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Април ми е един от найтъповатите месеци в годината – хем не е зима, ама и пролет не е, няма сняг,обаче и слънце липсва, тревата зеленее, а дърветата в Борисовата ми изглеждат все едно покосениот ядрена вълна. Грозно е, скучно и депресиращо.Ама може и само аз да съм така. Защото на фентъзийния пазар е поклисава суша и от тази в Мохаве.
Единствените юнаци по тия времена са MBG Books,които упорито издават красиви нови книги от новиавтори, с нов поглед върху фентъзийността. Презаприл излизат втората част на поредицата на ТрудиКанаван за черните магьосници – "Избраница",както и нова поредица, наречена "Откровенията наРирия" от абсолютно непознатия ми Майкъл Дж. Съливан. Началотопоставя "Конспирацията за короната". И имам информация, че съвсем скоро ще видим и втората част от поредицата на Йън Ървайн, която очаквамда си се казва "Тетрарх" (наистина има такава дума на български). Ей натова му викам здравословен работохолизъм и вдъхновение, дано не гиоставя никога.
"Бард" както винаги има какво да покажат на пазараот всеки жанр, така че от тях през април очаквамевтората част на фентъзикооператива ФийстВюрц –"Слуга на империята", който ще заеме достойното симясто на Фийстрафтчето ми, очакващо ме все погладно с всеки изминал ден. За сайфайапокалиптикловърите пък найнакрая ще видим "Момиче на пружина" на Паоло Бачигалупи, и дано мегаположителните ревюта за това заглавие се окажат поненаполовина верни, наймалкото по анотация е нещосвръхразлично.
Колибри не показват да плануват ново фентъзи зааприл, макар че много му се надявах на Бътчър, нокакто смята Шанарата – явно всички се готвят за панаир. Все пак ще излязат с две новенички книжки за Малкия Никола и неговите съседи и приятелчета, така че няма да останат без присъствие впотребителската ми кошница за другия месец.
Рива изненадват с интересен проект, макар и повече йънг, отколкото адълтда ми се вижда – "Окса Полок, Невидимият свят" на доста нестандартнитеАн Плишота и Сандрин Волф – нова поредица, напомняща ми както заМаговетри на Леванова, така и за Тара Дънкан на Мамиконян (последнатае изключително подценявана поредица между другото, за инфантилизирани кукумявки като мен е доста пъстра щуротия, без да натежава с емоционалноморфологични вампирски и върколашки дилемни шитни). Засъжаление, до колкото разбирам, сюжетът е, че всички вълшебни гадове отоня свят се свличат на земята и горката Окса ще им оправя бакиите, коетоза мен е доста непредпочитано развитие на събитията. Моят идеалендетски роман е клишенцето за хлапетия аутсаудер, което попада валтернативен свят, където намира истинския си живот. Ми това ми се щепък.
"ИзтокЗапад" все още се въртят около погледа ми с интересни заглавия,но никое реално по вкуса ми. Което не е никак меродавно, разбира се. Зазомбиловърите имаме "Zта световна война" на Макс Брукс, около чиятокорица се разразиха мегаломански онлайн спорове колко точно шарена е,на колко години и с колко опит е нейният създател и откъде са кропнатипожарите. На мен лично ми харесва, но идеята на книгата ми е максималноантипатична. За любителите на свръхестественото пък имаме "Свърталище на духове" на Шърли Джаксън, като мисля, че съм гледала филма сКатрин ЗитаДжоунс преди иманяма десетина години и беше поскорооткъм приятните.
"Вакон" са много сериозни да доиздадат тяхната си Труди Канаван, както ида метнат бомбата с "Ейбрахам Линкълн – Убиец на вампири" от СетГреъмСмит, което очаквам да е поне толкова добро, колкото любимата ми"Гордост и предразсъдъци и зомбита" .
"Инфодар" все още мълчат след двойния си Лукяненкоудар. Очаквамизненади. Останалите обичайни заподозрени все още спинкат нежен зименфентъзиен сън. А дано се събудят и избухнат на панаира.

Ана Хелс

АНОНСИ
Ново и предстоящо на книжния пазар

Апокалиптичният Брой 7ми с водещ редактор Гост!
Броят е посветен на хоръра и краищата на света  може би не
всичките, но найочакваните към днешна дата. Ще съдържа ре
вюта от трите прими на родното фентъзи блог общество (Анна
Хелс, Шанара и Ашли А.К.А Адиктед рийдър).
Също два превода на статии, свързани с тънкостите при писане
то на разкази, статията от Димитър Копарански  Силентиум
"Дисекция на Апокалипсиса" и няколко разказа, взели участие в
конкурса в памет на Агоп Мелконян.

В брой 7 очаквайте... "Звездоброеца"!

Досегашни броеве...

Не на последно място в 7ми брой...

Роман с продължение от Васил Велчев
Ясан е феодален свят, където властват крале и кипи оживена
търговия. Жителите му са превърнали в наука общуването от
разстояние чрез магия. Насън си или с помощта на халюцино
генни гъби те посещават Страната на сънищата – реалност,
създадена от спомените и мечтите на всички хора.
На Ясан има само един голям континент и множество малки
острови, пръснати из Морето. В единия край на продълговатия
континент е населеното с хора Кралство Дасен – найголямата
държава на планетата. На другия край на континента е малката
планина Джиран, където е замъкът на Звездоброеца.
Звездоброеца е тайнствена фигура и заема особено място в то
зи свят – смята се, че е безсмъртен и може да управлява при
родните стихии. Веднъж на всеки седемнайсет години
Звездоброеца изпраща на краля на Дасен списък с хора, които
трябва да предприемат опасното Поклонение до планината, къ
дето живее той – пътуване през територии, арена на дългого
дишната война между расите на кентаврите и дългоухите. Никой
крал не може да откаже на Звездоброеца, въпреки че някои са
се опитвали. И никой никога не се е завръщал от Поклонението.
Юджън е осемнайсетгодишен младеж от пристанищния град Чи
ла, столицата на кралство Дасен. Той е студент в местния уни
верситет, където изучава средствата за магическо общуване от
разстояние, а в свободното си време е слухар – част от мла
дежко движение, чиито членове слушат бунтарска музика, возят
се из стръмните улици на града с приспособления, наречени
плъзгала, и подслушват магическите комуникации. Никой от
приятелите на Юджън не подозира, че той е син на краля.
В навечерието на поредното Поклонение Юджън научава, че е
един от избраниците на Звездоброеца. Като син на владетеля
той може да избегне участието в пътуването, но кралят има план
как да прекъсне хегемонията на Звездоброеца и Юджън е част
от този план...

Изтеглете досегашен брой на списанието

БЮЛЕТИН
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ИНТЕРВЮТА

Ана:
Краси Вълков е един от добрите, макар и

все още не чак толкова известни преводачи
на фентъзи в България (което ще се про
мени драстично много скоро, усещам го) –
негови са преводите на „Споделящия нож“
на Бюджолд (мой личен, малко гилти
плeжър любимец като заглавие), Реймънд
Фийст, „Отмъщението на Монца“ на
Абъркромби, както и Доктороу, Виндж,
Андерсън – пропускам ли някой особено ва
жен за вас автор, по който сте работили?
Имате ли лично предпочитание какво да
превеждате – фентъзи, фантастика или
поскоро харесвате други жанрове в личния
си живот?
Красимир:
Може би трябва да спомена първите си

две книги – „Диабло: Царството на Сянката“
от Ричард Кнаак и първи том на „Ерагон“ от
Кристофър Паолини. Двете бяха издадени от
„Серпис“. Те ми дадоха шанс да проходя в
професията. Колкото до предпочитанията,
определено клоня към фентъзито. Полеката
фантастика също ми допада. „Малкия брат“
беше истинско удоволствие. Иначе нямам
нищо против да пробвам и нещо различно,
например криминален роман.
Ана:
Как се превеждат текстове, които не ви

допадат? Например текстът на Бюджолд
за Споделящия нож е доста женски и някак
интимен, на мен ми е доста приятен, но не
мога да преценя как един мъж преводач
„търпи” чисто женската проза, дори обле

чена във фентъзи дрехи?
Красимир:
Споделящият нож ми беше малко странен

в началото, но определено не беше неприя
тен като текст. Поскоро го приех с усмивка.
Например секссцената е изградена като в
типичен любовен роман, с много романтика,
всички свършват сред ослепителни бели
пламъци и огнена страст. Лично аз предпо
читам похардкор описания тип Мартин и
Абъркромби, но се постарах и мисля, че се
получи прилично.
Ана:
Има ли някакви трикове, с които се пре

минава през неприятните преводи – напри
мер да се превежда любим и нелюбим автор
едновременно, или да си дадете поголеми
от обичайното срокове за преборване на
текста, или има някаква специфичина
антиглупавтекст – медитация при
мерно?
Красимир:
Принципно, щом една книга се издава, би

трябвало да няма глупави или неприятни
текстове. Естествено, всеки преводач си има
предпочитания. Тук вече опира до главните
редактори на издателството, които преценя
ват коя книга на кого да се даде. Сроковете
зависят поскоро от сложността на стила и
дължината на текста. Лично аз, когато се на
товаря повече, предпочитам да си пусна ня
какъв сериал на друг език – руски или
корейски за да ми се прочисти главата.
Разбира се, по някой път се получава още
поголямо омесване :)
Ана:
Има ли място за творчество в преводи

те – чували сме много, почти градски ле
генди за вмъкнати или изтрити пасажи,
отрязани герои, краища и цели сюжетни
линии от книги от близкото минало – има
ли нещо, което да оправдава подобен креа
тивен подход към оригиналния текст, или
сте привърженик на това, че оригиналът,
лош или добър трябва да бъде представен
както е, максимално дословно на читате
лите, а те да си решават?
Красимир:

Творчество има винаги. Наймалкото в
измислянето на имената. Легендите и аз съм
ги чувал, но не съм се натъквал на нещо чак
толкова драстично. Креативен подход според
мен е необходим, когато става дума за по
хумористичен текст с много игри на думи.
Там естествено няма как да се получи с
твърдо придържане към оригиналният текст.
Затова и превеждането на Пратчет е крайно
трудно. Трябва хем да запазиш стила на
автора, хем да се получат лафовете. На ня
кои им се отдава, на други не.
Ана:
Сам позволявали ли сте си някакви ко

рекции, били те стилистични или малко
посериозно вмешателствени?
Красимир:
Моите корекции са поскоро чисто за

наятчийски. Да разцепиш някое изречение,
дълго тричетири реда на части. Да слееш
две други. Но като цяло това е работа на ре
дакторите.
Ана:
Кои са авторите, които лично вас ви

привличат и бихте искали, ако не да ги
срещнете, то поне да ги преведете?
Красимир:
За превод, Мартин. Човекът пише стра

хотно. Преди седемосем години сътрудни
чех на онлайн списание Шадоуденс и имах
възможност да преведа една глава от тогава
неизлязлата „Пир за врани“. За мое съжале
ние колегата Русинов го е окупирал здраво и
му завиждам благородно :) Колкото до сре
ща, след като поработих над Абъркромби, се
зачетох в блога му и изглежда голям пич. С
удоволствие бих пил бира с него, а и с оста
налите млади представители на жанра,
Сандерсън, Скот Линч, Патрик Ротфъс,
Джим Бътчър. Иначе през 2004 в Пловдив,
имах възможност да се срещна със
Сапковски. Също много готин и свестен чо
век.
Ана:
Има ли нечий стил или език, който ще е

предизвикателство за вас да предадете и
до каква степен стилът на автора се пре

От интервютата с издатели в сайта на „Сбо
рище на трубадури“ се мятаме стръвно на
преводачите като следващите „виновати“,
които храним не особено културно в проце
са на четенето на поредната ни любима кни
га. Откриваме ловния сезон с Красимир
Вълков – на тридесет и две години, от Русе,
неженен и неосъждан, въпреки съмнителна
та физиономия.

Ана Хелс

Красимир Вълков
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топява в стила на преводача?
Красимир:
На моментното си професионално ниво,

определено не бих се хванал да превеждам
Пратчет. Стивън Ериксън също има доста те
жък стил и помня, че колегата се оплакваше
на моменти. За претопяването, отвътре ми е
трудно да кажа. Сигурно всеки оставя поне
що от себе си. Вероятно читателите могат да
кажат дали виждат разлика например в
„Конклав от Сенки“ на Валерий Русинов и
моята „Война на Мрачния“. Аз се надявам,
че няма нищо фрапантно.
Ана:
Колко човека в процеса на създаване на

една книга могат да окажат влияние върху
качеството и цялостния изглед на един
книжен продукт?
Красимир:
Всички, които участват, оказват влияние.

Представете си например на корицата на
Абъркромби да направят косата на Монца
руса :). Затова се радвам, че съм част от
екипа на „Бард“, които работят крайно про
фесионално.
Ана:
Каква е причината една поредица да се

започне от един преводач, и да се довърши
от друг – не се ли нарушава така
консистентността на превода, на ритъма,
на посланието? Отделен проблем са
различните преводи на основни имена,
места и понятия, но самият стил на една
поредица често страда според мен от
местенето от един на друг автор. Как се
довършва поредица на друг колега – трябва
ли да се чете всичко преведено досега (кое
то в някои случаи са хиляди страници, осо
бено за епичните заглавия), или
артистично се импровизира?
Красимир:
Причини има много. За някои от постари

те заглавия, например при „Сага за седемте
слънца“, не съм сигурен дали въобще коле
гата, който е започнал, продължава да рабо
ти. При други заглавия е фактор графикът на
издателството. Например в един момент ко
легата работи едновременно по амнайстия
Малазан и ентото Колело и няма смисъл да
се чака да речем за Фийст и Чайковски, а
останалите да седим без работа.
Имената и понятията са действителен

проблем и се стараем да има някаква
вътрешна комуникация. Например за Абърк
ромби, се бях свързал с колегата от конку
ренцията и се стараехме да уеднаквяваме
нещата доколкото можем. При попродължи
телните поредици, самите автори почват да
се омотват, та какво остава за нас. Когато се
прехвърлих на Фийст прочетох само „Конк
лав на Сенки“, макар че преди години съм
минавал като читател „Войната на Разлома“
и „Войната на студенокръвните“. Различните
случаи изискват различен подход. Където
можеш, изчиташ всичко, където не, действаш
с каквото разполагаш.
Ана:
Имали ли сте отзиви от читатели за

свои преводи? Има сайтове, блогове, че и
форуми, в които ако участниците наду
шат преводач, му прилагат детайлна ди
секция на почти всички заглавия, и
предлагат алтернативни подходи към
последващите преводи. Интересувате ли
се от мнението на такива читатели кри
тици, както за вашата, така и за чуждата
работа?
Красимир:
Като цяло не съм чувал някой да ме

наплюе така обилно :) Което, предполагам,
се дължи на добрата работа на редакторите.
Иначе преди доста често висях във форума
на Шадоуденс, където има и други колеги, и
се дискутира нашироко. Преди десетина го
дини, преди да почна да превеждам, си бях
позволил и аз да коментирам нещо на коле
гата Русинов, но когато минах от другата
страна на барикадата, се убедих, че не е
толкова лесно, и сега съм посдръжан. Пове
че се дразня на некадърно преведени
субтитри, с каквито нетът е пълен.
Ана:
Искало ли ви се е да направите свой вече

издаден превод съвсем отначало?
Красимир:
Поскоро не. Аз започнах постепенно с по

леки неща като Кнаак и Паолини и полека, с
„вдигането на ниво“ минавам на посложни
те. Отново добра работа на редакторите на
„Бард“, които не ми тръснаха отначало един
Малазан, където сигурно щях да се омажа
тотално.
Ана:
Какво е мнението ви за фенските прево

ди и защо едни и същи книги се поръчват

при различни преводачи, при условие, че
може да се намери техен в повечето случай
приличен превод, вече направен? Има ли
вариант едно издателство да отхвърли
даден превод и къде отива след това це
лият труд на преводача?
Красимир:
Сред така наречените фенски преводи има

доста кадърни неща. Аз самият започнах ка
то фен. Не съм завършил филология, нито
имам диплома за преводач. Издигнах се от
редовете на войската, както казват в армия
та. Понякога помалките издателства гледат
да привлекат попопулярно име, с надежда
та, че ще продаде повече. За отхвърлянето
на преводи, не съм сигурен, че при нас се е
случвало, а за другите не мога да говоря, но
сигурно е неприятно.
Ана:
Кои са издателствата, с които бихте

искали да работите? Вече сте работил с
найголемите в жанра на фантастиката и
фентъзито – „Бард“, ще видим ли скоро ва
ши преводи и при други издатели?
Красимир:
„Бард“ са достатъчно големи, а и там

направих име. Вече съм сериозна част от
екипа по селектиране на книги, така че ако
не стане нещо драстично, не мисля, че бих
ги сменил. Освен това превеждането е само
едната от двете ми работи и нямам време да
сътруднича на две издателства.
Ана:
Разкрийте ни някои от тъмните страни

на преводачеството – съветвате ли други
да се опитват, или това е поскоро мания,
близка до болестното състояние,
отколкото обикновена ежедневна работа?
Красимир:
Тъмни страни си има. Например се работи

от вкъщи, където човек се изкушава с все
възможни неща. Ето аз в момента, вместо да
си наблягам над превода, с който закъсня
вам, както обикновено, отговарям на въпроси
:) Парите също не са много, особено за ху
дожествената литература. Затова повечето
колеги имат допълнителна работа, занима
ват се с технически преводи, или опитват да
работят за няколко издателства едновре
менно. Аз съм се отдал на другата си страст
– пътешествията – и работя в туризма, по
ради което не седя на компютъра си сумарно
по петшест месеца в годината.
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В опитването няма нищо лошо. Но вла
деенето на английски не е достатъчно. Чо
век трябва да е добър читател, да познава
българския и поне малко да бъде писател,
за да му се получават нещата както трябва.
Това се отнася за книгите, разбира се. Иначе
с упътване за хладилник вероятно може да
се справи всеки, завършил гимназия през
последните петнадесетина години. Не че е
лесно де ;)
Ана:
Един малко особен и може би леко

изтъркано неприятен въпрос за Абърк
ромби – откъде това заглавие? Сигурно са
ви питали често, но как „Best served cold“,
става „Отмъщението на Монца“ – издате
лите ли определят заглавията в крайна
сметка, или поголямата близост до ори
гиналния текст взема превес над трудно
преводимата и странно звучаща дори в
оригинал комбинация от думи, които
маркират заглавието?
Красимир:
Заглавието се определя от издателите. Аз

лично бях сложил „Отмъщението се сервира
студено“, но може би са решили, че няма да
стои добре на корицата. При „Споделящият
нож“ доста се чудих. То си е вече лично мое.
Звучи малко странно, но когато човек зачете
книгата, вижда, че ножовете са си такива и
буквално споделят смъртта на едно съ
щество с друго.
Ана:
Можете ли да разкриете някои от пре

водите, върху които работите? Ще видим
ли скоро нов Абъркромби?
Красимир:
За Абъркромби не знам. Имаше някакъв

проблем с правата. Иначе искрено се надя
вам, ако нещата се получат, пак аз да го пра
вя. Определено този автор ми носи
найголямо удоволствие от тези, с които съм
работил. Преди няколко дена излезе „Дъще
ря на Империята“ на Фийст. Както обикнове
но, за следващите части се сменяме с
колегата ;) Иначе привърших с нова книга на
Сандърсън, но нямам право да разкрия
заглавието, преди издателството да го
направи. В момента работя над нов, неизда
ван автор. Книгата е постранно фентъзи, с
елементи на фантастика и постапока
липсис, но не съм сигурен дали ще бъде
издадена тази година.

Ана:
Аз лично знам за ваши превод на „Троя“ на

Гемел, „Принцът на нищото“ на Бакър,
„Наследството“ на Паолини, „Уоркрафт“ на
Кнаак, „Черният отряд“ на Кук – пропускам
ли някое заглавие, по което сте работи

ли? Може ли да издадете дали сте правили
превод, който още не е видял бял свят в
България? Факт е, че преводът на Бакър е
правен, мисля, още преди да заминете в
САЩ, а чак преди няколко месеца излезе
първата част. Нормално и обичайно ли е
даден превод да се издаде години след
направата му или въобще да не стигне до
читателите? Бихте ли предоставили свой
такъв неиздаден превод за свободен
достъп на читатели, или си има сериозни
легални пречки за това?
Симеон:
Ако се изключи първият ми превод, който

е „Starcraft: Скоростта на тъмнината“, както и
един от романите по Diablo, единствената
липсваща книга тук е „Бризингър“ на Кристо
фър Паолини. Що се отнася до неиздадени
преводи, единственият такъв е този на „Про
рокътВойн“ – втората книга от трилогията
„Принцът на нищото“ на Скот Бакър. Но
въпреки че моят опит е такъв, практиката
преводи да не виждат бял свят с години е
доста разпространена в България, или поне
беше, докато аз бях в тази ниша. Много
издателства нямат ясна идея какво точно
искат да издават и дават множество загла
вия за превод, за да имат готовността да ги
издадат, ако се вземе решението. За съжа
ление го има и вариантът издателството да
не може да си позволи да продължи процеса
след превода, но предполагам, че този тип
издатели ги е застигнал естественият
подбор на кризата в последните години.
Превод, който е направен по договор,

сключен с издател, принадлежи на издателя.
Аз нямам правото да го давам за свободен
достъп. Иначе вероятно бих.
Ана:
Как започнахте с преводите и как

спряхте с тях – звучи малко като въпрос
на сбирка на АА, но за мен книгите са си
почти нелечима страст, вид зависимост
даже, така че всеки доброволно попаднал и
изтеглил се от тяхното въздействие в
някаква степен ми е повече от интересен
:) Преводачеството кариера ли е, или
просто допълнителен начин за изкарване
на някакви пари, или може би емоционално
призвание на душата да работи с думи?

И продължаваме с едно наистина знаково
име за жанра и за цялата общност на зани
маващите се с книги – а именно това на Си
меон Цанев, поизвестен на фентъзийните
читатели като безкомпромисния ревюист на
Шадоуденс – Роланд, чиито обширни сло
весни битки във форумна форма с трагично
известни онлайн тролове ми спечелиха
едно лично уважение и искрена симпатия
към личността му. Които от своя страна се
повишиха неимоверно, когато се заех да че
та и преводите му. За съжаление Симеон от
няколко години не е в България и не се за
нимава с преводаческото изкуство, което,
според мен поне, си е в кръвта му и все ня
кой ден ще се завърне при повика на книги
те, търсещи своя истински преводител. Но
си е запазил искрения и откровенореа
листичен поглед върху ситуацията в Бълга
рия, както можете да проследите и в
следващите редове. Дано не съм зазвучала
като хайпната бийбъркифла с помпони…

Симеон ЦаневРоланд
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Симеон:
Началото беше чиста случайност. По това

време (около 2004) пишех във форума на
списание „Gamers’ Workshop“. Издателят на
понастоящем покойното издателство
„Серпис“ влезе да задава въпроси за
терминологията на играта Starcraft, тъй като
неговите преводачи не бяха геймъри и няма
ха представа как да преведат определени
имена. Някой му зададе въпроса как се ста
ва преводач в неговото издателство, той ка
за, че трябва просто да му пишат лично
съобщение и той ще им изпрати текст за
пробен превод. Аз се пробвах и оттам ната
тък нещата тръгнаха от само себе си. По то
ва време вече бях приятел с немалко
издатели покрай Панаира на книгата. Спрях
преводите, когато заминах за САЩ, защото
изгубих директната си връзка с издателства
та, а и работата ми тук беше твърде вре
меотнемаща, за да се занимавам с това.
Преводачеството може да бъде както ка

риера, така и допълнителен начин за
изкарване на пари. За мен беше поскоро
второто, но го правех, защото ми харесваше.
Процесът на превръщане на чуждоезичен
текст в български е много интересен за мен,
но призванието на душата да работи с думи
за мен винаги е било свързано с лично
творчество.
Ана:
Как се работи по превод на книга, която

лично не допада по никакъв начин на прево
дача? Докъде може да стигне желанието
на преводача да пресъздаде текста –
мислите ли, че преводачите имат право да
редактират оригиналния текст, като пре
махват пасажи или вмъкват нови, дори и
ако това би постигнало един доста подо
бър резултат, отколкото ако се превежда
буквално и дословно? Колко авторство е
допустимо да се вложи в една чужда книга
от страна на преводача, редактора, че да
же и коректора?
Симеон:
Това винаги е сложен въпрос. Преводачът

неизбежно е в някаква степен съавтор. Мно
го малко езици са достатъчно близки, за да
може текстът да се запази идентичен като
звучене, и дори тогава тонът неизбежно ще

се промени. За мен лично обаче тази промя
на може да бъде само дотам – на ниво ези
кова разлика. Пренаписването на текст,
добавянето му и рязането му под каквато и
да е форма за мен е недопустимо при пре
вод. Ако книгата е слаба, максимумът, който
преводачът може да си позволи, единствено
е да изглади стила на български. Никой от
нас не може да знае предварително дали ре
зултатът от „съавторството“ би бил подобря
ване или влошаване. Ако един преводач
толкова го сърби да пише собствено
творчество, може би преводите не са най
подходящата кариера за него, нали?
Ана:
Преводачите изкушават ли се да станат

автори, или това са два противоположни
свята? Правили ли сте опити да пишете
свои неща – в САЩ пазарът е голям, има ли
там място един български автор? Има ли
български автор, който бихте искали да
преведете на английски – някой, който
смятате, че заслужава да бъде прочетен
извън пределите на страната ни? Чели ли
сте преведен български автор, и ако да –
какво ви е мнението за преводите от
български на друг език като качество, кои
то сте срещали?
Симеон:
Отзад напред. Ако трябва да съм честен,

аз не съм особен почитател на българската
литература. Наблюденията ми са основно в
сферата на фантастиката и фентъзито, но в
тях масово липсва професионализмът, който
дори найпосредствените западни автори
притежават. Имаме безспорно големи та
ланти, но в голямата си част те считат, че та
лантът е достатъчен и няма нужда от други
умения, от реално разбиране на процеса на
писане. В България преобладава схващане
то, че ако си наясно със структурната и
техническа страна на писателския процес,
това някак си ще ти убие творческия пламък.
Що се отнася до писане на собствени не

ща, в миналото съм писал, както на българс
ки, така и на английски, но не достатъчно
сериозно. Не бих казал, че авторството и
преводачеството са два противоположни
свята, но и не мисля, че са непременно осо
бено близки. Разбира се, има хора, които
вършат и двете. В крайна сметка все става

дума за литература.
Ана:
Имало ли е превод, който сте правили за

лично удоволствие? Има ли практика пре
водач да отиде с готов текст при издател
с препоръка да издаде книгата, над която е
работил?
Симеон:
Честно казано не съм имал подобна си

туация. Преводът на „Троя“ и „Принцът на
нищото“ определено ми достави огромно
удоволствие, но и в двата случая беше по
договор. Що се отнася до това преводач да
отиде с готов текст при издател, знам за ня
колко такива случая, но не мисля, че може
да се нарече „практика“. Подобно явление
има и положителни, и отрицателни страни.
Често личният интерес към произведението
води до голямо внимание към детайла, но
ако това внимание не е подплатено с доста
тъчно голямо умение, редакторът се вижда в
чудо, принуден да спори за буквално всяка
дребна промяна, която се опитва да напра
ви.
Ана:
Кои автори според вас незаслужено би

ват подминавани от българските издате
ли? Имат ли място постарите автори от
рода на Муркок, Ан Макафри или Андре
Нортън днес на българския пазар? Имате
ли автор, който с удоволствие бихте пре
вели на български, ако можете да избира
те?
Симеон:
Трудно ми е да отговоря на този въпрос.

Пазарът за фентъзи и фантастика в Бълга
рия е много тесен, а издателите нямат добре
структурирана система за проучването му.
„Бард“ например издават/ха наградените с
„Хюго“ и „Небюла“ книги напълно на сляпо и
в миналото това е водело до ужасно смешни
ситуации от типа на това да издадат трета
книга от поредица, защото не са знаели, че е
имало две преди нея.
Дали постарите автори имат място, е

спорно и зависи от читателя. Докато някой
не направи реално платено проучване какво
искат да четат феновете на фантастика и
фентъзи в България, всичко е спекулация и
стреляне на сляпо. Ако аз можех да избера,
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бих видял преведен на български Джийн
Улф. За съжаление ми липсват уменията,
професионализмът и колосалната обща
култура, необходими за подобен превод и не
мисля, че има издател, който ще е готов да
плати сумата и да даде времето, които той
би изисквал.
Ана:
До каква степен добрият превод зависи

от работата на редактора и коректора –
знаете ли за случаи, в които добър текст
бива превърнат в лош краен продукт пора
ди грешки в процеса на обработката му
след превод? Ако дадена преводна книга не
ни хареса – кой е найуместно да подгоним
с вилите и факлите? :)
Симеон:
В общия случай вината си е на преводача.

Ако той е дал добър текст на редактора, то
редакторът не би имал твърде много работа
по него. Разбира се, случват се и разни
амбициозни редактори, които считат, че
знаят подобре и от преводача, и от автора
как трябва да изглежда книгата. Рязане на
пасажи, страници и цели глави е нещо, което
мисля, че вече не се случва, но беше масова
практика преди години. Тогава вината оче
видно е на редактора.
Ана:
Какво е мнението ви за подбора на загла

вия в жанровете фантастика и фентъзи в
България – какви са впечатленията ви за
мотивите, които водят издателите до
един или друг автор? Имат ли място про
фесионалните читатели рецензенти в
българското книгоиздаване, или това е
доста млада идея? Може ли всеки активен
читател, поназнайващ чужд език, да се
превърне в преводач – в този смисъл попа
дали ли сте на наистина добри фенски пре
води?
Симеон:
Мисля, че отговорих на това малко пора

но, но да повторя – впечатленията ми са, че
подборката се прави на сляпо. Издателите
гледат какво се купува тук, в Щатите, и се
опитват да го издадат, игнорирайки обстоя
телствата около популярността му, които
често са несъвместими с българските. Чита
телитерецензенти са абсолютно незамени

ми в това отношение. На запад блогърите
често имат огромно влияние над това какво
се издава и издателствата правят всичко по
силите си да са в постоянен контакт с тях.
Копия от книгите се изпращат на авторите на
ревюта често месеци, преди реално да бъ
дат издадени, техни цитати се слагат на
задните корици и т.н. Подобна система би
била от огромна полза в България, но изда
телите там масово игнорират рецензентите
любители, което пък води до това, че ре
цензентителюбители не са особено добре
развит феномен.
Не всеки активен читател, знаещ чужд

език, може да стане преводач. Добрият пре
водач е добър защото владее добре
собствения си език, не чуждия. Разбира се,
попадал съм както на добри фенски прево
ди, така и на лоши.
Ана:
Има ли издателство, с което ви се иска

да работите под някаква форма? Предпо
лагам, едва ли ще е българско, така че мо
жете ли да споделите, ако имате някакви
наблюдения, какво отличава американски
те и българските издатели като виждане
към пазара, освен, разбира се, мащабите, в
които им се налага да работят? Какви са
обичайните отношения издателпреводач
– можем ли да говорим за някакъв вид поло
жително съучастничество в нелеката цел
да се създават книги, или това са просто
утопии и всичко е само бизнес?
Симеон:
Честно казано, мисля, че моят живот е на

сочен в друга посока на този етап. Разбира
се, не бих отказал да превеждам, ако ми се
предложи, защото ми доставя удоволствие,
но нямам специфични амбиции в тази насо
ка. Обичайните отношения по мое наблюде
ние са някаква смесица от бизнес и обмен на
информация. Преводачите често изпълняват
функцията на рецензенти – прочитат книгите,
които издателите обмислят дали да издадат,
и дават мнението си. Не всеки издател рабо
ти по този принцип, но много го правят.
Ана:
Има ли странични ефекти от работата

като преводач – в смисъл можете ли да че
тете все още спокойно нечий друг превод,

без да се замисляте за това как вие бихте
обработили дадена дума, както и без да
търсите граматически или смислови
грешки? Има ли имена сред преводачите в
България, чиято работа искрено уважава
те – не само като колега, а и като чита
тел?
Симеон:
Това да виждаш чуждите грешки е неизбе

жен страничен ефект, особено в пазар, къ
дето нивото е толкова неравномерно.
България има великолепни преводачи, но те
често не са по джоба на издателите на
фантастика и фентъзи, или просто не се
интересуват от тази сфера. Разбира се, мно
го от тях превеждат в тези жанрове, но не
рядко се случват и безкрайно любителски
преводи, които дори редакцията не е могла
да оправи.
Ана:
Как виждате бъдещето на книгоиздава

нето в България и как според вас, доколко
то сте запознат, се справят българските
издателствата в кризата? Вие имате се
риозни наблюдения от много страни на
този бизнес – от читател до човек, реално
зает в процеса на издаване на една книга –
коя е основната грешка на издателите в
България и какво е очевидно, че трябва да
направят, но някак си все пропускат освен,
меко казано, често хаотичния си подбор и
начин на избор на заглавия?
Симеон:
Всъщност това Е найголямата им грешка.

Липсата на реален план. Българският изда
тел не планира, а реагира. Издават се книги
само защото са популярни в момента в Ща
тите или защото конкретният издател или
преводачите, които го съветват, са фенове.
Не защото някой е проучил пазара и е пре
ценил, че българският читател ще има инте
рес към това заглавие. Струва ми се обаче,
че тенденцията е към професионализиране
на пазара. Надявам се да не греша…

ИНТЕРВЮТА | АНА ХЕЛС: СИМЕОН ЦАНЕВ  РОЛАНД

http://trubadurs.com/


СЕРГЕЙ ЛУКЯНЕНКО – "НЕСКОПОСНИК"
Васил Велчев

Преди „Нескопосник” („Недотепа” – 2009 г.)
Лукяненко отдавна не беше писал детски рома
ни. Даже може да се каже, че това е първият му
напълно детски роман – защото „Хлапакът и тъ
мата” и „Рицарите на четирийсетте острова” мо
гат да се определят поскоро като юношески
произведения, и то с известни уговорки.
Трикс е син и единствен наследник на съ

херцога в едно херцогство. Но една сутрин дру
гият съхерцог извършва преврат, бащата на
Трикс е убит, майка му се самоубива, а той са
мият е хвърлен в затвора. Малко покъсно му
помагат да избяга при съмнителни обстоятелс
тва. И наистина има нещо гнило – оказва се, че
това е педагогическа операция на новия херцог,
желаещ мързеливият му син да има опасен
враг, който да го накара да се вземе в ръце и да
бъде нащрек.
Трикс се заклева да си отмъсти и тръгва да

търси помощ – от повече или помалко значими
владетели, пред които да предяви претенциите
си. Оказва се, че това ще е потрудно, отколко
то е очаквал – изгорял е приют за децасираче
та, около шейсетина, всичките на възрастта на
Трикс. Преди пожара хората на херцога
предвидливо са им раздали дрехите от гарде
роба на Трикс, а след пожара, когато приютът е
закрит и вестта за бягството на Трикс се разчу
ва, някой подхвърля на децата гениалната идея
всяко от тях да се представя за избягалия
принц и да предяви претенции към престола...
Разбира се, Трикс, придружен от едно от тези

деца – Йен, който му става оръженосец,  не гу
би надежда и се забърква в поредица от
приключения. Първо става оръженосец на
истински рицар, после се оказва, че има усет
към магията и става чирак на магьосник, а
накрая се забърква и в приключение, в което
спасява от злите безсмъртни витаманти една
истинска принцеса, към която, между другото,
не е безразличен.
Много оригинална и интересна е магическата

система – магията се извършва чрез слово, и то
оригинално; клишетата не вървят. Магьосникът
просто трябва да каже какво иска да се случи,
но да го каже по начин, по който досега не е
казвано. Ето какво обяснява по този повод ма
гьосникът Щавел, учителят на Трикс: „Магията –
това е изкуството да се променя светът с ду

ми... Светът е само представата на хората за
него... Някога хората са се договорили какъв да
бъде светът. И са се договорили, естествено, с
помощта на думи. Измислили са обяснение за
всичко на света. Но думите могат да бъдат
различни. И силата в тях е останала! Ако
подбереш правилните думи и кажеш нещо мно
го убедително, светът може да ти повярва. И да
се промени”. За целта почти винаги са нужни
слушатели – дори и потъпички. Чираци, напри
мер – колкото попростодушни и доверчиви са,
толкова подобре действа магията. Измислено
то веднъж заклинание може да се използва
многократно, но от честото произнасяне се
износва, светът вярва все помалко и помалко
в думите му, вълшебството работи все послабо
и послабо. А ако човек го запише и започне да
го раздава на когото му падне, след няколко
месеца и наймогъщото заклинание вече не
става за нищо. Затова заклинанията се пазят и
се употребяват, когато наистина е наложително;
почесто се импровизира, а за дребните битови
задачи не се използва магия. Лоша новина за
Трикс, който в началото на чирачеството си
трябва предимно да чисти и да прави кафе на
учителя си...
И така, започва се едно творчество, едно ре

дене на красиви думи – обучението на Трикс на
моменти прилича на доста забавен курс по
творческо писане...
Разбира се, този мотив не е нов – още при

Урсула ле Гуин словото има изключителна сила
(когато знаеш истинските имена на нещата, мо
жеш да правиш магии – „Магьосникът от
Землемория”). Но Лукяненко не борави само с
отделни думи, а с реч. И клишето губи смисъл,
а на преден план излиза търсенето на ориги
нални конструкции. Идея, която авторът
използва с успех и в „Спектър”.
Друго интересно нещо в магическата система

е, че за нея важи и законът за запазване на
енергията. Когато се създават предмети, мате
риалът се взима от веществата, които са наоко
ло. Затова трябва да се внимава например с
желязото, защото ако наблизо няма железни
предмети, магията може да го вземе от кръвта
на човек и да застраши здравето му. Могат да
се превръщат само потежки вещества в поле
ки. Златна монета в желязна – но не и обратно
то. Гвоздеят може да стане дървен, но не
сребърен или златен.
Лукяненко се е погрижил в света на Трикс да

важат и някои икономически закони. На магове
те категорично е забранено да плащат с медни
монети, за да няма девалвация на паричната

маса. Магьосникът Щавел има три сандъка с
медни монети – но те са неизползваеми
(наистина, в началото, докато хората още не са
научили за чирачеството на Трикс, магът му да
ва пари да купува товаонова). Като се има
предвид невъзможността за превръщането на
медта в злато или сребро – финансовото
състояние на магьосниците изобщо не е за за
виждане...
Книгата е много забавна, написана с

прекрасно чувство за хумор  пародират се
както много от образците в жанра, така и еле
менти от нашата действителност. Например
Трикс записва магиите си в малка книжка с бро
дирана в ъгълчето й зелена нахапана ябълка.
Тази книжка се нарича „айпод” (защото отговаря
на първите думи, които чуе от притежателя си,
а първите думи на Трикс при съприкосновение
то с нея са: „Ай, под обложкой игла!”).
Заслужава внимание и оформлението на

едно от изданията – освен в традиционните
формати на издателство АСТ, излиза и едно
специално издание, илюстровано от Евгения
Стрелигова (известна със знаменитите си
илюстрации на книгите на класика на детската
фантастика Владислав Крапивин).
Много красив е завършекът на книгата. Както

вече казах, магията си има система. Тя се при
държа към определени правила. Не можеш да
направиш небето червено, а слънцето синьо.
Но понякога, когато много желаеш нещо, и
вярваш, тогава можеш да промениш света. И
колкото посилно е желанието на мага и вярата
му, че може да направи нещо, толкова пове
роятно е то да се сбъдне. Именно това успява
да направи Трикс – да извърши чудо. За съжа
ление този номер минава само веднъж – магия
та трябва да е неосъзната, за да сработи. Трикс
няма да може да го използва в следващите си
приключения...
Безспорно „Недотепа” е крачка напред в

сравнение с предишния роман на Лукяненко,
„Конкуренти”, който се оказа доста неудачен.
Получило се е наистина интересно детско
произведение, но твърде детско за моя вкус.
Наистина, никой не оспорва, че децата също се
нуждаят от хубави книги, факт е и че много от
помладите читатели на Лукяненко искаха про
дължение на историята за Трикс. Е, станалото –
станало, продължението се пише, и то в бързи
темпове. Да се надяваме обаче, че Лукяненко
няма да се превърне в изцяло детски писател, а
след написването на „Непоседа” ще се върне
към нещата, в които е найсилен.

* Статията е писана през 2009 г. Междувре
менно Лукяненко довърши продължението
на „Нескопосник” и написа още един роман
от поредицата за Патрулите – „Нов патрул”
(„Новый дозор”, 2012) – (Бел. а.)
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МАДЖИПУРСКИ ФАНТАЗИИ ПО СИЛВЪРБЪРГ
Ана Хелс

Защо започнахте да четете фентъзи? Ни
кой не ме пита, а така ми се иска. Може би
хората се страхуват от отговора. Няма да ви
хареса истината, ще ме изкара почти
непростимо интровертна, социопатична и по
тенциално опасна за себе си и другите, и ня
ма да закъснеят чичковците с белите
престилки да ме чакат пред блока с обеща
ния за меки стени и кръгли вилици. Но мога
да изкарам и един съвсем политически ко
ректен отговор като – Робърт Силвърбърг ме
накара.
Маджипур бе една от първите ми позрели

книги, когато като невръстен фарфалак пре
листвах библиотеката на баща ми в опити да
намеря история за принцове, принцеси, дра
кони и добро. Повече от ясно е, че заглавие
като „Замъкът на Лорд Валънтайн“ ми по
действа някак хипнотично, но поради крехка
та ми, найвероятно едноцифрена възраст
почти нищо не му разбрах. И се почна едно
постоянно, винаги случайно препрочитане
във всяка прилично важна фаза на остарява
нето ми до сега – първите двуцифрени годи
ни, началото на химическия пубертет,
половото и алкохолно съзряване, офи
циалното ми признаване за пораснал човек,
можещ да брои до 12, завършването ми на
безсмислено, но оказало се нужно в крайна

сметка висшИ (грешката е умишлена), поя
вата на първата ми стресова язва, периода
на разбиване на класическите ми женски
мечти по обстоятелствени причини, и сега –
когато се къпя във всенародната обич на
хелсопокорените :) Може и да ви се е сто
рил дълъг уводът, но тъй като на мен в по
добни статии често найми харесва личният
елемент, не мога да го пропусна...

...Та може да се каже, че съм израснала и
съзряла в Маджипур. И той ме приветства
винаги, все така топъл, уютен, перфектен
и… абсолютно винаги различен. Валънтайн
съм го препрочитала поне 20 пъти и всеки
път ми бе като съвсем ново заглавие,
съвсем нов свят. Сякаш се разминаваш с ня
кого по улицата, и изпитваш необуздано ця
лата доброта на вселената към него, но да
се убиеш, не може да се сетиш кой точно бе
ше тоя човек. Сега вече знам, че само
истински мащабните автори, които творят
реално вселени, а не долчинки, населени с
въшливи овчари, са истинските лимити за
качество, сертификатите за уникалност, до
казателствата с кръв за нужност на тоя кни
жен свят.
Маджипур е мястото, където бих искала да

се родя – необятно, непознато, нелогично,
технологичнозабравило, магичнонеза
помнило, „Вавилон 5“ среща Амбър и Рица
рите от кръглата маса и заедно отиват да
пожонглират и изпият по едно синьо пи
липлокско. Кълна се, искам да съм по среда
та на това гъмжило. Мащаби, пред които
Земята е дребно кьошенце в кухненския
шкаф на Вселената. Раси, чиито форми и ха
рактер са крадени в последствие безми
лостно от знайни и незнайни филмоправячи
и книгописачи. Отношения, изградени с фина
добродетел, без да е пропуснат секса, поли
тиката или мандахерцането, но всичко
толкова изящно премерено и абсурдно про
порционално, че на автора в теб му се иска
да се налива с абсент и арсеник до сутринта,
тъй като това ниво не може да бъде
настигнато ниво от смъртен.

Историята е майката на всички клишета, и
точно затова е съвсем оригинална. Изворът
на фантазията се разтваря пред вас, както е
бил преди тридесет години, и водата е все
така неестествено идеално бистра и с вкус
на съвършенство. Езикът е плътен, силен и
завладяващо динамичен, дори в странно де
тайлните описания на жонгльорско изкуство
или вселенска бюрокрация, но никога, нито
за момент, не дотежава или доскучава.
Вълшебно… И преди да наизвадите домати
те в опит да ми избиете непоисканата ведри
на от дребнолицевата ми структура, искам
да ви уверя, че не съм сдала багажа и това
не е книга без недостатъци. Само дето не
мога да ги намеря :) Знам, усещам, подози
рам, че са там, но след толкова прочити, все
във важни за мен и миналото ми моменти,
съм приела Валънтайн като добрия брат’чед
, дето ще оправи всичко и ще ми разкаже за
онова у дома, което така и не съм виждала.
Съвсем наскоро попаднах и на продълже

нията на Замъка, издавани леко апокрифно
и намерими само на старо, и то с късмет, в
сравнително прилично състояние – а именно
„Маджипурски хроники“ и „Валънтайн понти
фекс“. Изцедих всяка страничка от тях по
еднаедничка, кошмарно недостатъчна лъ
жичка на ден, но гарантирано непозната на
вкус и влудяващо близка като усещане. Това
е рецептата ми за оцеляване – по малко ве
ликолепие на ежедневна сива база, по една
история от сборника със следващи се един
зад друг чрез къдрава панделска връзка
фентъзийни битовистични разкази на жите
лите отпреди намсихиляди годишното
рождение на Маджипурската раса, по една
глава от пътешествието на Валънтайн към
лабиринта, смъртта и величието.
Мъничко по мъничко, ред, дума, изрече

ние. Алчно, пестеливо и страхливо. Защото
магията ще свърши. А днес имам нужда по
вече отвсякога от нейната топлота. Странно
животно съм аз, влюбвам се в книги, съзна
ния, мечти. Но преди всичко в Маджипур.
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A WOMAN LIKE THAT IS NOT ASHAMED TO DIE
Владимир Полеганов

За кратката си кариера Сара Хол е била но
минирана два пъти за „Booker“ – веднъж през
2005 г. и веднъж през 2009 г. Всяка една от че
тирите й книги е била номинирана или е полу
чавала престижна награда. Пише поезия и се
вълнува от феминистки теми. Има и един роман
за дистопично общество от близкото бъдеще,
което е редуцирало жените си до тела и нищо
друго. Ако не бях сложил името й в първото
изречение, щях да мога да излъжа, че пиша за
Маргарет Атууд. Но докато Атууд остава в света
на потиснатите с The Handmaid's Tale, Сара
Хол, чрез героинята си в The Carhullan Army
(също носител на престижни награди), бяга от
него към един друг свят, където, може би, не
всичко е загубено.
Съвсем близкото бъдеще. Времето е станало

още попредвидимо, във Великобритания – още
потопло. Икономическата криза е съсипала
страната, превръщайки я окончателно в подчи
нена на САЩ територия, където управляват
военните. Населението тъне в мизерия, глад и
немотия са превърнали хората в сиви нещастни
създания, които работят в мрачни фабрики и
обитават студени блокове заедно с плъхове и
кучета. Правителството прави всичко възможно
да ограничи раждаемостта и като последна
мярка измисля устройство, което трябва да бъ
де сложено в тялото на всяка жена. Противоза
чатъчното се поставя така, че наличието му да
бъде лесно проверявано от патрулиращите ми
лиционери – само като накарат жените да
вдигнат пола и разтворят крака.
От този свят бяга главната героиня на рома

на, която не иска никой да знае името й, защото
то й е дадено от потисническото общество и
трябва да бъде заличено. Първата крачка е на
пускането на родния град. Стане ли това, човек
излиза от държавата, престава да бъде личност,
става никой: важното начало на всяка револю
ция, която цели идването на изцяло ново
общество. Втората стъпка – стигане до Къмб
рия, където преди години група жени създават
своя общност. Повече от една трета от романа е
посветена на пътуването на Сестра (както ге
роинята иска да я знаем) към митичната
общност. Ясно е: пътят до това, до което иска
да стигне героинята, а и с нея авторката, е дъ
лъг. Винаги е труден и често на човек му се на
лага да го извърви сам.
Сестра намира женското селище и бързо ста

ва част от него. Огромната ферма, която,
изглежда, функционира чудесно, въпреки че е в
сърцето на една сринала се държава, се оказва
не утопичен остров, а военна машина. Жените
подготвят революция по найстаромодния начин
– не чрез подривни езикови хватки или ради
кални идеологически жестове, а чрез автомати
и бомби. От Сестра се очаква, ако иска, да ста
не войник. Оставила всичко в миналото
общество – име, съпруг и влечение към пола му,
тя, казано найпросто, няма какво да губи.

Така The Carhullan Army разкрива лицето си:
това е история не толкова за бягството към сво
бодата, а за метаморфозата в свободно съ
щество. Разказът е за млада жена, превърната
в робиня, превърнала се в беглец, превърната
във войник, превърнала се в героиня. Родовете
в българския език в случая вършат чудесна ра
бота, защото полесно предават цялото рушене
и изграждане на женското и мъжкото, което се
случва от първата до последната страница. В
едно единствено тяло. За това си има специа
лен термин – деконструкция, който самата ге
роиня използва: докато халюцинира в един
изолатор, където тялото й, оформено от
обществото, което е напуснала, се разпада, а
после, под силите на обществото, което я прию
тява за годинадве – изгражда наново. И всеки
път друго. Нищо, че изисква добре познати ни
думи, за да го опишем: робиня, беглец, войник,
героиня. Точно тази постоянна промяна, изда
ваща всъщност колко крехко е всичко на този
свят и колко трудно и абсурдно е да се
постигнат крайностите (за които обаче е много
лесно да се мисли: например "партизанките" на
Моник Витиг, мъжете поробители на Джон
Норман), прави произведението на Хол съвре
менно. То само на пръв поглед създава впе
чатление за книга от 70те, за манифест от
Втората вълна, за нещо, което е трябвало да
излезе от печат тогава, когато Джоана Ръс все
още е творяла активно. Всъщност уж ясните
граници, подканващи към бърза категоризация,
са измамни. Като тънък лед, под който обаче не
се вижда студената вода.
Ако сестринството е тема в романа на Хол, то

майчинството е фокус в книгата на Джейн Ро
джърс, The Testament of Jessie Lamb. Това
кратко, лесно за четене, но трудно като ха
рактер, произведение също е сред забелязани
те от журито на “Букър” – миналата година бе в
дългия списък. Онзи ден пък бе обявена номи
нацията му за наградата “Артър Кларк”. Вели
кобритания в бъдещето на Роджърс не
изглежда толкова мрачна на пръв поглед,
колкото тъжна и тиха. Зад тишината обаче се
крият далеч покрещящи състояния на духа,
които романът разкрива постепенно, следвайки
историята на главната героиня. Джеси е тий
нейджърка, която е заключена и завързана за
парното вкъщи. От собствения й баща. Причи
ната се разбира към средата на романа, но тя
не е, както лесно може да си помисли отвори
лият книгата, домашно насилие или особени се
мейни отношения. Причината е световна
епидемия, която убива всяка забременяла же
на. Джеси живее в свят, в който да бъдеш май
ка, е равносилно на смърт. Смъртта е
предшествана от лудост, която буквално изяжда
мозъка. Без да се впуска в прекалени анализи и
с прост, емоционален език, отговарящ идеално
на възрастта на героинята й, Джейн Роджърс
предлага една от наймногозначителните
фантастични истории от последните години.

Всяка социална (или природна) роля е осветена
от лампата на съмнението. И в центъра на тази
група от трептящи, отфиксирани роли е може би
найсвещената: майката.
Джеси е вързана, защото иска да стане май

ка. В новия световен контекст, това може да
стане само ако си загубила ума си. Или си по
вече с всичкия си от останалите и виждаш, че
страхът от смъртта само ще доведе до смъртта.
На всички хора. Но Джеси е млада, идеалистка,
лабилна, незряла – тя е онова създание, което
няма как да е взело решението си с разума си.
С други думи, Джеси е просто момиче. Изследо
ватели, сред които и баща й, правят ескпери
менти с т. нар. “Спящи красавици” – млади жени
в състояние на кома, в чиито тела са поставени
имунизирани ембриони. Има шанс детето да се
роди живо и здраво. Сигурна е смъртта на май
ката. Човечеството найвероятно няма друга
надежда. Така тъгата и тишината на Роджърсо
вата Великобритания всъщност се оказват
маскирана истерия. И в жестовете на тази исте
рия Джейн, а и читателят, започват да виждат,
че светът наистина е различен, съвсем друг и
реално разпадащ се. Единственият начин да се
противостои на този разпад се оказва само
жертвата – клише, което в The Testament of
Jessie Lamb е толкова клише, колкото и самата
Джеси е стереотипната тийнейджърка.
Въпросите са много, макар и не задължи

телни. Защо Роджърс избира тийнейджърка за
главна героиня? Не е ли това опит за подрива
не и на един друг "класически" образ, познат от
много популярни романи – този на младото мо
миче, което, на границата с женствеността, се
“влюбва” в смъртта и започва да руши тялото си
по пътя към този “любим”? Или просто иска да
опише героиня, която взима зрели решения в
истерично общество. Или свят, в който всяка
майка ражда спасител. Дори в действията на
бащата има двусмислие – дали в желанието си
да предпази детето си от смъртта той не се
превръща в изпълнител на патриархалния
стремеж да се контролират телата на жените и
всичко, което искат да правят с тях? Роджърс
не се впуска в оценки и отговори, само предава
гласа на Джеси Лам.
Нито Хол, нито Роджърс се фокусират върху

борбата между половете – ако това беше цент
рална тема в книгите им, то, днес, щеше да е
проява на безкрайно лош вкус и притеснително
ниска социална чувствителност. Но и в двете
истории има борба. Борба не на онези, които
знаят как или които са убедени, че са прави в
разбиранията си, а на онези, които имат сме
лост. Възможностите за нов свят се виждат
ясно, макар и не оцветени от наивна надежда.
Точно като в найсилните образци на литерату
рата, която поставя под въпрос даденостите и
сигурностите на обществото ни, те проблясват
за кратко в момента преди смъртта.
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ВАНАТА
Преслава Кирова

„Човек е 70% вода. Останалото е страст.“
– Неизвестен мислител
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ЛОША МАЙМУНА РОБОТ
Мари Робинет Ковал
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превод от английски: Петър Тушков

Разказът „Лоша маймуна робот“ от Мари Робинет Ковал („Evil
Robot Monkey“ от Mary Robinette Kowal, www.maryrobinetkowal.com), в
превод на български от Петър Тушков (eetlive.com), ползва условия
та на договора ПризнаниеНекомерсиалноБез производни 2.5 Бълга
рия (CC BYNCND 2.5, creativecommons.org/licenses/byncnd/2.5/bg).
Публикува се за пръв път на български език с любезното разрешение
на авторката.

ЛОША МАЙМУНА РОБОТ | МАРИ РОБИНЕТ КОВАЛ: ФАНТАСТИЧЕН РАЗКАЗ
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Фарук Шехич е роден през 1970 г. в Бихач (Босна и Херцеговина). Завършва Ветеринарен факултет в Загреб и Философски
факултет в Сараево. През 1992–1995 г. воюва в V корпус на Босненската армия и достига до чин лейтенант. Работи като
журналист и колумнист на сараевското списание „Старт”, където води собствена рубрика. От 1998 г. публикува проза, поезия,
есета, критика. Произведенията му са преведени на английски, френски, италиански, немски, унгарски, словенски, маке
донски и полски език.
Можем ли е някога да се завърнем истински от войната? Доколко войната остава в нас завинаги? Това са въпросите, кои

то не спира да си задава Фарук Шехич. Формално войната е завършила, но белезите от нея бележат спомените за цял живот
и само на пръв поглед изместват посилното присъствие на цивилния всекидневен живот.

ИЗ "ХИТ ДЕПО  ПОД НАТИСК  ТРАНССАРАЕВО  АПОКАЛИПСИС ОТ RECYCLE BINA"
Фарук Шехич

Реквием за една маймуна

* Разказите"Реквием за една маймуна", "Неясно предсказание" и "Солджър ъф форчън" са част от предстояща публикация на издателство „Ерго”
(www.ergobooks.eu), осъществена с подкрепата на литературната мрежа ТРАДУКИ и Удруга КУРС.
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Неясно предсказание

ИЗ "ХИТ ДЕПО  ПОД НАТИСК  ТРАНССАРАЕВО  АПОКАЛИПСИС ОТ RECYCLE BINA | ФАРУК ШЕХИЧ: НЕЯСНО ПРЕДСКАЗАНИЕ
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Солджър ъф форчън

ИЗ "ХИТ ДЕПО  ПОД НАТИСК  ТРАНССАРАЕВО  АПОКАЛИПСИС ОТ RECYCLE BINA | ФАРУК ШЕХИЧ: СОЛДЖЪР ЪФ ФОРЧЪН
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преведе от босненски: Русанка Ляпова

ИЗ "ХИТ ДЕПО  ПОД НАТИСК  ТРАНССАРАЕВО  АПОКАЛИПСИС ОТ RECYCLE BINA | ФАРУК ШЕХИЧ: СОЛДЖЪР ЪФ ФОРЧЪН
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ВЪЛЦИ
Антонин Баяя

Антонин Баяя (р. 1942, Злин) е чешки белетрист и есеист. Произхожда от лекарско семейство, завършва Висшия
агротехнически институт, работи в областта на земеделието, след това е редактор в Чешкото национално радио и
радио „Свободна Европа”. От 1996 г. води семинар по творческо писане в университетите в Злин и Оломоуц. Член е
на Съвета на Чешката телевизия и на Комитета на международния ПЕН клуб в Прага. Автор е на пет романа,
кратки прозаични творби и есета. Романът му „Вълчеотдание” (2003) е отличен през 2004 г. с наградата „Магнезия
Литера” и е номиниран сред десетте найдобри литературни произведения на десетилетието. Романът „На хубавата
синя Држевнице” (2009 – заглавието буди асоциация с Щраусовия валс „На хубавия син Дунав”) получава
Националната награда за литература за 2010 година. Кратки прозаични творби и романи на Антонин Баяя са
преведени на осем европейски езика.
Романето1 за вълци, хора и всякакви странни явления! И за любов! Романът е пропит от обич. И всеотдайност.

Между членовете на едно широко разклонено човешко семейство, между членовете на вълча глутница. Изящно
поднесена еротика. Любов към природата, сраснала се неделимо с хора и вълци, еднакво нужна на всички живи
същества. Поетичнофилософски разказ за осезаемото и неосезаемото, за боговете на безчет религии, за Брата
Човек, Брата Вълк и за Твореца. Величествена възхвала на живота! В повествованието има и немалко смърт, но
смъртта също е неделима част от живота!
Роман – ода за живота!

1 Романето (на чешки: romaneto) е жанрова литературна форма с найизразен представител чешкият писател Якоб Арбес. Кръстник на жанра е Ян Неруда.
Творбите в този жанр обикновено са покъси от роман и историята в тях включва на пръв поглед паранормален елемент, който впоследствие бива научно
обяснен. Жанрът има допирни точки с научната фантастика и е неин предшественик. – Бел. р.
* Откъсът „Вълци“ е из предстояща публикация на романа „Вълчеотдание“ на издателство „Ерго“ (www.ergobooks.eu), осъществена с подкрепата на
Програма „Култура“ (20072013) на ЕС.
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преведе от чешки: Маргарита Кюркчиева
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СТИХОВЕ
Поли Муканова

* Небето над Берлин
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