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„Роджър Зелазни е един фриволен писател но в неговата
фриволност няма нищо лекомислено. Той жонглира с митове —
архетипове и теми, почерпени от приказната съкровищница на
предците от различни цивилизации.“ — Ню Йорк Таймс Бук Ривю.

 
Автор с таланта и разностранността на Роджър Зелазни се

появява веднъж на поколение, печелейки с иновационна научна
фантастика и фентъзи акламацията и на читателите и на критиката.
През последните две десетилетия кариерата му следва възходяща
линия, от новелите, спечелили Наградата Хюго — Този Безсмъртният
и Господарят на светлината към фантастично популярната серия
Амбър. Върху писалището му се подхилва компютърен гений,
старецът Мерлин изскубва мишка от достолепната си брада — диоди,
дракони, компютри и химери, никой не забавлява и удивява както го
прави Роджър Зелазни.

 
А сега, ви представяме брилянтна ретроспекция от произведения

на Зелазни, събрани в колекция от разкази подбирани от всяко по-
значително списание и антология за фантастика и фентъзи. Титулният
разказ, „Вариация на тема еднорог“ — една очарователна история за
мъжа играл шах в бар с къркащ бира еднорог, със залог съдбата на
човечеството, е спечелил наградата Хюго за най-добър разказ на
годината. Най-дългото творение — „У дома си е Палача“, също е
носител на Хюго. В него се разказва за робот, откачил в света на
бъдещето.

 
Двадесетте и един разказа, събрани тук обхващат целия период

от на Зелазни и са свързани един с друг посредством неговите лични
блестящи и остроумни коментари. Самите ремарки представляват
истинско автентично имане, анекдотични и кратки, пълни с полезни
идеи и предложения към авторите от краткия фантастичен жанр. Това
намигване не е насочено и не се отнася до сериозните майстори, които
винаги се учат, винаги усъвършенстват техниката си, винаги търсят
съзидателната оригиналност.

 
„Експлозивност от единствени по рода си във фантастиката стил

и оригиналност , Зелазни е закон в самия себе си, прескачайки и
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минавайки през конвенционалните форми на фантастиката, той
извлича от себе си свобода и жизненост. Той пише според собствените
си визии, но ни позволява да надникнем през рамото му. Това е рядка
привилегия.“

— Спекюлатив Бюлетин
 
„Може да се разчита с увереност, че всяко творение на Роджър

Зелазни ще бъде уникална смесица от твърда научна екстраполация и
богат поетичен образ — и задъхано действие и пеещи химери“

— Списание за Фентъзи и Научна фантастика.
 
Една продукция на Таймескейп Фентъзи & Сайънс Фикшън

издателска програма, Дейвид Г. Хартуел, директор
 
ТАЙМЕСКЕЙП БУКС
Разпространявана от Саймън и Шустър
Ню Йорк
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Ето още една колекция, от неща, писани от мен и извлечени от
най-различни места от последните две десетилетия. За някои от тях си
спомням с обич, други почти съм забравил.

Обобщавайки включените тук разкази, останах изненадан от
броя на работите, написани по поръчка, т.е. предназначени да придадат
смисъл на илюстрациите на обложката на списание ( повечето от които
анонимни) или с предназначението да бъдат включени в тематична
антология.

Спирам за момент, за да си дам яснота относно феномена
тематична антология: В „доброто старо време“ (четиридесетте и
петдесетте) колекциите от научнофантастични разкази представляваха
просто колекции от научнофантастични разкази, като разказите в тях
не бяха непременно обвързани един с друг, поне в основната си идея. В
последните години, обаче, събирането на разкази на една тема се
превърна в канон на научнофантастичните антологии. Не гледам на
писането на такива истории с лошо око. В тематичните антологии се
появиха някои наистина добри неща. Но на въпросните сбирки би
могло да се гледа и като на вид ограничение налагано на авторите.

И връщайки се назад си спомням, че започнах да пиша за
списанията в дните, когато те се смятаха за семейно четиво — имам
предвид, че в тях простащината не надхвърляше обичайните
безобидни ругатни, не се описваха полови актове, не хващаха някоя
известна личност да разисква политика, освен в най-общ план и не
заливаха читателите с религиозни спекулации.

В началото на тази година посетих СССР, заедно с още няколко
човека, свързани с научната фантастика. Срещнахме се с много руски
и украински писатели и редактори. Когато ни казаха, че предпочитат
да издават истории с щастлив завършек, съдържащи минимум насилие,
първата ни реакция бе разбиращо кимване. Наистина.

Винаги има ограничения. В момента аз не усещам върху мен да
са приложени такива в смисъл на редакторска цензура. Но
ограниченията съществуват под формата на граници вътре в мен самия
като писател, а има и самоналожени ограничения отнасящи се до
структурата на творбата и неща, свързани с моя темперамент и вкус.
Аз съм свободен да работя вътре в тези граници. Но когато напиша
първото изречение на която и да е творба, ограничавам още повече от
свободата си. Задавам курс. Ограничавал съм се дори повече от това.
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Свободата на изразяването също трябва да се нагажда до необходимата
за едно ясно общуване гъвкавост, както демонстрират някои провалили
се научнофантастични експерименти от шестдесетте години.

Гор Видал предложи навремето всеки писател да работи с
ограничен брой герои — негова собствена компания от персонажи, с
един и същ речник — и само сменяйки грима да участват във всичките
му разкази. Има нещо в тази идея, макар да долавям налагането на
поредното ограничение (въпреки, че с течение на годините ми се ще да
мисля, че мога да пенсионирам някои герой, както и да потърся нови
таланти).

Вземайки предвид всички тези неща, не е учудващо в работите
на един автор да се долавят отгласи, препратки и дори вечни
завръщания тук и там. Времето носи промени, да и пак уви, да; но аз
бих се познал навсякъде. В този смисъл цялата продукция на един
автор би могла да се разглежда като поредица от вариации…

Всичко това бе за оправдание на заглавието.

* * *

Искам да благодаря на всички, които ми предложиха работа в
магазини за компютърна техника, но наистина предпочитам да пиша.
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Издание: ИК „Бард“
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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