Сборище на трубадури
колко трубадури са нужни за завиването на една крушка
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случай ето една история, в която човечеството е
станало изключително миролюбиво. Нещо пове
че — очаква извънземните да са миролюбиви
като него! Е, вероятно и сами можете да предпо
ложите как се развиват събитията, нали?

Резюмето, без да издаваме сюжета

Екипажът на военен кораб, принадлежащ на
кзинтите, токущо е открил относително слаб
биологичен вид: човеците. Изучават ги, без да
бързат, и се опитват да решат дали да ги атаку
ват, или не. Междувременно екипажът на чо
вешкия кораб се опитва да осъществи мирен
междувидов контакт, но има няколко дребни
подробности, които просто не звучат както
трябва на капитана, така че той взима отчаяно
решение, което може или да подпомогне, или
допълнително да изложи на опасност всички на
борда.

Някои интересни подробности

* Страници: 11
* Можете да научите повече за автора на
научна фантастика Лари Нивън от интригуваща
та му биография.
* Специални благодарности на Variety SF, че
ни посочиха този страхотен разказ.
* Ако искате да прочетете повече за кзинтите,
съществуват още доста разкази и романи за тях
— а в Уикипедия можете да откриете допълни
телна информация.

Къде можете да намерите „Воините“

"The Man-Kzin Wars" от Лари Нивън
Преводът на този обзор на фантастичен разказ се
публикува без промени с любезното разрешение на
BestSienceFictionStories.com по оригиналната статия:
The Warriors by Larry Niven .

* Разказът е публикуван за пръв път във
февруарското издание от 1966 г. на сп. „If“.
* Можете да прочетете „Воините“ безплатно в
интернет в сайта на Baen Books.
* Историята е включена и в известната анто
логия „The ManKzin Wars“.

„Воините“ („The Warriors“) е научнофантасти
Интересуват ви още подобни разкази?
чен разказ от 1966 г. от Лари Нивън. В историята
се разказва за първия контакт между хората и
Ако сте харесали „Воините“, вероятно ще ви
агресивния, коткоподобен извънземен вид
се
понрави и „Неутронна звезда“ („Neutron Star“),
кзинти.
също от Лари НИвън — за човек, изпратен да
На кого са му притрябвали приятели?
разследва мистериозната смърт на двама
Май винаги съм си представял, че
космически изследователи, изследващи единс
извънземните, когато найпосле ги срещнем, по твената известна на човечеството неутронна
скоро биха били агресивни и враждебно
звезда в Галактиката.
настроени — ни наймалко миролюбиви и га
льовни. Просто имам такова чувство. Във всеки
Rusty
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времето. Тук обаче има врътка и тя е, че
няма да се занимаваме с проблемите на
Марс. Донякъде това е правилен избор —
едва ли щяхме да издържим два тъпи
филма за Марс в рамките на няколко месе
ца. Лошото е, че по този начин Уайзман
сменя посоката на филма в нови релси,
които има вероятност да отведат крайния
продукт до кривата круша. Вместо Шварца
имаме Колинчо (Фарел явно има непреодо
лимото желание да играе в истории на Фи
лип К. Дик, защото това е втората му
такава роля след „Специален доклад“),
Арнолд Шварценегер със сигурност е го вместо Шаран Стоун имаме Кейт Бе
ляма легенда в Холивуд, щом половината
кинсейл, а вместо онази циганка, чието име
от сносните му филми се римейкват прижи не помня — имаме Джесика Бийл. Както
ве. Защо обаче никой не се сеща да ри
виждате, кастът е усъвършенстван за
мейкне наистина епичните му проекти като нуждите на новото поколение, а именно —
„Ченге в детската градина“ и „Коледата не
възможна“, където талантът му блестеше с
яркостта на 100ватова крушка? Може би и
това ще стане тепърва, а засега ни остава
да се забавляваме с модерната версия на
„Зов за завръщане“ и нейния дебютен
трейлър, изтъкан от зрелище.
Римейкът на култовия Арнолдов сай
фай от началото на 90те е под диригент
ството на Лени Уайзман, което автома
тично означава, че съпругата му е някъде в
каста. Лени се е постарал да вкара много
Колин Фарел по време на лоботомия
визуални наслади в екранизацията на
разказа на Филип К. Дик и точно там му е
мяза на изваден от модно списанийце и
грешката, защото е превърнал цялата ра
показва, че целта на Уайзман е да напълни
бота в лудешки футуристичен екшън (съ
филма с прекрасни лица, за да разсейва
щата беше грешката и на „Аз, Роботът“), а хората от това каква помия гледат. Призна
това рязко принизява достойнствата на
вам, че трейлърчето би надъхало крехките
оригинала. Отделно от това, настоящото
умове, защото съдържа всичко, що е нужно
режисьорче е много подолу в хранителна — много бой, много стрелби, летящи коли
та верига от Пол Верховен, така че напъни и lens flares. Само Колин Фарел да го няма
те на Лени и жена му да се отличат са
ше, шедьовърът щеше да е пълен, но уви
пожалки и от тези на Пол WC Андерсън (и — има го и носи гъстите вежди със себе си.
жена му).
cinemascrotum
Сюжета си го знаете и няма да ви губя
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ви нещастни създания, които работят в
мрачни фабрики и обитават студени блоко
ве заедно с плъхове и кучета. Правителс
твото прави всичко възможно да ограничи
раждаемостта и като последна мярка
измисля устройство, което трябва да бъде
сложено в тялото на всяка жена. Противо
зачатъчното се поставя така, че наличието
му да бъде лесно проверявано от патрули
ращите милиционери — само като накарат
жените да вдигнат пола и разтворят крака.
Сара Хол
От този свят бяга главната героиня на
За кратката си кариера Сара Хол е би- романа, която не иска никой да знае името
ла номинирана два пъти за „Booker“
й, защото то й е дадено от потисническото
веднъж през 2005 г. и веднъж през 2009 г. общество и трябва да бъде заличено.
Първата крачка е напускането на родния
Всяка една от четирите й книги е била
град. Стане ли това, човек излиза от
номинирана или е получавала престижна
награда. Пише поезия и се вълнува от фе държавата, престава да бъде личност, ста
министки теми. Има и един роман за дисто ва никой: важното начало на всяка револю
пично общество от близкото бъдеще, което ция, която цели идването на изцяло ново
общество. Втората стъпка — стигане до
е редуцирало жените си до тела и нищо
друго. Ако не бях сложил името й в първо Къмбрия, където преди години група жени
създават своя общност. Повече от една
то изречение, щях да мога да излъжа, че
трета от романа е посветена на пътуването
пиша за Маргарет Атууд. Но докато Атууд
на Сестра (както героинята иска да я
остава в света на потиснатите с The
Handmaid’s Tale, Сара Хол, чрез героинята знаем) към митичната общност. Ясно е: пъ
тят до това, до което иска да стигне герои
си в The Carhullan Army (също носител на
престижни награди), бяга от него към един нята, а и с нея авторката, е дълъг. Винаги е
друг свят, където, може би, не всичко е за труден и често на човек му се налага да го
извърви сам.
губено.
Сестра намира женското селище и бързо
Съвсем близкото бъдеще. Времето е
става
част от него. Огромната ферма, коя
станало още попредвидимо, във Вели
то,
изглежда,
функционира чудесно, въпре
кобритания — още потопло. Икономи
ки
че
е
в
сърцето
на една сринала се
ческата криза е съсипала страната,
държава,
се
оказва
не утопичен остров, а
превръщайки я окончателно в подчинена
военна
машина.
Жените
подготвят револю
на САЩ територия, където управляват
ция
по
найстаромодния
начин
— не чрез
военните. Населението тъне в мизерия,
подривни
езикови
хватки
или
радикални
глад и немотия са превърнали хората в си
идеологически жестове, а чрез автомати и
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бомби. От Сестра се очаква, ако иска, да
стане 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 свободата, а за метаморфозата в сво
бодно същество. Разказът е за млада же
на, превърната в робиня, превърнала се в
беглец, превърната във войник, превърна
ла се в героиня. Родовете в българския
език в случая вършат чудесна работа, за
щото полесно предават цялото рушене и
изграждане на женското и мъжкото, което
се случва от първата до последната стра
ница. В едно единствено тяло. За това си
има специален термин — деконструкция,
който самата героиня използва: докато ха
люцинира в един изолатор, където тялото
й, оформено от обществото, което е на
пуснала, се разпада, а после, под силите
на обществото, което я приютява за годи
надве — изгражда наново. И всеки път
друго. Нищо, че изисква добре познати ни
думи, за да го опишем: робиня, беглец,
войник, героиня. Точно тази постоянна про
мяна, издаваща 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), пра
ви произведението на Хол съвременно. То
само на пръв поглед създава впечатление
за книга от 70те, за манифест от Втората
вълна, за нещо, което е трябвало да изле
зе от печат тогава, когато Джоана Ръс все
още е творяла активно. Всъщност уж ясни
те граници, подканващи към бърза катего
ризация, са измамни. Като тънък лед, под

Джейн Роджърс

който обаче не се вижда студената вода.
Ако сестринството е тема в романа
на Хол, то майчинството е фокус в книгата на Джейн Роджърс, The Testament of
Jessie Lamb.
Това кратко, лесно за четене, но трудно
като характер, произведение също е сред
забелязаните от журито на „Букър” — ми
налата година бе в дългия списък. Онзи
ден пък бе обявена номинацията му за
наградата „Артър Кларк”. Великобритания
в бъдещето на Роджърс не изглежда толко
ва мрачна на пръв поглед, колкото тъжна и
тиха. Зад тишината обаче се крият далеч
покрещящи състояния на духа, които ро
манът разкрива постепенно, следвайки
историята на главната героиня. Джеси е
тийнейджърка, която е заключена и за
вързана за парното вкъщи. От собствения
й баща. Причината се разбира към средата
на романа, но тя не е, както лесно може да
си помисли отворилият книгата, домашно
насилие или особени семейни отношения.
Причината е световна епидемия, която
убива всяка забременяла жена. Джеси жи
вее в свят, в който да бъдеш майка, е
равносилно на смърт. Смъртта е
предшествана от лудост, която буквално
изяжда мозъка. Без да се впуска в прека
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лени анализи и с прост, емоционален език,
отговарящ идеално на възрастта на герои
нята й, Джейн Роджърс предлага една от
наймногозначителните фантастични исто
рии 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
майка. В новия световен контекст, това мо
же да стане само ако си загубила ума си.
Или си повече 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 ня
ма как да е взело решението си с разума
си. С други думи, Джеси е просто момиче.
Изследователи, сред които и баща й, пра
вят ескперименти с т. нар. „Спящи красави
ци” — млади жени в състояние на кома, в
чиито тела са поставени имунизирани емб
риони. Има шанс детето да се роди живо и
здраво. Сигурна е смъртта на майката. Чо
вечеството найвероятно няма друга на
дежда. Така тъгата и тишината на
Роджърсовата Великобритания всъщност
се оказват маскирана истерия. И в жесто
вете на тази истерия 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 саможертвата —
клише, което в The Testament of Jessie
Lamb е толкова клише, колкото и самата
Джеси е стереотипната тийнейджърка.
Въпросите са много, макар и не за
дължителни. Защо Роджърс избира тий
нейджърка за главна героиня? Не е ли
това опит за подриване и на един друг

„класически“ образ, познат от много попу
лярни романи — този на младото момиче,
което, на границата с женствеността, се
„влюбва” в смъртта и започва да руши тя
лото 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 же
ните 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 централна тема в книгите им, то,
днес, щеше да е проява на безкрайно лош
вкус и притеснително ниска социална чувс
твителност. Но и в двете истории има
борба. Борба не на онези, които знаят как
или които са убедени, че са прави в разби
ранията си, а на онези, които имат смелост.
Възможностите за нов свят се виждат ясно,
макар и не оцветени от наивна надежда.
Точно като в найсилните образци на лите
ратурата, която поставя под въпрос даде
ностите и сигурностите на обществото ни,
те проблясват за кратко в момента преди
смъртта.

Владимир Полеганов
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изкуството, но найкрасивата вещ на цирка
са чифт криле от метал и кост.
Стиймпънкът е капризен, носталгичен
жанр, малко автори схващат, че не е само
няколко фетишизирани реквизита. Романът
на Валънтайн не ползва обичайните тро
пи/клишета, но успява да смеси механично
и магично, ретро и футуристично и да до
кара усещането за индустриалната ро
мантика на стиймпънка, определено
носталгична в свят, в който цивилизацията
е унищожена.
Mechanique е приятен жанров и стилов
експеримент, има достатъчно дълбочина у
героите, за да не е самоцелен, но все пак е
малко побезпристрастен по постмодерно
му, отколкото ми се ще. Едва ли ще вземе
„Небюла“, важното е, че направи автора си
известна.

2. The Kingdom of Gods от Н. К. Джеми

сън
Mechanique: A Tale of the Circus Tresaulti от
Женевиев Валънтайн

1 . Mechanique: A Tale of the Circus
Tresaulti от Женевиев Валънтайн
Някога, в бъдещето, войната е
нескончаема. Тези, които не воюват, се
опитват да оцелеят в умиращите градове.
Едноименният цирк скита, за да изнася
представленията си, вече толкова време,
че никой не помни откога. Самите артисти
в него (може би единствените оцелели
артисти въобще) са произведения на

Третата, последна част на The
Inheritance. Първата беше стабилен дебют.
Втората книга – The Broken Kingdoms,
ползвайки вече изграден свят и митология,
предлагаше нов поглед върху случилото се
в първата книга и доразви историята на
триото Нахадот/Итемпас/Йейн. Отноше
нията между тримата, които са всъщност
найинтересното в поредицата, в The
Kingdom of Gods са ръшнати в името на
грандиозния финал. Епичността е на макс
— битки между богове, хора и демони, апо
калипсис, раждане на нови вселени, леле
мале. Лично аз предпочитам голямата епи
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не си струват. За мен една от найважните
тенденции в съвременната YAлитература
е навлизането в сериозни теми като смърт
та, секса, насилието. Уолтън не ни спестя
ва нищо — Мори нонстоп е малтретирана
физически и психически. Идеята на романа
е израстването на Мори като силна
личност, способна да преодолее всичко.
Дотук ОК, обаче в книгата има следния мо
мент — бащата на Мори се опитва да я
изнасили. Реакцията й:
„…I know I said I was going to be pro-sex,
but.

The Kingdom of Gods от Н. К. Джемисън

ка да е скрита зад ежедневните драми,
гледната точка в първите две книги бе на
хора и това балансираше фентъзипатети
ката с необходимата доза обикновеност.
Божествените протагонисти, дори когато са
богът на пакостите, са поскучни.
Тази година излизат The Killing Moon и
The Shadowed Sun от следващата пореди
ца на Джемисън. Очаквам с нетърпение.

3. Among Others от Джо Уолтън
Да оставим настрана факта, че книгата
не е нищо особено като фентъзи. Дори
обръщането на клишето с тотално немаги
ческото училище или сайфай фенщината

In one way, it’s nice to think that somebody
wants me. And touch is nice. Also sex, well,
there is no privacy in school, so, but I’d had a
chance the night before. (How long does it
take? Masturbation is five, ten minutes tops. It
never says, in books, how long. Bron and the
Spike were at it for hours, but that was
exhibition sex.) And I know from Time Enough
For Love, which is very explicit on that, that
incest isn’t inherently wrong—it’s not as if it
really feels as if he’s family. I can’t imagine
wanting to with Grampar, ugh! Ugh!!!
But with him, Daniel, it really is just the
consanguinity thing, because we’re strangers
really. And that just means contraception,
which I would want anyway. I’m only fifteen!
And it’s illegal, I think, and it wouldn’t be worth
going to prison for. But he seemed to want
me, and who else is going to want me, broken
as I am? I don’t want to be depraved, but I
suppose I probably am. Anyway, I said no
before I thought about it, because he was
drunk and pathetic…“ *

В началото на книгата майката на Мори
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мисля, че Уолтън смята реакциите на ге
роинята си за възхитително зрели,
надраснали обичайното еснафско мисле
не. Но Мори е неспособна да разграничи
реалност от фантазии, фикция от факт.
Мори е егоцентрична, параноична, склонна
да използва хората. Мори е само на 15 и
има да извърви дълъг път, който нито кни
гите, нито фантазиите, нито специалността
й ще направят полек. Уолтън пренебрегва
този момент или просто не го вижда. Освен
това книгата ме обижда като читател и фен
на SFлитературата, като елементаризира
последната, превръщайки я в източник на
житейски опит, бърка смелостта на
фантастиката от 70те години да бъде
трансгресивна и естетически предизвика
телна с разтегляне на някои, хм, как да ка
жа, малко поуниверсални морални
принципи. При всички случаи това е кофти
писане.
Among Others от Джо Уолтън

я осакатява и убива сестра й. Даниел е чо
векът, който поема попечителството над
нея. След всичко това Мори не може да
прецени защо сексът с човек, от когото е
зависима емоционално, финансово, юри
дически и т.н. и с когото поради тези и по
ради още 100 причини никога няма да е
равнопоставена, е кофти нещо, независи
мо от наличието или липсата на кръвна
връзка, и е изнасилване, независимо от
съгласието й или не. Още позле — Мори
реагира като жертва. Опитът за изнасилва
не за нея е акт на внимание.
Авторът не е героите си, наистина. Но
прочитайки цялата книга, започнах да си

4. God’s War от Камерън Хърли
Романът на Хърли е изненадата за тази
година. Тъповатата анотация и корица ме
бяха накарали да го завра някъде назад в
списъка за четене от публикуваното за
2011 г. и ако не беше номинацията, имаше
немалка вероятност да остане непрочетен.
Което щеше да е пропуск.
God’s War не е ърбън фентъзи, слава
богу, той е научнофантастичен роман
(биопънк, ако държим да сме точни).
Пустинна планета е колонизирана от
последователи на исляма. Две съседни
държави са в непрекъснат конфликт —
светският матриархат на едната срещу ре
лигиозния патриархат на другата. Фронтът
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безкомпромисният genderbending на ро
мана. Книгата е достатъчно интелигентна,
за да не превръща героите си в клишета с
просто разменени местоимения — те
постъпват така, защото такава е същността
им, а не полът им. Всеки от тях се приспо
собява в зависимост от обстоятелствата,
всеки от тях приема различни роли в името
на оцеляването. Пол/род, сексуалност, ре
лигиозност, патриотизъм — всичко това са
изменчиви, флуидни понятия, единствено
то постоянно, устойчиво нещо е човешката
природа.

Zlat Thorn

God’s War от Камерън Хърли

е чудовищна месомелачка, където загиват
хиляди младежи от биологичните оръжия.
Група наемници, неособено кадърни, нео
собено умни, всеки от тях с по някоя и дру
га мръсна тайна в миналото си, се
замесват в междупланетен заговор.
Няколко неща отличават God’s War —
интелигентният начин, по който е поднесен
конфликтът вяра/религия, биопънк еле
ментите (органичните машини и оръжия,
мутиралите хора, генното пиратство),
фактът, че почти всички главни герои не са
от кавказки произход. Найважното е обаче

* …Знам, че казах, че ще бъда по-отворена за
секса, но… От една страна е хубаво да си
мисля, че някой ме желае. И докосването е
приятно. Освен това и сексът, е, в училище няма начин за усамотение, така че, но миналата
вечер ми се удаде възможност. (Колко време е
нужно? Мастурбацията продължава до пет, наймного десет минути. В книгите никога не пише
колко точно. Брон и Спайк удължиха нещата до
четири часа, но това бе ексхибиционизъм.) И от
„Достатъчно време за любов“, където е описано
доста изрично, че кръвосмешението не е изначално неморално — в смисъл, че наистина не
мисля за него като за роднина. Дори не мога да
си представя да ми се прииска да го направя с
дядо, уф! Отврат!!! ... Но с него, с Даниъл, ни
свързва единствено кръвта, защото си оставаме
непознати. Което свежда нещата до контрацептиви, които така или иначе бих взимала. Само на петнайсет съм! И е незаконно, мисля, и не
би си струвало заради това да влезеш в затвора. Но ми се стори, че ме желае, а кой друг би
ме пожелал, развалина като мен? Не ми се иска
да бъда извратена, но предполагам, че вероятно съм такава. Както и да е, отказах му преди да го обмисля, защото беше пиян и жалък…
— Бел. ред.
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