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Ейлиш ни Гуивна  
и езикът

 

Е йлиш ни Гуивна е съвременна ирландска пи-
сателка от първия ешелон. Признанието 
на този факт може да се види в награда-

та на ирландския ПЕН клуб (2015), в наградата 
Hennessey (2016), в номинацията за наградата 
Orange за роман и в още много други отличия 
и подкрепи. Тази принадлежност към първата 
десeтка в комай единствената страна в света, 
в която литературата е все още най-важното 
изкуство, значи повече, отколкото другаде: тук 
конкуренцията е убийствена, а литературно-
то качество е вдъхновяващо и смазващо; тъй 
че каймакът винаги излиза отгоре, както казва 
героят от разказа, дал името на този сборник. 
Но за разлика от повечето от първия ешелон, 
Ейлиш не е била превеждана на български досега. 
Настоящият сборник с разкази идва да поправи 
тази грешка.
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Как се реших да запълня тази липса и на тази 
зряла възраст да се осмеля да пристъпя в полето 
на художествения превод? По съдбовна случай-
ност, както се казва. Личното ми познанство 
с Ейлиш ме отведе до разказите ѝ. Те ме пора-
зиха с абсолютна класа при непривична хубост 
и реших, че ги искам на български. Стори ми се 
по-трудно да търся и издател, и преводач. За-
това предлагах разказите на издателите като 
потенциално преведени. От мен. Това не помог-
на. Няколко издатели ми отказаха. Разказите по 
принцип не се харчели, а от малка литература 
като ирландската и от непознат у нас автор, 
при това жена – съвсем; дори английският при 
тези обстоятелства пречел, защото изличавал 
примамката на екзотиката. Спаси ме скъпата ми 
колега Амелия Личева, като ме насочи към Невена 
Дишлиева-Кръстева и ICU. Аз отлично познавах 
издателката. Беше ме поканила в проекта си Ку-
фарът на брат ми. Но някак не ми хрумна, че би 
се заела с толкова рисков проект. Тя обаче не 
само се зае, ами се оказа и невероятен, дискретно 
неумолим редактор. Но за това накрая.

 
И все пак, щях ли да се захвана да превеждам 

Ейлиш ни Гуивна, защото е добра писателка или 
приятелка? Едва ли, ако не бях усетил личен дълг 
към Ейлиш. Той ме накара да се престраша да се 
престоря на преводач. Защото писателката вече 
трета година посещава моя курс по български 
език в Тринити Колидж, Дъблин. Моят превод 
на български е ответният ми жест към героич-
ното постоянство, с което Ейлиш отделя от 
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безценното си време на успяла писателка, за да 
учи български език. Тя пише и публикува на два 
езика – на английски и на ирландски – владее още 
пет-шест, а се е посветила на език, на който не 
е преведена, и на култура и литература, за които 
реално не съществува. Няма никакво съмнение, че 
този факт поставя Ейлиш ни Гуивна в уникална 
позиция спрямо всички преведени на български 
език чужди автори: като изключим писателите 
от български произход, които ползват преводачи 
за чуждоезичните си творения, тя ще бъде пър-
вата, преведена на този малък език, която ще е в 
състояние да се прочете на него.

 
Защо Ейлиш ни Гуивна упорства в изучаването 

на негостоприемния български език? По санти-
ментални причини, също като останалите мал-
цина в Ирландия. Чужденци от всякакви възрасти 
и полове учат български, защото любимите им са 
българи. Ала общуването във връзката явно не се 
нуждае от този език: това е по-скоро жест към 
партньора и произхода му. Да овладеем езика на 
другия, изразява волята да се приближим към дру-
гостта му, без да я застрашаваме: езикът като 
свят и пр. Но това уморено философстване не 
подхожда за Ейлиш, снизходително иронична към 
прекаленото умуване. Езикът на партньорите се 
учи, за да се общува със семейството му, заради 
българската родà.

При Ейлиш обаче нещата са по-особени. Тя 
наистина има внук Николай, на когото майка му 
Надежда говори на български, както българките в 
смесени бракове в чужбина. Писателката, която 
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пише на английски и ирландски и която владее 
и останалите големи езици, иска да разговаря с 
роднините на снаха си на български език. Тя из-
бира да застане спрямо своя внук от майчината 
му страна, като жертва своята сила и власт. В 
това писателка, която владее до съвършенство 
lingua franca-та на днешния свят, да избере пози-
цията на езикова немощ, има нещо възхитително, 
трогателно и мъдро. Детето и писателката за-
едно навлизат в дебрите на един говорен от все 
по-малко хора език, който много от тях – аз в 
това число – често пренебрегват, за да общуват 
безпрепятствено с децата си.

Впрочем този избор е направен от писателка, 
чийто роден език в момента е трети по употре-
ба у дома: след английския и полския. Ученето на 
български изразява съпричастие към език, който 
е в ситуация, близка до тази на ирландския. И 
двата са езици, които се нуждаят от превод, за 
да добиват видимост. Ако не бъде превеждан, 
българския го очаква онова, в което се е превър-
нал ирландският за последните два-три века – в 
зле назнайван семейно-родов език в рамките на 
собствената му страна.

Така ученето на български добива за Ейлиш 
естетико-политическа подплата. За да се превър-
не в оптика към собственото ѝ писане. Нейният 
английски притежава удивителна пластичност в 
синтактичен план, а лексикалното му богатство 
може да докара до отчаяние преводача. Икономич-
ното фразиране неправдоподобно съчетава смис-
лов свръхконденз с непосилна лекота и естестве-
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ност. Привидната простота в изказа на Ейлиш ни 
Гуивна е името на неволята на преводача.

Ала в същото време английският в тези разка-
зи държи да бъде, тъй да се каже, безукорен англий-
ски с акцент, английски в състояние на уж пер-
манентен превод от ирландски: Hyberno-English, 
както присмехулно го определят асистентите 
в Тринити Колидж в разказа Джаф-джаф-джаф 
за Де Валера, или както говори първоличната раз-
казвачка от Акушерка на феите. Английският 
на Ейлиш не е, разбира се, автентично преводен, 
но обича да се преструва на такъв, да играе със 
своята преводност. Изборът на сдържаност, 
икономичност и лапидарност при високо ниво на 
повторителност виртуозно наподобява езика на 
новодошъл, на новооглашен в тайните на чуждия 
език. Ни Гуивна с ритмично постоянство им-
плантира нарочно щърби и килнати конструкции, 
симулиращи загубена в превода естественост. 
Струва си да се изследва арсеналът от техники, 
чрез които Ейлиш ни Гуивна постига този ефект 
на изчистеност и бистрота до неутралност, 
това характерно сноване между подтекст и са-
моанализ, това редуване на ирония, поетически 
размисъл и тъга без сантимент. Ала всички те 
се събират в общата цел: да разкрият английския 
като жив, пластичен и отворен език без есенци-
алност. Прозата на Ейлиш ни Гуивна превръща 
ирландската дръпнатост на своя фино отклонен 
английски в естетико-политически похват на 
остранение, на дефамилиаризация на езика. Но 
този художествен ефект не просто затруднява 
и забавя езика, за да привлече вниманието върху 
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него. Английският на Ейлиш ни Гуивна отказва 
всякаква претенция за неутрален достъп до ис-
тината за света. Той внушава, че всеки (литера-
турен) език е пристрастен субективно-полити-
чески превод. В това му качество той изисква да 
бъде на свой ред превеждан. При това чрез превод, 
който да внимава за отказаната натуралност на 
езика насред вездесъща привидна прозрачност. 
Това впечатление за преводност в писателския 
стил на Ейлиш ни Гуивна е може би най-модер-
ното и актуално качество на нейното изкуство.

 
И тук идва въпросът за превода на тези разка-

зи с техния икономичен и лапидарен, но понякога 
нарочно щърб, синкопиран, а и невъзмутимо пов-
торителен език. Той без съмнение представлява 
предизвикателство спрямо българските клиши-
рани стандарти за добро писане.

Докато търсех път и подход към писането на 
Ейлиш, си припомних ролята, която имаха пре-
водите на чужда литература на български от 
годините ми на подрастване, най-вече онези от 
сп. Съвременник и сп. Панорама. Тези преводи бяха 
ценностно авансирани като почти контрабандни 
вносители на чужда литература. Години по-къс-
но, когато прочетох други преводи на същите 
творби, открих, че онези там са били лоши пре-
води, най-вече защото са повтаряли на български 
синтаксиса и словореда на чуждия език. За мен 
най-ярки в това отношение бяха преводите на 
любими тогава автори като Калвино и Вонегът, 
Борхес и Бернхарт, Павич и Токарева. Тези прево-
ди ми харесваха, защото ми звучаха чуждо и необи-
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чайно. Харесваха ми причудливият им синтаксис, 
чуждиците им, цялата им аура на чудатост и 
корекомска отвъдност. Сигурно някои преводи 
са били направени набързо, а други – през пръсти. 
Но онези преводачи не бяха случайни. Вярвам, че 
са превеждали по този начин нарочно, с визията 
за мисия: като са симулирали робска вярност на 
оригинала, тези невъзмутимо буквални преводи 
са били загрижени да предадат чуждия текст на 
български, като съхранят неговата чуждост, 
странност, различност, новост. Но главната им 
цел, вярвам, е била да обновят българския език, 
да го разчупят синтактично и словоредно, да го 
покажат като език, който е способен да понася 
чужди влияния и да остава ефективен български 
език*. 

 
Захванах се с преводите на Ейлиш ни Гуив-

на, воден от опасната амбиция да запазя на бъл-
гарски моментите на лапидарно-повторителна, 
квазипреводна изметнатост в нейния английски. 
Схванати като литературно релевантни и пред-

* Случи се влизането ми в теорията на литературата да ста-
не през руския формализъм и теорията за остранностяването. Но 
едва благодарение на гениално абсурдната теория на превода, лан-
сирана от Валтер Бенямин, осъзнах защо толкова са ми харесвали 
лошите преводи на български. Те показваха, че българският може 
да бъде друг, много различен от доброто писане в българската 
класика. Тази изкълчена странност, маниерност, превзетост и 
ексцентричност, разбира се, се оказа по-скоро ефект на преводи-
те, отколкото на свойство на езика на оригиналите. Но лошите 
преводи имаха важна роля за формирането ми, за добро или зло. Те 
задълго ми дадоха идеята за свобода и експериментиране в полето 
на българския, нерядко за сметка на достъпността и комуника-
тивността на написаното от мен.
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намерени значещи единици, отказвах да ги попра-
вям и побългарявам, да ги изглаждам и намествам, 
тъй че текстът да тече плавно и гладко. И тук 
се намесиха редакторите. Първо по моя молба 
писателката Соня Тодорова работи върху око-
ло половината от разказите. След като тя се 
отказа, всички разкази бяха отново и основно 
прередактирани от Невена Дишлиева-Кръстева, 
собственичката на издателство ICU. И двете 
имаха една и съща идея за това какво следва да 
се поправи в моя превод: той следваше да се нор-
мализира, одомашни, изглади, балансира, нивелира 
и накара да тече плавно, ритмично и обтекаемо 
до незабележимост. Колкото и да се противих 
на това побългаряване и опитомяване на собст-
вения ми български език, в последна сметка съм 
им много благодарен. Те усмиряваха тягата ми 
към странности и екстравагантности, отказ-
ваха проявите на самоцелност и ексцесивност, 
изкушенията ми да се правя на писател. Все пак 
вярвам, че успях да съхраня нещо от фино при-
критото пакостничество на тази проза, от еле-
гантния начин, по който тя запазва връзката 
си с изконната ирландска устна разказваческа 
традиция. Заедно с редакторката Невена Диш-
лиева-Кръстева вярвам да сме уцелили златно 
сечение между българския ритъм на фразата и 
перфидния стил на Ни Гуивна.

 
Вече съм писал на други места, че бягствата 

ми зад граница са повече от мними, защото там 
съм едновременно принуден и изкушен да се зани-
мавам изключително с български език, литерату-
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ра, кино, култура. Разказите на Ейлиш ни Гуивна, 
които с ненатрапчива настойчивост третират 
ключови теми от историята, модернизацията и 
настоящето на Ирландия, щастливо ме прину-
диха най-после да попрочета за Големия глад и за 
Великденското въстание, за Гражданската война 
и за Де Валера. Ирландската история провокира 
изкусителни паралели с българската: калкулира-
ната като ефективна театралност на двата 
безнадеждни от военна гледна точка априлски 
опита за въстания възбужда въображението; 
противоречивите отношения между потиснат 
и империя също са богати на казващи паралели.

 
Разказите на Ейлиш ни Гуивна представляват 

деликатно предизвикателство към българския 
литературен вкус.* Сюжетите по правило са 
конструирани така, че усещането за потисната 
събитийност да се осъзнае като по-автентично 

* При все многообразието на почерци и стилове, българският 
литературен канон е белязан от волята за богатство. Българ-
ската литература е очевидно литературна: тя се прави с език, 
маркиран най-вече като свръхмерен спрямо стандартите на го-
воримия или литературния български език. И почива на правила и 
принципи, които се схващат като общоприети и които са под зна-
ка на богатството и многообразието, на мярата и уместността, 
на фигуративната небуквална употреба на езика. В училищното 
преподаване, в кандидатстудентските и в университетските 
курсове и в самата литература царува единомислие относно това 
какво е литературата и как се организират езиковият и съдържа-
телният материал, за да се постигне ефект на литературност. 
Те всички почиват върху идеала за богатство и съразмерност, 
за свързаност и кохерентност, за образност и проникновеност. 
А езиковото и образното богатство са устремени към идеала 
за психологическо пълнокръвие, за светлосенките на човешката 
душа. Това е един par excellence славянски литературен модел.
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от очакването за сюжетно ставане, перипетия-
та, обратът, прословутото , + но са системно 
отказвани: героинята така и няма да прибере 
смахнатата си леля, непозналите се още влюбени 
така или иначе ще се съберат, двамата бежанци 
така или иначе ще се завърнат заедно у дома, 
акушерката на мъртвото бебе така и няма да си 
признае, абортът така и няма да се случи, бащата 
така и няма да се събере с осиновената си дъщеря, 
литературният борд така и няма да се промени 
и кучето е осъдено да оцелее. Още по-забележи-
телна е разправата със събитийното очакване в 
разказите, които избират сензационни развои: и 
трите убийства, изнасилването, отвличането и 
бягството са преднамерено абсурдистки немоти-
вирани и непредизвестени, неизменно са последвани 
от развръзка на иронично смирение, или пък раз-
казите избират за финал стъписваща поетическа 
поанта. Така събитията се оказват мними, фал-
шиви; те са par excellence deus ex machina събития, 
които се самоотменят и снемат в алтернативен 
подтекст. Така между двата типа разкази в този 
сборник няма противоречие: и случването, и не-
случването в тях отключват автентичното 
им осъществяване на равнището на подтекста, 
на истински ставащото под повърхностното 
ставане.

Аналогично на това героите в тези разкази са 
неизменно сведени до вездесъщо качество, кое-
то контролира всички техни прояви и дейст-
вия. Статични и самосъвпадащи, те са по-скоро 
функции, отколкото пълнокръвни герои. Ала тях-
ната обреченост на черта, която по правило е 
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недостатък, бива преосмислена като вярност. 
Героите на Ни Гуивна се оказват верни на ня-
какво чувство, желание или качество, което ги 
прави способни да предизвикват или да понасят 
съдбата. Осуетяването на събитията или пред-
ставянето им като мними имат за цел да явят 
тази вярност като същностна. Човешкото е 
представено като вярност не толкова на себе 
си, колкото на някаква интериоризирана външна 
инстанция. Човешкото се явява тази вярност на 
една овътрешностена могъща чуждост, която 
вече не може да бъде Бог или идея за революцион-
но преустройство, но може да бъде срам, любов, 
привързаност, призвание, воля за справедливост, 
за оцеляване, за продължаване нататък, които все 
още имат вземане-даване с Бога, с националната 
идея, с еманципационните проекти на нашето 
време.

Така тази проза се занимава с един ирландски 
опит в различните му превъплъщения. Това са раз-
личните лица на Ирландия. Нейният провинциа-
лизъм и нейното неравномерно развитие. Дългът 
към предците и степента, в която сме обречени 
да ги продължаваме в днешното си. Компромиси-
те, които можем да направим с деформациите 
на католицизма, и екстремните реакции спрямо 
тях, понякога погубващи. Въпросът за политиче-
ското и за личното като различни и неразличими. 
За мъжкото и женското в отношение, което е 
обречено и обричащо един на друг. За нежелани-
те новородени момиченца, за забранения аборт, 
за големия глад, за емиграцията, за оцеляването. 
За литературата като ирландско изкуство, за 
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абсурдната машинария на бордове и награди. За 
трудната среща между Изтока и Запада, за из-
точноевропейската имиграция, за ксенофобията 
като мизогинност. За комуналните вражди, за 
малцинствата и стереотипите, които вторич-
но зазиждат тези малцинства в поведенчески 
модели, които ги карат да възпроизвеждат тези 
стереотипи. Накрая за верността отвъд живота, 
за верността, жива и в смъртта…

 
И накрая нека призная: преводът на книгата 

на Ейлиш ни Гуивна е моят жест на прощаване с 
Ирландия, след като последните пет години от 
живота ми бяха свързани с нея.

 
Димитър Камбуров


