгата предстои да изледе в поредицата „Перо“ на 

издателство СОНМ. 

Глава I – Посветените
Меланхолиците са изключителни личности. В какво се 
изразява тази изключителност? Аристотел не дава 
отговор на този въпрос, но назовава няколко известни 
личности, които смята за меланхолици. Те са следните: 
Аякс, Белeрофонт, Херакъл, Емпедокъл, Платон, Сократ 
и Лисандър. Първите трима са герои от митологията, 
вторите трима са философи, а последният е политик. 
Общото у всичките е свръхчовешкото деяние, което 
осъществяват. Делата на Херакъл са общоизвестни; 
мисловният свят на Платон, Сократ и Емпедокъл също; 
Лисандър постига възможно най-голяма власт за своето 
време; коринтецът Белерофонт побеждава Химера, 
солимите, а накрая и амазонките; а Аякс, син на Теламон, 
цар на Саламин, е един от най-силните и най-смели герои във 
войската, тръгнала срещу Троя. Те са равни по величие, по 
геройство, по изключителност – но не само. Сенчестата 
страна на живота им – ако можем така да я наречем – също 
е необикновена. 
Херакъл прави Аякс неуязвим още като дете. След 
смъртта на Ахил доспехите на мъртвия герой – за които 
Аякс смята, че по право му принадлежат – отиват при 
хитрия Одисей, Аякс полудява от скръб. Заклева се да 
отмъсти на гърците, но богинята Атина му отнема разума 
и вместо да се бори с воините, той насочва меча си към 
пасящото наблизо стадо овце. Когато осъзнава какво е 
направил, той не понася срама и се самоубива. Аякс, както 
пише Софокъл, е „роб на изплъзващата се съдба“ (Аякс, 
250)1: човек по природа, неговите страсти надхвърлят 
човешката мяра. Той е най-силният воин и надминава 
всички в битките; отхвърля помощта, която му предлага 
Атина, защото вярва, че в битката ще се справи и сам, със 
собствени сили. Тази сила и необикновените му геройства 
обаче го изолират от останалите; те му се подиграват и го 
съдят, обгръщат го с неразбирането си. Аякс се прочува не 
с ум, а с телесна сила; и въпреки че тя преобладава, духът 
му лесно се разколебава, позволявайки да „проникне остра 
болка до сърцето“ му (613). „От свиреп ураган повален“ 
(206-207) – казват другарите му за обезумелия Аякс, който, 
идвайки на себе си, разбира, че светът му непоправимо 
се е разпаднал: физическото му достойнство е съчетано 
с дребнавост (нима не е човешка слабост да полудееш 
заради някакви си доспехи?). Тази духовна „дребнавост“ 
обаче е в същото време израз на липсата на мяра: който 
е в състояние да желае и да се гневи така страстно, че 
да полудее, той не се съобразява с установения в света 
ред. Загубил е честта си не само пред хората, но и пред 
боговете, които му отнемат разума. От гледната точка 
на Аякс обаче състоянието му може да се обясни с това, че 
както хората, така и боговете са изгубили значението си 
за него. По Софокъл той казва: „недостоен съм от днес / да 
гледам боговете аз / и смъртните с надежда за подкрепа“ 
(397-399). Прекъсната е връзката му както със земния, 
така и с небесния свят и той се оказва извън вселената; 
„ἐκστατικὸς ἐγένετο“ – казва Аристотел; изпада в екстаз, 
вън от себе си е. Вътрешният хаос, настъпил едновременно 
с разпадането на реда във външния свят, го тласка към 
самоубийство.
Същото може да се каже и за Белeрофонт от Коринт. 
Извършените геройства го навеждат на мисълта, че 
стои над всичко и той се усъмнява в установения ред: 
1 Софокъл. Аякс. Превод Александър Ничев, 1956. Всички 
следващи цитати от „Аякс“ са по този превод. – Б. пр.

у човек, който надмогне житейските закономерности, 
любопитството към нови граници и непознати правила 
неизбежно расте. Битието губи вселенската си валидност 
и смисъл за Белерофонт и той започва да се съмнява в 
боговете: „Казват, че има богове в небето? / Как ли не, 
как не!...“ – изрича с думите на Еврипид във фрагментите 
от „Белерофонт“ (288, 1-2). Той се издига към небето на 
своя кон Пегас, за да открие боговете, но не стига до 
тях: боговете го връщат на земята. Извън обикновената 
вяра боговете са не само недостижими, а и жестоки. 
Белерофонт се сгромолясва на земята и съзнанието за 
безсмислието на битието взема власт над него: 

Щом боговете безсмъртни намразиха и Белерофонта,
той се заскита самотен и блед по полето Алейско,
глождейки свойта душа2, надалеч от следите на хора3 
(Илиада, VІ. 200-202)

– разказва за него Омир, съюзът и подсказва, че Белерофонт 
е станал жертва на някаква ужасяваща закономерност. 
„Извънмерните страсти имат горчив край“ – пише 
нравоучително Пиндар (Isth.VI). Дълбокото отчаяние не го 
довежда до самоубийство, както Аякс, но отхвърлеността 
му е равностойна на смърт. „И аз мисля същото – казва – 
което се говори: / По-добре е смъртният да не се ражда“ 
(Белерофонт, 287, 1-2). В „Едип в Колон“ хорът казва 
същото (то ще бъде многократно цитирано от Киркегор): 
най-добре да не се родиш4. Човешкото битие е поначало 
осъдено на провал, при това провалът не настъпва, а е 
неизменно тук, неспирно. Белерофонт говори за онези, 
които изстрадват човешката си съдба (пак там, 302); 
за онези, които живеят два живота: на страданието и 
на този, в който знаят за страданието. Човекът страда 
не само защото е човек, а и от това, че осъзнава своята 
човешка същност. Геройството и унинието са черти 
на един и същ човек, затова се появява и съмнението: 
унинието и неизбежният провал, чувството за безсмислие  
завладяват Белерофонт, защото е роден за свръхчовешки 
дела, за велики дела. 
Страданията и смъртта на Херакъл като че ли 
потвърждават това предположение. Роден от земна 
майка и небесен баща, той е една от най-необикновените 
фигури в гръцката митология: толкова е земен и в 
същото време свръхчовешки, че изоставеността му 
ни се струва закономерна. Няма другари и съюзници; 
противниците му тънат в неяснота,  съпругата и децата 
остават на заден план. Херакъл застава пред нас като 
статуя, до такава степен липсват каквито и да било 
референции, че където и да се появи, веднага се налага 
над всичко: действителността, светът из който броди 
и осъществява геройствата си, изглежда невероятно, 
като че ли е омагьосал цялото битие.5 Дванайсетте 
подвига звучат необичайно приказно дори в приказния 
свят на митологията: падат твърдите граници на 
битието, в сравнение с атмосферата на подвизите 
останалите митологични истории звучат почти 
прозаично. Жизненоважна за същността на Херакъл е 
безграничността: за него всичко е възможно и той осъзнава 
(нещо, което земните хора няма как да знаят), че в света, 
който го заобикаля, е възможно всичко. Неговата кристално 
очертана и пластично скулптирана фигура създава усещане 
за безграничност: струва ти се, че пространството и 
времето са организирани по негов каприз, вселената се 
подчинява на волята му. Силата му е в същото време и 

2 ὃν θυμὸν κατέδων. θυμός означава душевна сила, воля, 
настроение, смелост, страст, душа.
3 Всички цитати от „Илиада“ са по превода на Блага Димитрова 
и Александър Милев, 1969. – Б. пр. 
4 Софокъл. Едип в Колон. Превод: Александър Ничев, 1956. – Б. 
пр.
5 Навярно тази метафизическа самота обяснява защо в епосите 
на Омир, които така пластично очертават общественото 
положение на героите, Херакъл има незначителна роля. 

Меланхолия

неговата слабост: дължи силата си (не само физическа, а 
и силата на демиург) на факта, че не е нито човек, нито 
бог, а същество средно, което живее и в двата свята.6 Това 
обаче означава, че никъде не се чувства у дома си: „...нямам 
право да живея, никога не съм имал“ – изрича недостойните 
за герой думи в трагедията на Еврипид (Херакъл, 1257), 
а по-късно за него казват: „...преследван винаги от зла 
съдба, / но тя не го терзае, защото / е свикнал с нея 
сякаш му е втора природа“ (1292-94). Метафизическата 
бездомност няма как да бъде избегната (когато Одисей 
слиза в подземния свят, той среща само тялото на 
Херакъл, душата му е отишла в божествените полета, т.е. 
бездомността, разпарчетосването не свършват дори със 
смъртта), няма за какво да се улови, за да направи света 
си уютен: няма откъде да тръгне и къде да пристигне. В 
началото Херакъл не подозира нищо; той прозира съдбата 
си едва когато преди слизането си в подземния свят бива 
посветен в Елевзинските мистерии. Тук той успява да 
прогледне взаимосвързаните понятия за живот и смърт, 
съдбовното увличане по безграничното и терзанието от 
ограничеността, а по-всяка вероятност получава и една 
по-висша визия – до която се докосва и която е ужасяваща 
по размерите си пробойна за смъртните земни същества 
– която разкрива пред него онова непрестанно раздвояване, 
което дължи на своята божествено-човешка, вечна и 
смъртна природа. След завръщането му от подземния свят 
започват да го почитат и под името Харопс (прозвището 
е сродно на името Харон), което насочва към неочаквано 
проявилия се ужасен характер на променения Херакъл. 
А лудостта, която бликва от него след посвещаването 
му в мистериите и „екскурзията“ в подземния свят, 
която като някаква външна сила го кара да унищожи 
собствените си деца, не се различава от лудостта на Аякс 
и Белерофонт. „Защо се гневиш на своя син, Зевсе, толкова 
строго, / че го потапяш целия в морето на скръбта?“ – 
пита недоумяващо хорът в драмата „Херакъл“ на Еврипид 
(1086-87). Скръбта обаче е нещо повече от съвременното 
ни понятие за тъга: κακός и τὸ κακόν означава бездарие, 
слабост, зло в моралния смисъл, липса на достойнство, 
мизерия, страдание, нещастие. Τὸ κακόν: всъщност е онова, 
което е неподобаващо във всяко едно отношение. Колкото 
по-зависим е човек, толкова пї не е в състояние да реши 
спрямо какво е сгрешил. „Разтвориш ли вътрешността си, 
ще откриеш пъстра и богата на страдание съкровищница 
от беди (Τὸ κακόν)“ – казва Демокрит. Съкровището, което 
намира, е отсъденият му непоправим и непрекъснато 
задълбочаващ се провал на живота му. Морето, в което 
Херакъл се потапя, в крайна сметка е море от лишения, 
море на липсите; причиненото от безумието страдание 
по изумителен начин уголемява тази липса, а всичко 
помрачаващото усещане за отрицание бива увенчано 
със съвършени и ненадминати геройства. Лудостта е 
специален бонус за една необикновена във всяко отношение 
изключителност – поне това доказва съдбата на тримата 
меланхолични герои.

Превод от унгарски: СВЕТЛА КЬОСЕВА

6 Херодот обръща внимание на факта, че поради тази 
двойственост Херакъл е почитан и като герой, и като бог, 
а Диодор Сицилийски назовава и местата: в Опус и Тива го 
честват като герой, в Атина – като бог. 

Рисунка Александър Байтошев
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Водещият Паскал Параду разговаря със сенегалския 
философ Сулейман Башир Диан за новата му книга. 

Професор Диан преподава френски език и литература 
и философия в Колумбийския университет в Ню 
Йорк. Научните му интереси са в областта на 

историята на философията, ислямската философия и 
африканската философия и литература. Интервюто 

е излъчено по Радио „RFI“. Аудиозаписът е публикуван 
на сайта на медията на 1 август 2022 г.

Паскал Параду: Днес в предаването „На висок 
глас“ ще си говорим за множество езици, смесени, 
преплетени помежду си, за онова замръзнало време, 
в което да експериментираш с различието, е 
равносилно на приключение, защото преминаването 
от един език в друг е приключение. Говоря, разбира се, 
за езикознание.
„От език на език“ с подзаглавие „Гостоприемството 
на превода“ е новата книга на Сулейман Башир 
Диан, който от четиресет години не престава да 
кара мюсюлманските и християнските традиции в 
Африка да разговарят помежду си, за да разпитват 
универсалното.

здравейте, Сулейман Башир Диан!
Сулейман Башир Диан: Здравейте, Паскал Параду!

През книгата Ви като червена нишка преминава 
следното твърдение: „преводът е хуманност“. Какво 
имате предвид?
Според мен преводът е най-добрият начин да приемеш 
Другия у себе си, да пренесеш, да приемеш в своя език, да 
окажеш в собствения си език гостоприемство на Другия, 
на неговите мисли, творения, фантазии, а това е също 
и начин да завържеш връзка с него. Първото значение, 
което влагам в понятието за превод, е създаването 
на връзки между хората. Но може би Ви е направило 
впечатление, че първата глава в моята книга не се отнася 
до човешките същества. В тази първа глава говоря 
за великолепния филм „Първи контакт“ (с оригинално 
заглавие Arrival), в който извънземни същества идват 
на Земята и ние откриваме, че целта им е да ни 
донесат собствения си език. Целият смисъл на филма 
е да ни покаже как тези извънземни в известен смисъл 
се очовечават в отношенията си с нас. Ето Ви един 
краен случай, който по някакъв начин показва, че когато 
превеждаме, когато доближаваме два езика, когато ги 
преплитаме, както вие така добре се изразихте преди 
малко, става дума за срещата на две визии за света, за 
срещата на две различни лица на същата тази хуманност, 
и така в превода ние заедно се оказваме човешки 
същества. Ето Ви едно първо значение на хуманността 
на превода. 

значи ли това, че в този смисъл преводът е отказ 
от превъзходството на един език над друг, на една 
култура над друга?
Да, защото макар и парадоксално, преводът се извършва 
в един свят, в който отношението между езиците е 
въпрос на насилие, на доминация. Известно е, че някои 
езици доминират над други, но когато преводачът се 
заеме със задачата си, когато приемем една творба в 
собствения си език, в същия този момент отношението 
на насилие, което може да съществува между езиците, 
отпада, за да бъде заменено от този хуманен, дълбоко 
хуманен жест, този етичен жест на приемането, на 
гостоприемството и на построяването на мост между 
две визии за света, между два народа, които говорят 
различни езици. 

Ако не говорим само за литература, трябва да 
признаем, че днес преводът засяга главно доминиращи 
езици, преводите се извършват между доминиращи 
езици.
Така е. Когато разглеждаме тези проблеми, ние се 
опитваме да определим количествено явленията, което 
правят социолозите и по-специално социолозите от 
школата на Бурдийо: Паскал Казанова написа прекрасна 
книга за превода и доминацията, Жизел Сапиро изучава 
превода в отношенията на асиметрия, на доминиране, 
които могат да съществуват между езиците. Известно 
е на кои езици се превежда най-много, знае се от кои 
езици се превежда в най-голяма степен, с други думи 
съвсем ясно е, че йерархията на езиците е възпроизведена 
идеално посредством превежданите езици. Но веднъж 
направили тази констатация, не ни остава друго, освен 
да се съсредоточим върху самия акт на превеждане. 

При него между езиците се настанява това отношение 
на реципрочност. Затова трябва да направим така, че 
всички човешки езици да имат правото на изразяване по 
света и в превода, в света на литературата. Именно 
затова трябва да се борим за доминираните езици и по-
специално в Африка, за да може африканските езици да 
станат или да си възвърнат отново способността да 
са носители на творчеството, на науката. Ето това ни 
показва констатацията, че светът на езиците е свят, в 
който цари господство. 

Но кой трябва да свърши тази работа? 
Африканците, които са богати с множеството 
си езици, или западняците, които парадоксално са 
по-бедни от тях в това отношение? Езиците на 
западния свят са по-малко на брой от африканските 
езици.
На първо място, отговорността за това се пада на 
самите жители на африканския континент. Тяхна 
трябва да бъде грижата за техните езици, те трябва 
да направят така, че езиците им да станат езици, 
на които се твори. Например все по-често ставаме 
свидетели на писатели, които пишат на африкански 
езици. Най-известен в това отношение навярно е 
кенийският писател Нгуги уа Тионг’о, който в един 
момент решава, че вече ще пише само на своя език 
кикую. А за нашия разговор е важно да си припомним, 
че по този начин, освен че издига в култ своята езикова 
идентичност и промотира езика си, Нгуги настоява и 
върху ролята на превода, който той нарича „езикът на 
езиците“. С други думи, от една страна, африканците 
трябва да настояват на ценността на собствените 
си езици и на способността на тези езици да приемат 
модерните научни достижения, най-модерните 
творения, но от друга страна, трябва да се настоява и 
върху функцията на превода именно с цел обогатяване 
на същите тези езици. 

В началото на книгата споменавате случая „Аманда 
Горман“, съвсем младата афроамериканска поетеса, 
която светът откри по време на церемонията по 
встъпване в длъжност на американския президент 
Джо Байдън и която предизвика полемика в почти 
световен мащаб, за да се отговори на въпроса кой има 
правото и чувствителността да преведе нейното 
стихотворение. Как смятате, тази полемика 
основателна ли е, или лишена от смисъл?
За жалост, тази полемика е напълно основателна, защото 
зад нея се крият и други ситуации, които предполагат 
размисъл. Както Ви е известно, когато един холандски 
издател се обърна към холандска поетеса с молба да преведе 
това стихотворение, една друга поетеса, струва ми се, 
от африкански произход, изказа мнението, че Аманда 
Горман трябва да бъде превеждана от чернокожа жена, 
тъй като самата тя е чернокожа. Ако зад тези думи стои 
изискването за представеност на разнообразните популации 
в света на издателствата, в света на преводите, тук няма 

място за възражения. 
Но ако става въпрос 
за някакво философско 
съждение, ако мога 
така да се изразя, върху 
значението на превода 
в смисъл, че преводът 
може да бъде добър само 
ако идентичностите 
на превеждания и на 
превеждащия са сходни 
или еднакви, тогава 
според мен преводът 
се изпразва от смисъл. 
Както вече казахме, 
преводът е изкуството 
на градежа на мостове 
между различни 
светове. Преводът се 
опира на различията 
между езиците и 
именно превъзмогвайки 
тези различия, той 
създава връзки, създава 
човечество, превръща се 
в хуманност. 

Но ако съм Ви разбрал 
правилно, в същото 
време Вие твърдите, 
че за да се превежда, 
е необходимо 
културно познание на 
ситуацията в пълна 
степен. С други думи, 
пълно познание на 
онова, което може да 
бъде разказано. 

Категорично, защото, пак повтарям, преводът 
пренася цял един свят в друг начин на открояване на 
действителността и друга визия за света. Ето защо 
преводът не може да се ограничи само до техническия 
и квазимеханичен аспект да се търсят еквиваленти на 
думите от един език в друг. Необходимо е това културно 
познание, това познание за цялостното преживяване. Да 
вземем примера с Аманда Горман. Какво ще рече пълното 
познание в случая? Определено познание за ритъма на 
сламирането, който тя използва толкова добре в своята 
поезия, но също и познание за обстоятелствата, в които 
това стихотворение се появява изведнъж в нашия живот, 
защото оттук нататък то не може да бъде отделено от 
момента на встъпване в длъжност на Джо Байдън и Камала 
Харис, както и едва ли не за това какво е било времето 
в този ден и за смисъла на това събитие, което беше 
своеобразно отгръщане на нова страница, загърбване на 
най-тъмните страници, свързани с току-що приключилия 
президентски мандат на Тръмп, завършил, както разбираме 
сега, с опит за държавен преврат. Нещата трябва да 
бъдат наричани с истинските им имена. Така че всичко 
това може да бъде част от познанието, което трябва да 
притежаваме за момента, в който е било издекламирано 
това стихотворение. А причината, поради която то успя 
да проникне в умовете и сърцата на хората по целия свят и 
да бъде прието като прекрасен момент както в Холандия, 
така и в Южна Африка, надхвърля значително простия 
факт да си чернокож.

значи ли това, че преводът трябва да се мисли като 
отрицание на затварянето?
Точно така. Преводът ни помага да не си представяме 
идентичността като затвор. Преводът е начин да 
отворим нашите светове един към друг и именно в това 
според мен се състои неговата хуманност.

Големият малийски писател Амаду Ампате Ба разказва 
историята за тримата работници на полето, които 
говорели различни езици и настоявали за едно определено 
ястие на своя си език. Когато дошъл един мъж, който 
говорел и трите езика, оказало се, че и тримата искат 
едно и също ястие. 
(Запис, Амаду Ампате Ба): „Неразбирането създава 
трудности. Голямото дело на живота е взаимното 
разбирателство, а за целта трябва да слушаш ближния си и 
да се въоръжиш с толерантност и търпение.“

Вие цитирате подобна история, при което 
припомняте, че преди да стане писателят и мъдрецът, 
когото всички познаваме, Амаду Ампате Ба е бил най-
напред преводач. Искам да кажа, преди да „преведе“ 
своята собствена култура за нас.  
Съвсем вярно. Най-напред Амаду Ампате Ба е работил 
като писмен преводач. Той е бил натоварен от френското 
колониално управление със задачата да сведе на френски 
език до това управление новините от страната и 
обратно, да превежда заповеди и директиви на френското 
управление за местното население. Историята, която 

Сулейман Башир Диан:  
Преводът е мост между човешките общности
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разказахте, е чудесна. В своята структура това навярно 
е най-добрата възхвала на превода, защото изтегля 
вниманието към факта, че преди всичко трябва да бъдем 
отворени и толерантни. Вместо да побързаме да кажем, 
„Не, аз не искам това, което ти искаш“, трябва да си 
дадем сметка, че всъщност искаме едно и също нещо. 
Това е много добра притча, която ни казва, че можем да 
говорим един и същи език, изхождайки от нашите твърде 
различни езици. Можем да превъзмогнем проклятието на 
Вавилон, ако си припомним как е разказана тази история 
в книга „Битие“ на Библията, момента, в който Господ 
решава да направи така, че хората вече да не говорят един-
единствен език и днес всички ние да се превърнем в племена 
и народи. Следователно преминаването от племенния 
стадий към стадия на човечество, към изграждането на 
единно човечество, означава именно това, да се научим 
да говорим на един и същи език въпреки множеството ни 
езици, въпреки езиковото многообразие, в което днес се 
намираме.  

Трябва да припомним, че Амаду Ампате Ба е символ 
на хуманността, която вие защитавате, защото е 
писал и мислил на няколко езика, без да ги поставя в 
йерархични отношения, а освен това той превърна 
френския език в език на Африка. Дали този въпрос за 
превода не се явява през вековете отново и отново, 
защото, както Вие посочвате в книгата си, първият 
превод в Европа е преводът на гръцката философия 
на латински език. Това е първото доказателство за 
различие, за обмен между култури. 
Напълно сте прав. Когато си припомняме началата на 
превеждането на гръцката философия на латински език, 
оставаме силно изненадани от дълбокото колебание 
на един от тези първи преводачи, Цицерон. Цицерон 
се пита дали латинският е способен да приеме и да 
понесе гръцката философия. Днес това предизвиква у 
нас усмивки и учудване, защото знаем, че впоследствие 
латинският се превръща в езика на философията. Учудва 
ни представата за онзи първичен стадий, в който някой 
се е замислял дали латинският е достатъчно благороден, 
достатъчно престижен, дали разполага с необходимите 
инструменти, за да приеме философията. Но това е 
и урок за нашето съвремие. Всички езици до един са 
съвършени. Няма един език на философията, за разлика 
от твърдението на един философ, представител на 
езиковия национализъм, а именно Хайдегер. Всички езици 
са носители на човешката мъдрост, на тази любов към 
мъдростта, която дефинира философията. 

Във Вашата книга има един прекрасен, вълнуващ 
откъс, от него научих много неща, където Вие 
разглеждате предаването от гръцки на езика еуе, 
език, който се говори в Гана, Того и Бенин, и по-
специално за това как се превежда глаголът „съм“. 
защото в двата начина на мислене и в двата езика 
думата „съм“ няма нито същата функция, нито 
същата стойност.
Гръцкият е индоевропейски език като френския, 
английския и немския. При него употребата на глагола 
„съм“ е много специфична. Той се явява копула, т.е. 
спомагателен глагол, който служи за връзка. Именно 
глаголът „съм“ ни позволява да свържем подлога с 
определението или с предикатива в изречения като 
„Жан е болен“ или „Жан е мъж“ и т.н. Но голям 
брой от човешките езици, всъщност в известен 
смисъл останалите езикови семейства, не използват 
копулата „съм“ по този начин. В историята на 
западната философия има цял един раздел, посветен на 
метафизиката, която почива върху разсъждение върху 
глагола „съм“ и онтологичната функция, която този 
глагол ще играе в историята на философията.

„Мисля, следователно съществувам.“
„Мисля, следователно съществувам.“ Езиковедът Емил 
Бенвенист има една статия от 1958 година, озаглавена 
„Категории на езика, категории на мисълта“, в която 
заключава, че категориите, за които Аристотел 
твърди, че това по принцип са категориите на 
човешката мисъл, всъщност се явяват категории на 
неговия роден гръцки език. Тогава какво би станало, ако 
пренесем това на един език, който не използва глагола 
„съм“ по този начин? И примера, който Бенвенист 
избира, защото в известна степен е запознат с този 
език, е примерът с езика еуе, който се говори в Того 
и Гана и който не употребява глагола „съм“ по същия 
начин, но има множество други начини на употреба на 
глагола „съм“ според обстоятелствата и според една 
по-специфична граматика. Ето защо тази статия е 
много важна, тъй като тя предупреждава философите, 
които трябва да могат, изследвайки собствените си 
предположения, да си дадат сметка, че говорят на 
език, който за тях е даденост, и че вероятно начинът, 
по който формулират своите въпроси, начинът, по 
който формулират своите проблеми, зависи до голяма 
степен от езика, на който говорят. От това следва, 
че изпитанието за превода е превеждането на тези 
философски съждения от един език на друг, това 
живеене между двата езика, за предпочитане твърде 
различни един от друг. Защото ако остана в рамката 
на индоевропейските езици, аз не се децентрализирам 
кой знае колко. Децентрализирането с напълно различни 
езици ме учи нещо за моите собствени философски 

Най-ранният ми читателски спомен 
Мисля, че беше книга от поредицата „Дайте път на 
Ноди“ на Инид Блайтън. Вярвах, че светът на Тойланд 
съществува и исках да карам колата на Ноди (макар и да 
беше такси).
Любимата книга от моето детство
Speed Six на Брус Картър, посветена на състезателната 
кола „Бентли“ отпреди войната, която побеждава редица 
чуждестранни следвоенни марки – „Мазерати“ и т.н. – в 
състезанията в Льо Ман. Чудесно четиво за един малък 
англичанин. 
Книгата, която ме промени като тийнейджър
Присъствах на Полевия ден на кадетските сили, 
облечен във военна униформа. По време на обедната 
почивка извадих от раницата изданието на „Пенгуин“ 
на „Престъпление и наказание“. Въпреки времевата и 
географска дистанция, различния език и социална среда, 
разбрах, че тази книга е много по-близо до реалния живот 
от сцените, които се разиграваха пред очите ми. 
Писателят, който промени мисленето ми
Шекспир, Флобер и съставителите на Оксфордския 
английски речник.
Книгата, която ме подтикна да стана писател
Със сигурност това не е една книга. Никога не съм 
смятал, че мога да стана писател – увереността ми 
беше толкова крехка. Надявах се да публикуват един-
единствен мой роман. След това нещата излязоха от 
контрол.
Книга или автор, към които се връщам
Е. М. Форстър. Когато четях книгите му като 
тийнейджър и в 20-те си години, ми се струваше 
добър писател, който обаче е леко сантиментален. 
Четиридесет години по-късно прочетох негово описание 
на английска закуска, сервирана във влака, тръгващ от 
Харуич, и разбрах колко забавен може да бъде. Тогава се 
върнах към романите му отново и осъзнах какъв голям 
майстор е – проницателен, яростен либерал, дяволито 
остроумен.
Книгата, която препрочитам
Приблизително през пет години препрочитам „Добрият 
войник“ на Форд Мадокс Форд, „Герой на нашето време“ 
на Лермонтов и „Началото на пролетта“ на Пенелъпи 
Фицджералд.
Книгата, която никога няма да прочета отново
„Александрийски квартет“ на Лорънс Дърел – преди 
50 години за мен тези книги бяха чувствени и сладки, 
изпълнени с екзотични за мен персонажи и страсти. 
Смятах, че никога няма да преживея техните чувства и 
приключения.  Предполагам, че днес тези книги биха ми се 
сторили вулгарни и претенциозни. 
Книгата, която открих късно в живота си
„Джейн Еър“, един от трите най-големи романа на XIX 
век, наред с „Доводите на разума“ и „Мидълмарч“.
Книгата, която чета в момента
Изпълнените с болка мемоари на Дейвид Стори A 
Stinging Delight и „Последните свидетели“ на Светлана 
Алексиевич.
Четивото, което ме успокоява
Едва ли ме успокоява, тъй като възгледите на Сименон 
за живота и мотивите за човешкото поведение са 
твърде песимистични. Винаги обаче имам негова книга 
подръка. Днес предпочитам „трудните му романи“, а 
не поредицата с Мегре. А те са толкова много – никога 
няма да се изчерпят!

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: „Гардиън“, 1 юли 2022 г.

съждения и е причината, поради която твърдя, че 
философът е преводач, че философът трябва да бъде 
преводач.

В книгата си Вие цитирате френско-американския 
философ Джордж Стайнър, който беше голям 
теоретик на превода.
(запис, Джордж Стайнър): „Съществуват много малко 
на брой вечни текстове, разбира се, но преди всичко нека 
не забравяме, че историята на четенето е много кратка 
– две и половина хилядолетия. Но това е нищо, това е 
едно премигване с око. От гледна точка на времето Омир 
е много близо до Флобер. Авторите отпреди Омир, от 
които той черпи материала си, са съществували 20 000 
години преди него. Устната литература е господствала 
над света, сега тя започва отново да възстановява това 
господство. Напълно възможно е великият период на 
четенето, на книгата, на т.н. „класически“ творби, да се 
приближава към своя край.“

Това ще бъде реваншът на устната литература?
В известен смисъл да, защото ние днес се намираме 
в епоха, в която разполагаме с технологии, които ни 
позволяват да реорализираме написаната литература, 
ако мога така да се изразя. Например давам си сметка, 
че всеки път, когато поръчвам някоя книга за своя 
таблет или електронен четец, ми се предлага и 
аудиоверсия, ако искам такава. А съм сигурен, че много 
хора вървят в тази посока. Сигурно е много удобно 
да слушаш „Мадам Бовари“, докато шофираш. Така 
че тази реорализация е много важна. Тя ще промени 
много неща. Мисля, че Стайнър е прав, когато твърди, 
че това наистина е дълбоко преобразование. Защото 
ще се върнем към онова, което Вие много точно 
нарекохте реванш на оралността, към слушането на 
текста, към слушането на прочитането на текста, 
към слушането на изпълнението на същия този текст, 
защото четенето на текста на глас в известен смисъл 
вече е интерпретация, вече е превод, превод чрез 
интонацията, чрез поставянето на логически ударения 
тук и там. Ние можем да произнесем „Да бъдеш или 
не? Туй е въпросът“1 по множество различни начини и 
така да придадем на тези думи множество различни 
значения. Впрочем именно Стайнър казва, че да 
разбираш, значи да превеждаш. А това означава, че ние 
ще произнасяме текстовете така, както ги разбираме, 
тоест ще ги превеждаме. Повторното превеждане 
от писмения на устния език е много важно движение. 
То заслужава нашето внимание върху промените, до 
които ще доведе.

Трябва да отбележим, че за Вас преводът не се 
изчерпва единствено с превода на писмени текстове. 
Във Вашата книга има цяла глава, посветена на 
африканското изкуство, като тук не става въпрос 
за думи, но и става въпрос за думи, защото не е без 
значение дали казваме „примитивизъм“, „негърско 
изкуство“, „етническо изкуство“, „племенно“, 
„първобитно“ и прочее. Освен това съществува 
двупосочното движение на творби между Африка, 
предмети и творби на изкуството, които са били 
представени във френските музеи, и които днес се 
завръщат в Африка. Става дума за ефекти на превод 
и препревод.
Струва ми се, че тази епоха, в която ние говорим много 
за връщането на творби на африканското изкуство, е 
добър период за разсъждение върху значението на превода, 
който претърпяват и който са създали и провокирали 
тези предмети на африканското изкуство. Това че 
по принцип са били отнети насила, е едно на ръка. Но 
веднъж пренесени в Европа или в САЩ, те не са останали 
неподвижни. Те са „проговорили“ друг език, за който 
вероятно не са знаели, че са негови носители. И този 
език на пластичната форма е бил разбран по определен 
начин от европейския авангард и така тези предмети са 
довели до модерността в нашето изкуство. А тяхното 
връщане ще бъде обратно превеждане, защото това 
връщане няма да анулира тяхното заминаване, за да се 
върнат отново в изходното положение. Напротив, те ще 
трябва да бъдат преведени наново в съвременния опит, 
в съвременните практики, които са напълно различни от 
ситуацията в Африка, когато тези творби са напуснали 
континента. Ето защо ми се стори, че трябва да се 
разшири понятието за превод и то да бъде използвано 
за размишления върху значението на пътуването, на 
одисеята на тези предмети, които са отишли и са се 
върнали, и чиято мисия е да останат в същността си 
мигранти.

Много ми харесва Вашата формулировка „да 
подложиш на изпитанието на чуждото“. И това 
се отнася за думите, за езиците, за изкуството, 
културата и индивидите.
Става дума за децентрализиране, за среща с Другия, за 
разбиране, че най-краткият път от теб самия към теб 
самия може да бъде път, който минава през Другия.

Превод от френски: РАДОСТИН ЖЕЛЕВ

1 У. Шекспир, „Хамлет“ (прев. Валери Петров). – Б. пр.

Джулиан Барнс: Когато за 
първи път отворих книга 
на Е.М. Форстър, ми се 
стори леко сантиментална
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Едуиг-Рене Дро е преводачка на художествена 
литература, писателка и активистка. Тя живее 

в Кот д’Ивоар и преди две години основава „1949: 
библиотека за писателки от Африка и черния свят“ 

в Абиджан. Превежда от английски на френски и 
обратно. Позицията є може би е малко изненадваща 

предвид това, че е африканска преводачка: 
африканските книги трябва да бъдат публикувани не 

само на местните езици, но и на френски.

С кои езици отраснахте?
Отраснах с три езика: с бамбара 
и якуба, които родителите ми 
често говореха помежду си, 
и с френски, който говорехме 
в училище. Когато бях на 
единайсет, се преместихме в 
централната част на страната 
и тогава френският стана 
по-важен. По-късно научих и 
английски.

Каква роля играеше 
литературата в детството 
Ви?
Започнах да чета много рано. 

Колегите на баща ми, които бяха французи, често 
ми даваха книги, но те не ми бяха интересни, защото 
описаното в тях не съответстваше на моята собствена 
реалност. Така че за да има какво да чета, сама започнах 
да пиша още като дете. Вкъщи често говорехме за 
литература – дори с майка ми, която не можеше да чете 
и пише. В литературата обаче са важни историите, 
нали? По-късно, докато учех в Англия, открих, че там са 
налични много повече книги от африканския континент, 
отколкото в самата Африка.

Превеждате от английски на френски и обратно. В 
Кот д’Ивоар се говорят близо осемдесет африкански 
езика и диалекта. И от тези така наречени „местни“ 
езици ли превеждате?
Не, защото тези езици са само говорими. Те нямат 
писменост. Между другото никак не харесвам израза 
„местни езици“ – наричам ги просто „езици“. В Кот 
д’Ивоар имаме високо ниво на неграмотност: петдесет 
процента от хората не могат нито да четат, нито 
да пишат. Затова аудиозаписите на литературни 
произведения са много важни.

В такъв случай важна роля ли играят аудиозаписите 
на книжния пазар в Африка?
Не. Аудиокнигите и аудиозаписите като цяло не са 
широко разпространени тук. Имаме радиопрограма, 
чийто водещ е една от най-големите реге звезди в 
страната – Алфа Блонди. Той четеше книги по радиото и 
предаването му беше много успешно. То даде достъп до 
литературата на много хора без образование – до добри 
писатели като Ахмаду Курума. Впоследствие обаче 
предаването беше прекъснато, защото Алфа Блонди 
нямаше права върху някои от книгите, които четеше. 
Така че аудиоформатите биха могли да бъдат много 
популярни. В Африка вече има много мобилни телефони, 
но не се слушат много подкасти. По-състоятелните 
хора и тези от средната класа може и да си пускат по 
някой подкаст в колата, докато карат децата си на 
училище, но това е всичко. Радиото обаче все още е много 
популярно тук. Всички много го обичат.

Прочутият кенийски писател Нгуги уа Тионго 
пише на родния си език кикую, за да стигне до по-
необразованите хора и да укрепи принадлежността на 
читателите си към африканската общност. Какво 
мислите за това?
Ситуацията в Кения е много по-различна от тази в 
Кот д’Ивоар. Кикую – езикът, на който пише Нгуги – се 
говори от много хора. Въпреки това обаче не зная какво 
е нивото на грамотност сред носителите на езика. На 
африканския континент има голямо разнообразие от 
езици. В Кот д’Ивоар най-голямата езикова група е бауле. 
И все пак езикът, който се говори и разбира навсякъде 
в страната, е диула, защото на него основно се води 
търговията, a лингва франка е френският. Ивоарският 
френски обаче, който си има свои собствени изрази и 
фрази. Затова ако един писател от Кот д’Ивоар реши да 
пише на диула или бауле, опитът му няма да бъде успешен 
заради нивото на грамотност. За тези езици почти няма 
да се намерят читатели.

Нгуги уа Тионго гледа на себе си като на 
антиколониален писател и отказва да пише на 

английски, защото това е 
езикът на колониалистите. 
Какво мислите за френския в 
Кот д’Ивоар?

Когато хората казват, че френският е колониален език, 
аз винаги възразявам. За мен не е така. Може би през 
1893 г., когато французите са дошли и колонизаторите 
са започнали насилствено да подчиняват местните, 
отношението на местните към френския език е било 
различно. Аз обаче искам да пиша на френски! Но ми се ще 
ивоарският френски да бъде отразен в речниците. Днес 
видях, че един от френските изрази, които използваме 
тук за ma copine или mon amie („моята приятелка“) – ma 
go, вече може да бъде открит във френския тълковен 
речник „Льо пти Робер“. Имаме и други подобни думи. 
Ето този френски искам да виждам в книгите. Дразня се, 
че хората очакват африканските писатели да пишат на 
родните си езици. Не говоря за европейците, а за хората 
тук.

Но в речта си по време на конференцията TED 
в Абиджан през 2015 г. наблягате на това, че 
развиването на африканските езици е важно за 
културната идентичност…
Така е. Проблемът с африканските езици е, че хората 
често се срамуват да говорят на тях. Когато бях в 
началното училище, ако ни чуеха да говорим на родния 
си език, слагаха на вратовете ни грозна огърлица от 
животински кости, за да разберат всички какво сме 
направили. Караха ни да изпитваме срам. Ето с това 
никак не съм съгласна. Нашите африкански езици са 
основа на националната ни идентичност. Това е важно. 
Но все пак не бива да носим идентичността на гърбовете 
си, сякаш нямаме нищо друго. Тук имаме няколко езика. 
Ще ми се африканските езици, ивоарският френски 
и френският, който се говори във Франция, да имат 
еднакъв статут. Това е работа на нашия Институт за 
национални езици. Ще ми бъде интересно от института 
да успеят да популяризират африканските езици 
дотолкова, че един ученик да се чувства достатъчно 
уверен да преведе книгите ми на якуба или бамбара. Така 
разговорите за литературата ще добият други мащаби.

Ами авторите, които публикуват сами работата си 
в интернет? Има ли много такива тук?
Не бих казала. Все още сме привързани към книжното 
тяло. В Кот д’Ивоар много автори сами издават 
книгите си. Една от причините е, че няма много 
издатели. Освен това сред малкото съществуващи 
издатели голям процент са непрофесионалисти. Понякога 
ги наричаме просто „печатари“. Правата на авторите 
не се зачитат, те не получават процент от печалбата. 
Затова предпочитат сами да издават книгите си и 
директно да получат всички пари от продажбите. За 
жалост, тези книги често са доста блудкави, защото 
в страната не се организират семинари по творческо 
писане. Хората не знаят, че след първата чернова следва 
редакция. Изчистват правописните грешки и си мислят, 
че имат готова книга.

Как мислите, в кои аспекти африканският 
литературен пазар има нужда от промяна или 
подобрение?
В последно време се прави много – за художествения 
превод, да речем, за семинарите по творческо писане. 
Освен това различните езикови общности в Африка 
много по-активно общуват помежду си. И все пак 
много ми се иска да се уредят нещата с правото на 
разпространение между различните африкански държави. 
Някои държави – като Сенегал например – са сключили 
тарифни споразумения, според които, когато дадена 
книга влезе в страната, не е нужно тя да се облага 
с мито. В Бенин и в моята собствена страна обаче, 
въпреки че официално е в сила същият закон, реално 
погледнато нещата се случват по съвсем различен начин. 
Когато влизаш в страната с купени от другаде книги, 
трябва да платиш мито. Не сме конкурентоспособни, 
защото книгите ни са ужасно скъпи. Особено когато се 
внасят от чужбина. Една европейска книга се продава в 
Африка за около 28 евро, въпреки че месечната заплата на 
човек от Кот д’Ивоар е средно около 100 евро. Никой не 
може да си позволи такова нещо. С изключение може би 
на хората от средната класа.

Какво друго трябва да се промени?
Ако искаме да сме конкурентоспособни, трябва да 
разберем, че книгоиздаването е бизнес. Книгите ни 
трябва да имат по-хубави корици, оформлението да е 
по-красиво, защото никой не иска да дава пари за боклуци. 
Също така са ни нужни добри издатели и добра печатна 
инфраструктура. Иначе се налага да пращаш книгата си 
в пидиеф формат в Индия или Великобритания, където 
качеството е по-високо. Вече имаме голям напредък, но 
трябва да се постараем още малко. (Смее се.)

Литературата е свързана с грамотността, която 
също е голям проблем, нали?
Несъмнено грамотността е голям проблем. Понякога ме 
питат защо не преподавам писане и четене. Но не мога 
да правя всичко – няма да издържа физически! (Смее се.) 

Ще оставя тази задача на министъра на образованието. 
Аз самата искам повече да се говори за литература, да 
се показва колко забавна може да бъде тя, да се обсъждат 
различни теми, различни автори. Макар че в моята 
страна между 41 и 51 процента от населението не може 
да чете и пише на какъвто и да е език, 90 процента от 
него разбира и говори френски. Искам да работя с това. 
Искам хората да четат повече преводни книги, за да има 
всеки достъп до литературата – без значение дали е 
завършил втори клас или докторантура.

И как смятате да постигнете това?
В библиотеката ми в Абиджан веднъж седмично четем 
книга. С ученици от художественото училище правим 
половинчасови адаптации на книги, защото не е възможно 
да прочетем цяла книга в обедната почивка. На практика 
резюмираме книгата, като добавяме и малко диалози. 
Когато започнахме, бяхме петима, а сега вече сме 
трийсет! Макар че има и хора, които се оплакват: само 
книги, написани от жени, ли четем? А аз отговарям: да, в 
тази библиотека имаме само книги на жени! (Смее се.)
Много ми се ще да записвам разкази на млади ивоарски 
писатели, завършили семинара по творческо писане, 
както под формата на подкаст, така и на хартия. След 
което местни радиопрограми да пускат разказите, 
за да ги слушат всякакви хора. Имам и друг проект, в 
който искам да работя със студенти по литература от 
университета, с които да преведем част от тези разкази 
на якуба и да пуснем и тях по радиото, за да стигнат и до 
хората, които не говорят добре френски.

Преводачите на художествена литература са много 
ниско платени – дори в Европа, в Швейцария. Как 
стоят нещата в Африка?
Навсякъде е така! Блъскаме се от сутрин до вечер! 
Съчетаваме по няколко работи. Всъщност аз самата 
имам късмет, защото всичките ми допълнителни работи 
са свързани с писане и художествен превод.

Правят ли се опити да се популяризира 
художественият превод?
Не. През 2019 г. започнах да организирам семинари в 
сътрудничество с Бристълския университет и със списание 
„Бакуа“ в Камерун, където официалните езици са два. В 
страната има някаква инфраструктура и литературно 
списание. В моята библиотека проведохме курс по 
художествен превод. През седмица организираме конкурси 
по превод. Дори студентите по английски език не знаят 
какво е художествен превод, не знаят, че трябва много 
да се чете. Студентите, които учат френски, немски, 
испански или английски тук, си мислят, че единственият 
им избор е да станат учители. Исках да им покажа колко 
много различни професии има в книгоиздаването. Че можеш 
да бъдеш не само писател, но и издател, редактор, можеш 
да пишеш рекламни текстове или пък да си преводач на 
художествена литература.

                                                                                                
Интервю на ЖАНИН МЕСЕРЛИ

Превод от английски: МАЯ НЕНЧЕВА

Кратка биография
Едуиг-Рене Дро е преводачка на художествена литература, 
писателка и литературна активистка от Кот д’Ивоар. 
Нейните разкази и статии са публикувани в антологии 
като New Daughters of Africa („Новите дъщери на Африка“), 
Africa39 („Африка39“), Eastern African Literary and Cultural 
Studies („Източноафрикански литературни и културни 
изследвания“), This is Africa („Това е Африка“) и т.н. Като 
преводач на художествена литература тя наставлява 
млади преводачи в курса по художествен превод на списание 
„Бакуа“ и съставя антологията Your feet will lead you where 
your heart is / Le crepuscule des âmes soeurs („Краката ти ще 
те отведат там, където е сърцето / Здрачът на душите 
посестрими“). Тя е и преводач на антологията Les oiseaux 
d’eau sur la rive du lac / Water birds on the lakeshore („Водни 
птици на брега на езерото“ – на английски и френски), на 
детската книга Rêve d’oiseau („Сън с птици“) на Шеназ 
Пател, на разказа Petit Pa („Малкият Па“) на Емели Бум и др.
През 2018 година Едуиг печели стипендията за писатели 
на фондация „Майлс Морланд“, през 2019 година участва 
в инициативата за млади африкански лидери „Мандела 
Уошингтън“, през 2021 година участва в международната 
програма по творческо писане на Университета на Айова. 
През 2022 година е сред номинираните за програмата 
„Ментор и протеже“ на „Ролекс“.
През 2020 година тя основава в Абиджан „1949: библиотека 
за писателки от Африка и черния свят“.

Източник: https://www.looren.net/en/blog/french-is-not-a-
colonial-language
Blog Übersetzerhaus Looren 
Translation House Looren blog 
Blog Collège de traducteurs Looren, 8 август 2022 г.

Публикува се с любезното съгласие на авторите.

Френският не е колониален език
Разговор с Едуиг-Рене Дро

Едвиже-Рене Дро



  Литературен вестник 5-11.10.2022      13

Емад Мирмотахари

Този текст защитава тезата за необходимостта 
от промяна в курсовете по световна литература, за 
преминаването от „общ преглед“ към оспорване на 
обичайните категории на знанието, класифициращи света. 
Това може да бъде изпълнено най-добре чрез извеждането 
на преден план на малките маргинализирани литератури и 
акцент върху „местната литературна традиция“.

През последните години проучвам стратегии за 
демистифициране на дръзката идея за присъствие на 
„световната литература“ в курсове за студенти бакалаври 
от различни специалности в северноамериканските 
университети. Въпреки че това изследване засяга интереси 
и безпокойства, свързани с преподаването, прозренията, 
до които стига, могат да бъдат използвани и отвъд 
специфичната педагогическа сфера. Когато започнах 
да преподавам, колегите ме информираха, че ще водя 
курсове по световна/постколониална литература не 
само в магистърски програми по английска литература, 
но и в други програми, с което трябваше да отговоря 
на изискването за „разнообразие“ в университета. 
Едва наскоро осъзнах, че тези нови обстоятелства 
са естествена среда за изследванията на световната 
литература и в нея могат да се постигнат по-добри 
резултати.

В началото, като млад докторант, ревностно следвах 
изискванията, които поставяше пред мен тази дисциплина 
в онзи момент. Естествено, не пренебрегвах и предишни 
свои цели: да събуждам у студентите си любопиство към 
различното и далечното и с малко късмет да ги вдъхновя да 
продължат напред – да станат полиглоти и литературни 
изследователи. Обичайно е да срещаме все още модела на 
преподаване на „великите книги“ в световната литература; 
той защитава концепцията, че световната литература е 
съвкупност от онези книги, които Маргарет Коен нарича 
„големите непрочетени“ произведения. Този модел обаче 
крие опасност – преподаването на световна литература се 
превръща в инструмент за формален „мултикултурализъм“, 
не изисква особени умствени усилия и свежда студентите 
до пасивни „културни туристи“. Наместо това един курс 
по световна литература трябва да провокира желание у 
студентите да преосмислят своя светоглед и да разкрие 
пред тях синергиите между локално, национално, регионално 
и глобално. 

За тази цел курсовете по световна литература 
вероятно трябва да започват с литературната 
традиция у дома. За мен и за моите студенти този дом 
е Питсбърг, Пенсилвания. По този начин студентите 
разбират как локалното, най-близкото и познатото 
могат да се превърнат в координати на света; светът 
не е нещо екзотично, заплашително и враждебно, а е 
разширение на това, което определяме като наш дом – 
широката общност, към която принадлежим. Открих, 
че местните литератури, създавани от писатели 
от малцинствени групи, подпомагат осъзнаването 
на процеса на обмен между локално и глобално. Това е 
един от пътищата за откриване на пресечни точки 
между разговорите за „световна“ и „постколониална“ 
литература, пространство, в което изследванията 
на световната литература могат да получат ценни 
уроци от енергията на постколониалните проучвания. 

Последните настояват, че властта и социалният 
статус влияят върху начина, по който интерпретираме 
и възпроизвеждаме реалността – идея, която определя 
подхода на преподавателите към световната литература 
като инструмент за опознаване на различията.

Акцентът върху локалното и „малките“ литератури, 
видян като път към световната литература, е поставян 
и от нашите исторически предшественици. Гьоте, 
на когото приписват въвеждането на понятието 
„световна литература“ (Weltliteratur), пише следното: 
„Националната литература днес вече е лишен от 
смисъл термин; наближава епохата на световната 
литература и всеки трябва да стреми да ускори нейното 
приближаване“. По-малко известен за публиката е 
интересът на Гьоте към локалните и регионални 
литератури, или „субнационалните литератури“. Нямам 
намерение да определям това като началото на бунт 
срещу господстващата литературна аристокрация;  
писателят обаче разсъждавал върху въпроса за 
възможната роля на литератури от перифериите 
на „нациите“ в процеса на депровинциализация на 
литературата и освобождаването є от националните 
рамки на интерпретация. 

„Етническите“ и „постколониални“ литератури, 
които колебливо принадлежат към някоя национална 
литература, заемат специфично място в разговорите 
за световна литература. Те не оспорват задължително 
идеята за „национални“ литератури, но разколебават 
практиките около тях и изискват нови техни прочити; 
стават причина за подход към литературните канони, 
намиращ допирни точки с по-обхватния разговор за (не)
принадлежност към определени социални общности 
и начина, по който тези общности са създадени и 
контролирани. 

Осъзнавам, че стартирането на курс по световна 
литература в САЩ изглежда като опит за отдалечаване 
от американския и англосаксонски ексепционализъм. 
Алтернативата е да симулираме липса на вина относно 
позиционирането ни в този свят. Един отговорно 
структуриран и прям в интелектуално отношение 
курс по световна литература трябва да признае 
съществуващите властови позиции и латентните 
идеологически съдържания и да се опита да ги преодолее.

Творчеството на най-великия литературен син на 
Питсбърг, Огъст Уилсън, имаше огромно въздействие 
върху мен. Макар и да не съм родом от това място 
и да не съм чернокож, разпознах в питсбъргския му 
цикъл свои копнежи и тревоги. Макар и тясно свързан 
със специфично място и време, този цикъл насочва 
вниманието ни към отношенията между локално, 
регионално, национално и глобално. Това е така, защото 
литературата на чернокожите в Америка – за разлика 
от други „етнически“ и имигрантски литератури – е 
възприемана като обособена част от американската 
литература. През последните години обаче 
литературните изследователи преразглеждат своята 
оценка за авторите от малцинствени групи в САЩ и ги 
определят като гласове на конгломерат от общности, 
наречен „глобален юг“. 
Питсбъргският цикъл се състои от десет пиеси 
– всяка от тях обхваща едно десетилетие от ХХ 

век, пресъздадено през 
преживяванията на 
чернокожите в Америка. 
Действието в девет 
от тях е ситуирано 
в района в Питсбърг, 
където Уилсън е израснал, 
но цикълът ни отвежда 
и в Чикаго, епицентър 
на блуса, музикалния 
жанр, който въплъщава 
светогледа на автора 
и неговите персонажи. 
Градът е възхваляван 
като място, което 
носи освобождение на 
чернокожите американци. 
Пиесите поглеждат и 
към Американския юг, 
който крие неразказани 
и недовършени истории, 
както и незараснали 
рани, чиито призраци 
преследват персонажите 
на Уилсън. Много от тези 
персонажи са имигранти, 
във всички значения на 
думата извън правния є 
смисъл. Те преминават 
от една културна сфера 

в друга в търсене на по-добри перспективи, макар и 
да не прекосяват геополитически граници. Също като 
имигрантите, прекосяващи държавните граници, 
персонажите на Уилсън копнеят да се „завърнат“. 
За Бой Уили, персонаж от „Уроци по пиано“, Югът е 
единственото място, където чернокожите се чувстват 
свободни, където са „у дома“, тъй като там могат да 
предявят претенции към самата земя. Африка също 
присъства в цикъла – едва доловимо, като липса и 
невъзвратима загуба. Питсбъргският цикъл е свързан и 
с разпръснатата африканска диаспора – микрообщност 
на хора от африкански произход, които живеят извън 
обичайните за чернокожите места. Поредицата от 
пиеси завършва с Radio Golf, чието действие се развива 
през 90-те години на миналия век на фона на проблемите, 
предизвикани от упадъка или обновлението на градското 
пространство.  

Усещаме силното чувство за тревожност, което 
измъчва много от персонажите на Уилсън – напрежение, 
породено от непрестанното движение в пространствен 
и културен план. Това е една от причините, поради 
които авторът ситуира действието в „хиперлокални“ 
пространства като кухни, задни дворове, всекидневни, 
кафенета и крайпътни ресторанти – там персонажите 
му се спасяват от несигурността, изпитвана от хора, 
които не принадлежат на нито едно място. Те обаче са 
част от пръстени от общности, които се разширяват 
като концентрични окръжности към онова, което 
наричаме „свят“.

Изследванията на световната литература имат 
своите критици, разбира се. Чуват се гласове, които 
определят дисциплината и програмите по световна 
литература като форма на контрол. Някои критици 
смятат, че университетските курсове, включващи 
книги в превод, стерилизират и „опитомяват“ другите 
литератури, като заличават отликите, които ги 
правят ценни (този възглед почива на необосновани 
представи за качеството на преводите). Други твърдят, 
че изследователите разглеждат произведения от 
различни места по света, но „присаждат“ към тях 
критически апарат и терминология, които са чужди на 
условията, в които тези текстове са създадени. По-
отдавнашни негативни комнтари бяха насочени към 
евроцентричния характер на тези проучвания. Това 
може и да е вярно, но „евроцентризмът“ сам по себе 
си е твърде проблематична категория. Източните 
и централноевропейските литератури почти не 
присъстваха в този „евроцентричен“ преглед, както 
и редица западноевропейски литературни традиции 
(норвежката, холандската, белгийската и др.). Ето 
защо се наложи евфемистичният израз „натовски 
литератури“. Може би тези критики са твърде сурови, 
но очевидно не са безпочвени. Насочването към локалното 
е начин за разсейване на някои от тези опасения, ако не за 
друго, то поради факта, че студентът би получил знание 
за културните си корени и начина, по който те оформят 
неговия светоглед.

През последните три десетилетия редица явления в 
света бяха дефинирани чрез представки като интер-, 
поли-, мулти-, хетеро-, транс- и т.н. Световната 
литература би трябвало да играе важна роля в 
опознаването на тези явления и в усилията за справяне с 
техните социални последици, както и в разширяване на 
обхвата на литературното образование. Проучванията 
на световната литература са критическа практика, 
която преследва ясни интелектуални цели. Вероятно 
няма да промени света, но има потенциала да промени 
начина, по който студентите го възприемат. 
Преподаването на световна литература несъмнено 
крие рискове; на основата на познание за универсалното 
в текстовете е възможно да провокира извода, че „в 
крайна сметка всички сме еднакви“. Но това е само 
началото. Добра стъпка напред би била възможността 
за студентите да разберат Другия и „ясно да си го 
представят“, по думите на Амитав Гхош. 

Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА

Източник: https://www.worldliteraturetoday.org/2016/may/local-
global-reflections-teaching-world-literature-emad-mirmotahari

Локалното като глобално:  
размисли за преподаването на световна литература

Рисунка Александър Байтошев
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За четвърти пореден път от 2017 г. насам се състоя 
конкурсът за превод на съвременна унгарска литература, 
организиран от Институт Лист и унгарския лектор 
в СУ „Св. Климент Охридски“. Конкурсът бе проведен 
с подкрепата на Съюза на преводачите в България, 
Къщата за литература и превод, специалност „Унгарска 
филология“ и „Литературен вестник“, със съдействието 
на унгарския лектор към Програма „Гост-преподаватели 
за унгарската култура“ при Министерството на 
външните работи и външноикономическите връзки на 
Унгария.
На 9 юни тричленно жури в състав: Светла Кьосева 
– председател (СПБ), Лиляна Лесничкова (Унгарска 
филология) и Нели Димова (Институт Лист) обяви 
наградите за поезия и проза. 
Участниците в конкурса трябваше да преведат разказ 
от Кристиян Гречо и/или стихотворение от Янош Афра. 
За пръв път преводите на стихотворение бяха повече от 
преводите на прозаичния текст. Явиха се 13 участници, 
като двама от тях представиха и стихотворение, и 
разказ в свой превод. 

Журито обяви следните награди: 

Проза
Първа награда – Дора Великова
Втора награда – Елица Климентиева
Трета награда не се присъжда

Поезия
Първа награда – Марта Чакъров 
Втора награда – Елица Климентиева
Трета награда – Весела Хедеши 

При награждаването журито сподели критериите, от 
които се ръководеше при оценяване на преводите. 

На първо място то поставя добрия български език – 
дали преводачът е в състояние да предаде на български 
език ситуации и настроения, смяната на регистъра в 
оригинала, да предаде по подходящ начин реалното и 
въображаемото в рамките на текста и да прави всичко 
това последователно, от край до край. 

Друг важен критерий, с който журито се съобрази, е 
интерпретацията на текста – доколко е разбран 
смисълът, как е пресъздадено звученето на текста, 
дали преводачът е съумял да ги пренесе на български 
език, избягвайки буквализмите и неясните изрази. Дали 
надгражда речниковото значение на думите, за да създаде 
художествен текст на български език. Това е особено 
деликатно при превода на поезия, при който трябва 
да се запази и моментният образ, и да се избегнат 
неразбираемите на български асоциации. 

Важно за журито беше и издържаното докрай 
внимание, реализирането на цялостния текст. Това 
е особено съществено при прозата, която винаги е 
изпитание за търпение и издръжливост. Има преводи, 
които започват много хубаво и след това като че ли 
преводачът се уморява и някак ги претупва. Или пък 
започват с много препъване, но впоследствие сякаш е 
намерен тонът и се получава хубав текст. Един добър 

Граница на светове 

Кристиан Гречо

Порутена барака или само табела, ламинираното 
разписание е старателно изтъркано, издраскано, 
бурените са утъпкани на петна, наоколо стигат до 
колене. Автобусната спирка уж е място, където 
рейсът спира. Но на село и в предградията може да 
бъде и изповедалня, канапе на психолог, гардеробна за 
артисти, чистилище. Там мързеливите ученици се 
подготвят за позорните си провали, там работниците 
от завода за превключватели (Контакта) и поредната 
смяна във фабриката за разфасоване на пилета 
(Барневал) подготвят изхабените си души – колкото 
по-рано започва бачкането, толкова по-безмълвно.
Там стоях и аз в дните на пропиляната си, невзрачна 
младост. С баба ми Марта на път за първия курс по 
плуване, още през лятото след детската градина, 
когато родителите ми не ми повярваха, но аз усещах, 
че няма да се науча да плувам, защото е трудно. В 
притеснението си изпивам половината басейн, след 
което повръщам с облекчение и щастливо. Висях там 
и докато ходех на втория курс по плуване, когато 
вече не се интересувах от плъзгане, а много по-живо 
от размотаващата се по бански Бети, но четири 
години са много време. Междувременно членовете на 
бригадата за социалистически труд „Янош Асталош“, 
с доброволен труд, жертвайки три свободни съботи, 
построиха на мястото на спирка „Конопена фабрика“ 
хубава барака от гофрирана ламарина. Дъждът влизаше 
в бараката, а вътре беше спарено и горещо, когато 
грееше слънце, но не заради това не си струваше да се 
влиза, а защото тогава автобусът не спираше.
Спирката при конопената фабрика е в края на селото, 
зад нея е обширната, безкрайна пустош, миражите 
на хоризонта и оградените с телена мрежа газови 
бутилки в двора на „Топливо“. Висейки там, изследвах 
съвестта си, облегнат на железния стълб, който още 
като нов е изглеждал луничав с петната от ръжда, и 
си представях какво е трябвало да кажа, да направя – 
какъв страхотен човек щях да бъда, ако не бях този, 
който съм.
Като тийнейджър смятах, че е готино да седя на 
тънкия бетонен ръб, с крака на врата си, гледайки 
пред себе си. Бях тръгнал за общежитието, в 
неделя следобед, стоях с наведена глава, дългата 
ми сламеноруса коса влизаше в очите ми, в краката 
ми имаше натъпкан до пръсване, износен сак от 

Четвърти конкурс  
за превод на съвременна унгарска литература

превод трябва да е издържан от край до край – няма 
място за отпускане или небрежност. 

Наред с добрите резултати трябва да отбележим 
и факта, че един от представените преводи беше 
дисквалифициран. Текстът дотолкова не съответстваше 
на правилата на българския език и съдържаше такива 
груби грешки, че се появи съмнение за машинен превод, 
представен без никаква обработка. 

След обявяване на резултатите от конкурса, на 11 юни 
в Къщата за литература и превод се състоя семинар с 
участие на журито и преводачите, в рамките на който 
бяха разгледани проблемните места в двата предложени 
текста и бяха анализирани възможностите за 
подобряване на представените преводи. На вниманието 
на читателите на „Литературен вестник“ представяме 
преводите, които преводачите, с помощта на журито, 
редактираха след провеждането на семинара. 

Организаторите на конкурса със задоволство 
установиха, че има постоянен интерес към превода 
на унгарска литература, която привлича преводачи 
от различни поколения. Като особено важна задача 
се откроява работата с младите преводачи, които 
показват сериозно развитие през последните години.

СВЕТЛА КЬОСЕВА
(председател на журито)

изкуствена кожа. Един полски фиат спря и мъжът 
попита дали да ме закара. Автобусът ще дойде, 
отговорих. Дотогава има много време, настоя той, 
и беше прав, така че се качих. В скута ми беше 
лекьосаната чанта, не си сложихме колани, не беше 
общоприето. Мъжът беше мил, хвалеше ме от какво 
добро католическо семейство произлизам. „Де да 
живееше всеки в такава истинска вяра!“ Погледнах 
врата му, дали има бяла якичка; беше облечен във 
фабрично изплетен пуловер. „Малко са преданите, 
любящи внуци като теб“ – продължи той. Отново 
го погледнах, наместих чантата в скута си, „така 
привързани към баба си“. Никога не бях виждал мъжа, 
нямах никаква представа кой е, но на село по онова 
време подобни неща не бяха необичайни: възрастните 
те разпознаваха по лицето, стойката, гласа, служили 
с баща ти, били пленници с дядо ти, като близки 
непознати имаха права над теб. Бях свикнал с това – 
дори и да не ми харесваше. Неспиращите, незаслужени 
хвалби обаче ме изнервяха. „Нали си израснал там 
– добави нежно, почти шепнешком. – Явно си много 
привързан към баба си.“ Бяхме пристигнали в Сентеш, 
порутеният цех на фуражния завод, като някаква 
покосена военна колона, пазеше опустялата граница 
на града. Брадичката ми се схвана да се сдържам, 
да преглъщам плача. Опитах се да си спомня кога за 
последен път бях ходил при баба и дядо, при които 
израснах, които обожавах и които, макар че живееха 
седмина в стая и половина, приеха родителите ми, след 
като майка ми беше прогонена. Мъжът не ме закара до 
гарата, а спря при Спестовната каса. Домъкнах се до 
железарията, хвърлих чантата, тънкият ми силует се 
отразяваше във витрината, но мислено аз виждах онази 
моя версия, която пристига на спирката, и макар да 
има време да влезе, подминава къщата на баба си и дядо 
си.
Шестнадесет години преди пристигането на полския 
фиат, на същата онази спирка, чака момче, по-
мършаво и от мен, с дълга, синкавочерна коса. Носи 
бродиран дънков елек на цветя, панталоните му тип 
чарлстон, макар и наскоро изпрани, са окаляни до 
глезените. Хората гледат пътя, дали рейсът идва, 
хипито гледа тротоара, сякаш се тревожи дали някои 
няма да изпуснат автобуса. Иззад гъстите бъзови 
храсти се появява жена с костюм и накъдрена коса, 
зад нея се препъва крехко, слабо момиче. Жената 
дърпа момичето за ръката, то не поглежда нагоре, 
но все пак забелязва бродираните цветя на елека на 
момчето. Спира, гърбът є се прегърбва още повече, 
стои така с поглед, забит в земята. Жената я 
дърпа, но момичето се инати. Накрая я хваща за 
пуснатата коса и без никакъв преход започва да я 
скубе, крещи, но и така едва-едва напредват; косата 
на момичето пада на снопчета като разтурена купа 

сено, вятърът завихря в танц изскубаните, плътни 
кичури. Накъдрената жена оглежда момчето от 
главата до петите, прави гримаса, „не съм възпитала 
дъщеря си да е курва!“, изкрещява му. Всички пътници 
поглеждат към момчето, какво ли ще отговори, 
момчето също навежда глава. Автобусът закъснява, 
жената започва да удря дъщеря си, първо само с ръка, 
после и с чантата си, пътниците не се намесват, само 
въртят глави, както при игра на тенис. Гледат ту към 
мълчаливото момче, ту към момичето, което търпи 
побоя и хапе устните си. Стигат до спирката тъкмо 
когато пристига автобусът за Сентеш. Момчето 
се размърдва. Докато жената се опитва да издърпа 
дъщеря си в автобуса, момчето застава пред тях. С 
едната си ръка жената стиска ръката на момичето, 
с другата опитва да изблъска момчето настрана. Не 
успява, в безпомощната си ярост го удря по главата, 
опитва да го заобиколи от другата страна. Момчето 
отново застава пред нея. Когато удря главата му с 
чантата си, момчето се защитава с ръка, но не се 
навежда. Сякаш танцуват странен танц, то отново 
и отново препречва пътя на жената. Всички пътници 
се качват. Шофьорът дълго и злорадо гледа сцената, 
унизителния танц на ястреби, след това смехът му 
преминава в кашлица и затваря вратата. На спирката 
при конопената фабрика, насред вонящия катранен 
дим, остават четирима: накъдрената жена, момичето 
с прехапаните до кръв устни, момчето, стоящо 
с наведена глава, и двумесечният плод, растящ в 
утробата на момичето.
Една дъждовна есенна сутрин, докато се качвахме на 
автобуса за Сентеш, шофьорът взе да се възмущава, 
че сме кални. Кои?, попитах. Всички в това въшливо 
село, добави той през зъби и мърморейки, дръпна към 
себе си ниската вратичка на шофьорската кабина. 
Инстинктивно огледах краката на пътниците, 
познавах ги, знаех кой е местен. Бяхме кални. Когато 
пристигнахме, учителката Ковач смени обувките си 
в платената тоалетна на градската автогара. Гледах 
я, докато се отдалечаваше, плати двадесет форинта, 
за да се смеси с хората с достойнство. Ние с баща ми 
си починахме още малко, той не се чувстваше добре, 
бяхме на път към болницата, където баба ми също е 
искала да замъкне забременялата ми майка. Изчакахме 
замайването на баща ми да отмине, но не биехме 
на очи, други също чакаха, все пак другото име на 
автогарата е чакалня. Но бихме могли да я наричаме и 
шлюз.

Превод от унгарски: ДОРА ВЕЛИКОВА
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Янош Афра

Складирани недоразумения

Иска ми се да ти кажа, че ще ми е спокойно, ако си до мен,
вместо това казвам, че постоянната липса ме разяжда.
Искаш да ми кажеш, че ако можеше, би стояла до мен,
но казваш само, не е възможно вечно да сме заедно.
Иска ми се да ти кажа, как жадувам твоята любов,
но казвам само, без чувства не съм ти нужен.
Искаш да ми кажеш, че някой ден аз ще съм най-важният
  за теб,
вместо това ми казваш, че не искаш да се промениш. 
Иска ми се да ти кажа, че заедно ще сме по-силни,
но казвам само, всичко губи смисъл, щом не сме едно цяло.
Искаш да ми кажеш, че някой ден все пак с теб ще се 
 слеем, 
но казваш само колко често пренебрегваш себе си.
Иска ми се да ти кажа да си спокойна,  нов път ще 
 потърсим,
вместо това казвам само, без сили останах, чакайки те.
Искаш да ми кажеш да не губя още търпение,
вместо това казваш, че моите желания ти идват 
 в повече.
Иска ми се да ти кажа, че занапред ще внимавам с тях,
вместо това ти казвам, пак мислиш само за себе си.
Искаш да ми кажеш, че би направила всичко за мен,
вместо това казваш да не очаквам нищо повече от теб.
Иска ми се да ти кажа, любовта е най-важната за мен, 
вместо това казвам само, уви, не е така при теб.
Искаш да ми кажеш колко много стремежи има в теб,
но казваш само, че всички те не са достатъчни за мен.
Иска ни се да кажем, че всичко може да се оправи,
но накрая казваме, любовта не стига, нека спрем дотук.

  Превод от унгарски: МАРТА ГЕОРГИЕВА

Янош Афра

Кратък обзор на недоразуменията

Иска ми се да кажа, че ако беше тук, щях да съм спокоен,
но казвам, че постоянното ти отсъствие ме тревожи.
Иска ти се да кажеш, че ако можеше, щеше да си до мен,
но казваш, че няма как да сме винаги навсякъде заедно.
Иска ми се да кажа, че чакам да ме заобичаш,
но казвам, че ако и малкото ти стига, значи не съм важен.
Иска ти се да кажеш, че бих могъл да съм най-важният,
но казваш, че трябва да съхраниш себе си.
Иска ми се да кажа, че заедно можем да сме нещо повече,
но казвам, че щом не мислиш за нас като за цяло, няма 
 смисъл.
Иска ти се да кажеш, че с времето ще бъдем,
но казваш, че вече си извън зоната си на комфорт.
Иска ми се да кажа отпусни се, да опитаме другояче,
но казвам, че не мога да те чакам повече.
Иска ти се да кажеш нека проявя още малко търпение,
но казваш, че и досега съм искал прекалено много.
Иска ми се да кажа добре, ще бъда по-внимателен 
 с желанията си,
но казвам, че отново мислиш само за себе си.
Иска ти се да кажеш, че си направила всичко за мен,
но казваш да не очаквам нищо повече.
Иска ми се да кажа, че очаквам поне обичта да остане,
но казвам, че всичко останало ти е по-важно от мен.
Иска ти се да кажеш, че си се постарала, опитала си, 
търсила си път към мен,
но казваш, че каквото и да правиш, няма да ми е 
 достатъчно.
Иска ни се да кажем, че заедно можем да оправим всичко 
 това,
но казваме достатъчно, само любов не стига.

 Превод от унгарски: ЕЛИЦА КЛИМЕНТИЕВА

Вълнение
 
Аз не съм негова.
Той е прекалено велик, за да ме издигне.
За да ме прегърне и остави да съм горе.
Да съм над него е невъзможно.
Той е водещият, този с отчетливия глас, 
с умните решения и с по-красивата външност.
Той е този, който през зимата прибира моряците, 
за да не им е празно в къщите.
Заповядва им с онзи тих, но гръмък глас.
Той е този, който ми дава успокоение, 
но и често ме плаши.
Не мога да се отпусна в негово присъствие.
Кой ли въобще може? 
Та той прибира жертвите си лесно!
Дори и най-опитните често се влюбват в него,
залъгват се.
Очите му са сини, но бялото им е в повече. 
Косите му са буйни и игриви, а кожата му е бледа.

Фотография 

Старите снимки са лек за сърцето, 
то е скъсано, а те са цели.
На тази тук съм усмихната, 
на тази съм в прегръдка.
На онази пък гледам влюбено.
Иска ми се да живея в снимка. 
Да съм пак усмихната, 
пак в прегръдка и влюбена.
Отново до морето, 
с пръсти да докосвам пясъка,
а той да е до мен.
А кой е той ли?
Ами онзи от снимката, 
който повече няма да се върне.
Ще си остане там и ще живее, 
запечатан в мегапиксела, 
а аз ще стоя и ще гледам.
Ще побутвам очилата си навътре 
и ще прегръщам миналото.
Спомените, записани в машината на времето.

***
Ментова сърцатост 
е когато сме двамата 
очи в очи, 
устни до устни, 
шепот в шепот.
А помежду ни е само стръкчето мента, 
от онази саксия дето ти стои на терасата
и гълъбите я обичат също.

Какво е любовта? 

Любовта – това е да приклещя химикала
в бърза клопка между палец, показалец.
Да оставя съзнанието си само
в редовете на страниците.
Да запълва бялата хартия с мастило.
Любовта – това е от майчиния език
да подбереш най-благозвучните думи, 
най-красивите, щастливите, сърцатите
и да опишеш един-единствен човек.
Любовта е да се усмихнеш само при вида на буквите, 
да съчиниш история, в която е любимият.
Да минеш покрай увехналото цвете 
и да си представиш, че цъфти през пролетта.
Любов е да не мислиш как ще ти е на теб,
а как ще му е на ближния.
Дали е щастлив, дали е спокоен.
Дали е за теб или не достатъчно.
Болка е да го пуснеш, ако е нещастен, 
но любов е, защото пуснеш ли, си създал изкуство.

Молитва в гората 

Виках те – с мисъл, 
писах ти – с обли точки, 
молих ти се – не на колене, 
а застанала пред дърветата. 
Ама не до тези в града, 
а в онази твоя чудновата гора.
Молих им се на тях, 
да те доведат някой ден, 
ей така – да те извикат с помощта на вятъра.
Да се появиш ти – съвсем случаен, 
току-що събуден, щастлив.
Да ме погледнеш и да ми говориш, 
а не да си като бора много бодлив, 
с език хаплив и лош.
Не ми го причинявай пак! 
Заслужавам ли да страдам? 
Аз – тази дето те вика с мисъл, 
рисува ти обли точки и се моли на дърветата.
А някога дори и ги прегръща.

Цветелина Симеонова е ученичка в 11. клас на ППМГ 
„Добри Чинтулов“, Сливен. 
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Авторката на My Year of Rest and Relaxation и Кармен 
Мачадо обсъждат мемоари и художествени текстове, 
описващи тирани, и изтъкват силата на приказките 

Алекс Кларк

На 41 години Отеса Мошфег попада в късия списък 
на наградата „Букър“ за дебютния си роман 

„Айлийн“ и в списъка с бестселъри за My Year of Rest 
and Relaxation („Моята година за почивка и релакс“). 

В момента се работи по филмова адаптация на 
тази книга. Новият є роман, Lapvona, описва малка 

общност, управлявана от жесток феодален  владетел. 
Кармен Мария Мачадо, на 35, е авторка на получилия 

високо признание сборник с разкази Her Body & Other 
Parties, който спечели наградата „Шърли Джаксън“. 

Мемоарите є In the Dream House, в които описва 
насилието, на което е подложена в лесбийска връзка, 

печели наградата „Ратбоунс Фолио“ през 2021 г. Това 
е първа среща на двете писателки.

Кармен Мария Мачадо: Когато прочетох Lapvona, 
разбрах колко е вълнуващо да чета автори, които 
непрекъснато променят своя модус на писане. Никога не 
знаеш каква ще бъде следващата им книга. 

Отеса Мошфег: Преди тази книга винаги пишех 
романите си в първо лице. Не ми е хрумвало, че правя 
нещо радикално различно, тъй като съм последователна 
и оставам вярна на себе си в каквато и посока да тръгна. 
Когато седнах да пиша Lapvona, бях готова да напиша 
текст в трето лице. Колкото по-изолирана се чувствах, 
докато бях затворена у дома по време на пандемията, 
толкова повече разширявах своя мироглед. Мислех за 
своята общност, за цялото общество, за света, за 
малките светове в него, за миналото и за промените в 
човешката психика и поведение. 
Нямах сериозна причина да създам роман за Средните 
векове, но това се оказа добър избор. Не бих казала, че съм 
чела романи за това време – по-скоро бях повлияна от 
фолклорната и филмовата традиция. Усещах, че мога да 
използвам подхода на Братя Грим и ефекта на имало-едно-
време, да отведа читателя в далечна земя в миналото, 
където всичко е възможно да се случи. 
Нека поговорим за нещата, които ти правиш – пишеш 
лични мемоари и романи. Как преминаваш от едното към 
другото?

К.М.М.: Не бих казала, че пиша документална проза. 
Създала съм една-единствена мемоарна книга и нямам 
намерение да пиша друга.

О.М.: Защо не?

К.М.М.: Беше ужасно преживяване. Предпочитам да 
създавам художествена проза. Всъщност в момента пиша 
поезия – бърза, импресионистична, създадена на един дъх. 
Натрупала съм много материал и имам нужда да го изразя 
по този начин. 
Връщам се към новия ти роман: смятам, че писането 
на историческа проза се приближава към разказа на 
фантастични истории. Можеш да правиш изследвания, 
но на някакво ниво просто виждаш себе си в един 
нереалистичен свят. За мен в приказната история 
съществува интуитивна логика. Има нещо деликатно 
амбивалентно в Lapvona – в края на романа си казваш: 
нещата са твърде странни. 

О.М.: Вилиам, владетелят на Лапвона, определено има 
общи черти с нашия бивш президент, но не зная дали 
съм мислила тази прилика като метафора. Исках да 
избягам в друг свят, който дори е по-скапан от този, в 
който живея; в него обаче има някаква магия, дълбочина 
и странност. Той ми дава възможност да пиша за неща, 
които не бих могла да изразя по друг начин. 

К.М.М.: Тръмп смята, че е единствен по рода си. 
Но не е: тирани колкото щеш. Трагедията на Тръмп 
е, че успя да се издигне толкова високо във властта. 
Съществуваха редица обстоятелства, които доведоха 
до този избор, но не желая да ги обсъждам, защото за мен 
тази тема е твърде стресираща. Не искам да съм голям 
песимист, но избирането на Тръмп за президент затвърди 
заключението, че живеем в сексистко и расистко 
общество на бели супремасисти. 

O.М.: Къде се намираш в момента?

К.М.М.: Сега съм в Ню Йорк. Живея във Филаделфия. 
Дълго време съм живяла и в Средния запад. Била съм на 
различни места из цялата страна. 

О.М.: Израснах в североизточната част на страната, 
а по-късно се преместих в Южна Калифорния. Между 
тези две места има огромно пространство. В културен 
план смятам, че центърът на страната е твърде 
непознат, например за жителите на Ню Йорк. Липсва 
уважение към културата на хората във вътрешността. 
Любопитна съм как живеят общностите на места, 
които са изолирани, как един малък град може да бъде 
самодостатъчен в културно отношение.  
Кои бяха тираните в твоето детство?

К.М.М.: Как бих могла да кажа това, без да си навлека 
неприятности? В семейството ми имаше хора, които 
бяха тирани, спомням си и момичета от моето училище, 
които използваха наложената йерархия, за да тормозят 
другите ученици. 

О.М.: Интересува ме въпросът за фамилната йерархия 
и ролята, която всеки член на семейството играе в 
нея. Много е трудно да излезеш от тази роля, без да 
се разпадне цялата конструкция. Затова вниманието 
ми беше привлечено от основния персонаж в Lapvona, 
подрастващият Марек, който идва от определена 
фамилна среда, но е принуден да се адаптира към нов, 
различен фамилен порядък. Първият му баща е насилник, 
но същевременно е силно зависим от семейството. 
Когато Марек започва да живее с Вилиам, се чувства 
измамно облекчен. Намира се на място, където го 
приемат и утешават, променя се и става опасен – вече 
не е момчето, достойно за съжаление. 
Честно казано, докато пиша, съм изцяло погълната от 
историята, която разказвам. Не мисля как по-широкият 
контекст се отразява в книгата, докато не започна 
разговор като този.

К.М.М.: Бих казала, че от 70 до 75 процента от това, 
което правя, остава загадъчно за мен, случва се отвъд 
обхвата на моите изследвания и съзнателни решения. 
Случва се на подсъзнателно ниво. Опитвам се да търся 
връзките с несъзнаваното или с моето творческо аз и 
градя тези отношения непрекъснато. Усилията ми дават 
своите плодове, но се чувствам неловко да говоря за тях 
открито. 

О.М.: Това, което казваш за процеса на писане, ми е 
твърде близко. Родителите ми бяха музиканти и тирани 
в света на класическата музика, в който отраснах. Това 
беше моят личен сблъсък с фигури с власт и с властта 
в множеството є измерения. Когато учителят ти е 
тиранин, но е добър като преподавател, ситуацията е 
твърде объркваща. Трябва да жертваш много неща, за да 
научиш и постигнеш нещо.
Предполагам, че в творческия си живот винаги съм имала 
такива отношения със самата себе си; някаква част от 
духовния ми живот е като история, книга, изкуство и 
е заключена в мен. Трябва да работя усилено, за да мога 
да я освободя. Не съм добра в комуникацията, усещам, 
че прозата ми е най-почтеният и истински път към 
другите хора. 

К.М.М.: Разбирам всичко това. Написах документална 
книга, в която разказвам истории. За мен пътят 
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напред е фикцията, смятам, че сме на вълната на 
един твърде интересен процес, че живеем във време, 
когато се изяснява въпросът каква трябва да бъде 
прозата и какво би могло да се превърне в проза. Можем 
ли да пресъздаваме историите на други хора? През 
последните две години непрекъснато ни заливат вълни от 
противоречиви схващания – какво означава да пишеш за 
конкретен човек или реални събития. Не само читатели, 
но и писатели обсъждат този въпрос – чуват се гласове, 
че не е уместно да описваш живота на други хора. 
Смятам, че този разговор е крайно неуместен. Каква е 
целта на прозата, ако не точно това – акт на заемане, 
на трансформация. Ние нямаме друга работа. Служим 
на себе си, но и на истината, която е нещо по-голямо от 
чувството за реалност. 

О.М.: Съществува цяла вселена около дебатите по тези 
въпроси, с която читателят не е нужно да се занимава. 
Важната дума за мен е „съдържание“. Мисля как да 
структурирам историята, следя нейното развитие, 
тона, който тя задава.  

К.М.М.: Смятам, че тази дискусия засяга и 
мемоарите. Написах книга за домашното насилие в една 
хомосексуална двойка. Чудех се как ще я възприеме моята 
общност, но трябваше да я създам, защото се нуждаех 
от нея. Мисля за писането, особено на художествена 
проза, като за процес, който протича отвъд сферата 
на морала – дали 99 процента от съдържанието е заето 
от живота, или процентът е друг – това са морално 
неутрални въпроси. 
Фикцията предоставя някаква защитна обвивка. Преди 
да създам мемоарите, бях написала няколко разказа, 
посветени на злоупотребите в интимни лесбийски 
отношения. С мемоарите не можах да постигна това 
ниво на отстранение, трябваше да бъда откровена и 
в центъра на случващото се. Беше ми особено трудно, 
защото полагах усилия да се доближа до другата страна в 
психологически план. 

О.М.: Пиша лични есета и харесвам това. Наскоро 
написах есе за филма „Бъди до мен“, а то се превърна 
в текст, посветен на моя брат, когото загубих, и на 
детството ми, прекарано с него. 
Понякога хората се разстройват от начина, по който 
говоря за храненето и теглото. Страдах от хранително 
разстройство, което погълна целия ми живот и ме 
разболя сериозно. Не можех да не пиша за това. Болестта 
беше проникнала във всички аспекти на живота ми – 
затова присъства в прозаичните ми книги. Не бих искала 
да обсъждам тази тема в документална проза. Твърде 
дълго време се борех с тази болест, не искам да є давам 
допълнителна сила. 

Покрай големия интерес към My Year of Rest and 
Relaxation се появи група от почитателки, които 
наричат себе си „тъжни момичета“. Това ме разтревожи 
– самата аз в младостта си съм страдала от депресия. 
Когато по-голямата ми сестра прочете романа, каза, 
че на корицата трябва да е изписано предупреждение. 
Вероятно би трябвало. Романът ми е сатира, а не 
огледало на реалността. Но деформациите в нашия свят 
са толкова много – не искам някой да погълне свръхдоза 
успокоително, защото е прочел книгата ми. 
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